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ridade Social da União, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, crédito suplementar oo valor de R$ 
1.662.450.000,00, para os fins que especifica, saociona
do e transformado na Lei ri'9.287/96. Sen. ValmirCam-
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Tribunal Regional do Trabalho da 9.• Região, com sede 
em Curitiba (PR), para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho. no cargo de Ministro Togado. na vaga reser
vada à magistr.llura ttabalhista de carreira e decorrente 
da aposeotadoria do Ministro Indalécio Gomes Neto. 
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origem), do Seobor Plesidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Otçamento Fiscal da União, em fàvor da Câma
ra dos Depotados, crédito suplementar no valor de 
R$8.000.000,00, para os fins que especifica. Sen. Lauro 

Campos. ........... ·-··············-······-····-········-··--···-······· 
Leitura da Mensagem ri' 336/96-CN (ri' 674196, na 

origem), do Seobor Plesidente da Reptiblica, Femaudo 
Henrique Cardoso, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FJSCal da União, em favor do Minis
tmo da Agricultura, do Abastecimento, e da Reforma 
Agrária, crédito especial até o lintite de 
R$!9.980.732,00, para os fins que especifica. Sen. Lau-

ro Campos. ······················-·······-····-·····--·---···-·····-

(MERCOSUL) (Vide BANCOS, REGIÃO NORDES
"IE, SIMPÓSIO) 

Reporta-se à sua participação na 7" Reunião Ordi
nária da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 
em San Luis, na Argentioa. Sen. Emília Fernandes •........ 
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Defende a implantação do metrô em Brasília. Sen. 
Júlio Campos.-·-····-················-········-····-·····--··-··-· 

MlNISTÉR.IO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Apela ao Minist&io da Edocação e Cultura pela 
ag.1ização do Projeto da Universidade Estadual de Mato 
Grosso do SuL Sen. Ramez Tebet. .••.•............... - ............. . 

MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMál.CIO 
(Vide CIMENTO) 

Refere-se àS medidas tomadas pelo Ministro 
Francisco Domelles, criando taxas para salvaguardar in
teresses industriais brasileiro~ principalmente dos seto-
res de brinquedos e tecidos. Sen. Lúdio Coelho . ............. . 

MINISTRO DA REFORMA AGRÁRIA 

Revela o compromisso finDado pelo Ministro da 
Reforma Agrária. para resolver a situação dos trabalha
dores rurais de mais de 40 assentamentos no Estado do 
Pará. Sen. Ademir Andrade .............................................. . 

OBRAS PÚBUCAS 

Solicita a liberação de recursos àS obras federais 
inacabadas. Sen. Edison Lobão ........................................ . 
(ONU) (Vide CONFEimNCIA, DESENVOLVIMEN
TO) 

Analisa o relatório da Organizaçl!o das Nações 
Unidas. intitulado: fndioe de Desenvolvimento Humano. 

Sen. Sebastião Rocha .. ·-··················-··················-··········· 
Analisa o Relatório sobtõ Desenvolvimento Hu-

mano no Brasil, divulgado pela Orgaoização das Nações 
Unidas. Sen. Ademir Andrade. ......................................... . 

ORÇAMENTO 

Analisa a quesláo da elaboração da lei orçamentá-
ria. Sen. Humberto Looena. ······-······························ .... ·-·· 

Analisa a quesláo da elaboração da lei orçamentá' 
ria. (Republicação) Sen. Humberto Looena. ........•..••....•••. 

OVINOCULTURA 

Retrata a Ieal situação da ovinoCaprinocultura e 
da avicultura no Estado do Ceará Sen. Lúcio Alcântara.. 

PARECER 

Parecer ri' 374196 - Comissão de Cunstimição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n' 5!/95 (ri' 41-D/91, 
na origem). que altera a Lei r/!7.347185,_ que disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por daoos causa
dos ao meio ambiente. ao consumidor, a bens e direitos 
ae valor artístico. estético, histórico e paisagístico. Sen. 
José lgnácio Ferreira. ................................... ·-········--····· 

Parecer ri' 375196 - Comissão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC ri' 67195 (ri' 383191, na origem), que 
regulamenta o exercício profissional da acupuntura. Sen. 

Valmir Campelo. ············-········ .... ·-··-··---·-·-···· 
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VI 

- ~ 376196 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania sobre o PLC [1211196 (n2 605195, na 
origem), que altera a redação do art. 8' da Lei ~ 
9.034/95, que dispõe sobre a utiHzaçãn de meios opern-
cionais para a prevenção e repx=ão de ações praticadas 
por organizações criminosas. Sen. José Fogaça. ---·· 

- ~ 377/96 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre pedido de reexame do PLC ~ 
4196 (~ 1.156195, na origem), que regulamentl. o inciso 
XII, parte final, do art. se da Constituição Federal Sen. 

Jefferson Péres. ··-··-------····-···------
- ~ 378/96 - Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobreoPLC~ 12196 (~725/95, na 
origem), de iniciativa do Ptesidenle da República, que 
altera dispositivos do 0=-eto-Lei ~ 2.848140 - Código 
Penal Brasileiro-Parte Especial. Sen. José Bianco ....•..•• 

- ~ 379/96 - Comissão de Coostituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC ~ 18196 (~ 69'1J95, na 
origem), de inicialiva do Ptesidenle da República, que 
acresceota paiágtafu 1lnico ao art. 282 do Código de 
Processo Civil Sen. Antonio Carlos Valadares..·-···---

Parecer n! 380196 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, ao PLC ~ 201% (~ 4545194, na 
origem), que autoriza a reveiSão ao Municfpio de São 
Pedro dos Fenos (MG), do tcrn:no que Dl<llciona Sen. 

na origem), que dá nova redação a dispositivos da Lei ~ 
3.857/60, que cria a Otdem dos Músicos do Brasil edis

-põe sobre a ICgniamentação do exercício da profissão de 
músico. Sen. Ney Suassona·-··---··--·---

Parecer ~ 387196 -Comissão de Constituição, 
50 Justiça e Cidadania, sobre a Emeoda ~ I de Plenário, 

oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC ~ 
153193 (~ 1.348-C/88, na origem), que institui a obriga
toriedade da indicação do RG on no CPF e do CGC do 
devedor nas certidões relativas a proteStos de tfmios. 

53 Sen. Ltlcio Alcãntara. --···-··----·-·--
- ~ 388/96 - Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre a Emenda ~ I, de Plenário, 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC ~ 
4119S-Complementar, que disciplina a elaboração, Ieda-

54 ção, alteração e consolidação das leis, nos termos do pa
~ ~co do art. 59 da Coostituição Federal Sen. 

Ltlcio Alc3ntara. ·-·-·--···-·--····--··-
Parecer ~ 389/96 - Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o PLC ~ 14196, de inicialiva 
55 do Presidente da República, que dispõe sobre a proteção 

da propriedade inielectual de programa de cornpntador e 
sua comen:ialização no Pafs. Sen. Lúcio Alcãntara. ··-···· 

Fr.mceliDo Pereiia. ·-··-·----··--··---··-·-- - 56 

Parecer~ 390/96-Comissão de Constituição, Jus
liça e Cidadania, sobre o Diversos ~ 94/95, que lra!a da 
solicitação de indicação de um repoesentante do Seaado 
FOOetal para a abertuia do I Encontro de Conselbos Pro-- ~ 381/96 - Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o PLC ~ 24196 (~ 4.804194, 
na origem), de iniciativa do Tnllnnal Superior do Traba-
lbo, que cria cargos na S=otaria do Tribnnal Regional 
do Trabalho da 24" Região. Sen. Ramez Tebet. ----·· 

Parecer n2 382196 - Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC~ 117195 (~4.583194, 
na origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dá nova redação aos arts. 6.•, 28 e 31 da Lei ~ 
7.672188, que dispõe sobre o Registro da Propriedade 

Mantima. Sen. Romeu Toma. ·····--····---·-·--
Pan:ctt ~ 383196 - Comissão de Constituição, 

JustiçaeOdadania, sobre o PLC n!! 128195 (JJ!l.4.773/94, 
na origem), de iniciativa do Ptesidenle da República, 
que autoriza o Banco Cenlnll, aatarquia vinculada ao 
Ministério da Fazenda, a doar o imóvel que menciona, 
no Municfpio do Rio de Janeiro. Sen. Da.cy Ribeiro •. - •.. 

- ~ 384196 - Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDC ~ 39196 (~ 
203/95, na origem), que aprova o Texto da Resolução 
A 735 (18), da Otganizaçãn Marítima Jntemacionai-
IMO, aprovada em 4 de rlovembro de 1993, a qual 
emenda a Convenção Constitutiva da IMO. Sen. Hum-
berto Lucena. ·--·······--·····-·--····--··--·-· . 

- ~ 385/96 - Cotuissão de Constituição, 
Jnstiça e Cidadania, sobre a Mensagem ~ 182196, do 
Senbor Presidenle da República, submetendo à aprova-
ção do Senado Federal, o nome do Sr. José Carlos Pem:t 

Schulte. Sen. José Fogaça.·-·-·--·······-··----
Pam:er ~ 386196 - Comissão Diretora, que dá 

redação do vencido, para o Turno Suplementar, do 
Substillltivo do Senado ao PLC ~ 87191 (~ 2.838/89, 

fissionais e Ordens. Sen. Ademir Andrade. ····-·--···
Parecer ~ 391/96 - ComiSsão de Constituição, 

56 Justiça e CjcJadama, sobre o PR n2 53196, de iniciativa 
da Comissio Din:torn, que cria a Rádio Senado. Sen. 

Bematdo CabiaL -------·· ----
Parecer ~ 392196 - Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o PLC ~ 64195 (~ 672-B/91. 
na origem), que altera o art. 17 da Lei das Con!Iavençõ-

60 es Penais e Dispositivos do Código de Processo Penal. 

68 

. 68 

Sen. Bemaroo cabrai.....·-·-··-··--··--·--··-
Parecer sln!', de 1996 - Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o oficio S/66196 (Offcio Presi ~ 
1.991196. na origem), do Senbor Presidente do Banco 
Central do Brasil, encaminhando proposta de retificação 
da Resolução ~ 52196, do Senado Federal, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Paulo a CODtiatar opern-
ção de crédito externo junto ao Banco lnletamericano de 
Desenvolvimento-BID, no valor de US$150 mi1bões, 
destinados à implemenraçãn do Programa de Urbaniza
ção e Verticalização de Favelas, Prover!Cingapura; e au-
toriza a República Fedaativa do Brasil a conceder ga
rantia referente à mesma operação. Sen. Esperidião 

Amin.·-·····-··-·····------·--···-·· 
Parecer ~ 393196 - Comissão Diretora, que dá 

redação final do PDL ~ 27/96 (~ 200196, na origem), 
que aprova o texto do Acoido de Cooperação Cultmal e 

69 Educacional, celebrado entre o Governo da Reptíblica 
Fedaativa do Brasil e o Governo da República da Na
mfbia, em Btasflia. em 7 de março de 1995. Sen. Ney 

Suassuna. ----····--------··--·-
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Parecer rf' 394/96 - Comissão DiieOOra, que dá 
redação final do PDL rf' 33196 (rf' 202/95, na origem), 
que aprova o texto do Acordo Internacional do Cacau. 
de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994, na sede da 
Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. Sen. 

Ney Suassuna. ······················································-······-· 
Parecer rf' 395/96 - Comissão Dilolo13, que dá 

redação final ao PDL rf' 35196 (rf' 221/95, na origem), 
que aprova o texto da Resolução (42) 3 da Assembléía
Getal do Instituto Internacional para a Unificação do Di
reito Privado (UNIDFOm, adorada em sua 42" sessão, 
em 12 de dezembro de 1989, pela qna1 se inlroduz 
emenda ao parágrafo 1• do artigo VI de seu Estatuto Or-

gânico. Sen. Ney Suassuna. ·························-····-·····--
Pm:cer rf! 396196 - Comissão Diretora. que dá 

redação final do PDL rf' 36196 (rf' 232/95, na origem), 
que aprova o texto do Convênio de Sede da Rede de ln
formação Tecnológica Latino-Americana - RI1LA, ce
leb!ada no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995. 

Sen. Ney S't1
3SS'

1
D3 ·······--·················-·····-·····-····-·----· 

Parecer rf' 397196 - Comissão Dilolo13, qne dá 
redação final ao PDL rf' 37196 (rf' 222195, na origem}, 
que aprova o texto do Aconlo sobre Serviços Aéreos, 
celc:biado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Govc:mo dos Estados Unidos Mexicanos, em 
BtaSilia, em26 de maio de 1995. Sen. Ney Suassuna. ...•• 

Parecer rf' 398196 - Comissão de Coostimição, 
Justiça e Cidadani~ sobre o Substinttivo apresentado 
pelo Senador Bernardo cabr.ll ao PLC rf' 52194 (rf' 
2.161/B/91, na origem}, o qnal disp6e sobre o arqniva
mento e a eliminação de processos judiciais. Sen. Ronal-
do Conhalima ................. _ ....... - .. ·.-·-·--······--··· 

Parecer rf' 399196 - Comissão de Coostimição, 
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n" 3196 (rf' 4582194, 
na origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal. e dos Territórios, que transforma e cria car
gos no Quadro de Pessoal do Tribunal de Jnstiça do Dis
trito Federal e dos Territórios. Sen. Josapbat Marinho ..... 

Parecer Ji! 400/96 - Comissão Especial, cJestinada 
a estudar e emitir parecer sobre o PLC n2 73194 (n!! 
3.710/93, na origem), que instimi o Código de Trânsito 
Brasileiro. Sen. Gilberto Miranda. .............................. .. 

Parecer rf' 401/96 - Comissão de Coostimição, 
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC rf' 27196 (n" 37195, na 
origem)~ de iniciativa do Superior Tribunal Militar? que 
dá nova redação ao art. 190 do Código Penal Militar. 
Sen. Ney Suassuna. ............. : ........................... ---·· 

Parecer rf' 402196 - Comissão de Coustimição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Meusagem rf' 193/96, do 
Senhor Presidente da República, que submete à aprova
ção do Senado Federal, o nome do Sr. João Oreste Dala
zen, para o cargo de Ministro Togado do TST. Sen. Ro-

berto Reqnião. ·······························--··---·---
Parecer rf' 403196 - ComisSão de Coostimição, 

Justiça e Cidadania, sobre a Meusagem rf' 194196, do 
Senhor Presideote da Repóblica, submetendo à aprova
ção do Senado Faderal, o nome do Sr. Mílton de Moura 
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França, para Ministro Togado do TST. Sen. Romeu 
Toma, ..................... -----·--·---·····-····· 

Parecer rf' 404196 - Comissão de Coostimição, 
Justiça e Cidadania, sobre a PEC rf' 22196 (rf' 41191, na 
origem), que dá nova redação ao parágrafo 4.• do art. 18 
da Coustimição Federal. Sen. Bernardo Cabral. ............ . 

Parecer ... 405/96 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o Oficio S/52/96 (rf' 1.763196, na ori
gem), do Seobor Presidente do Baoco Ceotral do Brasil, 
encaminhando ao Senado Federal solicitação do Senhor 
Governador do Estado de São Paulo, para que ~a auto
rizada a emissão de Letras Fmanceiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo-LFIP? cujos recursos serão desti
nados ao desembolso da sexta parcela e liqnidação da 
sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais. bem 
como dos complementos da primeira à oitava parcelas 
de precat6rios judiciais pendentes, de responsabilidade 
daquele Estado. Sen. Gilberto Miranda, ......................... . 

Parecer rf' 406196 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre o Offcio S/59/96? que eDéaminba solicita
ção do Governo do Estado da Babia para que possa con
tratar operação de crédito externo jnnto ao Fundo Inter
nacional de Desenvolvimento Agrícola-FID~ no valor 
de SDR (treze milhões e quinhentos mil direitos espe
ciais de saqne}, eqnivalentes a R$19.528.560,00, em 31 
de março de 1996, cujos recursos serão destinados à im
plementação do Programa de Deseuvolvimenlo Conami
tár:io da Região do Rio Gavião. Waldeck. Ornelas ••...•.•.... 

Parecer rf' 407/96 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos., sobre o Ofício S/65196 (r/! 1.935196. na ori
gem), que encaminha solicitação da Prefeitwa Munici
pal de Banru (SP), para que po~ contratar operação de 
crédito jnnto ao Chase Manbattan S.A., no valor de 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinada à 
execução de viadutos de ligações, sistema viário e obras 
de infra-estrutma e saneamento. seo:. Ademir Andrade. .. 

Parecer n" 408196 - Comissão de Assuntos Eco
nõmicos sobre o Oficio S/67/96 (n" 1.994196, na ori' 
gem), do Presideme do Baoco Ceotral do Brasil, enca
minhando parecer referente à solicitação do Governo do 
Estado de Pernambuco como objetivo de que seja autori
zada a ronttatação de operação de crédito eotre aquele 
Estado e o Banco do Nordeste do Brasil S.A., no valor 
de R$25.794.000,00 (vinte e cinco milhões e serecentos 
e noventa e quatro mil reais), no âmbito do Programa 
para Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRO-
DEIUR. Sen. Joel de Hollanda ......................... -------

Parecer n" 409/96 - Comissão de Assuntos Eco
nõmicos sobre o Oficio S/68196 (n" 1.993196, na ori
gem), que eoeaminba solicitação do Governo do Estado 
de Goiás, para que possa assumir a totalidade da dívida 
do Banco do Deseuvolvimento do Estado de Goiás -
BD-GOIÁS (em liqnidação ordinária), perame o Siste
ma BNDES, no valor de R$87.642.728,99, considernda 
a data-base de 30.11-95. Sen. Onofre Qninao. ............... . 

Parece<rf'410/96- Comissão DiieOOra, que dá re
dação final ao PR rf' 70/96, que autoriza a Prefeitwa 
Municipal de Campo Grande-MS, a contratar operação 

vn 
Pág. 

429 

430 

490 

493 

495 

.496 

497 



vm 

de aéditojuDtoà FinaociadoladeEstudos eProjetos -Fl
NEP,no valordeR$1329.620,00. Sen. Ney Suassuna. ·--· 

Parecer oral ao PLS D0 25195? que institui a revi
são judicial dos valores atnbuldos aos imóveis desapro
priados, por interesse social, para fins de reforma agrá
ria. na fmma de Substitutivo. Sen. José lgoácio Fem:iia. 

Parecer orn1 ao PLS n"4186. que inliod!Jz.altera
çóes na Lei n" 8.629193, que dispõe sobre a regulamen
tação dos dispositivos constitucionais relativos à refor
ma agrátia. previstos no Capíbllo IU. Tfbllo VII, da 
Constituição Federal. Sen. Nabor Júnior.--·····-···-· 

Parecer n• 411/96 -Comissão Dirclora, que dá rc
dação final das emendas do Seoado ao PLC n• 4196 (n• 
1.156/95, na origem), que regulamenta o inciso xn. par
te final, do artigo .quinto da Constituição Fede<al. Sen. 

Ney Soassnna. --···-·--·----·--··-----
Parecer "" 412196 - Comissão Direlma. que dá 

redação final ao PDL n" 39/96 (n" 203195, na origem), 
que aprova o texto da Resolução A. 735 (18), da Organi
zação Madtima lntemacionai-IMO. aprovada em 4 de 
IK>V1mlbro de 1993, a qual emeoda a Conveoção Consti
tutiva da IMO. Sen. Ney Suassuna. --·······-·---··- . 

Parecer ""413196 - Comissão de Assuntos So
ciais, sobre a emenda oferecida ao PLC ri' 16196 (n" 
2.942192, na origem), que dispõe sobre a compensação 
financeiia entre os sistemas de previdência social, nos 
casos de contagem reelproca do tempo de contribuição 
paraefei1odeaposenbdoria. Sen. Beni Ve!l!S. -··-··-· 

-"" 414/96 - Comissão de AssuniDS Sociais 
ao PLC n" 38196 (ri' 102/95, na origan), que aa-esceu~apa
ráglafo ao art. 9.•daLei n" 5.889173, que eslatui noonas re-
gnJadnrasdottaiJalhomral. Sen. Rom<roJucL _____ _ 

PEDÁGIO 

Deuuucia a mstalaçlio in"egtdar da ptaÇa do pedá
gio, na esJl3da Rio-Juiz de Fora. pela Coustrutom Nor
berto Odeb<tcht. em área tombada pelo Patrimôoio His
tórico e Artfstico de Minas Gerais. Sen. Gilvam Borges.. 

(PEI"ROBRÁS) 

Analisa a situação do Fundo de Pensões dos Em
pregados da Pelrobrás- PETRO. Sen. Lúcio Alcântara.. 

POÚC!APEDERAL 

Elogia a PoHcia Fedetal pela prisão de Darey Al
ves, mandante do assassinato de Chico Mendes. Sen. 
Romeu'l'uma.---·-···-----·--:-.... -
POÚCIA MILITAR 

Repudia pr.ilicas nazistas adotadas pela PoHcia 
Militar do Par.má. de fmma a obter informaçiíes pes
soais junto ao Diretório Municipal do PMDB de Camba
rá-PR. Sen. Roberto Requião·------·-··----

POÚTfCAAGRÍCOLA 

Refere-se ao Progmma da AgricultUia Familiar, 
anunciado pelo Presidente da República, Senhor Fernan
do Heorique Canloso. Sen. Osmar Dias.·····--·----· 
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Aoa1isa o pacote agácola anunciado pelo Gover~ 
515 no Federal. Sen. Osmar Dias. .......•. --· ·--·---·-

Felicita o Govemo Federal pelo anúncio do paco-
te agri"eola. Sen. Jonas Pinheiro.·-···--------

Deo:leve o ~tk:mfô:o da ecooomia rmal p;ni-
525 bana por:fillta de mna polfticaagJi;ola. Sen. Ney Suassuna. --
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POÚTfCA ECONÓMICO-FINANCEIRA (Vide PU
BUCIDADE) 

Analisa os dois anos do Plano Real. Sen. Valmir 

Campelo ••••. ---·--------··-·----
Analisa os dois anos do Plano Real. Sen. Osmar 

Dias.··-----· -·----
Analisa os dois anos do Plano Real. Sen. Artur da 

Távola. ····--···--·------·-·-···--···-
Analisa a questão dos tflulos da dívida púbüca 

que podem desestabilizar o Plano Real. Sen. Esperidião 

Amin.--····---··-·---:..-····---·-··--
Analisa os dois anos do Plano Real. Sen. José Ro-

bertoAmlda.--····-·---------·--
Analisa o segnado ano do Plano Real. Sen. Lanro 

Campos.-·---··-· 
Analisa o segando ano do Plano Real. Sen. Gui-

lherme Palmeim.-----·----·-·----···--
Criôca o gasto abusivo com publicidade para fa-

zer propaganda enganosa do Plano Real. Sen. Antonio 

Carlos Valadares. .. ---·-·-----------
Analisa os dois anos do Plano Real. Sen. Feman-

dollezerra.---·-····-- --·-··-·-
Analisa o Plano Real. Sen. Lanro Campos. •.••••.• 

POÚTfCA FUNDIÁRIA 

ReaaJa a situação fundiária da região Campo 
Novo/Boritis, no EsJado de RO!ldania. Sen. Emandes 

Amorim.--··--··-··--·---·---···-. 
POÚTfCAINDUSTRIAL 

Assinala a gmndo transformação mdusmal por 
que passa o Estado de Goiás. Sen. Mauro Miranda. ---
POÚilCA SALARIAL 

Defende um salário jasto ao funcionalismo públi-

co. Sen. Mauro Miranda.····-··-···--·---··----
POÚTfCA SOCIAL 

Analisa a situação do endividamento social no 
Brasil. Sen. Lúcio Alcântara.--······---·-·---··-
PRESIDENTE DA REPúBUCA (Vide POÚTfCA 
AGRíCOLA. VISITA) 

Analisa os dois anos do Governo Femando Hen
rique Cardoso e suas possibilidades de n:eleição. Sen. 

Gilberto Miranda.--···-·---·----··-
PRISÃO (Vide POÚCIAPEDERAL) 

Refere-se à prisão de nm dos m;nvfantes do assas-
74 sinalo do Hder sindical Cbico Mendes, no Munic(pio de 
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Medicilãndia (PA), o fazendeiro Darli Alves da Silva. 
Seo. Nabor Júnior ............................................................. . 

Regis!Ia a prísáo do Sr. Darcy Alves, um dos as-
sassinos de Cbico Mendes. Sen Marina Silva. ............... . 

PRNATIZAÇÃO 

Manifesta preocupação Com a possível privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce. Seo. .lâder Barba-
lho ........ ·-····-····--··-··-········-···--··-- -

Aborda a questão da privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. Seo. José Eduardo Outra. .................. . 

Aborda a questão da privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. Seo. Lúdio Coelho .............. ·--······-···-

(PROAGRO) 

Analisa o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária- PROAGRO. Sen Mauro Miranda.-····-·--

PROJETO DE LEI (Vide CÂMARA DOS DEPUTA
DOS) 

PLS Jf' 149/96, que acrescenta alfnea ao inciso fi 
do art. 82 da Lei Jf' 9.250195, que altera a legislação do 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas. Seo. Lúcio 

Alcântara. ······------···----····-··--····-·--····--·-·····-------·---· 
PLS rf! 150/96,. que acrescenta parágrafo lÍIÚCO ao 

art. 25 da Lei Jf' 8.864194, que estabelece normas para as 
microempresas - ME, e Empresas de Pequeno Porte -
EPP~ relatiYas ao tratamento diferenciado e simplificado, 
DOS campos adminisiiatiVO, fiscal, previdenciário, traba
iltista, eteditício e de desenvolvimento empresarial (art. 
179 da Constimição Federal). Sen. Esperidião Amin.: ..... 

PLS Jf' 151/96, que autoriza a aberlllra de linhas 
de cn!ditos especiais destinadas à concessão de financia
mentos a serem utilizados por pessoas físicas no proces-
so produtivo. Seo. Odacir Soares.----·····--·-······---··-·····--·-

PLS Jf' 152/96, que introduz modificações nas caao-
cerias dos ônibus urbanos. Sen José Eduarde Dulla .......... . 

PLS rP-153196. que acrescenta incisos ao art. 19 
da Lei Jf' 8.629/93, que incluem ex-propriet!rios de 
áreas alienadas para fins de pagamento de débitos origi
lllKios de operações de cn!dito rural na otdem preferen
cial de distribuição de imóveis rurais pela reforma agrá-

ria. Sen. Lúdio Coelho. ······-············-----··-··········-······· 
PLS Jf' 154/96, que dispõe sobre a aplicação de 

penalidades aos responsáveis e às instituições de saúde e 
de proteção social, públicas e privadas, bem como aque
las conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS. 
Sen Ney Suassuna. ·----·········-···········----·· .................... _ 

Defende a aprovação do Projeto de Lei Jf' 1.603, 
do Poder Executivo. que trata da reformulação do ensino 
profissionalizante. Seu. Joel de Hollanda. ····----·······---·--·· 

PLS Jf' 155/96, que autoriza o Poder Executivo a 
criar o Programa de Incentivo à Atividade Rural- PRO-
V AR Sen. Guilhexme Palmeira. ...................................... . 

PLS Jf' 156196, que altera os arts. 100 e 102 da 
Lei Jf' 8.112/90. Sen. Júlio Campos. ................................ . 
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Analisa o projeto de lei de iniciativa do Presiden
te da República, Senhor Fernando Henrique Caaloso, 
destilllKio a regular o art. 177, após a divulgação da 
Emenda à Constimição Jf' 9/95, que permitiu a empresas 
privadas, nacionais e ~ explorarem a ativida
de petrolífera no Brasil. Sen. Ronaldo Omha Lima. .••.••.. 

PLS Jf' 157/96, que veda a contratação por entes 
públicos de serviços que menciona. Seo. Eduardo Supli-
cy ...................................................... -----··-··--·-

Discute o PLC Jf' 4196 (Jf' 1.156/95, na origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que regula
menta o inciso xn, parte final, do artigo quinto da Cons-
tituição Federal. Seu. Jefferson Péres. .............................. : 

· Discute o PLC Jf' 4196 (Jf' 1.156/95, na origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que regula
menta o inciso xn, parte final, du artigo quinto da Cons-
timição Federal. Sen Pedro Simon. .......................... ·-··-

Discute o PLC Jf' 4196 (Jf' 1.156/95, na origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que regula
menta o inciso xn, parte final. du artigo quinto da Cons-
timição Federal. Sen José lgnácio Fem:ira. .................... . 

Discute o PLC Jf' 4196 (Jf' 1.156/95, na origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que regula
menta o inciso xn, parte final, do artigo quinto da Cons-
timição Federal. Sen Romeu Toma. •••........... : ................ .. 

Discute o PLC Jf' 4196 (Jf' 1.156/95, na origem), 
de iniciativa du Presidente da República, que regula
meuta o inciso xn, parte final, do artigo quinto da Cons
timição Federal. Sen. José Eduardo Outra. .•............••.•...•• 

Defende a aprovação du PLC Jf' 38 que trnta da po
lítica de habitação no interior du Pafs. Seu. Romero Jucá. ...• 

Justifica a apresentação <le projeto de lei de sua 
autoria que procwa beneficiar o micro e o pequeno agri-
cultor da Região Nordeste. Seo. Guilhexme Palmeira. ..... . 

Jnstifica a apresentação de projeto de lei de sua 
autoria que dispõe sobre a distribuição gratuita de medi
camentos aos portadores do HIV e de doentes de AIDS. 
Seo. José Saruey. .............................. ···-···--

Posiciona-se favoravetménte ao- projeto de lei do 
Senador José Saruey que dispõe sobre a distilõuição gta
tuita de medicamentos aos portadores do mv e de doen

tes de AIDS. Seo. Romero Jucá. ····--············-·····-····-· 
PLS Jf' 158196, que dispõe sobre a distribuição 

gratuita de medicamentos aos portadores do mv e 
doentes de AIDS.-Sen. José Saruey .................................. . 

PLS Jf' 159/96, que altera dispositivos da Lei Jf' 
8.842/94, que dispõe sobre a política nacional do idoso e 
cria o Conselho Nacional du Idoso. Seu. Valmir Campelo ... 

PUBUCIDADE 

Critica o- gasto publicitário para comemorar o 22 
aniversário do Plano Real. Sen. Júnia Marise. ••.•••.•........... 

REFORMA AGRÁRIA 

Defende a destinação dos recursos necessários à 
implauteção efetiva da reforma agrária no Estado de 
Rondônia. Sen. Emandes Amorim. ................ --···--·-
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REfORMA CONSTifUCIONAL 

Aborda a quest.'!o das reformas constituciouais. 
Sen. Joel de Hollanda---··--··········--·········-·---· 

REGIÃO AMAZÔNICA (VideJUTA) 

Revela o :resultado da reunião que teve com o 
professor Seixas Lourenço, Secretário Executivo para 
Asstuitos da Amazônia Legal do Ministério do Mcio 
Ambiente e de Recmros Hídricos e da Amazônia Legal. 

Sen. Ademir Andrade.-·····---·-······---··--
REGIÃO NORDE5fE 

Antevê novos hrrizontes para o Nordeste com a ade
sOO da Colômbia ao Me=sui. Seu. Rooaldo Cunbal.ima. ... 

REGIÃO NORlE 

Protesta pela pouca destinação de recursos à Re-
gião Norte. Sen. Emandes Amorim.··-······-········-·-··-
RENDA MíNIMA 

Analisa o Progrnma de Garantia de Renda Míni-
ma. Sen. Eduan:lo Suplicy •••• ·-----····-----··----·-

REPRESENTAÇÃO 

Analisa a dupla ICpiOSelltiÇilo apresemada pela Se
nador Dan:y Ribeiro ante à Procuradolia-Ge da Repolbli
ca: solicitando açilo dire!a de iuoooslitucionalidade cootra o 
Decn:ro rf!-1..775196, que"""' da demait:açllo das 1l:u3s in
dfgenas, pedindo sua sustaçllo; solicit:mdo açilo de improbi
dade adminislr.lli>a cootra o Ministro da .Josliça Nelson .Jo. 
bim, por deslealdade à União Federal, palrocfnio iDfiel e 
neg!Wncia funciooaL Seu. Sebastiló Rocba. •• ·-----

REQUERIMENTO 
R.equerimeuto rf! 643196, solicitando informações 

ao Ministro da Fazenda, sobre a relação dos pleitos apre
sentados à Secretuia do Tesollro Nacional e em-.. 
ção, sem decisão final, objOOvando o que dispõe o De
creto li' 1.647195, informando o credor a origem da dívi
da e seu vaiO< originário. Sen. GilbertD M.inmda.·-····-··· 

Requeômeoto rf! 644196, de hólileoagem de pe
sar, pelo falecimento da ex-Deputada Estadual Almerin
da Ar.mtes. Sen.lris Re:zende. ·----------·-

R.equerimeuto rf! 654196, no qual solicita que a 
Hora do Expediente da sessão do prtlximo dia lO de ju
lho seja dedicada a homeoagear o traDscuiro do 80" ani
v=ário nataHcio do Depulado Federal André Franco 
Moutoro. Sen. Ltício Alcãntara. ....•.•. -······-·-----

Requeômeoto rf! 657/96, solicitando infonnações 
ao Ministro da Fazenda, relacionadas ao cumprimento 
das obrigações contn!luai.s firmadas pelo Estado de Ron
dônia com o Banco do Brasil S.A., em 14 de fevereiro 
de 1996. Sen. Emandes Amorim.········-····-··········-·--·-

Requeômeoto rf! 659/96, solicitaodo infonnações 
ao Ministro da Fazenda, sobre o montante dispendido 
pelo Banco Ceabal em favor do sistema financeiro e so-
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bre as indenizações a bancários,. provocadas pela "des
pedida voluutária". Sen. Josapbat MariDho.·-·····-····---

Requeriwento fi! 660f96, solicifiuido ao Ministro 
da Fazenda, cópia do(s) CODttalo(s) assinado(s) com a 
agêucia de publicidade Denison para criação, prodoção e 
veiculação da propagauda comemotaliva do Plano Real. 

Sen. GilbertD Mirauda. ···-----·-----
Reqnerirne:nto fi!. 661196, solicitando infonnações 

ao Ministro do Planejamento e Orçameoto, sobre o <l<
çamento de 1996. Sen. GilbertD Miranda.---···-··--

R.equerimeuto rf! 662196, solicitaudo infonnações 
ao Ministro da Fazenda, sobre as empresas que presta
ram serviços de conservação e limpeza uaquele Ministé

rio. Sen. GilbertD Mir.mda..-···---·---··--
R.equerimeuto rf! 663196, solicitaudo infonnações 

110 Ministro Antônio Kandir, sobre os Fuudos de Peusão 
das Estatais. Sen. Ltício Alcântara. ...••....• -·-··-----···-

Requerimeoto rf! 664196, solici~ infonnações 
ao Ministro da Fazenda. sobre o valor total arrecadado 
de ITR, entre 1991 e 1995. Sen. Eduardo Suplicy. -··-

Requerimento rf! 684/96, de hOmenagem de pesar 
pelo fal<'rimeoto do Sr. Lourenço Antônio Galh:tti. Sen. 

JoséSamey. ----····-··--·---·---·-

. RESERVA INDÍGENA (Vide REPRESENTAÇÃO) 

RODOVIA (Vide TClJ) 

Refere-se ao embargo das obras das rodovias 
BR-364 e BR-317, no Estado do Acre. Sen. Nahor Jú-
nior.·--····------·-·-·-----··---

Apela ao Ministro dos Transportes pela restaura
çllo das rodovias feder.!is na Bahia Sen. Antonio Carlos 

Valadares. ---·-··-··---=··--··--
Refere-se ao embargo das estradas BR-364 e BR-

317 que cortamo Estado do Acre. Sen. Marina Silva._ ... 

Destaca a impodância para o Estado de Pernam
buco a retomada da CODS1rução da nova pista na BR
IOl, trecho Ptaceres/Cabo. Sen. Carlos Wilson.-······--· 

Apela ao Governo Federal pela implementação 
do asfaltameoto da BR-163, lrecho entre o distrito de 
Saota Helena, no Mnnicípio de ltaúba, em Mato 
Grosso~ e o Porto de San~ no Pará. Sen. Jonas 
Pinheiro .• _____________ ~---···-

Denuncia a má conservação das rodovias fedeJais 
no Estado da Bahia Sen. Antonio Carlos Magalhães •• _ 

Solicita a convocação do Ministro Odacir Klein 
para explicar a situação da malha rodoviária nacional_ 

Sen. Nahor JúniO<. -··········-·---··-··-----

(RR) 

Denuncia o caos a que está entregue o Estado de 

Roraima Sen. Romero Jucá. ·-·--·-·-·--·---

365 SAÚDE 

Aborda a questão angustiante da saúde em nosso 
Pafs. Sen. Casiido Maldaner. ·--···-······-------
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SECREI:ÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEFONE CELULAR 

Analisa as atividades da Secretaria de Educação a 
Distância do MEC-Mínistério de Educação e do Despor-
to. Sen. Lúcio Alcântara. .............................. -··········-····-

SEMINÁRIO 

Registra a realização do Seminário "Brazilian 
Northeast Festival", realizado em Nova Iorque, de 18 a 
23 de junho, promovido pelo Banco do Nordeste do 
BiaSil-BNB, Secretaria de Comunicação Social da Pre
sidência da República, 1tamaraty e Embratur. Sen. 
Humberto Lucena. ................. - ....................................... . 

SERVIDOR PÚBUCO 

Demonstra satisfação pela garaotia dada pelo 
Ministro Bresser Pereira de que não haverá demissão 
de servidores públicos federais naquele Estado. Seu. 
Marluce Pinto ........................................... ---

SIMPÓSIO 

Reporta-se à sua participação no Primeiro Simpósio 
e Mesa de Negociação sobre Automóveis (Coutrole de 
Fronteixas, Prevenção e Recuperação), deutro do Eucontro 
de Empresas de Seguros e Resseguros do Men:osul, reali-
zado em Assunção, Paraguai Sen. Romeu Tuma. .............. . 

SINDICA TO (Vide DENúNCIA) 

(TCU) -

ADuncia que está solicitando ao Tribunal de Con
tas da União uma inspeção extrao!dinária nas obras de 
pavimentação da R0-479, rodovia estadual que liga Co
cai a Rolim de Moura, com extensão de 36 quilômetros. 
Sen. Emandes Amorim. .................................................... . 

TELECOMUNICAÇÕES 

Defende a regadamentaçã<> do Serviço Comunitário 
deTelecomnnicações Sen.AntonioCadosValacfares._ ...... . 

Analisa a questl!o das telecoiDUDÍcações no BiaSil. 
Sen. Elcio Alvares ......................................... ·-···---

Aborda a questão das telecomunicações no BtaSil. 
Sen. Bernardo Cabral. .......................................... - ........ . 
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Aborda a questão da telefonia celular em nosso 
País. Sen. José Fogaça. ................................... - ........ --

TELEVJSÃO 

Analisa dtv·nmentário exibido na TVE que denigre a 
imagem do prefeito Paulo Maluf. Sen. Epitácio Cafeteira. ... 

UNIVERSIDADE 

Retrata o quadro sucateado das universidades pú-
blicas. Sen. Jônia Marise ................................................. . 

USINA HIDROELÉ1.1UCA 

Defende a retomada das obras da Usina de 
Manso. para o equacionamento do atendimento de 
energia elétrica em Mato Gros~. Se~ Jonas Pinheiro. 

VERBA 

Agradece o apoio financeiro do Governo Federal 
ao Estado de Pernambuco, através da assinatura de vá-
rios convênios. Sen. Joel de Hollanda ................... _ ........ . 

Denuncia desvio de verbas na construção do pré
dio do TRT-Trtbunal Regional do Trabalho. em Rondô-
nia. Sen. Ernandes Amorim. ........................... ------· 

VIOLÊNCIA 

Denuncia a violência praticada por policiais e fis.. 
cais do GDF comra populares por ocasião da derrubada 
de casas na Colônia Agrícola Vicente Pires, uma gleba 
localizada entte as cidades-salélites do Guará e Tagua-
tiuga. Sen. Valmir Campelo .... ::: ............... - ..... _ ....... _. 

VISITA 

Registra a visita do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao Município de Jequié (BA). Sen. Antonio 
Carlos Magalhães ....................................... - ................... . 

Destaca a importância da visita a nosso País do 
estadista português Mário Soares. Sen. José Samey ..... 

VOZ DO BRASIL 

Defende a obrigatoriedade da transmissão do 
programa A Voz do Brasil. Sen. Epitácio Cafeteira. 
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Parecer n!' 390196-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania,. sobre o Diversos Q1!: 94195~ que trata da 
solicitação de indicação de wn representante do Senado 
Federal para a abertura do I Encontro de Conselhos Pro-
fissionais e Ordens ................ - .................................... _ .. 

Descreve o drama dos garimpeiros de Sena Pelada.. 
Revela o compromisso firmado pelo Ministro da 

Reforma Agrária, para resolver a situação dos lrabai!Wo
res rurais de mais de40 assentamentos no Estado do Pal:á. .. 

Revela o resultado da reunião que teve com o 
professor Seixas Lourenço, Secretário Executivo para 
Assuntos da Amazônia Legal do Ministério do Meio 
Ambiente e de Recursos Hídricos e da Amazônia LegaL 

Demonstm preocupação com a possível manif ... 
tação da Companhia Vale do Rio Doce. .......................... . 

Apela à Mesa para provideociar o transporte dos 
parlamentates à Sena Pelada. para mediar os desenten
dimentos entre os garimpeiros e as forças militares ......... 

Analisa o t<lalório sobre Desenvolvimento Humano 
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Processo Civil .................................................................. . 

Defende a regulamentação do Serviço Comunitá-
rio de Telecomunicações. ................................................. . 

Apela ao Ministro dos Traosportes pela restama-
ção das rodovias federais na Babia. ................................. .. 
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Parecer n2 392/96-Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 64/95 (n" õl2-
BI91. na origem). que altera o art 17 da Lei das Contra
venções Penais e Dispositivos do Código de Processo 

Penal. ·············--··········--········-····-······-········-···-- . 
Refere-se à reforma agrária Aparte ao sen: Os-

mar Dias.········-···------····-··-··---·· 
Solidariza-se com o Ministro Adib Jateoe e manifes

la-se làvo!avelmeme ao projeto que institui o CPMF-Con
tnõuição Pmvisóda sob!e Movimentação Financeira.-···---· 

Apóia a regulamentaçl!o do Serviço Comunitmio 
de Telecomunicações. Aparte ao Sen. Antonio Carlos 
Valadares .•.•.....•......•••..••......... -····-···-····---······· 

Annncia o lançamento do livro de sua antoria, O 
Muniápio e a Cidadania. que se destina a orientar o 
administradorpóblico e o cidadão.····-··················-·····-

Defende a reimplantação do cultivo da juta na 

Amazônia.-···············································---
Anuncia a realização de fórum nos dias 18 e 

19-7-96. em Manaus (AM). cujo tema será: Zona 
~ranc:a de Manaus: os desafios da abertura e da globa-
lizaçao. ···············---········--······-···-······--·······-········-· 

Alerta sob!e o processo de desnacionalização que 
está OCOireDdo em Tabatinga (AM). cujas crianças. em ra
zão da precariedade do ensino naquela cidade, se vêem na 
contingi!ncia de estudar na Colômbia, Pais fronteiriço ••• ·-··· 

Parecer n' 404196-Comissão de Constituição. Jus
tiça e Cidadania, sobre a PEC 11"22196 (n'41191. na ori
gem). que dá nova redação ao § 4" do art. 18 da Consti-

tuição FedernL -············-··········-····-····-··········-·············· 
Analisa o reflexo das normas ISO 14000. nor

mas de certificações ambientais. editadas pela Orga
nização Internacional de Nonnatização, na economia 
nacional. ·····-············-··········-····-···-········-················· 

Abolda a questão das telecomunicações no Brasil. 

CARLOS BEZERRA 

Noticia o falecimento do advogado Cássio Tadeu 
Pose.···········-········--··--······------···-········· 
CARLOS WR.SON 

Homenageia o Deputado Federal Franco Montoro 
pela passagem do seu 80" aniversário. Aparte ao Seu. Lúcio Alcântara. ______________________________ _ 

Destaca a importância paxa o Estado de Pernam
buco a retomada da construção da nova pista na BR-

IOl, trecho Prn=es/Cabo. ······-······················-·····-·-·-· 

CASILDO MALDANER 

Sugere o aproveitamento de todo o contingente 
militar e civil. no B!3Sil, para promover a interiorização 

do País.-·······-··········--······-·····-···----------·-
Aborda a questão angustiante da saúde em nosso 

País.··············-··········-·······-·-····-···-·----
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COUTINHO JORGE 

Homenageia o Deputado Federal Franco Montoro 
~- passa_gem do seu 8()2 aniversário. Aparte ao Sen. 

Lúcio Alcântara. ··································-········-·······-····-
Reporta-se à sua participação na Segunda Confe

rencia das Nações Unidas sob!e Assentamentos Hwna
nos, o Habitat II. realizado em Istambul. na Turquia. ..... 

DARCY RJBEIRO 

Parecer n' 383/96-Comissão de Constituição. Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLC n' 128/95 (11"4.773194. na 
origem). de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza o Banco Cential. autuquia vinculada ao Minis
tério da Fazenda, a doar o imóvel que menciona, no Mu-

nicípio do Rio de Janeiro.···-··························-···--··-···· 
EDISONWBÃO 

Solicita a tibetação de recwros às oboos fede!ais 

inacabaclas. •• - •. ····--············-··-···-······-·····-·--
Apela aos interventores do Banespa para evitar 
~ de funcionários nas agências do Estado do 

Maranhão.···········--························-········-········-····-······ 
Homenageia postumamente o etnpn:S&io Louren-

ço Antônio Galleti ................................................... -·····-

EDUARDO SUPLICY 

Cumprimenta o Ministro da Jnstiça, Nelson Jo
bim. pela prisão i:Io Sr. Dariy Alves da Silva. um dos 
responsáveis pela morte de Cbico Mendes. Aparte à Seu. 

. Marina Silva.·-··········--········-··············-·························· 
Analisa o documento ÍOdice de Desenvol\'Ímel11n 

Humano. preparado pela Organização das Nações Unidas.. 
Anuncia que encaminhou ao Presidente da Repú

blica, Senhor Fernando Henrique Cardoso. telatório do 
desenvolvimento mundial em 1996. que aponta o B!3Sil 
como bicampeão mundial da desigualdade econômica e 

social.····················--··········-··-··················-·····-····-···· 
Analisa o Programa de Gar.mtia de Reoda Míni-

tna..-········-····-..;····--········-·····-······-·······-···-~·-·-···-···· 
Homenageia o Depntado Federal Franco Montoro 

pela passagem dos seu 8()!! aniversário.····-··-····-····-······ 
Requerimento n' 664196. solicitando informações 

ao Ministro da Fazenda, sobre o valor rolai arrecadado 

de ITR. entre 1991 e 1995 .••.....••... ·-····················-··-······ 
Destaca a importância do laoçamento da Cartilha 

parn Mulheres Candidatas a Vereadoras. ........................ . 
. . PLS n2 1~7/96, que v~ a contratação por entes 

públicos de 5el'VlÇOS que menCiona ............................... .. 
Revela que requereu a convocação do Sr. José 

Jari>as Pereira, Diretor da Fiobank Assessoria Fmancei
ra, pma prestar esclarecimentos sob!e contratos de inter
oiediação perante a Cmnissão Mista de Orçamento·-··-·· 

Registia o depoimento da família do menor Sér
gio Leonardo Gonzaga Cardoso. em função do dr.!ma de 
seu desaparecimento. enviado pela Deputada Maria Lú-
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cia Prandi. da Alesp, e ofício ao Presideote Fernando 
Henrique Cardoso sobre o assunto. ···-··············----···-

ELCIOALVARES 

Refere-se aos dois anos do Plano Real Aparte ao 
Sen. Osmar Dias ........................ ---··-··--···---·· 

Analisa a queslão das telecomunicações no Brnsi.l 

EMíLIA FERNANDES 

Reporta-se à sua participação na 7" Reunião Ordi
nária da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 
em San Luís, na Argentína. ............................. - •. ··-··-

Descreve o quadro dramático dos idosos no Brasil 
e defende a implementação do Decreto ~ 1.948196 que 
~a Lei n" 8.842194 qae dispõe sobre a Políti-
ca Nacional do Idoso ... ·-··········-··········-··--···-··-··-

Anuncia o lançamento no dia dez de julho, da 
Cartilha para Mulheres Candidatas a Vereadoras em 
1996, idealizada pela Bancada Feminina do Congresso 

Nacional···-·····················-···-·-······-·-······---
Presta homenagem ao Deputado Federal Franco 

Montoro pela passagem do seu 80" anívers&ío. Aparte 
ao Sen. Pedto Simon.···-·········-··--·······--········-

EPITÁCIO CAFE1'E1RA 

Defende a obrigatoriedade da transmissão do pro-

grama A Voz do BrasiL ---····-······---······---··-
Critica nota do jornal Folba de S.Paulo, intitula-

da: Inimigo Eletiônico. -··········-········----·-····--·· ...... 
Analisa doalmentário exibido na 'IVE que deni-

gre a imagem do prefeito Paulo Maluf ········-····----·--

ERNANDES AMORIM 

Anuncia qae está solicitando ao Tribunal de Coo, 
tas da União uma inspeção extraordinária nas obras de 
pavimentação da R0-479, rodovia estadual que üga Co
cai a Rolim de Mowa, com extensão de 36 quilômetros.. 

Protesta pela pouca destimção de recu:rsos à re-
gião Norte. .......................... -·--·····----·····---

Requeõmento n! 657/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, relacionadas ao cumprimento 
das obrigações contralllaís firmadas pelo Estado de Ron
dônia com o Banco do Brnsi! S.A em 14 de fevereiro de 
1996 •••....... _ ....... : .• --······-·--·-········-·····-···--

Rettata a situação fundiária da região Campo 
NovoJBuritis. no Estado de Rondônia.··············--

Defende a destinação dos recursos necessários à 
implantação efetiva da reforma agrária no Estado de 
Rondônia···-················-······--·····-·--·-····-·····-

Denuncia desvio de verbas na construção do prédio 
do TRT-Tribunal Regional do Tt3balho, em Rondônia. ...... 

ESPERIDIÃO AM1N 

PLS n2 150196~ que ilcrescenta parágrafo único ao 
art. 25 da Lei n" 8.864194, que estabelece oormas para as 
Mícroempresas-ME, e Empresas de Pequeno Porte-EPP, 
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relativas ao tratamento diferenciado e simplificado, nos 
campos, admínístnltívo, físcal, previdenciário, trabalhis
ta, creditfcio c de desen vol vímento empresarial (art. 179 
da Constimição Federal).······················-··-----···--

Analisa a questão dos títulos da dívida pública 

que podem desestabilizar o Plano Real·············-·········-
Parecer sln", de 1996-Comíssão de Assuntos 

Econômico~ sobre o Ofício n2 S/66196 (Ofício Presi n2 
1.991/96, na origem), do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil. encaminhando proposta de retificação 
da Resolução ri' 52196, do senado Federal, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar opera
ção de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvímento-BID, no valor de US$150 milhões, 
destinados à implementação do Programa de Urbaniza
ção e Verticalização de Favelas, Prover/Cingapora; e au
toriza a República Federativa do Brasil a conceder ga

rantia referente à mesma operação. ·······-···············----
Refere-se ao suposto extravio da fita do telefone

ma da Sra. Suzana para o dentista Fernando Colleoni, de 
São Paulo, noticiado pela Rede Globo.·····-·················--

FERNANDO BEZERRA 

Analisa os dois anos do Plano Real.··---·····--

FRANCEL!NO PEREIRA 

Parecer ri' 380/96-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. ao PLC n" 20196 (ri' 4.545194, na ori
gem), que autoriza a reversão ao Município de São Pe
dro dos Ferros (MG), do terreno que menciona ...••.•••••••• 

Defende a aprovação do Código Brnsi!eiro de 
Trâllsito ............................. ---·--······-·--··-·-

Analisa o projeto do novo Código de Trânsito 
Brasileiro. ·--····----········-···················-·····---······---

GD.JIERTO MIRANDA 

Requerimento n" 643196, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, sobre a relação dos pleitos apre
sentados à Secretaria do Tesouro Nacional e cm tramita
ção. sem decisão final, objetivando o que dispõe o De
creto n" 1.647/95, iDformando o credor, a origem da dí-
vida e seu valor originário.·········--·-········----·······-

Analisa os dois anos do Governo Fernando Henri
qae Cartíoso e snas possibilidades de reeleição.·······---· 

Parecer n" 400196-Comissão Especial, destinada a 
estudar e emitir parecer sobre o PLC n2 73194 (n2 
3.710/93, na origem), que instími o Código de Tdinsito 

Brnsi!eíro. ·······---·······-·--·· --·-·---······ 
Requerimeoto n" 660/96, solicitando ao Ministro 

da Fazenda, cópia dn(s) contrato(s) assinado(s) com a 
agência de poblicidade Denison para criação, produção e 
veiculação da propaganda comemorativa do Plano Real. 

Requerimento n" 661/96, solicitando informações 
ao Ministro do Pl~amento e Orçamento, sobre o Or-
çamento de 1996 ........... ---········--···---·-----

Requerimento n" 662196, solicitando infonnações 
ao Ministro da Fazenda, sobre as empresas qae presta-
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ram serviços de conservação e limpeza naquele minist6-

rio.----·-··-··----·····--····----·-·---···-
Anuncia a aprovação do parecer ao Projeto de 

Código de Triinsito Brnsileiro e fuz considerações ares-

peito .• -······-----···---·-·---··--·-·-·-·-
Parecer ri' 405/96-Comissão de Assuntos Econô

micos. sobre o Oficio ri' S/52196 (ri' 1.763196, na ori
gem), do Senhor Presidente do Baoco Ceoti111 do Brasil. 
encaminhando ao Senado Federal solicitação do Senhor 
Governador do Estado de São Paulo, para que seja auto
rizada a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo-:LFTSP, rujos recursos serão desti
nados ao desembolso da sexta parcela e liquidação da 
sétima e oitava pan:elas de precatórios judici&s. bem 
como dos complementos da primeira à oitava parcelas 
de pn:catórios judiciais peodentes, de responsabilidade 

daquele Estado.---····-----··-··-·····-···---·-
GII.VAMBORGES 

Denuncia a instalação irregular da praça do pedá
gio, na estrada Rio/Juiz de Fora. pela Construtora Nor
berto Odebrech~ em área tombada pelo Pattímânio His-
tórico e Artfstico de Minas Gerais.-··---------··· 
GUILHERME PALMEIRA 

Analisa o segundo ano do Plano Real.._ ••.•.• - ••.•• 
PLS ri' 155196, que autoriza o Poder Exeattivo a 

criar o Programa de Incentivo à Atividade Rmai-PRO-

VAR. .. - •• - .• - .. -···-··--··-······--··----····-
Justifica a apresentação de projeto de lei de sna 

autoria que procura beneficiar o micro e o pequeno agri
cultor da regiOO Notdeste. ---·-· 

Analisa o caso do assassinato de PC Farias e criti
ca alguns integrantes da impmlsa por lilz=m sensacio-

nalismo com o ocorr.ido. -···-·---···-····--···-·····-··· 

HUGO NAPOI.EÃO 

Analisa o artigo "Pequenas e Saudáveis Formi
gas", do Dr. Edemar Cid Ferreira, publicado na Folha 

de S.Paulo, em S-7-96. --···-···--··--··--···--··-----· 
Homenageia o Deputado Federal Franco Mootoro 

pela passagem do seu soe aniv=ário. Aparte ao Seo. 

José Roberto Aimda. -·········--····-·-··-··---····-·-·--

HUMBERTO LUCENA 

Parecer ri' 384/96-Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDC ri' 39196 (ri' 
203/95, na origem), que aprova o Texto da Resolução 
A. 735 (18), da Organização Marftima lnlemacional
IMO, aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual 
emenda a Convenção Constillltiva da IMO. ·----······ 

Noticia o falecimento do ex-Ministro Renato Ar-

cher .............. -----····-···--···---------
Registra a realização do Semiruúio "Brazilian 

Nodheast Festival", realizado em Nova Iorque, de 18 a 
23 de juobo, promovido pelo Baoco do Nordeste do 
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Brnsil-BNB, Secretaria de Comunicação Social da Presi
dência da Rep6blica, ltamaraty e Embratur. -··-·-·--···· 

Analisa a questão da elaboração da Lei Orçamen-

tária. -··-··--·-···-·----····-·----
Analisa a questão da elaboração da Lei Orçamen-

tária. (Republicação) ......... -·--····-··--····----·--

ÍRIS REZENDE 

l.ameola o falecimento da ex-Deputada Estadual 
AlmetindaArantes .........••.. __________ _ 

Requetimeoto ri' 644/96, de bomenagem de pe
sar, pelo falecimento da ex-Deputada Estadual Almetin-

daArantes. ..•• - •. ·--····-------···--··---
l.ameola o falecimento do Presidente do Conse-

lbo da O~. Dr. E1i Alves Forte.··········--······-····
Homenageia o Deputado Estadual Franco Monto

ro pela passagem do seu 8()!! aniversário. Aparte ao Seo. 

Lllcio Alcânttta. ·-·--····---··-·--·-·-··-·-·· 

JÁDER BARBALHO 

Manifesta proorupação com a posslvcl privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce.············-----

468 Presta bomeoagem ao Deputado Federal Franco 
Montoro pelo IIanscur.io do seu soe aniv=ário. Aparte 
ao Seo. Ney Suassuna.---·--------··--

342 Presta bomenagem ao Deputado Federal Franco 
Mootoro pelo IIanscur.io, do seu soe aniversário. Aparte 

ao Seo. José Roberto Aimda. ·-·····-········----···---
437 JEFFERSON PÉRES 

Parecer ri' 3TIJ96...Comissão de Constituição, 
687 Justiça e Cidadania, sobre pedido de reexame do PLC ri' 

4196 (ri' 1.156195, na origem), que regulameota o inciso 
XII, parte final, do art. 5" da Constituição Federal-·-··-

714 Refere-se à refonna agmia. Aparte ao Seo. Os-

mar Dias·-······--··---·····-··--··-·--···-·---
Solidariza-se com o Ministro .Acbõ Jatene e mani

festa-se favoravelmeon: à instituição do CPMF-Contri
buição Provisória. soble Movimentação Provisória. 

Aparte ao Seo. Bernardo Cabral.--·········----·--···· 
319 Analisa matéria publicada DO jornal 0 Globo, 

edição de 5-7-96, de antotia das jomalistas Isabel de 
Paula e Maria Lima, que trata de denúncia de COIIDpÇão 

409 e manipulação de verllas do Orçamento da União·---·· 
Discute o PLC ri' 4196 (ri' 1.156195, na origem), 

de iniciativa do Presidente da Rep6büca, que regula
menta o inciso XII, parte final, do artigo quinto da 

Coostituição Federal ...... ·-··-----····-----··-··-
Ctitica uma medida que está para ser tomada pelo 

Ministério da Indústria e Comércio: proibição à importa
ção de cimeoto, a fim de DWIIer o mooopólio de uma 

68 única empresa em Maoans (AM). ··-········-··-----

208 JOELDEHOLLANDA 

Analisa o dorumento ÍDdicc de Deseovolvimento 
Humano, preparado pela Organização das Nações Uni-
das.---····--·-·--····----··--··----··-·---
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Refere-se ao discurso do ilustre Conselheiro An
tônio Cortea de Oliveira Andrllde, Presideote do Tribu
nal de Contas de Pernambuco? na oportunidade da inau
guração da sala Ministro Otávio Gallotti, no Tribuoal de 
Contls da União, destinada aos advogados para exami-
narem processos e redigirem peças exordiais. ·····-· .. ·-·· .. . 

Aborda a questão do desemprego no Brnsil .......... . 
Aborda a questão das reformas constitucionais .... . 
Defende a aprovação do Projeto de Lei n'- 1.603, 

do Poder Executivo, que trata da reformulação do eosino 
profissionalizante ..................... - ....... - ........... -··---

Agrndcce o apoio fioaoceiro do Governo Federal 
ao estado de Pemambueo, através da assinatura de vá-

rios convênios. ·····-······-·······-·········-······-····-····-····~-
Parecer n'- 408196-ünnissão de Assuntos Econô

micos sobre o Oficio n'- S/67/96 (n'- 1.994/96, na ori
gem), do Presideote do B.mco Central do Brnsil, enca
minhando parecer referente à solicitação do Governo do 
Estado de Pernambuco como objeti.vo de que seja autori
zada a coottalação de operação de credito entre aquele 
Estado e o Banco do Nordeste do Brasil S.A.. no valor 
de R$25. 794.000,00 (vinte e cinco milhões e setecen1os 
e noventa e quatro mil reais), no âmbito do Programa 
para Desenvolvimento do Turismo no Nordeste-PRO-
DETUR. ............................................................. :: ....... - .. . 

Assinala o tnmscurso no pnlx.imo dia 27 de julho, 
do 50." aniversário de fundação da Sociedade Brnsileira 
de Cancerologia-SBC ....................................................... . 

JONAS PINHEIRO 

Felicita o Governo Federal pelo anúncio do paco-
te agxfcola. ................................. - ....... - ........... - ........... . 

Registia a realização do 24" Congresso de Medi
cina Veterinária, realizado no mSs de junho em Goiânia 
(GO) ............. - ........................ - ...................................... . 

Defende a retomada das obrns da Usina de Mao
so. parn o equaciooamento do atendimento de energia 
eléttica em. Mato Grosso.·················-··············-·····-········ 

Apela ao Governo Federal pela implementação do 
asfaitamento da BR-163, treebo entre o distrito de Santa 
Hei~ no Município de ltaúba. em Mato Grosso, e o 
Porto de Santarém, no Pará ........................................ - .. . 

JOSAPHATMARINHO 

Aborda a questão das desigualdades regionais no 
País, conforme trata docwneoto da Organização das Na
ções Unidas recentemente divulgado .. ·--············-····-····· 

Parecer n'- 399J%..<:omissão de Coostituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n'- 3196 (n'- 4.582/94, 
na origem), de iniciativa do Tribuoal de Justiça do Dis
trito Federal, e dos Territórios, que traDsfonna e cria car
gos no Quadro de Pessoal do Tribonal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios . ......................... _.-.;;:_····-

Requerimeoto n'- 659/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, sobre o montante dispeodido 
pelo Banco Central em favor do sistema financeiro, e so-

Plig. 

bre as indenizações a bancários. provocadas pela "despe-
dida voluntária" .............................................................. _ 

JOSÉ AGRIPINO 

Registra o lançamento do Projeto Economizar~ 
250 que objetiva ecooomia de óleo diesel nos tiaosportes 
266 porta a porta neste País ..................................................... . 
300 

326 

326 

496 

712 

141 

'197 

320 

636 

306 

310 

JOSÉ ALVES 

Expressa seu inconformismo com a atual política 
de desenvolvimento regiona4 que não conige as dispari-

dades. -······-····-·······-······················-···············-······-···-

JOSÉBIANCO 

Parecer n'- 378f96.Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLC n'- 12196 (n'- 725/95, na 
origem), de iniciativa do Presideote da República, que 
altera dispositivos do Decreto-Lei d'!- 2.848/40 - Código 
Peoal Brasileiro- Parte Especial. ..................................... . 

JOSÉ BONIFÁCIO 

Defende a retomada da construção da Ferrovia 

Norte-Sul.-··-·-·--------.. ·---··-····-······· 
Critica as medidas governamentais que atingem o 

funcionalismo público.···········-······························-········· 

JOSÉ EDUARDO DUTRA 

PLS n'- 152196. qoe introduz modificações nas 

carrocerias dos ônibus lllbanos. ·········--······················--· 
Aborda a questiio da privatização da Companhia 

Vale do Rio Dooe. ............................................................ . 
Protesta cootia a proibição da circulação do livro 

do jornalista Roy Castro, intitulado: Uma estrela solitá
ria, que trata da biografia do gr.mde jogador do Botafo-
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Rende homenagem ao Deputado Fedc:lal Fr.mco 
Montoro pela passagem do seu 80' aniversário. Aparte 
ao Seu. José Roberto Anuda.·-·······-·--····--····-·--··-· 

Discute o PLC n"-4196 (n" 1.156195, na origem), 
de iniciativa do Presidente da Repüblica, que regula
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LÚCIO ALCÂNTARA 
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Justiça e Cidadania, sobte a Emenda ri' I, de Plenário, 
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Montoro ....... ·--·············-··········--··--··-················-·····-
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P=ta homenagem ao Deputado Federal Fr.mco 

Montoro pelo transcurso do seu 8(12 aniversário .. - .......... . 
Requerimeoto ri' 663196, solicitando informações 

ao Ministro Antônio Kandir, sobre os Fundos de Pensão 
das Estatais ................................................. -·-·-

Apela ao Ptesidenre da Câmara para que dê priori
dade aos projetos de lei que ttamilam naquela Casa e que 
tiatam daAIDS-Síndrome de ImunodeficiênciaAdquirida. 

Analisa as atividades da Se=taria de Educação a 
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mar Dias ................................................ -----:---
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Expressa seu descontentamento com o desastrado 
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MAURO MIRANDA 
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Agropeenária-PROAGRO ................................................ . 
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mar Dias. ........................................................................ .. 
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Banco da Amazônia no Estado do Acre. .................. __ 
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Anuncia a posse, no dia 12 de julho, na cidade de 
Montreal, cauadá, do compauheiro Leão Augustin Soli
va, do Lions Oube de São José dos Campos. na presi
dência da Associação Internacional de Lions Clubes. ...... 

Parecer oral ao PLS ri'-41196, que introduz altera
ções na Lei n2 8.629193, que dispõe sobre a regulamen
tação dos dispositivos constitucionais relativos à refor
ma agrária. previstos no Capítulo m, Título vn. da 
Constituição Federal ......................................................... . 

Solicita a convocação do Ministro Odacir Klein 
para explicar a situação da malha rodoviária nacional. ..... 

NEY SUASSUNA 

Parecer n2 386196-Cotuissão Diretora, que dá re-
123 dação do vencido, para o Ti.lmO Suplemeotlr, do Substi

rutivo do Senado ao PLC ri' 87/91 (n!! 2.838189, na ori-
152 _ gem), que dá nova redação a dispositivos da Lei ri' 
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3.857/60, que cria a <miem dos Mósicos do Bl11Sil edis
põe sobre a regnlamentaçãn do exercício da profissão de 
músico.----······--·---·----·-··-··---··----

Defende a aprovação do art. 192 da Constiorição 
Federnl, que tn11a do sistema financeiro naciooal. ......... _ 

Parecer !í' 393196-Comissão Diretora, que dá re
. dação final do PDL !í' Tl/96 (n' 200196, na origem), que 

aprova o texto do ACOido de Cooperação Culturnl e 
Educacional, celebiado entte o Govemo da República 
Federativa do Bl11Sil e o Governo da República da Na
mlbia. em Brasilia. em 7 de IDaiÇO de 1995----------·----· 

Parecer n' 394196-Comissão Diretora, que dá re
dação final do PDL n' 33/96 (n' 2{)2195, na origem), que 
aprova o texto do Acordo Internacional do Cacau, de 
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Descreve o quadro dramático da economia nmd 
paraJbana por falta de uma política agrícola. ... - .... ·--· 

Homenageia o Depntado Fedel:al Fr.mco Montoro 
pelo tlanscUiso do sen 80' aniversário ... _____________ _ 

Parecern'401196-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. sobre o PLC n' 27196 (n' 37195, na ori
gem), de iniciativa do Superior Tribonal Militar, que dá 
nova redação ao art. 190 do Código Penal Militar .......... . 

Critica o descontrole das eorissões de títulos fede· 
:rais que vem aumentando o déficit p6blico. -----··-

Parecer !í' 410196-Comissão Diretora, que dá re
dação final ao PR n' 70196, que autoriza a Prefeirura 
Municipal de Campo Grando-MS, a contrntar opernção 
de Ciédilo junto à Financiadora de Es1udos e Projetos-
FINEP, no Vldor de RS 1.329.620,(l7 ........... _______ _ 

Parecer .,. 411196-Comissão Diretora, que dá re
dação final das emendas do Senado ao PLC n' 4196 
(n' 1.156/95, na origem), que regulamenta o inciso XII, 
parte final, do artigo quinto da Constiorição Federal ....... 

···~--·-------

Parecer n' 412196-Comissão Diretora, que dá re
dação final ao PDL n' 39/96 (!í' 2{)3195, na origem), que 

84 aprova o texrn da Resolnção A.735 (18), da Organização 
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ODACIR SOARES 

PLS n" 151196, que autoriza a abertw:a de linbas 
de créditos especiais destinadas_ à concessão de financia-
mentos a semn ntiiizados por pessoas ffsicas no proces-
so produtivo.·-·-····--·-----·-·-·····-_··-···-··----

Analisa a reportagem de Angélica Wmdexbeckt:r 
e Sfivia Faria. publicada em O Globo, dia 25-6-96, inti
tulada: Traosferência de senidores para 6Igãos carentes 

de pessoal começa em agosto.----------··------------------
Jnstilica a sna posição favorável à aprovação da 

Conttibuição Provisória sobre Movimentação Financei-ra-CPMF. ____ ; _________________________ _ 

ONOFREQUINAN 

Pareoer n' 409196-Comissão de Assuntos Econô
bJÍCOS, sobre o oficio S/68196 (n' 1.993196. na origem), 
que encaminha solicitação do Governo do Estado de 
Goiás. para que possa assomir a totalidade da dfvida do 
Banco do Desenvolvimento do Estado de Goiás-BD
GOIÁS (em liquidação ordinária), perante o Sistema 
BNDES, no valor de R$87.642728,99, coosiderada a 
data-base de 3().11-95·-----------·----------·-----

OSMARDIAS 

Analisa os dois planos do Plano Real ·--·--
Refere-se ao Programa da Agriculrura Familiar, 

ammciacJo pelo Presidente da República, Senhor Fernan-
do Henrique Cardoso ..... ---------------·---·--

Defende a aprovação de projeto de soa autoria de 
274 Estímulo ao Primeiro Emprego ...................... ____ _ 

Analisa o pacote agricola anunciado pelo Gover-

347 no Foderal. -----------------------------·---------
Analisa o caso do Sr. João Roberto Lnpion, Presi-

398 dente da Eletrosul, acusado de corropção. --------·-·--· 

PIIDRO SIMON 

Aborda a questão da privatização da Corapanhia 
425 Vale do Rio Doce. Aparte ao Sen. AdebJir Andrade. -

Esl!anha a decisão do Direlório Nacional do PT 
502 de votar contia o CPMF- Contnõuição Provisória sobre 

MovUnentação Financeiia. --------------------------· 
Homenageia o Depntado Fedel:al Fr.mco Montoro 

pela passagem do sen 80' aniversário.--·--·---------
Analisa artigo publicado na Gazeta Mercantil, 

515 sobre o aCOido firmado entte a Petrobras e o Estado de 
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nacional, da Bolívia àcjueie Estado ..... --------------
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menta o inciso XII, parte final, do artigo quinto da Cons-

tituição Federal.······-·······················-·---·-···-·--
Apóia a Or.msformação do Banco Meridional pala 

Banco do Men:osul. ...................... ·-·----······-·-

RAMEZTEBEr 

Parecer n2 381/96-Comissão de Cooslituição, 
Justiça e Cidadania. sobie o PLC n2 2A/96 (n2 4.804194, 
na origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Traba
lho, que cria cargos na Secretaria do Tribunal Regioual 
do Trabalho da 24" Região ••....•......•.•. : ...... ---·-···· 

Apela ao Ministério da Educação e Coltura pela 
agilização do Projeto da Universidade Estadual de Mato 
Grosso do SuL •..••..•.........•..•. ·-·---·····-···----······ 

Reporta-se à bomenagem prestada pelo meio cul
tural de Mato Grosso do Sul ao professor, escritor e jor
nalista J. Barbosa Rodrigues por ter completado 80 anos 
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coutro de Empresas de Segmns e Resseguros do Merco-
suL realizado em Assunção, Paraguai .............................. . 

Refere-se ao "exttavio das fitas" no caso da morte 

de PC Farias. ................. ---···-···---···--· 
Assinala em 9 de julbo o aniversário da Revolu-

ção Coustitucioualista de 1932 ............... -··-·····---··· 
Hooienageia o Deputado Federai Franco Montoro 

pela passagem do seu 80' aniversário. Aparte ao Sen. 

José Roberto Arruda.············-··----····-··---···-···-
Parecer n2 403/96-Comissão de Constituição, 

56 . Justiça e Cidadania. sob~e a Mensagem n2 194/96, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprova
ção do Senado Federal, o nome do Sr. Mílton de Moura 

147 França. para Ministro Togado do TST ............................. . 
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de vida.·····--········-------···· --213 
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parte da 48.• Reunião que a Sociedade Brasileiia para o 
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Ricardo Btandão. ·····················-····--·-·-······-··-· . 
Presta bomeuagem ao Deputado Federai Franco 

Montoro pela passagem do seu 80' aniversário. Aparte 
ao Sen. Lúcio Alcântara.······-······················-·-·--

ROBERTO REQUIÃO 

Torna pública deuúncia do Sindicato dos Jomalis
tas Profissionais do Paraná, sobre o casal de jornalistas 
que foi impedido de entrar na lnglatena dia 20 de junbo 

do corrente ano--·····················-···--·--·-······-·-· 
Repodia práticas nazistas adoladas pela Polícia Mili

tar do Paraná, de forma a obter infonnações pessoais junto 
ao Diretório Municipal do PMDB deCambará-PR. ·-········ 

Parecer n2 402t'9&Comissão de Cooslituição, Jus
tiça e Cidadania. sobie a Mensagem n2 193/96, do Se
nhor Presidente da República, que submete à aprovação 
do Senado Federal, o norue do Sr. João Oieste Dalazen, 
para o cargo de Ministro Togado do TST ........................ . 

ROMEUTI!MA 

Parecer n2 382/96-Comissão de Cooslituição, 
Justiça e C"ldadania. sobie o PLC n2117/'JS (n2 4.583194. 
na origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dá nova redação aos arts.. 6!. 28_ e }1 da Lei_ ri!-
7.õl2188, que dispõe sobre o Registro da Propriedade 

Maritima ·-········-··----····----·---····-···· 
Homenageia o bombeiro brasileiro e assinala a 

passagem dos 140 anos de fundação do Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal •.............•.•.......................•.••...... 

Elogia a Polícia Federai pela prisão de Darcy Al
ves. mandante do assassinato de Chico Mendes ... ·-·········

Apóia a regulamentação do Serviço Comunitário 
de Teleconnmicações. Aparte ao Sen. Autonio Carlos 

Valadares •••••.•..• - ... ················-···-····-··········-·---
Reporta-se à sna participação no Primeiro Simpó

sio e Mesa de Negociação sobre Automóveis (Controle 
de Fronteiras, Prevenção e Recuperação), dentro do En-

360 

401 

141 

359. 

425 

60 

143 

143 

210 

Discute o PLC fi' 4196 (n2 1.156/95, na origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que Ieguia
menta o inciso XII, parte final. do artigo quinto da Cons-
timição Federal.-········-···············-····--·····--
ROMEROJUCÁ 

Demonstra satisfação com a aprovação do CPMF
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financei-
ra. .... --········-········-···························---·----· 

Parecer n2 414196-Comissão de Assnntos Sociais 
ao PLC n2 38/96 (n2!02/95, na origenal, que acrescenta 
parágrafo ao art. 9" da Lei n2 5.889n3, que estatui nor-

mas reguladoras do trabalho nuaL ·······-················-····-
Defende a aprovação do PLC n2 38 que li3ta da 

política de habitação no interior do Pais. ···-········--··-··· 
Denuncia o caos a que está entiegue o Estado de 

Roraima.······························· ·····-···----·· 
Posiciona--se favoravelmente ao projeto de lei do 

Senador José Sarney que dispõe sobre a distnlruição gra
tuita de medicamentos aos portadoieS do HIV e de doen-

tes de AIDS ....... -······-············-········-·········----·· 

RONALDO CUNHA LIMA 

Analisa as matérias constantes da convocação ex-
tiaordinária do Congresso Nacional. ................................ . 

Antevê novos horizontes para o Nordeste com a 
adesão da Colômbia ao MercosuL ............................ _ .... . 

Parecer n2 398196-Comissão de Cooslituição. 
Justiça e C"ldadania. sobre o Substinttivo apresentado 
pelo Senador Bernardo Cabral ao PLC n• 52194 (n" 
2.161/B/91, na origem), o qual dispõe sobre o arquiva-
mento e a eliminação de processos judiciak ... :~ .. - .......... . 

Analisa o projeto de lei de iniciativa do Presiden
te da República, Senbor Fernando Henrique Cardoso, 
destinado a regular o art. 177, após a divulgação da 
Emenda à Constituição n2 9/95, que pennitin a empresas 

IX 
Pág. 

255 

268 

374 

407 

429 

459 

519 

542 

635 

644 

684 

688 

196 

2.&6 

290 



--------- --------- ---- -----~ -- -------- --

X 

privadas, nacionais e estraDgeiras, explorarem a ativida-

de petrolífera no BrasiL.. ... ·-····-··--··--····----· 

SEBASTIÃO ROCHA 

Analisa a dupla representação apresentada pelo 
Seoador Darcy Ribeiro ante à Procuradoria-Geral daRe
pública: solicitando ação direla de inconstitucionalidade 
contra o Decreto ~ 1.775/96; que trata: da demareação 
das letras indígenas, pedindo soa sustação; solicitaodo 
ação de improbidade administrativa contra o Ministro da 
Justiça Nelson Jobim, por deslealdade à União Federal, 
patrocfnio infiel e negligência funcional ........................ . 

Analisa o relatório da Organização das Nações 
Unidas, intitulado: fndice de Deseovolvimento Humano. 

SÉRGIO MACHADO 

Presta homenagem ao Deputado Federal Franco 
Montoro pela passagem do seu 81J! aniversário. Aparte 
ao Sen. José Roberto Amlda. ........ -······----····--·--·· 

TOTÓ CA V ALCANTil 

Discute a PEC ~ 23/96, que altera o § -r- do art. 
14 da Constituiçl!o Federai... .............................. -----

VALMIR CAMPELO 

Leitura da Mensagem o'- 19tv96 (~ 581/96, oa 
origem), restituindo autógrafo do PLC ~ 28196 (~ 
1.786196~ na origem), que acrescenta parágrafo ao arL 
2"da Lei~ 9.114/95, que dispõe~ transferi!ocia de 
Oficiais entre os dive<sos Cotpos e Quadros de Oficiais 
da Marinha; e comunicando a reti:ficação da Lei ~ 
9.286196, rebliva ao n:feàdo projeto ........................ __ -

Leitura da Mensagem ,. 191196 <~ 591/96, .a 
origem), do P=idente da República, Senhor Fernando 
Hemique Caaloso, submetendo à apreciação do Senado, 
a escolha do Sr. Luiz Mattoso Maia Amado, Ministro de 
Primeira Classe, da Caneira de Diplomata, para exercer 
o ':"')!" de Embaixador do Brasil junto à República das 
Fíiipinas. ______ ............ -·----------------· 

Leitura da Mensagem n' 192/96 (~ 592196, na 
origem), eferente ao Projeto de Lei n' ~. que an
toriza o Poder Executivo a abrir ao Orçameoto da Segu
ridade Social da União, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, crédito suplementar no valor de 
R$1.662.450.000,00, para os fins que especifica, sancio-
nado e transfonoado oal.ei ~92KI/96 ................. ___ _ 

Leitura da Mensagem o'- 193196 (~ 597/96, na 
origem), do P=idente da República, Senhor Fernando 
Hemique Caaloso, submetendo à aprovação do Seoado, 
o nome do Dolúoc João Oresle Delazen, JUÍZ Togado do 
Tnlrunal Regional do Trabalho da 9" Região, com sede 

Pág. 

455 

168 

168 

407 

371 

em Curi1iba (PR), para compor o Tnlrunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga reser
vada à magistratura traba1bista de caneira e decom::nte 
da aposentadoria do Ministro Indalécio Gomes Neto ...... 

Leitura da Mensagem lf! 194196 (n2 598196, na 
origem), do P=idente da República, Seohor Fernando 
Hemique Canloso, submetendo à aprovação do Seoado 
o nome do Dolúoc Milton de Mama França, JUÍZ Toga
do do Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região, 
com sede em São Paulo (SP), para compor o Tnlrunal 
Superior do Trabalho, DO cargo de Ministro Togado, na 
vaga reservada à magistratura trabalhista de carrem. e 
deconeote da aposentadoria do Ministro José Ajtuicaba 

da Costa e Silva. ............. --------····--·-·--··------···-
Parecer~ 375196-Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre o PLC ~ 67/95 (~ 383191, na origem), que regu
Iamenrao exemcio profissional da acupuntura. -------

Analisa os dois anos do Plano ReaL • 
Defende o estabelecimento de uma efetiva políti

ca de amparo e assistência ao idoso brasileiro.---····-·· 
Analisa a regulamentação da Lei ~ 8.844194, que 

trata da assistência aos idosos.---····--- _ 
PLS n' 159/96, que altera dispositivos da Lei ~ 

8.842/94, que dispõe ~a política nacional do idoso e 
aia o Conselho Nacional do Jdoso ... - ... -·------

Denuncia a violência praticada por policiais e fis.. 
cais do GDF contra populares por ocasião da denubada 
de casas oa Colônia Agócola Vicenle Pires, uma gleba 
I~ entre as cidades-satélites do Gua!á e Tagua-

tinga. ·--·--·------·---------·--·-·-·-------------
Critica o Governo Cristovam Buarque.·------- . 

WALDECX ORNELAS 

Parecer~ 406f96...Cotuis de Assuntos Econô
micos soim; o Offcio n!!S/59196, que eficaminha solicita
çl!o do Govemo do &lado da Bahia para que possa COD· 

lrat3r oporação de crédito exremo junto ao Fundo Inter
nacional de Desenvolvimento Agrfc:oia--FIDA, DO valor 

1 de SDR (treze milhões e quinhentos mil direitos espe
ciais de saque), equivalentes a R$19.528.560,00, em 31 
de maiÇO de 1996, cujos recursos seri!o destinados à im· 
pi""""""Çiio do Programa de Desenvolvimento Comuni

tário da Região do Rio Gavião.-------------
Analisa artigo publicado no jornal O Globo, de 

autoria do P=idente da Embrapa, Sr. Alberto Duque 
Portugal. intihdacJo: Feijão com Arroz e Tecnologia_. __ 

FRANCOMONTORO (DEPUTADO FEDERAL) 

Aponta como a maior homenagem de sua vida a 
que recebeu .. sessão especial do Seoado, pela passa-
gem do seu 802 aniversário.-··-··--···-······----·---

14 

17 

42 
74 

315 

684 

690 

702 
702 

493 

652 

551 



Ata da 95ª Sessão Não Deliberativa 
em 17 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Valmir Campe/o e Jefferson Péres 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos) 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - De

claro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. · 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei san
cionados: 

N° 184, de 1996 (n• 551/96, na origem), de 13 
de junho do corrente ano, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 85, de 1995 (n• 3.523/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que re&justa a pensão especial concedida pela Lei 
n• 3233, de 29 de julho de 1957, a Rosália Maria de 
Almeida da Conceição, viúva do ex-servidor federal 
VItal da Conceição, sancionado e transformado na 
Lei n• 9.282, de 13 de junho de 1996. 

N• 185, de 1996 (n2 552196, na origem), de 13 
de junho do corrente ano, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 125, de 1995 (n• 88/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Superior Tnbunal Milttar, 
que altera a Lei n• 8.457, de 4 de setembro de 1992, 
sancionado e transformado na Lei n• 9283, de 13 de 
junho de 1996. 

AVISOS 
00 MINISTROS DE ESTADO 

N"s 216, 217, 218 e 219, de 12 de junho de 
1996, referentes aos Requerimentos n"s 377, 378, 
396 e 404, de 1996, de informações, dos Senadores 
Gilberto Miranda, Ademir Andrade e Sebastião Ro
cha 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao arquivo 

N2 506/96, de 11 de junho de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 363, de 
1996, de informações, do Senador Pedro Simon. 

As informações parciais foram encami
nhadas, em cópia, ao requerente. 

O requerimento aguardará na Secreta
ria-Geral da Mesa as informações comple
mentares. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 101/96, de 14 de corrente, comunicando a 
aprovação da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n2 105, de 1995 (n• 4.865/94, naquela 
Casa), de iniciativa do PreSidente da República, que 
dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus e dá outras 
providências. 

(Projeto enviado à sanção em 14-6-96.) 

Brasma, 14 de junho de 1996 

P&GSE/101/96 

Senhor Secretário, 
Comunico a Vossa Excelência, a fim de que se 

digne levar ao conhecimento do Senado Federal, 
que a Câmara dos Deputados aprovou a Emenda 
dessa Casa ao Projeto de Lei n• 4.865, de 1994 (n• 
105/95, no Senado), o qual 'dispõe sobre as custas 
devidas à União na Justiça Federal de primeiro e se
gundo graus e dá' outras providências'. 

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que referida proposição foi nesta data enviada à 
sanção. 

Atenciosamente, - Deputado Wilson campos, 
Primeiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 183, de 1996 
(n• 549/96, na origem}, de 13 do corrente, pela qual 
o Presidente da República encaminha relatóriO de 
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sua visita à República Francesa e à Sufça, no perfo
do de 27 a 31 de maio último. 

A referida mensagem será anexada ao proces
sado da de n• 172, de 1996. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N°183, DE 1996 
(M" 549196, na origem) 

Excelentlssimos Senhores Membros do Sena
do Federal, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelên
cias para informá-los sobre a Visita de Estado que 
realizei à Repliblica Francesa e de minha visita à Suí
ça, no perfodo de27 a 31 de maio do corrente ano. 

2. A Visita de Estado à República Francesa, a 
convite do Presidente Jacques Chirac, expressou a 
importância da relação entre os dois países, caracte
rizada por uma história de profunda afinidade cultu
ral e de significativos empreendimentos comuns. O 
caráter dfferenciado da visita, feita no nfvel protoco
lar mais elevado- Visita de Estado -, traduz a rele
vância que o Gowmo Chirac atribui à ida do Presi
dente do Brasil à França, à crescente importância 
GUe o Brasil vem adquirindo rio cenário internacio
nal, e reflete uma nova fase, que vem se consolidan
do ao longo dos últimos meses, de grande expansão 
e de saudável civersidade no relacionamento entre 
os·dois países. 

3. As convernações que mantive em Paris com 
o Presidente Jacques Chirac e com o Primeiro-Mi
nistro Alain Juppé permitiram um melhor conheci
mento recíproco das conjunturas respectivas de 
cada pafs. Servilam, da mesma forma, para uma 
avaliação de temas da agenda internacional de inte
resse de ambos os pafses e para uma análise em 
profundidade das excelentes perspectivas que ofere
cem as relações políticas, econômicas e de coope
ração entre o Brasil e a França. Foram, igualmente, 
importantes e de grande utilidade os contatos manti
dos entre os Miristros das Relações Exteriores, da 
Fazenda, da Cult!Aà,. qas Comunicações, da Ciência 
1 Tecnologia e da Administração e Reforma do Esta
(() com seus homólogos e com outros interlocutores 
ms setores público e privado franceses. Os encon
tns de trabalho que tive com os Chefes de Estado e 
dt Governo fram:eses e as conversações mantidas 
peos Ministros bJasileiros deram inicio a um provei
lOS! intercâmbio de pontos de vista e de percepções 
entP. Governos das dois países e estabeleceram ca
nais'mportantes de diálogo e de comunicação. 

4. Os Seminários sobre Privatizações no Setor 
de TElecomunicações e sobre Investimentos no Bra-

sil realizados sob os auspícios, respectivamente, do 
Conselho Nacional do Patronato Francês e da Câ· 
mara de Comércio e IndÚstria de Paris tiveram fre
quência superior a 600 pessoas cada entre empre
sários, investidores, agentes de Governo e formado
res de opinião, tendo proporcionado um melhor co
nhecimento por parte do empresariado francês do 
processo de estabilização da economia e de mod
ernização do Estado brasileiro. Importantes contra
tos entre empresários brasileiros e franceses foram 
estabelecidos em ambas as oportunidades, devendo 
se esperar que iniciativas e empreendimentos con
juntos possam vir a prosperar como resuHado dos 
entendimentos iniciados durante aqueles dois semi
nários. 

5. A assinatura de importantes acordos e me
morandos de entendimento, instituindo mecanismos 
de coordenação e promoção das relações políticas e 
da cooperação bilateral nas áreas econômica e cul
tural, de ciência e tecnologia, da administração pú
blica e da tecnologia espacial, assim como no setor 
consular e de imigração, reflete a densidade e a di
versidade do relacionamento entre Brasil e França. 
Nesse sentido foram assinados os seguintes acor
dos: Acordo-Quadro de Cooperação, Acordo de 
Cooperação Judiciária em Matéria Penal, Acordo so
bre Cooperação em Matéria Civil, Tratado de Extra
dição, Acordo sobre o Exercfcio de Atividades Re
muneradas por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Administrativo e Técnico, Acordo sobre 
Dispensa de Mútua Exigência de Vistos de Entradas 
para Turistas, Acordos Relativos a readmissão de 
Pessoas em Situação Irregular, Memorando de En
tendimento no Âmbtto da Reforma e Modernização 
da Administração Pública, Entendimento Especifico 
entre à Agência Espacial Brasileira (AEB) e o Centro 
Nacional de Estudos Espaciais (CNES) para a Cons
trução de um Minissatélite Cientifico. Esses acordos 
e demais textos constituem instrumental valioso para 
o ordenamento e a regulamentação de selares de 
grande relevância para as relações bilaterais e con
feriram à vista uma dimensão adicional. 

6. Em minha visita à Sufça, entrevistei-me, no 
dia 30 de maio, na cidade de Lausanne, com o Pre
sidente do Comitê Olímpico internacional, Juan An
tônio Samaranch, com quem tratei da questão da 
candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar 
os Jogos Olfmpicos em 2004. 

Brasflia, 13 de junho de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE \'t'almir Campelo) - En
cenrou-se na sexta-feira última o prazo para apre
sentaÇão de emendas ao Projeto de lei da Câmara 
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n• 87, de 1991 (n• 2.838/89, na Casa de origem), 
que dá nova redação a dispositivos da Lei n• 3.857, 
de 22 de dezembro de 1960, que cria a Ordem dos 
Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação 
do exercfcio da profissão de músico, e dá outras 
providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será inclufda em Ordem do Dia, 

oportunamente. 

O Sr. Va/mir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jef
fetSon Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -.Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tomou-se im
possível fazer vista grossa para as imensas necessi
dades brasileiras no campo da habitação. 

O problema, na verdade, não é novo, consti
tuindo-se em um drama social que atinge proporçõ
es insustentáveis nos dias de hoje. 

As migrações em direção às regiões mais de
senvolvidas provocaram o inchaço das grandes ci
dades, notadamente a partir de meados da década 
de 70, tomando inevitável o déficit habitacional em 
nosso País, sem dúvida um dos maiores do mundo. 

Pesquisas realizadas pela Fundação João Pi
nheiro; por solicttação do próprio Governo, revelam 
que o déficit de moradia no Brasil atinge a monu
mental cifra de 5,6 milhões de habitações. 

Para se ter uma idéia do que representam es
ses números, basta imaginar que é mais ou menos 
como se tivéssemos, por exemplo, uma população 
inteira da Espanha sem teto dentro do Brasil. 

Se considerarmos o tamanho médio das famf
lias brasileiras, normalmente compostas de quatro 
pessoas, chegaremos à inacreditável soma de 22,5 
milhões de brasileiros atingidos pela latta de moradia. 

Sr"s e Srs. Senadores, outra pesquisa, igual
mente perturbadora, foi realizada pelo Banco Mun
dial. De acordo com dados divulgados por aquela 
Instituição Financeira internacional, o Brasil gasta 
cada vez menos com habitação, bem-estar social e 
infra-estrutura urbana. 

De 1980 para cá, segundo as estatísticas do 
Banco Mundial, a participação desses setores na ' 
despesa geral do Governo brasileiro caiu de 32% 
para pouco mais de 24%. Esse percentual é a meta
de do que gasta o Uruguai, por exemplo, onde os 

problemas sociais são muito menos graves do que 
aqui. Em linhas gerais, o Brasil é o Pafs que menos 
gasta com habitação, considerados os pafses de nf
vel econômico como o nosso. 

A classe média, sem qualquer sombra de dúvi
das, foi a grande atingida com a redução na oferta 
de recursos para o financiamento imobiliário. 

A tímida política de financiamento habitacional 
do Governo está voltada prioriteriamente para os 
segmentos de menor renda. O critério de renda má
xima de 3 salários mfnimos, fixado pela Caixa Eco
nómica Federal como. teta para a concessão dos fi
nanciamentos, penalizou e excluiu, de pronto, as fa
mflhs de classe média. 

Os agentes financeiros estimam que, nos últi
mos anos, a crise no setor de habitação, poupança e 
empréstimo tenha reduzido a produção de habitação 
da faixa 200 mil unidades por ano para,algo em tor
no 150 mil unidades anuais. Com isso, a compra de 
imóveis para moradia ou para locação tomou-se um 
problema gravíssimo. 

Um programa de financiamento de habi!ações 
para a classe média certamente fornen!aria uma mobi
lização de recursos bastante útil à promoção da estabi
lidade económica perseguida com tanto afinco pelo 
aluai Governo. Parte significaliva das disponibüidades 
da classe média, hoje direcionada pana o consumo, 
passaria a ser empregada numa atividade estratégica 
paia o desenvoMmento econômico do País. 

O Sr. Bernardo Cabral - V. ExB me permtte 
um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO - Com muito pra
zer, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Valmir 
Campelo, lamento que a Casa não esteja com nú
mero maior para ouvir o que considero de grande 
importáncia: um relato em derredor desse problema 
gravfssimo, conforme V. Ex" situa, que é o déficit de 
moradia. Estou a assistir atento a V. Ex" e registro 
que, em verdade, esse défictt de moradia - da or
dem de 5,6 milhões de habitações - é um número 
que não se perde apenas em mera referência es!a
tfstica. O exemplo concreto de que isso repre
sentaria uma população inteira - V. Ex" citou a Es
panha - dá bem a noção do que houve neste Pafs 
após a extinção do Banco Nacional de Habitação. 
De lá para cá, o que se vê é uma crise no setor de 
habitação. Nota-se que esse programa de moradia 
para a classe média está um pouco lento; conse
qüentemente, na hora em que V. ExB faz um traba
lho dessa natureza, denso, partindo da hipótese de 
que não é possível apenas se fazer o diagnóstico 
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sem aar a terapêutica, estou verificando que V. Ex", 
ainda no meio do seu discurso, já indica lfJI C'aminho 
e aponta uma solução. De modo que queru que no 
raciocínio de V. Ex" conste o seguinte: estou inteira
mente associado à preocupação de V. Ex" e com ela 
me solidarizo. 

O SR. VAlMIR CAMPELO - Muito obrigado, 
nobre Senador Bernardo Cabral. Fico feliz com as 
suas colocações. com as suas luzes. 

Como V. 'Ex" diz, a classe média é a mais pre
judicada. A classe alta pode comprar, porque tem di
nheiro; existe um financiamento pequeno para os 
que recebem atê três salários mínimos, ou seja, os 
de baixa renda; mas fica esmagada a classe do ser
vidor público, daqueles que são considerados classe 
média, para os quais não existe qualquer programa 
especffico. 

PrecisamGS. realmente, nos direcionar para 
esse campo, esse segmento. Para isso, na Câmara 
dos Deputados, foi criada a Frente Parlamentar da 
Habttação, do Smleamento e do Desenvolvimento 
Urbano, e estamos tentando agrupar, no Senado Fe
deral, vários Senadores interessados, para que pos
samos amenizar o problema de habttação, principal
mente da classe média do nosso Pafs que atinge 
aproximadamente 25,5 milhões de pessoas. 

Rco muito grato com as suas palavras. 
Retomo met1 discurso, Sr. Presidente. 
E com uma enorme vantagem, pois é inegável 

que a construção civil é um dos setores que mais 
propicia empregos neste Pafs. O seu reaquecimento 
contribuiria enormemente para espantar o fantasma 
do desemprego que assombra a Nação. 

A tão decantada estabilidade económica só 
tem sentido se resuttar em melhores condições de 
vida para o povo brasileiro. Acredito que a Caixa 
Económica Fedem! já tem condições de patrocinar 
linhas de financiamento com prazos mais longos, 
tanto na ponta da captação quanto na aplicação dos 
recursos. 

A economia nacional, com toda a certeza, já 
suporta a execução de programas de financiamen
to de moradia pam a classe média, tomando pos
sível a viabilização de um dos mais elementares 
pressupostos da cidadania: o direito a um teto 
para morar. 

Já no seu discurso de posse, o Presidente Fer
nando Henrique cardoso garantia que suas priorida
des seriam aquelas que repercutissem diretamente 
na qualidade de Wla das pessoas. 

Embora não restem dúvidas de que a constru
ção de moradias é uma atividade marcadamente so
cial, os investimentos no setor e a política habttacio-

nal do Governo, em linhas gerais, têm-se mostrado 
extremamente tímidos. 

Os programas Pró-Moradia e Pró-Saneamento, 
por exemplo, já nasceram com o defeito crónico que 
afeta a maioria das iniciativas do Poder Público em 
nosso País: o excesso de burocracia. Estados e Mu
nicípios não conseguem cumprir a montanha de exi
gências desses programas, que tomaram-se, dessa 
fonna, completamente inócuos. 

O programa Carta de Crédito, por seu turno, 
peca por um prosaico mas impérdoável erro de ava
liação. Os valores financiados, em todo País, são 
absolutamente insuficientes para compra ou para 
construção dos imóveis, ainda que a clientela benefi
ciada seja insignificante, frente à massa de sem
teta, hoje, existente no Brasil. 

Em razão disso, Sr. Presidente, resolvi encam
par a idéia de criação da Frente Parlamentar da Ha
bttação e do Desenvolvimento Urbano. 

A Frente Parlamentar de Habttação foi criada 
na Câmara dos Deputados, tendo à frente, como um 
dos seus principais idealizadores, o dinâmico Depu
tado paulista Ricardo lzar. Os objetivos gerais da 
Frente visam a garantir a observância dos prineípios 
constitucionais relativos à política urbana, bem como 
assegurar eficiência na gestão de recursos destina
dos à habttação, além de propugnar pela obtenção 
de investimentos externos e incentivar a participação 
da iniciativa privada. 

Aos nobres colegas Senadores interessados 
em cerrar fileiras com vistas à solução do grave pro
blema da falta de moradia em nosso País, para a 
classe média, particularmente neste caso, peço que 
nos procurem. Vamos tomar efetiva, também aqui no 
Senado Federal, a Frente Parlamentar da HabiTação. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no meu 
modo de ver, realizar o sonho da casa própria signi
fica, entre outras coisas, fortalecer as tammas e es
tabilizar as comunidades. 

Acredito também que se unirmos esforços se
remos capazes de encontrar soluções adequadas 
para resolvermos os problemas de moradia e dar
mos aos brasileiros o teto digno e almejado por mi
lhões de cidadãos deste Pafs. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, 
por permuta cqm o Senadpr Jefferson Péres. 

O Sr. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Antes de mais nada, agrnt:leço ao nobre.Senador 
Jefferson Péres, que preside esta sessão, pela opor
tunidade que me proporciona fazer um rápido relato. 
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Contudo, não haverá prejuízo ao relatório oficial que, 
conforme determina o regimento, será apresentado 
à casa pela Comissão de Senadores que esteve pre
sente à Conferência Mundial Habitat li, em Istambul. 

Voltei ontem desse grande encontro mundial na
quela histórica cidade turca, onde a Organização das 
Nações Unidas promoveu a última grande conferência 
do século que integrou uma série de outras, cujo con
junto é conhecido como Agenda Social. Teve infcio 
com a conferência sobre a Terra, a EC0-92, no Rio de 
Janeiro; a conferência sobre populações, no Gairo; a 
conferência sobre a mulher, em Pequim; a conferência 
sobre o desenvolvimento, em Copenhagen; a confe
rência sobre Direitos Humanos, em Viena E, agora, a 
conferência Habitat 11 - em 1976 ocorreu o Habitat I, 
em Vancouver, no Canadá - encerra esse ciclo de 
grandes debates que tem, sobretudo, o condão de es
timular governos, autoridades, organizações da socie
dade civil, entidades não-governamentais, a refletirem 
sobre esses grandes problemas do mundo, problemas 
que desafiam nossa capacidade gestora, que desa
fiam nossa criatividade e que exigem muito esforço na 
sua superação. 

Essa reunião contou com grande número de 
participantes e teve uma organização que a distin
guiu dos demais encontros similares promovidos 
pela ONU: Pela primeira vez, as chamadas organi
zações não-governamentais participaram em caráter 
oficial; não foi apenas uma participação permitida ou 
uma participação informal. As chamadas organiza
ções não-governamentais estavam lá, com uma pre
sença muito ativa e bastante numerosa. 

A Conferência se organizou em dois comitês. 
O chamado Comitê 1 era onde se davam as nego
ciações em tomo do documento básico que já havia 
sido previamente debatido entre os diversos países 
membros. da ONU. Esse documento serviu de base 
para a discussão de alguns pontos que vou referir e 
que permaneciam ainda controversos. E o chamado 
Comitê 2, que justamente deveria ouvir as propostas 
das Organizações Não-Governamentais, dos fóruns, 
como os de parlamentares, as associações mundiais 
de grandes cidades, as universidades, as instituiçõ
es de pesquisas. 

Após o debate, em relação a esses temas, o 
Presidente do Comitê 2 apresentou um relatório que, 
juntamente com o relatório do Comitê 1, vai integrar, 
além da chamada Carta de Istambul, os documentos 
oficiais dessa grande Conferência, que foi o Habitat 
11. Esse é um aspecto singular e inovador, que exi
giu, evidentemente, muito esforço de organização 
para que se pudesse captar e ordenar essas infor
mações que vieram do mundo todo. 

Tivemos também a oportuniaade de presenciar 
a premiação de doze projetas do mundo inteiro, co
nhecidos como as melhores práticas em matéria de 
habitação e urbanismo. Uma delas, brasileira, de
senvolvida por uma organização não-governamental 
francesa, GRET, com a Prefeitura de Fortaleza e o 
Governo do Estado do Ceará, mereceu esse prêm:c 
pelo caráter integrador da iniciativa, uma vez que os 
Comitês de Moradores e o de Órgãos Governamen
tais são constituídos não apenas para envolver as 
pessoas na construção das suas moradias, mas na 
escolha do terreno, no processo de financiamento e 
assim por diante. 

Ao todo foram selecionadas cerca de 400 boas 
práticas no mundo todo. E o Brasil teve cerca de 
1 O% desse total como iniciativas que mereceram a 
atenção do Habitat 11. 

Isso demonstra que no nosso País, apesar das 
grandes dificuldades que temos em relação à ques
tão da habitação - os números mais modestos cal
culam um déficit de cinco milhões de habitações no 
País -, há iniciativas bem sucedidas nos diferentes 
Estados e municípios do seu território. 

A outra grande característica dessa Conferên
cia foi o estímulo à parceria, Isto é, o reconhecimen
to de que é impossível, por mais que se descentrali
zem para os municípios essas atividades de edifica
ção de moradias, o Poder Público sozinho solucio
nar o problema, tal a sua magnitude. 

Então, apela-se para a parceria - parceria com 
a comunidade. com Organizações Não-Governa
mentais, com iniciativas de sociedades de bairros, 
sociedades de moradores que possam contribuir 
para um barateamento dessas construções e tam
bém para a construção de unidades que permitam 
reduzir, num prazo razoável, o grande déficit que 
ainda temos. 

O desafio que o Habitat apresentou é que o 
processo de urbanização global permanece ~celen;
do. E o mais grave: no ano 2015, das 17 ma1ores CI

dades do mundo, teremos talvez uma do chamado 
mundo desenvolvido, do Primeiro Mundo. Todas as 
outras serão cidades do hoje convencionado Tercei
ro Mundo- Ásia, África e América Latina-, evidente
mente, com graves problemas de infra-estrutura, 
água, energia elétrica, transporte e habitação. . _ 

Na verdade, quando falamos em urbamzaçao 
nessas grandes cidades do chamado Tercei~ Mun
do estamos forçando um pouco a expressao, por
qu~. na periferia dessas grandes cidades, a rigor, as 
pessoas que lá moram não estão urbaniza~as, inclu
sive no sentido literal da palavra, da urbamdade, do 
convívio entre as pessoas, por uma razão muito sim-
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pies: -elas não exercem, na plenitude, a cidadania, 
os seus direitos civis. Elas, portanto, estão num pro
cesso de pré-urbanização. Vieram do campo. Che
garam à periferia das cidades, amontoaram-se em 
lugares onde há uma carência enorme de serviços 
básicos. Não têm, inclusive, desenvolvida ainda a 
própria consciência, a própria cultura do que é viver 
numa cidade. Estariam, pois, a rigor, numa fase de 
pré~urbanização. Trata-se, portanto, de um problema 
mUlto séno, grave é que desafia os administradores 
as autoridades locais e os programas a serem iro.: 
postos pelos governos nacionais. 

O documento básico, redigido a partir de pré
conferências que foram realizadas - a última delas 
foi em Nova Iorque -, contemplava ainda alguns tópi
cos que foram objeto de grande debate e de grande 
discussão, principalmente entre os países do cha
mado Primeiro Mundo e os países em desenvolvi
mento ou subdesenvolvidos, sobretudo da África da 
Ásia e da América Latina. ' 

O primeiro ponto apresentado foi o chamado 
direito à habttação. Organizações Não-Governamen
tais e muitos pafses em desenvolvimento ou subde
senvolvidos pugnaram para que constasse expres
samente do documento Habitat o direito à habitação, 
quer dizer, a habitação como um direito de todos. 

Esse pleito contou com grande oposição, prin
cipalmente dos Estados Unidos e do Japão. Alega
vam esses países que, adotando-se a redação como 
se propunha, um grande problema de natureza jurí
dica seria gerado, dando margem a pendências mui
to sérias em relação a contratos de locação, a des
pejos e assim por diante. 

Havia, realmente, entre aqueles que defendiam 
uma redação precisa, que considerasse a habitação 
um direito de todos, o desejo de tomar mais dffícil os 
despejos em casos de locação. 

Prevaleceu uma redação para a qual muito con
tribuiu a delegação brasileira, que estava muito bem 
representada - ora pelo Embaixador Geraldo Holanda 
Cavalcante, ora pela Primeira Dama do País, Dona 
Ruth Cardoso, uma_ 'itéz que o presidente designado 
previamente, o MiniStro José Serre, não pôde compa
recer por ter deixado o Ministério do Planejamento 
para concorrer à Prefeitura de São Paulo. 

_ Na confe~ncia, considerou-se como uma aspi
raçao, um ob)etivo a ser perseguido pelos estados
~ernbros_ d~ Organização das Nações Unidas propi
crar condrçoes às pessoas de terem uma moradia 
de terem direito a uma casa, a um abrigo. Isso é até 
uma decorrência da Declaração Universal dos Direi
tos Humanos, quando da constituição da ONU, que, 
dentre um elenco de indicações de direitos huma
nos, citava também a questão da moradia, mas nun-

ca como algo que constasse no estatuto jurídico dos 
países, pois iria gerar grande dificuldade no relacio
namento contratual entre locadores e locatários. 

Outro ponto também muito controverso foi a 
questão da colaboração internacionaL Os países 
mais pobres insistiam para que se aumentasse a 
cooperação internacional, com vistas à solução dos 
problemas de moradia, principalmente de países 
como os Estados Unidos, Canadá, Japão e os da 
União Européia. Muitos deles julgavam que não dis
punham de recursos para transferir para os países 
mais pobres e que cada um teria de procurar, na 
medida de suas possibilidades e da maior raciona
lidade que pudessem imprimir aos seus orçamen
tos, solucionar essas questões com seus próprios 
meios. 

Uma outra questão que também suscitou muito 
debate e muita discussão na Conferência foi a que 
se referia ao chamado "despejo forçado". Quer dizer, 
em d~rrência de processos de urbanização, de re
novaçao urbana, que o Estado procurasse proteger 
as pessoas de modo a fazer com que não se au
mentasse o número de desabrigados. 

Devo dizer, por fim, que, com relação ainda à 
questão das organizações não-govemamerltais, 
Dona Ruth Candoso teve oportunidade de fazer uma 
palestra em uma mesa redonda e colocou, com mui
ta propriedade, a esperança que tinha e tem de que 
as organizações não-governamentais, que muito 
contribuíram para a redemocratização do País, para 
o seu retomo ao regime democrático, também pu
dessem contribuir para o resgate da chamada dívida 
sociaL Ou seja, mesmo que mantenham sua inde
pendência perante o Governo, sua autonomia de 
ação, não esgotassem todo o seu esforço, não es
gotassem todo o talento dos seus integrantes na crí
tica persistente e permanente ao Governo. Mas pro
curassem, na medida do possível, colaborar para a 
solução dos graves problemas que ainda enfrenta
mos em nosso País. 

E este novo modelo da Conferência Mundial 
das Cidades, o Habitat 11, que estimula a parceria, 
que abrigou as organizações não-governamentais 
formalmente, recolhendo suas sugestões, suas opi
niões e suas iniciativas bem-sucedidas, o que é um 
grande intercãmbio de experiências no mundo todo, 
deve muito a um brasileiro, Jorge Wilheim, Secretá
rio-Executivo da Conferência. Trata-se de um arqui
teto brasileiro, ex-Secretário de Planejamento do Es
tado de São Paulo, um homem com muita experiên
cia nessa área e que foi fundamental para o conceito 
dessas conferências mundiais, como o casà do Ha
bitat 11, que é justamente a idéia da valorização da 
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parceria e a participação das organizações não-go
vernamentais. 

Mas, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
com esse breve relato, quis mostrar a importância 
dessa reunião, chamando a atenção para a gravida
de do problema. Esse é um problema muito sério. 
Ainda há pouco, o Senador Valmir Campelo falava 
sobre essa questão. O processo de urbanização no 
mundo todo está se dando de maneira muito veloz, 
muito rápido, os assentamentos urbanos estão en
frentando dificuldades enormes, sobretudo nos par
ses pobres e em desenvolvimento. 

O importante agora é que se estabeleça um 
mecanismo de acompanhamento dessas decisões 
do Habitat Elas não têm o poder coercitivo, quer di
zer, o poder de determinar, de compelir os países
membros signatários do documento da Conferência 
a realizar aqueles projetes e idéias que estão conti
das no documento final. Ao serem signatários do do
cumento, comprometem-se a tudo fazer para tomá
lo uma realidade, não mais uma intenção. Cabe-nos, 
no caso brasileiro, nos organizarmos para o proces
so de acompanhamento e para cobrarmos do Go
verno a execução do plano de ação, que inclusive foi 
enviado à Secretaria-Geral do Habitat 11, de modo a 
não apenas sermos fiéis aos compromissos interna
cionais, mas reduzirmos esse grave problema do 
Brasil, que é a questão das grandes cidades que, 
sendo assunto de interesse local, de responsabilida
de imediata das autoridades locais, dos prefeitos, só 
podem ser resolvidos dentro de um projeto nacional, 
de um grande plano nacional que mobmze recursos e 
esforços, inclusive vontade política para executá-lo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Agradeço, inclusive, a V. Ex" a cessão de tem

po que me permitiu fazer esse breve relato. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra o Senador Nabor Júnior. (Pausa.) 
Concedo a palavra o Senador Humberto Luce

na. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 

S. Ex' dispõe de 20 minutos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, parece que é difí
cil encontrarmos no mundo uma sociedade em que 
os componentes políticos, a supra-estrutura política 
tenha tanta importância como no Brasil. 

Os programas econômicos que pretendem ter 
uma cobertura, uma capa técnica, neutra; cientffica, 
na realidade, não passam de mecanismos cronome
trados para permitir a vitória eleitoral daqueles gru
pos que adotam esses pacotes tidos como científi
cos, como técnicos e como neutros. 

Já escrevi, certa vez, que ao invés da tal da 
Economics, da Ciência Económica, o que existe no 
Brasil é "economia politiqueira" - e transformam 
seus conhecimentos, tomando-se PHDs nessa mo
dalidade de economia, aqueles que se especializam 
no exterior. Nem Economia Polftica me parece ser, 
porque Economia Politica é a denominação dada 
aos clássicos, àqueles grandes pensadores que do
minaram o panorama do século passado. 

Para começar, eles invertem o mundo e dizem 
que o problema do Brasil é de excesso de consumo, 
que os brasileiros consomem demais e, conseqüer>
temente, aumentam a demanda e provocam a infla
ção. Esse é um diagnóstico invertido. O Brasil tem 
uma renda per capita dez vezes menor do que a do 
Japão; com isso, a inflação no Japão deveria ser 
muito maior do que a existente no Brasil. Nos Esta
dos Unidos, a renda per capita e o consumo são 
dez vezes superiores aos nossos. No entanto, sabe
mos que, no Japão e nos Estados Unidos, há taxas 
de inflação modestas, reduzidas. 

O diagnóstico é invertido. Dizem que consumi
mos, compramos e gastamos demais, com o intuito 
de justnicarem o arrocho salarial, o enxugamento, a 
demissão de funcionários, a chamada reengenharia, 
o down-sizing e outras medidas que visam a colo
car em prática esse pacote. 

Os economistas, os conselheiros do príncipe, 
os formuladores de nossas políticas têm pouca ima
ginação; durante toda a vida, fazem uma espécie de 
música de três notas só: discutem a vida inteira e fa
zem pequenas alterações sobre a taxa de câmbio, o 
salário nominal, o déficit orçamentário e poucas ou
tras variáveis do sistema. Portanto, mexendo com 
essas coisinhas só, a imaginação tem que atrofar. 
Não há imaginação nesse meio dos politlcs ma
kers, dos fazedores de politica econõmica no Brasi. 

Pois bem, mostrando o primado do político, wr 
mos agora entrar em uma nova fase. Dizem que o 
desemprego está em 5%, mas eles sabem que a 
realidade é um múltiplo desses cinco. E quem está 
desempregado não vota no Governo, pois sabe mui
to bem que está nessa situação devido a esse paco
te que fizeram baixar sobre nós, devido a essas me
didas provisórias que caem sobre a sociedade brasi
leira, sem que nós, do Legislativo, possamos afterá
las ou, sequer, negá-las. 

Logo, quem faliu também não vota no Gover
no, e o número de falências uitrapassou 1.300 em 
São Paulo e 300 por mês em Brasma. Desse modo, 
é evidente que o Governo não pode contar com 
esse eleitorado. 
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Quanto aos funcionários públicos, àqueles que 
o Governo reconhece oficialmente que deve 46% a 
mais de reposição, desse segmento da população o 
Governo também não pode esperar votos, porque o 
Banco Central ia dar um aumento entre 46 e mais de 
70%, mas reconhece esse atraso, essa fatta de am-
pare, retira deles a data base. 

Diante desse quadro, percebemos que o enxu
gamento levou à falência esses bancos beneficiados 
pelo Proer. Até banqueiro quebrou neste País. De 
modo que os 180 mil bancários que estão sendo 
ameaçados de demissão também não vão votar no 
Governo nas próximas eleições municipais. 

Diante desta situação, nós nos deparamos com 
a fala do Dr. Antonio Kandir ao tomar posse no Mi
nistério do Planejamento. É evidente que é impossí
vel acompanhar os 40 minutos de falação de S. Ex", 
mas, no final, resumiu o seu pronunciamento em três 
palavms repetidas: austeridade, austeridade e austeri
dade. E assim encerrou o seu pronunciamento. 

Quando o Ministro do Planejamento afirma e 
reafirma austeridade para nos comandar, Gustavo 
Franco diz, no mesmo dia, aos jornais justamente o 
contrário. Gustavo Franco, Diretor do Banco Central, 
afirma que agora chegou a hora de retomar o desen
volvimento, de fazer novos investimentos, e a infla
ção vai voltar. Ou seja, vão molhar aquilo que enxu
garam, vão tentar ganharas eleições. 

É a política comandando de novo a economia. 
Chegou-se ao pooto de inflexão desse pacote gover
namental que levou à Presidência da República o 
Professor Fernando Henrique Cardoso. Chegou a 
hora de dar marcha a ré em toda essa engenharia, 
de fazer uma reengenharia do Plano Real, porque o 
mesmo tomou-se incompatível com a manutenção 
da base política municipal do Governo Fernando 
Henrique Gardoso. Eles não vão enfrentar as eleiçõ
es nessas conãiÇées. Agora, ao invés da austerida
de, vão à gastança. Vai começar a gastança! 

Sabemos IIV.Iito bem que, para passar diversas 
dessas medidas desumanas, foi preciso recorrer ao 
"é dando que se l!lÇebe", ao fisiologismo, mas um fi
siologismo intramuros, só para aqueles políticos que 
poderiam ser coabitados por favores e benesses. 

Agora, não se restaurando a moralidade, todos 
nos locupletaremos; as benesses serão distribuídas a 
mancheias, e, neste curto espaço de tempo, veremos, 
infelizmente, que o contrário, o avesso das medidas to
madas até agora será adotado, como o reempreguis
mo do qual o Ministro da Previdência Social, aliás, já 
se valeu, ao empregar, sem concurso, duas pessoas 
como fiscais, sobre quem pesava um processo na Jus
tiça de seus Estados. O empreguismo elettoral, que 

até agora foi considerado uma desgraça, vottará a 
funcionar, assim como a gastança eleitoral. 

Se o Governo não tivesse despendido R$19 bi
lhões com os bancos quebrados, talvez pudesse dis
por de maiores recursos para a enchente elettoral 
que substituirá esse enxugamento praticado até 

. pouco tempo. 
De modo que estamos sem armas; não temos 

essas armas de grande alcance que estão instala
das no Banco Central, na Administração Pública, 
nas televisões e rádios oficiais. Não temos essas ar
mas. Portanto, a disputa eleitoral será completamen
te desigual. A isso chamam democracia. 

Na Itália, a inteligência é respeitada de tal forma 
que Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores vi
vos, tão ilustre que se tomou um Senador vitalício sem 
voto algum, só pela sua inteligência, pela sua obra e 
pela sua competência Em um dos seus artigos intitu
lado ·o dever de sermos pessimistas", diz que temos a 
obrigação, o dever de não termos medo de sermos 
pessimistas. Já dizia Voltaire, em sua obra denomina
da Cândido: ·o otimista é aquele que diz que tudo vai 
bem, quando tudo vai mal. • Portanto, sou um pess~ 
mista a curto prazo e o maior dos otimistas a longo 
prazo. O hcmem não é um projeto errado; o ser huma
no não é um intento equivocado; vai dar certo e não 
está fadado a ser um projeto que dá errado. No futuro, 

· veremos que o ser humano será capaz de desenvolver 
todas as suas potencialidades. Mas, no momento 
aluai, só podemos ser pessimistas. O que irá aconte
cer neste round do Plano Real se as sugestões do D~ 
reter Gustavo Franco forem seguidas? Será, obvia
mente- como ele próprio ãiZ -,o retomo da inflação, 
com tonalidades politicas, ocasionada pelas despesas 
eleitorais que virão. 

O Dinetor comenta sobre gastos e mais gastos; 
em contrapartida, o novo Ministro nos vem com aus
teridade, austeridade, austeridade. Diante dessas 
posições tão díspares, o árbttro da sentença final, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, diz: 'no 
meu governo quem manda sou eu·_ Desta forma, 
será Sua Excelência quem decidirá entre austerida
de e gastança 

Se o caminho fácil da gastança for o escolhido 
para a vitória eleitoral próxima, o que teremos futura
mente? Não é preciso bola de cristal para isso. É o 
óbvio ululante! Basta não ficarmos presos, como os 
economistas, num samba de três notas apenas: taxa 
de câmbio, taxas de juros e déficit orçamentário. 

Chamaremos o Domb~sch para sabermos se o 
câmbio está atto ou baixo. f uma completa falta de 
imaginação e extrema · m!lnotonia nessa pseudc 
ciência econômico-financeira. Se houver o recrudes-
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cimento da inflação, como prevê e afirma aquele que demia de Letras do Estado que o Senador 
nos comanda e está com o dedo nos botões, Sr. representa. através de processo seletivo, es-
Gustavo Franco, Diretor do Banco Central, depois colherão as obras que deverão ser edi1adas. 
das próximas eleições municipais ganhas ou perdi- Ar!. 2" - Esta resolução entra em vigor 
das, com a base política feita para os próximos 20 na data de publicação. 
anos, como agora dizem FHC e seus assessores e 
sua entourage - repetindo o que Fernando Collor Art. 3• - Revogam-se as disposições 
dizia quanto a seu governo es1ar sendo feito para em contrário. 
durar 20 anos- teremos um novo calote. 

Aqueles que tendo esquecido tudo que sofreram 
quanto ao desemprego, à falência, à destruição de 
suas indústrias, como a do Dr. Midlin, dono da outrora 
mais pujante indústria de autopeças, a Metal Leve, que 
acaba de ser entregue para o capital estrangeiro, se 
nós, brasileiros, esquecermos tudo isso e apoiarmos 
os candidatos ofiCiais de chepa branca, teremos algo 
para não nos esquecermos mais: o segundo calote, o 
calote 2, que virá depois da inflação política, que vai 
tentar vencer as próximas eleições municipais. 

Desejo que a minha visão não venha a se reali
zar, que o Brasil já tenha amadurecido o suficiente 
para não suportar e não aceitar que esses golpes 
planejados nos gabinetes por tecnocratas e econo
mistas politiqueiros sejam lançados novamente so
bre o Brasil. O futuro dirá se as minhas palavras es
tão corretas ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com 
a palavra o Senador José Fogaça. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, 
por 20 minutos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ve
nho, nesta tarde, apresentar a idéia de um projeto 
de resolução para ver se conseguimos implantá-lo. 

Baseia-se no seguinte: 

Art. 1° - O Centro Gráfico do Senado 
Federal - Cegraf - fica autorizado a impri
mir, anualmente, livro, revista ou periódico 
que tenha como objetivo divulgar teses. es
tudos sociais, cientfficos, filosóficos ou literá
rios, que resgatem a memória histórico-cul
tural dos Estados brasileiros. 

Parágrafo 1• - A publicação dessa 
obra, que terá uma tiragem de dois mil 
exemplares, de até 300 páginas, será debi
tada na quota de cada Senador que solicitar 
a impressão. 

Parágrafo 2" - Cada Senador terá o di
reito de indicar uma publicação, a cada ano 
do seu mandato. 

Parágrafo 32 - O Instituto Histórico e 
Geográfico, o Conselho de Cu~ura e a Aca-

Justificativa 

No dia 1• de março do ano em curso, o 
Governo Federal adotou uma das medidas 
mais significativas: criou a Câmara Setorial do 
Livro e da Comunicação Gráfica. Uma das 
principais bandeiras da Câmara é a recriação 
do extinto INL -Instituto Nacional do Livro. 

Na solenidade de instalação da Câma
ra, onde estiveram presentes mais de trinta 
representantes do setor editorial brasileiro e 
das associações ligadas à produção de li
vros e à leitura, surgiram propostas no senti
do de formular políticas para estimular a pro
dução e a leitura do livro, tomando-o, tam
bém, um produto mais acessível. 

Na oportunidade, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso declarou: 'Nosso em
penho é o de apoiar o livro, por causa da vi
são que temos de que é fundamental na de
mocratização, na formação da cidadania, 
que é o que embasa a possibilidade de um 
desenvoMmento sustentável'. 

Como se vê, há uma preocupação sé
ria do Governo Federal com o assunto. Des
sa forma, entendo que o Senado Federal 
deveria, com a aprovação desta proposição, 
ser o depositário das idéias impressas que 
resgatem a memória histórico-cultural do 
País, através dos seus Estados. 

Em síntese, Sr. Presidente e nobres Colegas, a 
idéia então seria - claro que depois de ouvir o Con
selho de Cultura de cada Estado, a Academia deLe
tras do respectivo Estado - aprovar a proposta para 
selecionar aquilo que seria mais indicado; que cada 
um dos representantes desta Casa pudesse então 
patrocinar, pudesse então ajudar a manter viva a 
história, a memória cuttural daquilo que existe nos 
seus respectivos Estados, e que muitas vezes é difí
cil de coletar, de levantar ou de patrocinar exemplos 
dessa ordem. 

No Nordeste, a literatura de cordel nos dá infor
mações sobre aspectos sócio-cutturais da região. No 
meu Estado, Santa Catarina, há a história da Guerra 
do Contestado e a história do Boi Mamão. E, tenho 
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certeza, muitos gostariam de conhecê-las. Se jun
tássemos, por intermédio de concurso, toda literatu
ra que trata dessas histórias poderíamos divulgar 
essas informações em nossas escolas e nos meios 
culturais. 

Resgatarfamos o que é próprio de cada esta
do, o que é caracterfstico de cada região, as suas 
tradições. Esse resgate contaria com a participação 
do Conselho de Cultura e da Academia de Letras de 
cada estado. O mesmo pcderia ser fe~o com as his
tórias de cunha romântico, e tudo isso contribuiria 
para que os estados brasileiros pudessem, por inter
médio do Senado Federal, recuperar a história dos 
antepassados, dos tempos idos até os dias de hoje. 

É essa a •proposta que trago na tarde de hoje, 
Sr. Presidente e nobres colegas. Gostaria que ela 
fosse analisada, a fim de que se viabilizasse a parti
cipação do Senado no campo cultural, naquilo que é 
fundamental para o povo: a sua história. 

Terfamos ltlm número limitado de publicações 
por ano e, é:.;sün, abasteceríamos os nossos colé
gios, as nossas escolas, o mundo educacional de 
cada estado, com trocas de informações por todo o 
Brasil. Haveria, com a colaboração dos estados, pu
blicações sobre a cultura brasileira, de uma maneira 
bem eclética. 

Eram essas as considerações que gostaria de la
zer na tarde de hoje, Sr. Presidente e nobres colegas. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, meus 
excelentfssimos pares, o Brasil possui um sistema 
tributário ultrapassado, que pesa sobre a produção, 
reduz as exportações e desestimula os investimen
tos. Modernizar oosso sistema tributário é tarefa ur
gente. Nossa eoonomia, ansiosa por se relançar, o 
exige. Exigem-no também nossos empresários, de
sejosos de produzir bens e serviços, visando criar 
prosperidade, e &-igual modo os trabalhadores es
tão a exigi-la, sen5iveis à questão da manutenção e 
criação de empregos. 

É consenso que, com o aluai texto constitu
cional, mesmo um avanço parcial na questão tribu
tária será imposslvel. É preciso emendar a Consti
tuição em seu capitulo tributário para que se pos
sa legislar no sentido de repartir melhor as recei
tas e encargos entre união, estados e municfpios, e 
de reduzir o peso dos impostos sobre a produção e 
o contribuinte. 

A necessidade de mudança na estrutura tribu
tária nos nfveis federal, estadual e municipal não é 
questão nova. O aluai Governo, ao assumir, já se 
propunha a isso. A reforma tributária sempre se ali
nhou com as outras reformas que o Governo definiu 
como indispensáveis ao Pafs. Assim, ele formulou 
propostas de reforma constitucional, não só na área 
de tributos, mas também no que tange à modern
ização da administração pública e da Previdência e 
à redução dos monopólios e da presença do Estado 
como agente direto de produção; 

Observamos, no entanto, que a atenção do 
Governo tem-se concentrado excessivamente na
quelas reformas que afetam as contas públicas na 
ponta da despesa. Em decorrência disso, a discus
são sobre reforma tributária, que já se havia iniciado 
no Congresso, vai sendo preterida e se atrasando 
na agenda das reformas. Ora, a reforma tributária 
atinge as contas públicas na ponta da receita e mui
to mais: se bem feita, terá enorme impacto positivo 
sobre toda a vida econômica do Pafs a curto, médio 
e longo prazo. Ela merece um grau de prioridade, 
dentre as reformas constitucionais, bem maior do 
que aquele que se está lhe dando, ela pareée es
quecida, ausente do discurso do Governo e <_lo Con
gresso. 

Na verdade, não se pode ter crescimento auto
sustentado, nem melhor eqüidade social, sem uma 
estrutura de impostos mais inteligente e mais justa. 
A economia brasileira precisa ser competitiva em nf
vel global e para isso precisamos ter estrutura tribu
tária tão avançada quanto às das economias mais 
competitivas. 

Os tributos, como cobrados hoje no Brasil, aca
bam por sacrificar as empresas e as camadas de 
menor renda. Isso eleva o custo de nossos produtos 
e freia a eXPansão do mercado interno. Sofremos 
também de uma base tributária ainda estreita: pou
cos pagam muito imposto. É preciso ampliar a base 
de tributação, é preciso conter a evasão fiscal, não 
só melhorando nossa capacidade administrativa de 
arrecadação, mas também optando por impostos 
que possam ser cobrados com maior simplicidade. 

Há uma injustiça fiscal básica no Brasil que é a 
concentração na cobrança de impostos indiretos -
essencialmente os que incidem sobre à venda de 
produtos -, enquanto os tributos diretos, como o Im
posto de Renda, ocupam espaço menor do que de
veriam. Nossos impostos indiretos respondem por 
70% da arrecadação, enquanto os impostos diretos 
correspondem a apenas 30%. Nos Estados Unidos e 
Europa prevalece um quadril' inverso, com os impos
tos diretos respondendo por dois terços da arrecada
ção: 
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Por sua importância para o Brasil, a reforma tri
butária é urgente, e deve ser prioritária na agenda 
do Governo e do Congresso. Uma reestruturação do 
nosso sistema tributário é condição essencial para 
consolidar a estabilização da economia, para superar a 
crise financeira do Estado e impedir a degradação da 
infra-estrutura produtiva e social, e para retomar o 
crescimento económico e a criação de empregos. 

A reforma tributária é inadiável, pois poderá ga
rantir a competitividade dos bens e serviços produzi
dos no País, os quais, hoje, estão desnecessaria
mente onerados pela atual estrutura de tributos. A 
reforma tributária é essencial, também, para reduzir 
nossa inaceitável má distribuição~ de renda, já que 
somente um Estado que arrecada adequadamente 
pode financiar políticas sociais. 

Necessitamos de uma estrutura tributária que 
seja um instrumento justo de financiamento das ati
vidades públicas, contribuindo para a melhora do 
perfil de distribuição de renda. Os tributos devem 
obedecer ao princípio básico da progressividade, 
protegendo o contribuinte e estimulando os investi
mentos. É preciso que aprendamos a concentrar 
nossa massa tributária no Imposto de Renda, espe
cialmente incorporando à base tributária setores que 
estão, hoje, fora do alcance do Físco. 

Uma estrutura tributária centralizada e pouco 
transparente, como a que temos hoje, tende a alie
nar os cidadãos da questão do uso dos recursos pú
blicos. Já uma estrutura descentralizada, que defina 
claramente a base tributária em cada esfera do po
der público, permite ao cidadão a identificação dos 
deveres e obrigações de cada governante. 

Uma boa reforma irá desonerar as exportaçõ
es, abrindo-nos mercados internacionais, permttindo 
que nossos produtos, no mercado interno, possam 
competir com seus similares estrangeiros. A reforma 
deverá também encorajar os investimentos produti
vos. Assim, promovendo investimentos e abrindo 
mercados, toma-se a boa estrutura tributária uma 
criadora de prosperidade, um instrumento estratégi
co para preservar e gerar empregos. 

O combate à sonegação e à evasão fiscal é 
fundamental. Onde todos pagam tributos, a carga 
fiscal é melhor distribuída. A permissividade em rela
ção à sonegação trabalha contra a competitividade 
leal, pois o sonegador leva vantagem sobre o paga
dor de impostos. As três esferas de governo devem 
ter políticas firmes e permanentes de combate à so
negação. O aparato arrecadador deve ser eficiente, 
transparente e justo, compatível com uma sociedade 
democrática próspera. 

Sr. Presidente, o relator da reforma tributária 
na Câmara Federal, Deputado Mussa Demes, é ad
ministrador público experiente, e seu currículo nos 
mostra a condição de técnico tributário. Temos todas 
as razões para acreditar que ele está fazendo um 
bom trabalho. Declarou ele ter seu relatório já pron
to, elaborado após amplas consultas a variados se
tores interessados na reforma. No entanto, não o di
vulga por estar realizando novas consultas, inclusive 
junto ao Governo FederaL 

Quer me parecer que está havendo, na ques
tão da posição da reforma tributária dentro da agen
da das reformas constitucionais, uma espécie de 
marcha lenta deliberada, que por algum motivo inte
ressaria ao Governo. Se for o caso, é de lastimar-se, 
pois a urgência da reforma tributária em nada é infe
rior à das demais reformas. Em contrário, creio ter 
aqui exposto, sucintamente, razões bem fortes para 
que a consideremos a mais urgente entre as urgentes. 

É por isso que deixo com a Casa, com o Con
gresso e com o Governo este meu apelo: prioridade 
para a reforma tributária! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mu~o obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com 

a palavra o Senador Bello Parga.( Pausa) 
Com a palavra o Senador Romero Jucá. 
S. Ex" disporá de vinte minutos. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 

seguinte discursos. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho hoje à tri
buna para comunicar à Casa o encerramento dos 
trabalhos da CPI da Mineração, presidida pelo Sena
dor Ramez Tebet e relatada por mim. 

A CPI da Mineração, Sr. Presidente, trabalhou 
nesta Casa durante quinze meses, ouviu o depoi
mento de selares da iniciativa privada, da Igreja, da 
comunidade indígena, de organismos governamen
tais e da sociedade civil organizada e pôde ao longo 
desse período, num profícuo trabalho, visitar áreas 
de conflito existentes, como a dos Estados de Ron· 
dõnia, mais especificamente o garimpo de cassiterita 
de Bom Futuro, bem como o interior de Minas Ge
rais, onde há a maior província de pedras do País, e 
também o Estado de Roraima, onde há um conflito 
latente entre índios e não índios por causa da mine
ração. 

A CPI chegou a conclusões bastante importan
tes. Entre elas, destaco a efetiva demonstração de 
que a tributação do setor mineral brasileiro hoje é 
um fator a impeli-lo para a marginalidade. Pudemos 
verificar que no caso das pedras preciosas e semi-
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preciosas, por conta de uma tributação irreal, cerca 
de 70% da produção de pedras do País é comercia
lizada na clandestinidade. A ausência de um modelo 
tributário responsável fez com que o marginal, que é 
o contrabando, se tomasse o usual e o usual, que 
seria a declaração e a regularização do comércio, 
tomasse não factível a comercialização em condiçõ· 
es de concorrer com o mercado internacional. 

Verificamos também que o selar mineral brasi· 
leiro tem involuído nos últimos anos. Notamos, por 
exemplo, que, enquanto em 1982 se investia na pes
quisa mineral algo em tomo de US$240 milhões, em 
1991, os investimentos foram da ordem de US$49 
milhões, ou seja, houve uma queda de cerca de 
US$200 milhões só no setor da pesquisa mineral. 

Outro detalhe importante: logo após a Consti
tuição, a taxação do ouro ficou em 1%, o que efefi.. 
vamente coibiu ou diminuiu de forma acentuada o 
contrabando desse minério inclusive no tocante à 
comercialização com o Paraguai. Por conta de deci· 
sões posteriores e de novas tributações de 2% de 
COFINS e de 0,65% de PIS, alterou-se a taxa de tri· 
butação do ouro de 1% para 3,65%, o que novamen
te dificultou a comercialização da produção brasileira 
de ouro no mercado internacional. Isso forçosamen· 
te fará com que o ouro volte a ser novamente con
trabandeado e levado para os países vizinhos. 

Também foi discutida no âmbtto da CP! a ques
tão garimpeira, cuja solução tem como pressuposto 
o resgate da dignidade do garimpeiro, quase sempre 
vítima de um processo que envolve conflitos com a 
legislação, com os índios e cem o meio ambiente, 
agravantes de sua miserável condição de ser huma
no socialmente marginalizado e em busca da sobre
vivência. 

A nova legislação vigente, na maioria dos ca
sos, tirou do alcance do garimpeiro a condição de 
trabalho, em decorrência da impossibilidade do aten
dimento das exigências técnicas, o que fez com que, 
no processo de comercialização, ele fosse colocado 
na marginalidade, . entrando como companheiros 
nessa ação, o contrabando, a relação cem o tráfico 
de drogas e a lavagem de dinheiro. 

A mineração no Brasil foi intensamente discuti· 
da nesses quinze meses de trabalho. Como disse, 
extrapolando as dependências do Senado Federal, 
para verificarmos, ln loco, as áreas de conflito, de 
pendências concretas, de sofrimento e de necessi
dades. 

A CPI enfrentou o Brasil real, cru e verdadeiro. 
Instalada com o objetiVo inicial de levantar e discutir 
casos específicos e de repercussão regional, depa-

raram·se os seus membros com um quadro muito 
mais grave, emoldurado por inacreditáveis erros es· 
truturais, pela completa ausência de um modelo ra
cional e, em muitos casos, pela violência física, legal 
e social. 

Questões específicas surgiram durante o desen
rolar dos trabalhos da CPI, inclusive quando do deslo
camento dos nossos trabalhos a outros estados. 

Por conta disso, nesse relatório que foi entre
gue e - vale a pena enfatizar - aprovado por unani
midade na Comissão, constam comentários sobre a 
questão do conflito dos garimpeiros de Bom Futuro, 
sobre áreas indígenas versus exploração mineral -
em Roraima, há o exponencial dessa questão ·, SO· 

bre os garimpos de Minas Gerais, onde foram cons
tatados o contrabando de pedras e a má condição 
de trabalho dos garimpeiros, que respondem hoje 
por 90% da produção de pedras no Brasil, e também 
sobre o caso da Mineração Urucum, decorrente da 
divisão do Estado do Mato Grosso em Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. 

A CP!, além de levantar questões, Sr. Presi· 
dente, teve o cuidado de apresentar recomendações 
que efelivamente poderão ampliar e melhorar o perfil 
da mineração no Brasil. 

Proponho-me a listar algumas delas, porque 
considero da maior importância que o Senado e 
também a Câmara Federal, onde hoje se encontram 
pendentes legislações complementares que irão am
pliar a condição mineral brasileira, tomem conheci· 
mento dessa questão. 

Entre outras recomendações, a CP! propõe: 
1 - aprovação pelo Senado Federal do Projeto 

de Lei n• 117/94, oriundo do Poder Executivo, que 
altera dispositivos no Decreto-Lei n• 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, que trata dos procedimentos de 
autorização e aproveitamento de jazidas minerais -
Código de Mineração; 

2 - aprovação pela Câmara dos Deputados do 
Projeto de Lei n• 1.610/96, aprovado no Senado sob 
o n• 121/95 e enviado àquela Casa em 8 de março 
de 1996, que dispõe sobre a exploração e o aprovei· 
lamento de recursos minerais em terras indígenas, 
de que tratam o arts. 176 e 231 da Constituição Fe
deral. 

32 - aprovação do Projeto de Lei n• 4.14g..B, 
de 1993, de autoria do Executivo, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, que dá nova redação aos 
arts. 20 e 26 do Decreto-Lei n• 227, de 1967; 

42 - Elaboração de proposta para alteração da 
Lei n• 7.805, de 12 de julho de 1989, visando equa
cionar as pendências e entraves criados ao trabalho 
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garimpeiro no País, inclusive no que concerne à im
plantação de cadastramento ou matrícula dos garim
peiros. (anexo 4). Observa também o aspecto da le
gislação trabalhista e social desses trabalhadores; 

5) - rediscussão do Decreto n• 98.812, de 9 de 
janeiro de 1990, decorrente da Lei n" 7.805/89, vi
sando à adoção de uma nova polftica de proteção 
ao garimpo. (anexo 5); 

6) - elaboração de projeto de lei que caracteri
ze como crime o trânsito ilegal de minério através de 
fronteiras, visando a coibir o contrabando. 

A legislação brasileira, hoje, não classifica 
como contrabando o contrabando de minério, mas 
sim como descaminho, e não há penalidade a não 
ser o pagamento das taxas quando descoberto, o 
que efetivamente facilita a condição de contrabando 
dos nossos minérios; 

7) -'-fortalecimento do DNPM como organismo 
essencial ao controle e modernização do processo 
de mineração no Brasil. Essa tarefa tomou-se mais 
urgente no momento em que, por intermédio de 
Emenda Constitucional, se abriu a exploração mine
ral ao capttal estrangeiro. É de fundamental impor
tância que o Departamento Nacional de Produção 
Mineral disponha de capacidade técnica operacional 
para atuar competentemente como órgão regulador 
e fiscalizador da mineração em todo o País; 

8) - reaparelhar e apoiar o Departamento de 
Polícia Federal, dotando-o de pessoal e de recursos 
compatíveis com a magnttude das suas atribuições, 
que incluem o combate ao narcotráfico, à lavagem 
de dinheiro e ao contrabando de minério. 

Verificamos na CPI que tanto o DNPM quanto 
o Departamento de Polícia Federal estão completa
mente desestruturados e inabilitados para coibir o 
contrabando de minério e o tráfico de drogas decor
rente desse processo; 

9 - redefinir o perfil tributário nacional no to
cante aos impostos cobrados para o ouro, pedras e 
outros minerais, urna vez que ficou comprovado ser 
a taxação absurda o principal motivo de se jogar na 
clandestinidade parte da produção mineral brasileira. 
O momento é oportuno para esta ampla discussão, 
em decorrência da proposta de reforma tributária 
que tramita na Câmara dos Deputados, cuja impor
tância tão bem ressaltou, em discurso anterior, o Se
nador Joel de Hollanda; 

1 O - gestões do Governo Federal e do Ministé
rio Público Federal junto ao Poder Judiciário, no sen
tido de que sejam solucionadas, com urgência, as 
pendências jurídicas sobre áreas de lavra, que tanto 
estimulam os conflitos e prejudicam o ritmo de ex
ploração mineral nacional. 

Temos, hoje, no País, mais de dez pendências 
diárias de conlltto sobre decisão de a quem cabe a 
lavra mineral em determinadas regiões, o que esti
mula o conMo e dá condição de clandestinidade a 
essa operação; 

11 - Definição de uma política social e traba
lhista que ampare o garimpeiro, hoje sem as míni
mas condições de exercer a sua cidadania e com
pletamente esquecido da proteção que lhe é devida 
pelo Estado; 

12 - discussão de um modelo a ser adotado 
pelo DNPM quanto a prazos de concessão de alva
rás e pesquisas, quantidade de áreas e direito de 
descoberta do minério. Atualmente, apenas 12% das 
concessões estão em atividade, demonstrando, cla
ramente, a existência de uma política de estoques e 
reservas de áreas que não é interessante para o 
Pafs. 

Te mos que redefinir essa questão dos alvarás 
concedidos, porque a grande maioria das áreas, 
hoje, está sendo utilizada como estoque, como re
servas sem exploração para futuras negociações 
das grandes empresas; 

13) - necessidade de cobrança de taxa de pes
quisa em condições compatíveis de dotar o ONPM 
de recetta que financie a sua atuação operacional; 

14) - regulamentar procedimento que subordi
ne a concessão de novas autorizações de alvará e 
pesquisa à apresentação de resuttacios de áreas já 
concedidas; 

15) - reformulação da atuação brasileira no se
ter de gemas, visando à implantação de uma política 
de valorização da lapidação e de uma indústria joa
lheira pujante; 

16) - redefinir e consolidar a legislação nacio
nal do meio ambiente, desburocratizando-a e delimi
tando os campos de atuação das esferas municipal, 
estadual e federal; já que essas atuações embola
das, não definidas, têm dificultado o trabalho daque
les que querem atuar no setor mineral brasileiro; 

17) - discussão de uma legislação mais efi
ciente na proteção contra a invasão de áreas, que 
possibilite a agilização do andamento dos processos 
de concessão no DNPM, visando acabar com os 
longos periodos de espera, ensejadores de inaceitá
veis intervalos de exploração mineral; 

18) - agilização da demarcação de áreas indí
genas, visando à definição dos espaços a serem tra
balhados, de acordo com a legislação pertinente, 
uma vez que a sua inconclusão tem gerado conflitos 
e estimulado disputas prejudiciais, tanto aos índios 
quanto aos não índios; 
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1 9)- redefinição do papel do DPF, do DAC, da 
lnfraero e da Receita Federal nos aeroportos e por
tos nacionais, visando coibir o descaminho do miné
rio brasileiro. Alualmente, a rivalidade existente en
tre as instituições prejudica a atuação fiscalizadora. 
Ao DPF praticamente hoje nos aeroportos só cabe o 
carimbo de passaportes, limitado que está na fiscali
zação do cõntrabando: 

20) - necessidade de definição, pelo BNOES, 
de financiamento específico para o setor da minera
ção, visando a retomada dos níveis de pesquisa de 
exploração mineral do País. · 

Por tudo isso, Sr. Presidente, é preciso trans
por as dificuldades políticas, legais e operacionais 
para termos uma mineração modema no Brasil, ge
rando empregos e divisas, distribuindo riqueza, res
peitando o meio ambiente e os índios e pagando im
postos justos que propiciem competitividade ao pro
duto brasileiro. 

Gostaria, ao finalizar esta minha fala, de registrar 
a colaboração das demais Senadores que participa
ram dessa CPI, a presteza e a competência do Presi~ 
dente da CPI, Senador Ramez Tebet, e dizer que todo 
relatório que eslá sendo impresso será entregue ao 
Presidente da República, ao Ministro de Minas e Ener
gia, ao ONPM e aos outros segmentos que participa
ram desse trabalho, no sentido de procurar dinamizar 
e dar outra face à mineração no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Romero 
Jucá, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Humberto Lucena. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Edíson Lobão. 
(Pausa.) 

Concedo a p3Javra ao Senador Bello Parga. 
O SR. BEI..1.() PARGA (PFL-MA. Pronuncia o 

seguinte discursa:,-Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, traz-me à tribuna 
o triste incidente que se verificou no interior do Ma
ranhão com a morte de trabalhadores rurais num 
conflito de terra. 

Preliminarmente, gostaria de levar ao conheci
mento do Plenário um artigo jornalístico, publicado 
ontem pelo O Estado de S. Paulo, que espelha, 
com precisão, os sentíiriimt()s do orador e que, acre
dito, se estendem à maior parte da população brasi
leira, no que se refere à questão fundiária. 

Folgo também em registrar que o pensamento 
daquele periódico coincide, quase que integralmen
te, com as palavras pronunciadas aqui, na sexta-fei
ra passada, pelo nobre Senador do Amazonas, Jef
ferson Péres. O artigo intitulado Revolução no Cam-
po está vazado nos 5eguintes termos: · 

"Os acontecimentos de Suriticupu, aos 
quais se somam os de Rosário Oeste e da re
cente invasão da sede do Incra em Brasma, 
são a resposta que o Movimento dos Sem 
Terra dá à preocupação do governo, que ele
vou a reforma agrária a uma das mais attas 
prioridades da administração. A reforma agrá
ria é necessária e, quanto antes se fizer, me
lhor, mas o interlocutor privilegiado do gover
no, para fins da reforma agrária, não pode ser 
o MST. Esse movimento empolgou a bandeira 
da reforma agrária, mas tem outros objetivos, 
incompatíveis com a vigência do Estado de 
Direito, já que se completariam com a subver
são da lei e da ordem por meios violentos. O 
governo do presidenta Fernando Henrique 
Cardoso não pode continuar assistindo, P.assi
vo, às seguidas demonstrações de violência e 
às flagrantes transgressões da lei praticadas 
pelos sem-terra, que se apresentam a seguir 
como vítimas de uma sociedade injusta e aos 
quais, portanto, assiste razão em qualquer de
satino que pratiquem. 

Se o presidente da República não sa
bia, sabe agora que os sem·terra não são 
uma representação contemporânea do bom 
selvagem - de que falava Rousseau. Quan
do invadem, roubam; quando roubam, pi
lham; quando pilham, matam. E não o fazem 
movidos por ingenuidade ou estado de ne
cessidade. Em Rio Bonito do tguaçu, no Pa
raná, há um acampamento de sem-terra 
onde crianças morrem por desnutrição e to
dos dependem de cestas básicas para so
breviver e, no entanto, não saem destruindo 
propriedades e dando tiros. Sofrem, mas 
permanecem nos limites da lei, enquanto 
aguardam a distribuição da terra. 

Em Buriticupu não havia situação tão 
dramática. No Município de Santa Luzia, 
onde está aquela localidade, 25 fazendas 
estão em processo de desapropriação que, 
completado, oferecerá mais terra do que os 
agricultores sem terTit' da região poderão la
vrar. A fazenda onde se deu o confrorito arma
do já havia sido ocupada e desocupada Foi 
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reocupada, ao que se informa, porque líderes 
mais agressivos do MST queriam ação. E ação 
tiveram, matando três empregados da fazenda e 
entermndo um dos próprios camaradas. Em Ro
sário Oeste, mortos e assassinos são sem-tena 
As facções já se desentendem, a ponto de re
solver suas rixas a bala 

Nada disso surpreende. Pelo contrário, 
estranha que não haja mais mortes, outras 
tragédias a lamentar. A partir do momento 
em que o governo federal se deixou intimi
dar pelas repercussões do conflito no campo 
e, revertendo polftica sadia de muitos anos, 
passou a desapropriar glebas invadidas, os 
sem-terra se sentiram autorizados e incenti
vados a ocupar fazendas, a titulo de "apres
sar" a reforma agrária Desde que o governo 
concedeu ao MST carta de monopólio como 
seu interlocutor para a reforma agrária, são 
os seus líderes que escolhem quem deve ou 
não receber seu pedaço de chão, gozar de 
financiamentos e usar implementes e assis
tência técnica. Na escolha, fazem inimigos, 
criam campos antagõnicos. 

De nada aâlélnta o presidente da Repú
blica mandar seus auxiliares ao local do crime, 
para apurar responsabilidades. Já não é isso 
que importa mais. A violência no campo se re
duzirá apenas se o governo tratar os sem-ter
ra como vnimas das injustiças sociais, sem 
lhes dar imunidade para a prática da violência 
Violência que começa quando invadem fazen
das, sejam quais forem seus nfveis de produti
vidade. Qualquer ocupação de propriedade 
alheia é violenta por definição, e o governo 
não pode fechar os olhos a tal fato. 

O presidente Fernando Henrique Car
doso ainda não percebeu que seu governo é 
o verdadeiro alvo por trás da estratégia do 
MST. Por mais dinheiro que aloque à desa
propriação de terras, por mais colonos que 
assente, por mais assistência técnica que 
proporcione, nada será suficiente para con
ter as invasões e a violência decorrente. A 
reforma agrária é apenas subproduto. O que 
o MST quer é levar a insegurança ao maior 
número possível de lugares e de pessoas. 
Seu objetivo não é corrigir as injustiças so
ciais; é ressaHá-las e agravá-las pana fazer 
do moderno Brasil capitalista refém de uns 
poucos que ainda sonham com a revolução 
violenta no campo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não po
deria deixar de concordar totalmente com as pala~ 
vras sóbrias e judiciosas de O Estado de S.Paulo, 
principalmente porque, no meu Estado, os lavrado
res sem term, independentemente de participarem 
de tal ou qual movimento, quando se dirigem ao Go
verno do Estado, com as suas reclamações, as suas 
reivindicações, são recebidos em audiência e são 
ouvidos. Suas reivindicações são encaminhadas 
para os órgãos competentes na área federal, com 
solicitações de que diligências sejam feitas pelos ór
gãos judiciais. 

No tocante a esse triste e lamentável incidente 
em que houve mortes de vários trabalhadores, tam
bém sem term, mas empregados de uma madeirei
na, a posição do Governo do Estado não poderia ter 
sido mais·clara, Sr. Presidente. 

E passo a ler, pana que fique registrada nos 
Anais do Senado e para conhecimento geral, a nota 
oficial do Governo do Estado do Maranhão, datada 
de 14 de junho de 1996: 

O meu governo lamenta e condena os 
fatos ocorridos no início desta semana no 
distrito de Bu riticupu, município de Santa Lu
zia, onde um confronto entre empregados 
da Fazenda Cikel e um grupo de lavradores 
resuHou na morte de quatro pessoas (Améri
co Feitosa Neto, Júlio Conceição de Jesus e 
Francisco Pereira da Silva - trabalhadores 
da referida fazenda - e um empregado da 
uma madeireira vizinha identificado apenas 
como Doquinha). 

O episódio foi falsamente divulgado 
como um massacre de lavradores sem terra, 
gerando um clima de comprometimento da 
imagem do Maranhão. 

Gostaria de lembrar que, como cidadã 
e como política, eu tenho um passado de 
perfeita sintonia com a reforma agrária. 

Venho realizando no governo um pro
grama identificado com as aspirações de la• 
vradores e produtores rurais e não permitirei 
que esse trabalho seja prejudicado por radi
calismos de qualquer natureza. 

Os compromissos que eu assumi com 
os movimentos populares ligados à questão 
fundiária no Maranhão, inclusive o Movimen
to dos Trabalhadores Sem-Terra (MS1), se
rão cumpridos. 

O governo do Maranhão dará integral 
apoio à ações do Incra, em estreita co!abo
iaçto com .:: ;;.::'iêli:V federa.!, com a particu-

15 
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!aridade. de ser o Estado que mais avançou 
na reforma agrária, pelo número de assenta
mentos realizados. 

Relativamente ao episódio de Buriticu
pu, determinei imediatamente que dois se
cretários de Estado {da Segurança Pública e 
da Agricultura) mais o presidente do Instituto 
de Tenras fossem à área. Mandei também 
que se instaurasse inquérito, solicitei a cola
boração da Polícia Federal e do Ministério 
Público, pedi a participação de legistas inde
pendentes e o acompanhamento das inves
tigações por parte de entidades ligadas à 
luta de defesa dos direitos humanos. 

O meu objetivo, com essas providên
cias, é a identificação e punição dos culpados. 

O governo não permitirá que a violên
cia se implante no Estado, onde não pode
mos confundir uma causa social justa com 
práticas criminosas. 

Por fim, o meu governo assegura que 
garantirá condições necessárias à manuten
ção da ordem e da tranqüilidade no campo, 
para que lavradores e produtores rurais pos
sam trabalhar em paz. 

São Lufs (MA), 14 de junho de 1996.
Roseana Sarney, Governadora do Mara
nhão. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite~ 
me V. Ex" um aparte? 

O SR. BELLO PARGA - Ouço V. Ex" com 
muito prazer. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Nobre Se
nador Bello Parga, V. Ex", com a propriedade de 
sempre, aborda da tribuna, nesta segunda-feira, 
tema da maior relevância, que não foi amplamente 
divulgado pela imprensa como deveria ter sido. Não 
foi porque as providências foram adotadas em tem
po hábil pelo Governo do Maranhão, talvez até sem 
o apoio necessário. das autoridades - no caso, auto
ridades da reforma agrária e até mesmo da área da 
Justiça. No caSQ'-:(je Eldorado de Carajás, o escân
dalo se multipliCOÍÍ e ainda repercute no Brasil e no 
exterior. Quando os sem-terra procedem de uma 
maneira que evidentemente não consta de qualquer 
manual de justiça nem de tranqüilidade social e que 
ninguém pode de boa-fé defender, é óbvio que é 
inacreditável que o silêncio se faça presente e que 
providências não sejam logo adotadas para pôr fim a 
essa situação tão álfícil, como V. Ex" salienta no seu 
discurso, e que está ocorrendo no Brasil. Na Bahia, 
a repartição federal do Incra foi invadida durante dez 

a doze dias. Ainda, hoje, restam alguns invasores 
que de lá só saem quando querem, e não há qual
quer providência do Governo Federal no sentido de 
retirá-los de lá. Na realidade, alguns com terra que 
não São de lá, São de outros Estados. No Maranhão, 
certamente, mu~os foram de outros Estados para 
perturbar a tranqüilidade que o povo daquele Estado 
vem tendo, pelo seu Governo. É inacredMvel que 
isso aconteça e não se dê o alarde devido. Essa si
tuação talvez seja tão grave quanto a outra, na me
dida em que na outra houve erro dos dois lados, e 
nessa só há erro de um lado. 

O SR. BELLO PARGA • Agradeço a V. Ex" o 
aparte, nobre Senador Antônio Cartas Magalhães, e a 
compreenSão que tem do fato ocorrido no Maranhão. 

É lamentável que, na ocasião em que são sa
crificadas vidas humanas- de pobres trabalhadores, 
pobres assalariados-, não estejam segurando a alça 
do caixão das pobnes vítimas aqueles elementos in
sufladores que, muitas vezes, nas tnbunas políticas, 
procuram justificar ates violentos dessa natuneza. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BELLO PARGA ·Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Jefferson Péres - Em primeiro'lugar, 

agradeço-lhe a referência que fez ao meu pronun
ciamento na última sexta-feira. O pior que pode 
acontecer a este Pafs, neste momento, Senador Bel
lo Parga, é acovardarem-se e fugirem ao seu dever 
as pessoas responsáveis, seja no Legislativo, seja 
no Executivo. Está claro, clarfssimo, que esse Movi
mento dos Sern-Teria visa, em última análise, à con
quista do poder. É um movimento de cunho político
ideológico que se vale do pretexto da reforma agrá
ria, que hoje é consensual no Brasil. Ninguém discu
te sua necessidade, e, faça-se justiça, o Governo 
está tomando providências - pelo menos nos últi
mos 30 ou 60 dias - no sentido de agilizá-la. O pior 
que pode acontecer - rep~o - é a falência de princí
pio de autoridade, é o fato de nos deixarmos acuar 
por esse movimento espúrio - porque é espúrio, 
sim. Registro com muita satisfação a nota serena e 
enérgica da Governadora do Maranhão e espero 
que leve nealmente a cabo a nealização do inquérito 
administrativo para apurar aquele fato hediondo, Se
nador Bello Parga. Um fato hediondo, sim. Foram 
assassinados humildes trabalhadores, num momen
to em que já está em curso o processo de desapro
priação. Com um detalhe: o corpo do quarto traba
lhador foi violado- houve vilipêndio ao cadáver, com 
incineração -, com o fim escuso de se gerar uma 
pseudovítima pertencente aos sem-terra. Aquilo foi 
de indústria. Espero que o inquérito apure não ape
nas os executantes mas ta!libém os possíveis man
dantes. Parabéns pelo pronunciamento. 
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O Sfl. BELLO PARGA - Agradeço a V. Ex', trabalham a terra no Espírito Santo, pessoas que 
Senador Jefferson Péres, o aparte preciso que não têm uma tradição de cultura familiar. Surgiu um pro-
é mais do que a reafirmação do diagnóstico correto blema que foi muito bem lançado em pronunciamen-
e sereno que fez v. Ex' em seu pronunciamento an- to do Senador Lúdio Coelho que exemplifica o caso 
terior. que está acontecendo no EspTrito Santo. Tem"; um 

Município chamado lúna, que é praticamente um 
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex' um Município de mintlúndios, onde trabalham famflias, 

aparte, nobre Senador BeiJo Parga? principalmente de italianos. São fammas constituídas 
O SR. BELLO PARGA - Pois não, nobre Se- por 20, 30 pessoas que trabalham no amanho da 

nador Elcio Alvares. terra e só sabem cultivar pequenas áreas. Agora, 
O Sr. Elcio Alvares - Senador Bello Parga, o com o problema da agricultura, que é uma questão 

documento que V. Ex' leu da tribuna tem o perfil por universal - e, quando vejo a colocação açodada da 
inteiro da Governadora Roseana Samey, que tem reforma agrária, me preocupo- eles~estão perdendo 
realizado uma das melhores administrações em ní- sua terra. Surge, então, umã dúvida: dentro da refer-
vei de Estado no País. Demonstra amadurecimento, ma agrária, será que os sem-terra, em face de dívi-
tranqüilidade e, sobretudo, autoridade. Penso que a das, terão preferência? São 20, 30 familiares que 
Governadora, dentro desse clima que se instalou no estão perdendo o diretto à terra, uma terra mutto re-
Brasil, agiu da forma que todos seus admiradores duzida, já que lúna é área de minifúndio. Estamos 
poderíamos querer de uma governante que está in- com essa sttuação criada dentro do Espírito Santo. 
teiramente atenta à questão social e ao grave pro- Preocupou-me sobremodo. Tenho o relato de pes-
blema que estamos atravessando de ordem, princi- soas que estão temerosas, pessoas que entendem 
palmente do primado da ordem. Quero cumprimen- que têm que se policiar no sentido de proteger sua 
tar S. Ex', a governadora, por intermédio de V. Ex', terra. O transporte, que foi todo documentado, loto-
e dizer, conforme falou também o Senador Antonio grafado, televisado, foi letto por ônibus. Parece-me 
Carlos Magalhães, que, lamentavelmente, uma nota que, principalmente dentro do Estado do Espírito 
como essa passa praticamente in albis em relação Santo, estamos vivendo um momento realmente 
à grande imprensa. Se V. Ex' não tivesse lido a nota muito triste e doloroso. Queira Deus que não aconte-
agora, eu não teria tomado conhecimento dos seus ça no Espírito Santo o que já ocorreu no Pará e no 
termos. Vou mais além. Dentro do que falou também Maranhão. No Maranhão estamos tendo a satisla-
o Senador Jefferson Péres, inclusive ratificando o ção de ouvir agora- e V. Ex" é um porta-voz alta-
magnífico pronunciamento da semana passada, no mente autorizado - que a Governadora Roseana 
Espírito Santo - e tenho a impressão de que isso Samey está agindo com todos os rigores, evidente-
está sendo orquestrado, as invasões estão se fazen- mente sem desconhecer o problema social, porque 
do de maneira coordenadas, todas elas- aconteceu ninguém é contrário à relorrna agrária. A reforma 
um lato que quero registrar. Foi invadida uma lazen- agrária é hoje uma unanimidade nacional. Lamenta-
da situada entre o Município de Vitória e Guarapari, mos que, conforrne os fatos estão ocorrendo, tenha-
à beira da BR-101. Os invasores sem terra foram mos que registrar também no Espírito Santo, no mo-
transportados todos eles de ônibus de regiões tidas menta em que há um descumprimento de ordem ju-
como do norte do Espírito Santo. Desembarcaram dicial, o lato mais grave. Permtto-me, além desses 
na propriedade, expulsaram as pessoas que traba- comentários que fiz, pedir a V. Ex• que encaminhe à 
lhavam lá. Acionada, a Justiça concedeu medida li- Governadora Roseana Samey nossa palavra de ad-
minar. E, então, os líderes dos sem-terra avisaram miração, de apreço e de solidariedade. S. Ex' ratifica 
que só saem do terreno depois que tiverem a garan- mais uma vez o alto concetto que temos de sua 
tia de uma outra área que o Governo vilia a dar. Ou atuação que, conforme falei inicialmente, tem sido 
seja, descumprimento total à decisão judicial. Acre- uma das mais brilhantes à frente dos negócios públi-
dtto que isso é um fato grave. Infelizmente, o Gover- cos estaduais. Neste momento, a Governadora dá 
nadar Victor Buaiz não se encontrava no Espírito uma demonstração clara da serenidade e do amadu-
Santo, estava na região do Mercosul, fazendo conta- recimento que deve ter um governante, principal-
tos. Agora S. Ex' retoma, mas a verdade dos fatos é mente no instante em que estamos vivendo esse 
que há uma medida judicial já determinada pela au- gravíssimo problema dos sem-terra. 
toridade competente e não foi cumprida. Os líderes 
avisam claramente que só vão deixar a área invadi
da depois que tiverem a garantia de outra área. En
tão, Senador BeiJo Parga, a situação está colocada 
acima da própria lei, acima do próprio direito~ de pro
priedade. Penso que esse é um momento de gravi
dade. Tenho conversado com algumas pessoas que 

O SR. BELLO PARGA -Ilustre Senador EICio 
Alvares, agradecemos a V. Ex•, nós que apoiamos e 
somos parte do grupo político que levou ao Governo 
apoio à administraÇão ~da Governadora Roseana 
Samey, a quem transmitiremos suas palavras de 
compreensão e de apoio. 
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·Quero ressaltar, com relação às palavras pro
nunciadas por V. Ex• que efetivamente está se ven
do que faz parte de uma estratégia de atuação pré
revolucionária, porque no Maranhão também houve 
esse aspecto de desrespeito e inconformidade com 
uma sentença judicial. 

Quero apenas lembrar, a título ilustrativo, uma 
entrevista que, na televisão, deu um dos líderes dos 
sem-terra. Dizia ele que se determinadas medidas 
não fossem tomadas para apressar a reforma agrá
ria eles invadiriam a propriedade do próprio Presi
dente da República, a qual está sendo utilizada e é 
produtiva. Essa propriedade iria sei invadida como 
forma de extorsão, ou seja, para exigir do Governo 
um possível aceleramento da reforma agrária. 

Para encerrar o assunto de que tratava, gosta
ria apenas de óozer que, entre os dados do conflito 
que lamentavelmente ocorreu em minha terra, há o 
fato de que essa fazenda tinha sido ocupada por la
vradores. Houve uma sentença judicial, que foi cum
prida pacificamente. Os lavradores, que não porta
vam a bandeira do MST, retiraram-se da terra. Mas, 
poucos dias depois, o MST e o Partido dos Traba
lhadores realizaram um comício em Buriticupu, em 
que reclamaram da faHa de ação dos lavradores. 
Uma ala mais extremada, mais radical, tomou conta 
do processo e levou à nova invasão, da qual resuna
ram essas mortes. 

Ora, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
essa invasão não se destinou a ocupar terras para 
serem lavradas. Foi ocupada a própria sede da fa
zenda, onde foram sacrificados os trabalhadores. 

Portanto, não podemos nos cónformar com 
essa situação. Esperamos que o Governo Federal 
também tome as suas providências, paralelamente 
ao Governo do Estado do Maranhão, a fim de que 
seja restaurada a paz no campo e possa haver pro
dução rural livre, desimpedida e sem a ameaça da 
perda das propriedades daqueles que lavram a terra 
com o suor do seu rosto. 

Era o que !infla a dizer, Sr. Presidente. 
Agradeço a.V.. Ex1 pela palavra que me foi con-

cedida. ·' 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não há 

mais oradores inscritos. · 
O Senhor Presidente da República enviou ao 

Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.504, 
adotada em 13 de junho de 1996 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a emis
são de Notas do Tesouro Nacional - NTN destina
das a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares Suplentes 
PMDB 

José Fogaça Fernando Bezerra 
Roberto Requião Casildo Maldaner 

PFL 
Hugo Napoleão Francelino Pereira 
Edison Lobão Joel de Hollanda 

PSDB 
José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

PPB 
Epitacio Cafeteira Esperidião Amin 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB} 

Lima Netto Paulo Cordeiro 
Saulo Queiroz Samey Filho • 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC/PMN) 
· Antônio do Valle Oscar Goldoni 

Bloco (PPBIPL) 
Anivaldo Vale Dilceu Sperafico 

PSDB 
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

PSB 
Ricardo Heráclio 1.Gonzaga Patriota 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 17-6-96- designação da Comissão Mista; 
Dia -18-6-96- instalação da Comissão Mista; 
Até 19-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 28-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 13-7-9S-prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.505, adotada em 
13 de junho de 1996 e publicada no dia 14 do mes
mo mês e ano, que "a1tera,11s arts. 2", 4°, 5° e 72 da 
Lei n• 8.745, de 09 de dezembro de 1993, que dis
põe sobre a contratação por tempo determinado 
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para atender à necessidade temporária de excepcio
nal interesse público, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Trtulares Suplentes 
PMDB 

Carlos Bezerra RamezTebet 
Roberto Requião Onofre Quinan 

PFL 
Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Joel de Hollanda 

PSDB 
Lúdio Coelho BeniVeras 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
José Eduardo Outra Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Trtulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Carlos Alberto Raimundo Santos 
Osvaldo Coelho Paulo Lima 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 
Paulo Rítzel Noel de Oliveira 

Bloco (PPBIPL) 
Wigberto Tartuce Valdor:niro Meger 

lldemar Kussler 

Socorro Gomes 

PSDB 
Antônio Carlos Pannunzio 

PCdoB 
Agnelo Queiroz 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia - 17-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia- 18-6-96- instalação da Comissão Mista; 
Até 19-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 28-6-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 13-7-96 - prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Sobre a 

mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 67, DE 1996 

Autoriza o Cegraf a publicar edições 
histórico-culturais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° O Centro Gráfico do Senado Federal -

CEGRAF, fica autorizado a imprimir, anualmente, li
vro, revista ou periódico que tenha como objetivo di
vulgar teses, estudos sociais, cientfficos, filosóficos 
ou literários, que resgatem a memória histórico-cul
tural dos Estados brasileiros. 

§ 1• A publicação dessa obra, que terá uma ti
ragem de 2000 (dois mil) exemplares de até 300 
(trezentas) páginas, será debitada na quota de cada 
Senador que solicitar a impressão. 

§ 2° Cada Senador terá o diretto de indicar 
uma publicação, a cada ano do seu mandato. 

§ 3° O Instituto Histórico e GeográfiCO, o Conse
lho de Cuttura e a Academia de Letras do Estado que 
o Senador representa, através de processo seletivo, 
escolherão as obras que deverão ser editadas. 

Arl 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

No dia t• de março do ano em curso, o Gover
no Federal adotou uma das medidas mais significati
vas: criou a Câmara Setorial do Livro e da Comuni
cação Gráfica. Uma das principais bandeiras da Câ
mara é a recriação do extinto INL - Instituto Nacio
nal do Livro. 

Na solenidade de instalação da Câmara, onde 
estiveram presentes mais de trinta representantes 
do setor editorial. brasileiro e das associações liga
das à produção de livros e à leitura, surgiram pro
postas no sentido de formular polfticas para estimu
lar a produção e a leitura do livro, tomando-o, tam
bém, um produto mais acessível. 

Na oportunidade, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso declarou: "Nosso empenho é o de 
apoiar o livro, por causa da visão que temos de que 
é fundamental na democratização, na formação da 
cidadania, que é o que embasa a possibilidade de 
um desenvolvimento sustentável'. 

Como se vê, há uma preocupação séria do Go
verno Federal com o assunto. Dessa forma, entende 
que o Senado Federal deveria, com a aprovação 
desta proposição, ser o depositário das idéias im
pressas que resgatem a memória histórico-cultural 
do País, através dos Estados. 
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Sala das Sessões, 17 de junho de 1996. - Se
nador Casildo Maldener. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto 
será publicado e remetido às Comissões competentes. 

A Presidéncia recebeu, do Conselho da Fede
ração da Assermléia Federal da Rússia, convite 
para que uma delegação do Senado, composta de 
cinco a seis membros, realize uma visita oficial 
àquele país, no segundo ~amestre do corrente ano. 
(Diversos n• 55, de 1996) 

O expediente lido vai à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É rido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 587, DE 1996 

Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, 
requeiro sobrestamento do estudo do Projeto de Lei 
do Senado n• 216, de 1995, que "dispõe sobre a mi
neração em terras indígenas e dá outras providên
cias", a fim de aguardar a deliberação da Cãmara 
dos Deputados sobre os Projetes de Lei do Senado 
n•s 11 O, de 1989, e 121 , de 1995, versando a mes
ma matéria e já encaminhados para aquela Casa. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1996. - Se
nador Romero Jucá. 

PROJETOS CITADOS NO REQUERIMENTO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 216, DE 1995 

Dispõe sobre a mineração em terras 
indígenas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os recursos minerais existentes em ter

ras ocupadas pelos índios são considerados reser
vas nacionais e somente poderão ser pesquisados e 
lavrados mediante ·autorização da União, nos termos 
desta lei. 

Ar!. 2° O Congresso Nacional autorizará o 
exercício das atividades previstas no art. 1° aos 
agentes que se tiverem qualificado nos termos da 
legislação vigente sobre a exploração mineral do 
País. 

§ 1• O projeto de mineração encaminhado à 
apreciação do Congresso Nacional será necessaria
mente acompanhado dos documentos comprobató-

rios da consulta às comunidades indígenas díreta
mente afetadas pelo referido projeto. 

§ 2° Poderá o Congresso Nacional, por iniciati· 
va de qualquer de seus membros ou a requerimento 
de qualquer órgão públioo, entidade privada ou cida
dão, determinar diligência quer em relação à qualifi
cação dos referidos agentes, quer em relação ao 
exercício de atividades que tiver autorizado nos ter
mos desta lei. 

Ar!. 3° A União, por seus órgãos oompetentes, 
procederá ao levantamento geológico dos recursos 
minerais objeto desta lei, estabelecendo prioridades 
para sua exploração no contexto total dos recursos 
minerais do País. 

Art. 4° A compensação financeira pela explora
ção de recursos minerais de que trata a Lei n• 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989, quando tal exploração 
se fizer em terras indígenas, reverterá em favor dos 
índios. 

Parágrafo únioo. Os recursos decorrentes da 
compensação de que trata caput serão depositados 
em fundo específico, o qual será aplicado pelo órgão 
do Poder Executivo que trata dos assuntos indíge
nas de acordo com o orçamento anual aprovado 
pelo Congresso Nacional. · 

Art. SO A qualquer tempo, em face do não
cumprimento das condições previstas por esta lei, 
por outros dispositivos legais pertinentes ou pelo 
contrato firmado entre as partes, o Congresso Na
cional poderá suspender ou cassar a autorização 
de pesquisa ou de lavra, por iniciativa própria ou 
mediante provocação do Ministério Público, dos 
órgãos minerários, de proteção ao meio ambiente 
e de assistência aos índios, da comunidade indí
gena afetada dos índios, de suas organizações ou 
da empresa mineradora. 

Ar!. 6° O Poder Executivo, através de seu ór
gão competente, procederá ao levantamento dos ai· 
varás de pesquisa e ooncessão de lavra em vigor 
nas reservas ou terras ocupadas pelos índios, outor
gados até a data da promulgação da Constituição 
Federal, tomando medidas para que se adaptem às 
exigências desta lei. 

§ 1• Ao Congresso Nacional cabe a decisão fi
nal sobre o disposto no caput deste artigo. 

§ zo Rcam anulados todos os requerimentos 
de pesquisa protocolados antes da data de promul
gação desta lei. 

Art. 7" O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
data de sua publicação. ., 

Art. a• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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· Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto visa regulamentar a matéria 
sobre aproveitamento dos recursos existentes em 
terras indígenas, conforme determinado em disposi
tivos específicos da Constituição: 

12 No art. 231: 

'§ 32 O aproveitamento dos recursos 
hídricos, incluídos os potenciais energégi
cos, a pesquisa e a lavra das riquezas mine
rais em terras indfgenas só podem ser efeti
vados com autorização do Congresso Na
cional, ouvidas as comunidades afetadas, fi
cando-lhes assegurada participação nos re
sultados da lavra, na forma da lei." 

2• Quando, entre as atribuições do Congresso 
Nacional, estatui, no art 49: 

'XVI -autorizar, em terras indígenas, a 
exploração e o aproveitamento de recursos 
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas mi
nerais.• 

Como acessórios dos dispositivos fundamen
tais determina o Projeto: 

a) o levantamento geológico dos minerais exis
tentes nas terras indígenas com o objetivo de se fi
xar prioridades para sua exploração no contexto do 
total de recursos minerais existentes no Pais e das 
necessidades nacionais; 

b) o levantamento dos alvarás de pesquisa e 
concessões de lavra nas tenras indígenas anteriores 
à promulgação da Constituição Federal; e 

c) anulação de todos os requerimentos de pes
quisa protocolados antes da data de promulgação 
da lei que decorrerá deste projeto. 

Os dispositivos enumerados nas alíneas b e c 
fazem-se necessários tendo em vista a grande com
da para a concessão de alvarás de pesquisa que 
atingiram o pico de 160 alvarás só em 1985, outor
gados ilegalmente pelo ONPM, segundo dossiê pu
blicado pela Coordenação Nacional dos Geólogos -
CONAGE e pelo Centro Ecumênico de Documento e 
Informação, em 1986. 

Segundo tal documento, 99 das 302 áreas indí
genas da Amazônia estavam afetadas, à épcca, em 
34% (19 milhões de hectares) de sua extensão total 
pelos alvarás concedidos e pelos requerimentos em 
curso. As terras indígenas do Pará e Rondônia são 
as mais atingidas. O Alto-Rio Negro e à área Yano
mami (RR) estão quase totalmente requeridos. 

Enfim, objetiva o presente Projeto prover para 
que os recursos minerais existentes nas áreas indfge
nas tenham sua exploração baseada em dois parâme
tros essenciais: o interesse e o desenvolvimento das 
comunidades indígenas e o interesse nacional. 

Salas das Sessões, 29 de junho de 1995. -Se
nador João França. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 7.990, OE 28 OE DEZEMBRO OE 1989 

Institui, para os Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, compensação finan
ceira pelo resultado da exploração de pe
tróleo ou gás natural, de recursos hídri
cos para fins de geração de energia elé
trica, de recursos minerais em seus res
pectivos territórios, plataforma continen
tal, mar terrHorial ou zona econômica ex
clusiva, e dá outras providências. 

DECRETO N• 1, DE 11 DE JANEIRO DE 1991 

Regulamenta o pagamento da com
pensação financeira Instituída pela Lei n• 
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá 
outras providências. 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 130 
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1990 

Define os percentuais da distribui
ção da compensação financeira de que 
trata a Lei n• 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, e dá outras providências. 

LEI N• 8.001, OE 13 DE MARÇO DE 1990 

Define os percentuais da distribui
ção da compensação financeira de que 
trata a Lei n• 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, e dá outras providências. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 110, DE 1989 

Dispõe sobre a mineração em terras 
Indígenas, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os recursos minerais, em lavra ou não, 

existentes em terras tradicionalmente ocupadas pe-
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los índios, são considerados reservas nacionais e 
somente podemo ser pesquisados e lavrados de 
acordo com os procedimentos previstos nesta lei, 
sem prejuízo das limitações constantes em outros 
dispositivos legais. 

§ 1• A União, por seu órgão competente, pro
cederá levantamento geológico das terras refendas 
no caput deste artigo, objetivando caracteri~r sua 
potencialidade em termos do recursos mtnera1s. • 

§ 2• A pesquisa e a lavra de qualquer substân
cia mineral em !erras tradicionalmente ocupadas pe
Jos índios, poderão ser le~as quando verificada a 
sua essencialidade e quando as reservas conheci
das e exploráveis dessa substância, em outras par
tes do território nacional, foram insuficientes para o 
atendimento das necessidades do País. 

Art 2" Verificadas as condições estabelecidas 
no § 2• do al1igo anterior, atestadas P?r declaraçã? 
formal do Ministério das Minas e Energ1a, este solici
tará aos órgãos competentes laudo antropológico e 
estudo prévio de impacto ambiental visando a aber
tura de processo licitatório para a pesquisa mineral 
em determinada área indígena. 

§ 12 Publicado o edital de abertura do processo 
1ic1tatório, brasileiros ou empresas brasileiras de cap~l 
nacional podeiãa apresentar propostas que deverao 
conter a programação dos trabalhos de pesquisa, cro
nograma físico e inanceiro, e a especificação das téc
nicas a serem adotadas, bem como as providências 
necessárias à poeservação ambiental e à prevenção 
do impacto sobre as comunidades indígenas. 

§ 2• Cada o.ma das propostas apresentadas re
ceberá parecer dos órgãos minerário, de proteção 
ambiental e de essistênciaaos índios. 

Art. s• Concluída a licitação, o Ministério de Mi
nas e Energia, a'lendendo ao disposto no inciso XVI 
do art. 49 da Constituição Federal, solicitará o envio 
de exposição de motivos ao Congresso Nacional, 
acompanhada dos autos do processo. _ 

§ 1• Ao receber a exposição de motivos prevos
ta no caput, o Congresso Nacional a analisará e, 
ouvida a comunó:lade indígena afetada, conforme 
estabelece o § 3'fc:!o art. 231 da Constituição Fede
ral, poderá aprovar a autorização de pesquisa. _ 

§ 22 A audiência da comunidade afetada sera 
realizada in loco e dela participará o Ministério Pú
blico, que dará parecer sobre a manifestação de 
vontade dos índios. 

§ 32 A decisão do Congresso_ Nacional sobre a 
autorização -solici!ada será formalizada através de 
decreto legislatiw. 

§ 42 Autorizada a pesquisa pelo Congresso ~a
cional, o Ministélio de Minas e Energ1a expedira o 
respectivo alvará. 

Art 42 Heauzaaa a pesquisa e comprovada a 
existência de jazida, a empresa que a houver efetua
do poderá solicitar, através do Ministério de Minas e 
Energia, a autorização do Congresso Nac1onal para 
a realização da lavra. 

§ 12 Da solicitação da autorização de lavra de
verão constar: 

1 - Plano de aproveitamento económico da jazida. 
11 - Estudo de viabilidade económica do em

preendimento. 
III - Laudo antropológico especificando as im

plicações sócio-econômico-culturais para a comuni
dade indígena. 

IV- Relatório de impacto ambiental incluindo pla
no de recuperação do meio ambiente degradados. 

§ 2" A solicitação de autorização de lavra rece
berá pareceres dos órgãos minerário, de proteção 
ambiental e de assistência aos índios. 

Art. s• Ao receber a solicitação de autorização 
para a !avi-a mineral, o Congresso Nacional proce~e
rá na forma prevista nos§§ 1•, 22 e s• do art1go 3 e 
poderá deferi-la ou indeferi-la. 

§ 12 Caso o Congresso Nacional não autor'.ze a 
lavra em decorrência das suas conseqüências para 
a comunidade afetada ou para o meio ambiente, o 
processo será devolvido ao Ministério de Minas e 
Energia e arquivado. _ 

§ 2 2 No caso previsto no parágrafo antenor, ?
União ressarcirá o solicitante pelo investimento reali
zado n'a pesquisa. 

§ 3• Caso o Congresso Nacional não autorize a 
lavra por considerar inadequada a sua realização 
pelo solicitante, o Ministério de Minas e Energ1a po
derá promover novo processo licitatório, atendendo às 
condições previstas no parágrafo único do artigo 42 _ 

§ 4" No caso previsto no parágrafo anterior, o MI
nistério de Minas e Energia enviará os autos do pro
cesso Jicitatório ao Congresso Nacional, que procederá 
na forma prevista no artigo 32 e seus parágrafos. 

§ s• Caso o Congresso Nacional autorize a la
vra após procedimento estabelecido no § 2" deste 
artigo, o titular desta autorização ressarcirá a empre
sa que houver efetuado a pesquisa minenal na área 
em questão, pelo seu investimento. 

Art. s• Autorizada a lavra pelo Congresso Na
cional, o Presidente da República expedirá o respec
tivo decreto de lavna e a subordinará a contnato es
crito entre a empresa e a comunidade indíger\ã, as
sistida pelo Ministério Público. 

§ 1° O contrato deverá especificar os percen
tuais de participação das ~~'comunidades indígenas 
nos resultados da lavra que não serão inferiores a 
5o/o do valor bruto do minério -extraído. 
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·§ 22 Do contrato deverão constar as garantias de 
sua fiscalização por parte da comunidade indígena. 

Art. ?" A qualquer tempo, em face do não cum
primento das condições estabelecidas por esta lei, 
por outros dispositivos legais pertinentes ou pelo 
contrato firmado entre as partes, o Congresso Na
cional poderá suspender ou cassar a autorização de 
pesquisa ou de lavra, por iniciativa própria ou por 
provocação do Ministério Público, dos órgãos mine
rário, de proteção ao meio ambiente e de assistência 
aos índios, da comunidade indígena afetada ou da 
empresa autorizada. 

Art 82 O Ministério de Minas e Energia, através 
de seu órgão competente, procederá ao levanta
mento dos alvarás de pesquisa e concessão de la
vra em vigor em terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios concedidos até a data de promulgação 
da Constituição Federal, tomando medidas para que 
se adaptem às exigências desta lei. 

§ 1• Ao Congresso Nacional cabe a decisão fi
nal sobre o disposto no caput deste artigo. 

§ 2" Ficam anulados todos os requerimentos 
de pesquisa protocolados antes da data de promul
gação desta lei. 

Art. 92 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O. presente projeto visa a regulamentação dos 
arts. 49, inciso XVI, 176, § 1°,231, § 3° da Constitui
ção Federal, que atribuem ao Congresso Nacional a 
tarefa de aprovar a autorização para pesquisa e la
vra de iiqiiezas mineia:is-errllerrãS -tmdiCfónafmer\te 
ocupadas pelos lndios. Está claro que estes disposi
tivos atribuem caráter excepcional à exploração mi
neral nestas áreas, que têm a finalidade constitucio
nal de servir de habitat às populações culturalmente 
d~erenciac:!as da sociedade nacional. 

A excepcionalidade do aproveitamento destes 
recursos deve marcar uma sistemática d~erente na 
autorização da exploração, que em geral obedece à 
solicitação dos interessados e à procedência por or
dem cronológica de solic~ação. No caso da minera
ção, em terras indígenas, os critérios devem ser ou
tros e mais rigorosos para que se evite a exploração 
indiscriminada destas áreas e o acúmulo de prejuí
zos ecológicos e culturais. 

Por esta razão é imperativa a realização prévia 
de um levantamento geológico destas áreas pela 
União, que através do seu órgão competente, deter
minará as informações bésicas referentes à poten
cialidade de recursos minerais das terras tradicional-

mente ocupadas pelos índios. Aliás, a existência de 
tal levantamento a nível de todo o território nacional 
seria de enorme relevância. 

Ainda em virtude do caráter excepcional da mi
neração em terras indígenas, compete exclusiva
mente à União julgar a necessidade e conveniência 
desta exploração, e iniciar, quando for o caso, um 
processo licitatório para viabilizá-la. A licitação é 
aqui a forma legalmente indicada, por garantir igual
dade de condições de concorrência a todos os agen
tes constitucionalmente autorizados, e interessados 
na exploração do minério em questão. 

Embora de iniciativa da União, a decisão sobre 
a autorização de pesquisa e lavra é, em última ins
tância, do Congresso Nacional, que para tanto ouvi
rá a continuíJade indlgena afetada, conforme deter
mina a Constituição Federal. O importante neste 
processo é que a consulta aos índios seja realizada 
in loco, pois desta forma, o Congresso Nacional 
pode aferir a vontade coletiva de grupo, além de ve
rificar outras condições da área a ser explorada. 
neste sentido, é necessário mencionar que este tipo 
de decisão é sempre tomada coletivamente pelas 
comunidades indígenas. Sendo assim, a consulta ln 
loco simplifica o processo e o toma mais eficaz, evi
tando o deslocamento de comunidades ou de suas 
lideranças. mesmo porque, assim procedendo o 
Congresso Nacional desestimula a cooptação de ín
dios ou lideranças, reduzindo o risco de dificuldades 
e conflitos posteriores. 

É também importante perceber que o impacto 
causado pelo processo de pesquisa mineral sobre 
uma determinada comunidade indígena -é Se-u habi
tat é sempre bem diferente daquele decorrente do 
processo de lavra. Mesmo porque a própria atuação 
da empresa responsável pela pesquisa poderá in
fluenciar a man~estação de vontade da comunidade 
indígena afetada quanto à realização dos trabalhos 
de lavra. Por isso mesmo é que os constituintes pre
viram a necessidade da consulta às comunidades 
em ambos os casos, isto é, quando da autorização 
da pesquisa e também quando da autorização da la
vra. 

Do processo de consulta às comunidades indí
genas deverá sempre participar o Ministério Público, 
que, através de seus pareceres como órgão inde
pendente com a atribuição constitucional de exercer 
o acompanhamento dos casos que envolvam inte
resses indígenas, poderá auxiliar o trabalho do Con
gresso Nacional. 

Superadas as questões demonstrativas da ex
cepcionalidade da exploração mineral em terras indí-
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genas, pode o Gongresso Nacional aprovar ou não a 
autorização de pesquisa e de lavra. O indeferimento 
da autorização, entretanto, pode dever-se a motivos 
diversos, tais como aqueles pertinentes à comunida
de afetada e ao me;o ambiente, bem como a questõ-
es inerentes à empresa que efetuou a pesquisa. No 
primeirO-caso, não seria recomendável, pelo menos 
a curto prazo, a retomada do processo. Entretanto, 
levando em consideração os elevados custos da 
pesquisa mineral,a União deverá ressarcir a empre
sa pelos seus investimentos durante a realização da 
pesquisa. Porém, quando o indeferimento tem por 
base apenas a inadequação da empresa titular dos 
trabalhos de pesquisa, cabe a retomada do procedi
mento através da realização de nova licitação. Neste 
caso, a empresa autorizada a efetuar a lavra é quem 
deverá ressarcir àquela responsável pela pesquisa, 
de cujos resultados estará se beneficiando. 

Autorizada a lavra em terras indígenas, esta 
deverá sempre estar subordinada a contrato escrito 
entre a empresa e a comunidade afetada, assistida 
pelo Ministério Público. O contrato definirá a partici
pação dos índios nos resultados da exploração eco-
nõmica de suas tenras, que contudo não poderá ser 
inferior a 5% do valor bruto do minério extraído. Este 
percentual mínimo de 5% foi estabelecido com base 
em casos concretos, que hoje prevêem acordos nes-
te sentido. Este projeto, no entanto, ao estabelecer 
apenas um percentual mínimo, abre espaço a nego
ciações, a fim de que se possa garantir uma partici
pação significativa para as comunidades em cada 
caso especffico para que, ao mesmO tempo, não se 
inviabilize a exploração mineral. 

Por serem parte interessada e os maiores ate
lados, é também fundamental que se conceda o di· 
reito de fiscalização dos trabalhos de lavra aus ín
dios, que poderão, para este fim, recorrer ao auxílio 
de terceiros condição esta qu; poderá vir a ser regu
lamentada ao contrato firmado pelas partes. 

Descumprida$: quaisquer das condições esta
belecidas pela lei -j).j pelo contrato vigente entre as 
partes, a autorização de pesquisa ou de lavra pode
rá ser suspensa e até mesmo cassada. A todo direi
to corresponde uma obrigação, e o não-cumprimen
to desta obrigação gera, como sanção, a suspensão 
e até mesmo a perda do diretto em questão. Entre
tanto, é imperioso esclarecer que somente o Con
gresso Nacional que em última instância é quem 
aprova a autorização de pesquisa e de lavra, poderá 
suspendê-las ou cassá-las. Não obstante, qualquer 
interessado poderá ter a iniciativa e provocar tal ati· 
tude do Congresso Nacional. 

Finalmente, o art. 82 deste projeto visa compa
tibilizar a efetividade do texto constitucional com o 
prosseguimento das atividades minerárias em áreas 
indígenas, sem maiores prejuízos daqueles que já 
se encontram em curso, ficando anulados os reque
rimentos ainda em tramitação. 

A aprovação deste projeto regulamenta definiti
vamente uma prática que até aqui vem sendo realiza
da ilegalmente, gerando conflitCls de toda natureza 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1989. -Se
nador Severo Gomes. 

(À Comissão de Serviços de Infra-es
trutura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 121, DE 1995 

Dispõe sobre a exploração e o apro
veitamento de recursos minerais em ter
ras indígenas, de que tratam os arts. 176, 
§ 12, e 231, § 32, da Constituição, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• As atividades de pesquisa e lavra de re

cursos minerais em terras indígenas reger-se-ão 
pelo disposto nesta lei e, no que couber, pelo Códi
go de Mineração e pela legislação ambiental. 

Ar!. 22 A pesquisa e a lavra de recursos mine· 
rais em terras indígenas só podem ser realizadas 
mediante autorização do Congresso Nacional, ouvi
das as comunidades afetadas, sendo-lhes assegura
da participação nos resuttados da lavra. 

Ar!. 32 A pesquisa e a lavra de recursos mine
rais em terras indígenas serão efetivadas no interes
se nacional, sob os regimes de autorização de pes
quisa e de concessão de lavra de que trata o Código 
de Mineração, por empresa legalmente constttufda 
nos tennos da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O aproveitamento de recursos 
minerais em terras indígenas pelo regime de garim
pagem é privativo dos fndios, e poderá ocorrer nas 
áreas delimitadas para este fim por Portaria conjunta 
do órgão indigenista federal, do órgão gestor dos re
cursos minerais e do órgão responsável pelo meio 
ambiente, dispensada a edição da Permissão de La· 
vra Garimpeira prevista na Lei 7.805189. 

Ar!. 4° Por iniciativa do Poder Executivo, ex-ci
lício ou por provocação de interessado, as áreas si-
tuadas em terras indígenas poderão ser declaradas 
disponíveis para fins de requerimento de autorizaÇão 
de pesquisa e concessão & lavra, mediante edital 
que estabelecerá os requisttos a serem atendidos 
peios requerentes. 
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§ 1' O Edital será elaborado cÓnjuntamente pe
los órgãos federais de geslão dos recursos minerais e 
de assistência ao índio, com base em parecer técnico 
conjunto caracterizando a área como apta à minera
ção, e apoiado em laudo antropológico específico. 

§ 22 .Os órgãos federais de que trata o parágra
fo anterior poderão expedir nonmas peculiares a se
rem aplicadas no processo de disponibilidade que 
signifiquem proteção às comunidades indígenas, in
clusive, se for o caso, sobre a pré-qualificação de 
concorrentes. 

Art 52 O edital conlerá o memorial descritivo 
da área disponível à mineração, estabelecerá os cri
térios para habilitação à prioridade e disporá sobre 
as condições técnicas, económicas, sociais, ambien
tais e financeiras necessárias, bem como sobre ou
tras condições relativas à proteção dos direitos e in
teresses da comunidade indígenas afetadas. 

Art 6' As condições financeiras referidas no 
artigo anterior incluem o pagamento às comunida
des indígenas afetadas de: 

I - renda pela ocupação do solo; e 
11 - participação nos resultados da lavra. 
§ 1' A renda pela ocupação do solo deverá ser 

expressa em valor anual a ser pago por hectare ocu
pado e será devida por todo o tempo de vigência do 
alvará de pesquisa a partir da data de ingresso na 
área, que será a data considerada como de início 
dos trabalhos de pesquisa, podendo essa obrigação 
ser objeto de fiança bancária, ou seguro garantia ou 
caução de títulos. 

§ 22 A participação da comunidade indfgena 
nos resultados da lavra não poderá ser inferior a 
dois por cento do faturamento bruto resuHante da 
comercialização do produto mineral, obtido após a 
última etapa do processo de beneficiamento adotado 
e antes de sua transfonmação industriaL 

§ 3' Estende-se aos subprodutos comercializá
veis do minério extraído a base de cálculo sobre a 
qual define-se a participação da comunidade indfge
na no resultado da lavra. 

Art. 72 As receitas provenientes dos pagamen
tos previstos no artigo anterior serão aplicadas em 
benefício direto e exclusivo de toda a comunidade 
indígena afetada, segundo plano de aplicação pre
viamente definido. 

§ 1' A comunidade indígena poderá assesso
rar-se livremente para a elaboração do plano referi
do no Caput. 

§ 2' As receitas provenientes da ocupação do 
solo serão depositadas em conta bancária específi
ca e poderão ser integralmente uftlizadas pela comu
nidade indígena. 

§ 3' As receitas provenientes da participação 
da comunidade nos resultados da lavra serão depo
sitadas em Caderneta de Poupança especffica, em 
favor da própria comunidade, que poderá movimen
tar livremente apenas os rendimentos reais decor
rentes. 

§ 40 A utilização do capital principal da poupan
ça referida no parágrafo anterior estará condiciona
da à aplicação em projetes especfficos de interesse 
da comunidade e dependerá de prévia autorização 
do órgão indigenista federal, e da anuência do Minis
tério Público FederaL 

§ 5' Caso se verifique a qualquer tempo, desvio 
de finalidade na utilização das referidas receitas, o ór
gão indigenista federal ou qualquer membro da comu
nidade poderá representar ao Ministério Público Fede
ral para que este adote as providências cabíveis. 

§ 6' Destinar-se-ão dois e meio por cento da 
participação devida às comunidades indígenas nos 
resultados da lavra, para constituição de um Fundo 
Especial a ser utilizado no atendimento de comuni
dades indígenas carentes, a ser regulamentado pelo 
Poder Executivo. 

Art. s• Sem prejuízo de outras obrigações esta
belecidas no Edital, as empresas concorrentes deve
rão satisfazer as seguintes condições: 

I - ter experiência comprovada, como minera
dera, em empreendimento próprio, ou por empresa 
controladora; 

11 - firmar carta-compromisso de apresentação 
de fiança bancária ou seguro garantia ou caução de 
tftulos, para sustentar os desembolsos financeiros 
previstos no piano de pesquisa, a ser apresentada 
ao órgão gestor dos recursos minerais; 

III - apresentar termo de compromisso, com 
promessa de fonmalizar caução no montante da ren
da pela ocupação do solo; 

IV - comprovar, diretamente ou através de em
presa controladora, ter capital social mínimo não in
ferior a cinqüenta por cento do valor do orçamento 
do programa de pesquisa a ser desenvolvido na 
área; 

V - apresentar certidão negativa de tributos fe
derais, estaduais e municipais, e comprovação de 
regularidade de recolhimento das obrigações previ
denciárias. 

Parágrafo único. O edital de que trata o artigo 
42 desta lei poderá, excepcionalmente, alterar as 
condições estabelecidas neste artigo nos casos em 
que seja necessário viabilizar a participação de em
presas de mineração pertencentes à: próprias co
munidades indígenas ocupantes da área objeto do 
edital. 
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·Art. 92 Para a outorga da autorização de pes-
quisa e de concessão de lavra, serão cOtijtifttéirriãnte __ _ 
apreciados os requerimentos protocolizados dentro 
do prazo que for convenientemente fixado no Edital, 
definindo-se, dentre estes, como prioritário, o preten
dente que melhor atenc'~r aos requisitos estabeleci
dos no EditaL 

Parágrafo único. A interposição de recuri;o à 
decisão administrativa de definição de prioridade so
mente caberá a empresas habilitadas ao certame e 
obedecerá sistemática prevista no Edital ou em Por
taria interministerial específica. 

Art. 1 O. O órgão federal de assistência ao índio 
promoverá a audiência da comunidade indígena, as
sistida por representante do Ministério Público Fede
ral, que atestará a legitimidade da manifestação da 
vontade dos índios. 

§ 1° A empresa declarada prioritária nos termos 
do artigo anterior poderá participar dos proceclimentos 
de audiência da comunidade indígena afetada. 

§ 2° Definir-se-á, por consenso entre as partes, 
uma instituição ou pessoa para, na qualidade de ár
bttro, intermediar os eventuais impasses que ve
nham a ocorrer quando da negociação do contrato 
previsto no§ 1°, do art. 13, desta lei. 

Art. 11. Concluída a tramttação administrativa, 
o Poder Executivo encaminhará o processo ao Con
gresso Nacional para que este autorize a efetivação 
dos trabalhos de pesquisa e lavra, segundo dispõe o· 
§ao, do art. 231, da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A autorização a que se refere 
este artigo será formalizada por decreto legislativo, 
cabendo ao órgão de gestão dos recursos minerais 
a auto rga do alvará de pesquisa. 

Art. 12. A União assegurará ao titular da autori
zação a execução da pesquisa, responsabilizando
se pelo seu património e segurança das equipes. 

Art. 13. Concluída, tempestivamente, a pesqui
sa, e aprovados, pelo órgão federal de gestão dos 
recursos minerais o relatório final dos trabalhos reali
zados, em que fiquem demonstradas a existência de 
jazida e a viabiliààde técnico-económica do seu 
aprovettamento, ó titular da autorização requererá a 
concessão de lavra, na forma estabelecida no Códi
go de Mineração e legislação complementar. · 

§ 1 ° O requerimento de concessão de lavra de
verá ser instruído com contrato firmado entre a em
presa mineradora e a comunidade indígena afetada, 
com a assistência do órgão indigenista federal, no 
qual fiquem estabelecidas todas as condições para o 
exercício da lavra e o pagamento da participação 
dos índios nos seus resultados, bem como as res
ponsabilidades das partes. 

§ 2° Respeitado o limite mínimo estabelecido 
no·§ 2° do art. 6° desta lei, é admitida, nesta fase, a 
renegociação do percentual anteriormente pactuado, 
limitada a variação do valor de vir. te e cinco por cen
to, para mais ou para menos. 

Art. 14. A outorga dos direttos para a execução 
dos trabalhos de lavra será expedida pela autorida
de competente, baixada com estrita observância dos 
termos e condições da ·autorização do Congresso 
Nacional e das demais exigências desta lei e da le
gislação mineral, ambiental e de proteção aos ín
dios. 

Art. 15. O Ministério Público Federal acompa
nhará todos os procedimentos decorrentes da apli
cação do disposto nesta lei, representando ao Con
gresso Nacional na eventualidade de descumpri
mento de qualquer dos termos e condições fixadas 
no ato autorizativo. 

Art. 16. A União, por seu órgão competente, 
procederá ao levantamento geológico básico das 
terras indígenas, fazendo incluir este trabalho nos 
programas regulares de mapeamento. 

Parágrafo único. Os trabalhos necessários aos 
levantamentos geológicos básicos serão executados 
com assistência de campo do órgão indigenista fe
deral, que dará prévio conhecimento do trabalho à 
comunidade indígena. 

Art. 17. O órgão federal de assistência ao índio 
estabelecerá limites provisórios para as áreas não 
delimitadas por atas oficiais, bem como aquelas nas 
quais tenha sido constatada a presença de fndios 
isolados ou de cantata recente. 

§ 1° O órgão gestor dos recursos minerais de
terminará a suspensão da tramitação dos processos 
minerários que incidirem sobre as áreas definidas 
pelas portarias mencionadas no caput, enquanto 
não estiverem estas delimitadas por a tos oficiais. 

§ 2° Após delimitadas as áreas referidas, se•iío 
indeferidos os requerimentos de pesquisas nelas in
cidentes. 

Art. 18. Não se aplicará o dire~o de propriedade 
de que trata o art. 11, letra a, do Decreto-Lei n• 227/67 
(Código de Mineração), aos requerimentos de pesqu~ 
sa incidentes em terras indfgenas protocolizados junto 
ao órgão gestor dbs recursos minerais, após a data de 
promulgação da Constituição de 1988. 

Parágrafo único. Os requerimentos de pesqui
sa protocolizados antes da data estabelecida neste 
artigo serão indeferidos de pleno pelo dirigente do 
órgão gestor dos recursos minerais. 

Art. 19. Os requerimeR!os de autoriz.ação de 
pesquisa e de registro de licença que objetivem as 
áreas situadas em tenras indígenas, e que tenham 
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sido protocolizados após a promulgação da Consti
tuição de 1988, serão analisados pelo órgão !lestor 
dos recursos minerais, para fins de declaraçao de 
prioridade. 

§ 12 Os requerimentos prioritários pederão plei
tear a concessão de pesquisa e a autorização de lavra 
sem submeter-se aos procedimentos de dispcnibilida
de previstos nos arts. 42, 52 e 9º, desde que atendam a 
todas as demais dispesições desta lei e às demais 
condições específicas que venham a ser estabelecidas 
em pertaria conjunta do órgão indigenista federai e do 
órgão gestofâos recursos minerais. 

§ 2º o órgão gestor dos recursos -minerais fará 
publicar no Diário Oficial da União as relações dos 
requerimentos considerados prioritários, devendo os 
respectivos requerentes, no prazo de cento e vinte 
dias após a publicação, comprovar qtie atendem ao 
disposto no art. 82 desta lei, admitida, neste período, 
a transferência da titularidade, na forma da lei. 

§ 3º O não-cumprimento do que estabelece o pa
rágrafo anterior, ensejará o indeferimento do pedido. 

§ 4º Os requerimentos prioritários poderão ser 
sobrestados, desde que a atividade mineral seja 
considerada prejudicial à comunidade indígena afe
tada, em laudo antropetógico ou relatório de impacto 
ambiental especifico. 

§ 52 Caso o Congresso Nacional não autorize a 
mineração na área correspondente ao requerimento 
prioritário, este será indeferido pelo dirigente do ór
gão gestor dos recürsos minerais. 

Art. 20. As empresas declaradas prioritárias 
apresentarão proposta para o pagamento da renda 
pela ocupação do solo e participação nos resultados 
da lavra, as quais poderão ser objeto de livre nego
ciação com a comunidade indígena, durante os proce
dimentos de audiências orevistos no art. 1 O desta lei. 

Parágrafo único. Não havendo êxito na nego
ciação entre a comunidade indígena e a empresa 
prioritária, declarar-se-é a área disponível, na forma 
do art. 42 desta lei, podendo a antiga empresa priori
tária habilitar-se normalmente, nos termos do edital. 

Art. 21. Aplica-se aos minerais nucleares e ao 
petróleo, no que couber, o disposto nesta lei, ficando 
o Poder Executivo autorizado a editar normas com
plementares para exploração destes bens minerais 
em terras indígenas. 

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publie<:>ção. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É de notório conhecimento o baixo aproveita
mento do potencial mineral existente no tenitório brasi-

teiro e os enormes prejuízos que isso causa à nossa 
economia. Se algumas impcrtantes medidas de mod
ernização desse setor foram propostas pato Governo 
em 1994, outras não menos relevantes ainda estão para 
serem adotadas, entre as quais. evidentemente, a que 
se refere à regulamentação da exploração e aproveita
mento de recursos minerais em terms indígenas. 

A Constituição de 1988 deu a permissibilidade e 
~ o Estatuto do Índio, de demorada tramitação no Con

gresso Nacional, também regula a matéria, em conso
nância com o que está previsto no presente projeto. 
Entretanto, per ser um diploma mais abrangente em 
relação às comunidades indígenas, o Estatuto deman
da estudos mais complexos que estão dificultando sua 
aprovação definitiva pelo Legislativo, e per conseqüên
cia tem amarrado a solução para a grave questão da 
mineração em áreas indígenas. 

O presente projeto, por ser de matéria mais 
restrita, facilitará a sua apreciação e, merecendo a 
aprovação, funcionará como uma grande alavanca 
ao POSSO desenvolvimento, tendo ainda o mértto de 
eliminar as causas dos graves conflttos geradores de 
maléficos resultados para os nossos irmãos índios. 

Vale ressaltar que a propesta .que agora apre
sento já foi objeto de ampla discuss_ão quando do 
debate realizado sobre o Estatuto do lndio a que me 
referi. Participaram desse debate, além do Departa
mento Nacional de Produção Mineral - DNPM, 
Coordenação Nacional dos Geólogos - CONAGE, 
Conselho lndigenista Missionário - CIMI, Federação 
das Associações dos Engenheiros de Minas- FAE
M I, Federação Nacional dos Engenheiros - FNE, 
Fundação Nacional do Índio- FUNAI, Instituto Brasi
leiro de Mineração- IBRAN, Núcleo de Direitos Indí
genas- NDI, e o Sindicato Nacional da Indústria de 
Extração de Estanho. 

Portanto, o nosso objetivo ao apresentarmos 
como projeto o excelente trabalho fruto do debate e do 
entendimento, é sobretudo pcder colaborar para apres
sar uma solução, que nos termos propostos configura
se como da maior impJrtârx:ia para os nossos índivs e o 
nosso País, criando, com a sua aprovação, o caminho 
para a solução de conflttos e para um novo processo de 
desenvoMmento para as comunidades indígenas. 

Sala das Sessões, 17 de abril de 1995.- Se-
nador Romero Jucá. - ~ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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· Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais 
recursos minerais e os potenciais de energia hidráu
lica constituem propriedade distinta da do solo, para 
efeito de exploração ou aproveitamento, e perten
cem à União, garantida ao concessionário aproprie
dade do produto da lavra. 

§ 1' A pesquisa e a lavra de recursos minerais 
e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o 
caput deste artigo somente poderão ser efetuados 
mediante autorização ou concessão da União, no in
teresse nacional, por brasileiros ou empresa brasilei
ra de capital nacional, na forma da lei, que estabele
cerá as condições.específicas quando essas ativida
des se desenvolverem em faixa de fronteira ou ter
ras indígenas. 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua or
ganização social, costumes, línguas, crenças e tradi
ções, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União de
marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 

§ 3° o aproveitamento dos recursos hfdricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congres
so Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fi
cando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei. 

LEI N' 7.805, DE 18 DE JULHO DE 1989 

Altera o Decreto-Lei n• 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, crta o regime de per
missão de lavra garimpeira, extingue o 
regime de matrícula, e dá outras provi
dências 

DECRETO-LEI N' 227, 
DE 28 O_É FEVEREIRO DE 1967 

Dá nova redação ao Decreto-Lei n• 
1.985 ("), (Código de Minas), de 29 de ja
neiro de 1940 

Art. 11. Serão respeitadas, na aplicação do re
gime de Autorização e Concessão, subordinados 
aos preceitos deste Código: 

a) o direito de prioridade, que é a precedência 
de entrada do requerimento no DNPM, pleiteando a 

autorização de pesquisa ou concessão de lavra, de
signando-se por priorijário o respectivo requerente; 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR- PRESIDENTE (José Sarney) -O reque
rimento será incluído em Ordem do Dia oportuna-

· mente, nos termos do art. 255, 11, c, 11, do Regimen
to Interno, após a audiência da Comissão de Assun
tos Sociais, a qual foi distribufdo o PLS n• 216, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi
dência designa para a sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte: 

_ORDEM DO DIA 

-1-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA N° 85, DE 1993 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 85, De 
1993 (n' 2.303/91, na casa de origem), oferecido 
pela Comissão Diretora como conclusão do Pàrecer 
n• 526, de 1995, que dá nova redação aos arts. 825, 
841, 845, 846, 847, 848 e 849 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

Parecer, sob n• 288, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre 

as emendas de Plenário oferecidas no turno suple
mentar), favoráveL 

-2-
REQUERIMENTO N° 544, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
544, de 1996, do Senador Flaviano Melo, solicitan
do, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de 
Lei do Senado n• 36, de 1996, de sua autoria, que 
introduz alterações na Lei n• 8.629, de 25 de feverei
ro de 1993. 

-3-
REQUERIMENTO N° 545, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
545, de 1996, do Senador Bello Parga, solicijando, nos 
termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n• 2, de 1996 (n• 259/95, na Casa de origem), 
que altera a redação do § 1° do art. 52 da Lei n• 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a prote
ção do consumidor e dá outriS providências, além da 
Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida 
também a de Assuntos Econômicos. 
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-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 112, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 112, de 1992 (n• 2.802/92, na Casa 
de origem), que altera os §§ 1° e 2• e acrescenta §§ 
3°, 4°, 5° e s• ao ar!. 389 do Decreto-lei n• 5.452, de 
1° de maio de 1943, tendo 

Pareceres, sob n•s 270, de 1995, e 295, de 
1996, da Comissão 

-de Assuntos Sociais, 1• pronunciamento: fa
vorável, com emenda n• 1-CAS, que apresenta; 2• 
pronunciamento (sobre as emendas n•s 2 e 3, de 
Plenário): pela rejeição. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°124, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 124, de 1992 (n• 636/91, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 6" da Lei n• 
5.969, de 11 de dezembro de 1973, tomando inexigí
vel, antes da decisão terminativa do recurso interposto 
à Comissão Especial de Recursos do PROAGRO, a 
dívida oriunda do crédito rural, tendo 

Pareceres sob nOs 303, de 1995, e 287, de 
1996, das Comissões 

- de Assuntos Econômicos, favorável, nos 
termos do substitutivo que apresenta, com voto, em 
separado, do Senador José Eduardo Outra; e 

- de Constituição, Justiça e Cidadania (em vir
tude do Requerimento n• 750, de 1995, de audiência), 
favorável ao Projeto, e pela rejeição do substitutivo da 
Comissão de Assuntos Econõmicos, com voto em se
parado, vencido, do Senador José Bianoo. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 54, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 54, de 1993 (n• 444/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a prestação de assistên
cia religiosa nas entidades hospitalares públicas e 
privadas, tendo 

Pareceres sob nOs 388, de 1995, e 297, de 
1996, da Comissão 

-de Assuntos Sociais, 1• pronunciamento: fa
vorável com emendas n•s 1 e 2-CAS, que apresen
ta; 2° pronunciamento: (sobre as emendas de Plená
rio): favorável à emenda n• 3 (substitutiva) e pela 
prejudicialidade da de n• 4. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 71, de 1995 (n• 2.855/92, na Casa de 

origem), que amplia os limites do Parque Nacional 
do Superagui, criado pelo Decreto n• 97.688, de 25 
de abril de 1989, tendo 

Parecer sob n• 276, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favo

rável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 79, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n• 140, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 79, de 1995 (n• 3.849/93, na Casa de 
origem), que dispõe sobre autorização para funcio
namento e cadastramento de empresas destinadas 
ao desmonte de verculos automotores e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob n• 285, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel à matéria com emendas n"s 1 a 3-CCJ, que apre
senta, e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Se
nado n• 140, de 1995, que tramita em conjunto. 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 140, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n• 79, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 140, de 1995, de autoria do Senador 
Emandes Amorim, que dispõe sobre a comercializa
ção de partes usadas de veículos automotores, ten
do 

Parecer, sob n• 285, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade, e favorável ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 79, de 1995, que tramita em conjunto, com 
emendas n•s 1 a 3-CCJ, que apresenta. 

-10-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 37, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 37, de 1995 (n° 317/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção Jnteramericana sobre Conflitos de Leis em 
Matéria de Adoção de Menores, celebrada em La 
Paz, em 24 de maio de 1984, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n•s 360, de 1995, e 
293, de 1996, das Comissões 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional e 
-de Assuntos Sociais (em virtude do Requeri-

mento n• 937, de 1995, de audiência). 
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-11-
PARECER N° 294, DE 1996 

Discussão, em turno únir:o, do Parecer n° 294, 
de 1996, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 
Ofício n° 859/95, do Presidente da Câmara dos De
putados, concluindo pela correção de lapso formal 
no substitutivo aprovado por esta Casa, em 3 de 
abril de 1995, ao Projeto de Lei da Câmara n2 95, de 
1994 (n2 2.904/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a 
atualização dos valores das comissões devidas a 
representante comercial, em caso de mora no paga
mento, e pela remessa de novos autógrafos à Câ
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h26min.) 

ATA DA 9G- SESSÃO DEUBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 

EM 11 DE JUNHO DE 1996 

(Publicado no DSF, de 12 de junho de 1996) 

RETIF/CAÇÃO 

No sumário da ata, ao final da página n11 9601 
e seguinte, no item 2.2.1 -Requerimentos, 

Onde se lê: 
N2 556, de 1996, de urgência para o Ofício n11 

S/35, de 1996, que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo (LFTSP), cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no 
12 semestre de 1996 

Leia-se: 
N° 556, de 1996, de urgência para o Ofício nO 

S/35, de 1996, que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo (LFTP), cujos recursos serão 
destinados ao giro çr~-dfvida mobiliária, vencível no 
1 ° semestre de 199&:: c· 
••••• 0000 uoonuoou oooo noo;~;::~.-:ouuoonoonnoo•• ••o•u•oo•nooooo•••nuu•.-.• 

Junho 1996 
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Ata da 96!! Sessão Delibetativa Ordinária, em 18 de junho de 1996 
21 Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey, Renan Calheiros, Levy Dias 
Eduardo Sup/icy e Nabor Júnior. 

AS 14 HORA$ E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTE$ OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Canos Magalhães -
Antonio Carlos Valia dares --Artur da T ávola - Bel! o 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Canos Bezerra - Canos Wilson - Casildo 
Maldaner - EáiSOn uibão - Eduardo Suplicy - Elcio 
Alvares - Emllia Fernandes - Epitácío Cafeteira - Er
nandes Amorim -Fernando Bezerra- Flaviano Melo
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Jader 
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João 
Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josap
hat Marinho - José Bonifácio - José Eduardo Outra 
- José Eduardo Vieira - José Fogaça- José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey - Lau
ra Campos - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Al
cântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Manuce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar 
Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina As
sumpção - Renan Calheiros- Romero Jucá- Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha -
Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho-. Totó Caval
cante- Valmir Can-,pelo- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
seSSão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
OFiCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 1 06/96, de 14 do corrente, encaminhando 
emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 
78, de 1992 (n• 4.018/93, naquelas Casa), de autoria 
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a arbi
tragem. 

São as seguintes as emendas encami
nhadas: 

EMENDAN°1 

Acrescente-se à parte final do § 2° do art. 4° do 
projeto a seguinte expressão: 

• ..• , desde que por escrito em docu
mento anexo ou em negrito, com a assinatu
ra ou visto especialmente para essa cláusu
la.• 

EMENDA.N°2 

~uprima-se do art. 44 do·~rojeto a seguinte ex
pressao: 

• ... , o inciso VIl do art. 51 da Lei n• 
8.078, de 11 de agosto de 1990, Código de 
Defesa do Consumidor; •• .' 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) ' 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassu

na, por cessão do s~nador Jefferson Péres. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMOB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) -
Sr. Presidente, antes de iniciar minha oração, agra
deço ao Senador Jefferson Péres a permuta que fez 
comigo, perm~indo que eu falasse em primeiro lugar. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje os 
jornais trazem mais dados do relatório de 1995 que 
versa sobre o desenvolvimento humano, elaborado 
pelo Programa des Nações Unidas para o Desenvol
vimento e pelo Instituto. de Pesquisa Económica 
Aplicada. Nele, o Brasil piorou de situação , como in
forma a ONU, ficando em 63° lugar no ranklng dos 
pafses com maior desenvolvimento humano; ficou 
atrás da Argentina (300), do Uruguai (32"), do Chile 
(33°), da Venezuela (47"), do México (53") e da Co
lômbia (57"). Só ganhou do Equador, Suriname, ·Pa
raguai, Peru, Guiana, Bolfvia e Guiana Francesa. 

O Canadá é o primeiro pafs colocado. 
E ar o gmnde público pergunta: - Mas como é 

possfvel que uma nação que ocupa a 1 O" posição na 
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economia mundial, possa ter um fndlce da ONU que 
a coloca em 63" lugar? 

É que, neste relatório, o que se mede é a mor
talidade infantil, o que se mede é a qualidade de 
vida: água, ar {poluição), conservação do solo e, 
principalmente, educação. 

Por esta razão, tivemos condições de averi
guar que durante um ano uma equipe do PNUD e do 
IPEA recolheu dados em 25 Estados brasileiros e no 
Distrito Federal, montando também um ranklng es
tadual. Por ele, oemos que o Brasil está composto 
não mais da "belfndia" - de uma parte da Bélgica e 
uma parte da !mia -, mas de trés subpaíses com de
senvolvimento humano bastante desigual. 

Diz a reportagem: 

"Tocantins não foi incluído na pesquisa 
porque não havia dados sobre a expectativa 
de vida da população no Estado. 

Q Rio Grande do Sul encabeça a lista 
do subpaís com um alto desenvolvimento 
humano". É o primeiro Estado brasileiro nes
se ranking. 

Também fazem parte desse grupo, 
nesta oroem, Distrito Federal, São Paulo, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, 
Mato Grosso do Sul e Espfrito Santo. 

Sete dos oito Estados do subpafs com 
atto desenvolvimento humano apresentaram 
IDH superior à média da América Latina". A 
única exceção foi o Espfrito Santo, que ficou 
abaixo. 

O IDH do Rio Grande do Sul é equiva
lente ao da República Tcheca e ao do Bru
nei (sudeste da Ásia). 

São Paulo tem desenvolvimento huma
no semelhante ao México e à Polõnla. E o 
Rio de Janeiro pode ser comparado à Co
lômbia e à Tailândia. 

Há um grupo imermediário de Estados 
formado por Amazonas, Amapá, Minas Ge
rais, Mato Grosso, Goiás, Roraima e Rondô
nia que têm um fndice semelharrte ao do 
Leste Europeu. 

Minas Gerais foi o único Estado do Su
deste que não entrou nesse grupo de alto 
desenvolvimento humano. Segundo Eduar
do Guimarães, o coordenador técnica do re
latório, o problema é o norte do Estado. 

O subpaís mais atrasado é formado 
pelo Pará, Acre e os neve Estados nordesti
nos·. 

Para tristeza minha, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, de todos esses Estados, a última colo
cação é do meu Estado, a Parafba. E, af, muitos pa
raibanos devem estar pergurrtando, também como os 
brasileiros: - Se temos a décima economia, como po
demos estar em 63" lugar? Na Paraíba, sabemos que 
no Nordeste temos a quarta arrecadação: Bahia, Cea
rá, Pemarnbuco e Paraíba. E, no errtarrto, somos o últi
mo colocado errtre todos os Estados. Aqui está se bus
cando ver a qualidade da água que se bebe, o nfvel da 
educação, a qualidade da vida Lamentavelmente, 
quando esses aspectos são olhados, o Brasil despen
ca do 1 O" para o 63"; e a Paralba, que tem uma posi
ção relativa até boa, cai para o último lugar. 

Como eu disse, o Estado de Minas Gerais não 
entrou porque o norte e o Vale do Jequitinhonha for
mam uma outra Minas Gerais, pobre, tão pobre 
quanto o Nordeste, com situação também de misé
ria. Uma situação onde a qualidade de vida deixa 
muito a desejar. Diz a matéria veiculada pela im
prensa: 

"Indicadores sócio-econõmicos das re
giões do Vale do Jequitinhonha e do norte 
de Minas Gerais fazem com que o Estado 
seja dividido em dois. 

Um é o da estagnação económica e 
das desigualdades sociais, e o outro com 
potencialidades evidentes, como o Triângulo 
Mineiro e as regiões centro e sul. 

O Vale do Jequitinhonha tem uma po
pulação estimada em 1.000.621 pessoas, 
sendo que 31,8% vivem com renda mensal 
de até meio salário mfnimó e 33,8% com 
renda de meio a um salário mfnimo. 

Assim, 65,6% da população do Vale 
vive de uma renda de até um salário mfn~ 
mo. Em todo o Estado, esse percentual cai 
para37,2%.• 

Desta forma, verificamos que o grande Estado 
de Minas Gerais, que hoje é a terceira economia do 
Pafs, está dividido em duas grandes regiões. Dos fn
dices, os mais gritantes são a qualidade da água, a 
mortalidade infantil e a área da educação. Esses fn
dices são vergonhosos. O Nordeste chega a ter 38% 
de analfabetos. E ai de um pafs que não investe em 
educação! Todos os países que se desenvolveram 
no mundo investiram maciçamente em educação. O 
Japão e os Estados Unidos somente criaram as con
dições de sua grandeza quando investiram maciça
mente em educação. 

No Brasil, qual o homem público, senador, de
putado federal, deputado estadual ou vereador, que 
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não sabe que existem escolas que não têm sequer 
água e luz elétrica? Quantos artigos foram publica
dos mostrando escolas que não têm sequer sede? 
Mesmo na Capital Federal, existem 20% de profes
sores leigos. 

O Ministério da Educação e do Desporto busca 
fazer a reversão desse quadro, mas não é fácil, por
que a situação é atávica. A educação, lamentavel
mente, não é vista pela maioria dos administradores 
como um elemento de liberdade, de liberação do ser 
humano. Todos pensam nas necessidades básicas 
do homem: alimento, vestuário, habitação, saúde, 
educação- nessa ordem; mas quando se tem edu
cação exponenciam-se as outras. A pessoa que 
tem educação sabe viver melhor na sua habitação, 
sabe construir melhor a sua habitação, tazer a me
lhor opção, sabe se alimentar melhor, sabe se vestir 
melhor, enfim, cuida melhor da sua saúde, porque 
sabe das moléstias que são transmissíveis e da ne
cessidade da higiene. As pessoas que não têm edu
cação, lamentavelmente, pagam um preço mutto caro 
por isso. Talvez seja esse o índice mais gritante em 
nosso País. 

Quando observamos a Argentina, aqui do 
lado, que está passando por uma crise como a nos
sa, verificamo:; que eles têm uma escolaridade mé
dia duas vezes superior a nossa. A nossa escolari
dade média é mutto baixa. Há um aspecto ainda 
pior: aqui existem pessoas que sabem ler; hoje, po
rém, é outro o concetto de analfabeto; a pessoa 
pode saber ler e ser ana~abeta do ponto de vis'<il da 
vida modema 

Portanto, é mutto importante que tenhamos 
esse relatório como um norte, que sirva para corrigir 
essas distorções. Não podemos ter um país dividido 
em três segmentos; não podem coexistir no mesmo 
país aqueles que são apenas um zero à esquerda, 
os que somente participam, de alguma forma, e os 
que têm tudo. Isso é uma injustiça e não se constrói 
urna grande nação dessa forma. 

Por isso, aJãno todos os que estão ouvindo, · 
seja pela 'Voz do Brasil', seja pelas ementas: va
mos utilizar esse relatório, não como tristeza. 

Hoje, dizia isso ao Governador do meu Esta
do, que está tazendo os maiores sacrifícios para 
soerguê-lo. Trata-se de um Estado com uma dívida 
de 1 ,6 bilhão para uma arrecadação· de 60 milhõ
es/mês; um Estado que arrecada esses 60 milhões 
e paga, todo mês, 20"/o dessa dívida gigantesca acu
mulada; um Estado onde todas as regalias foram 
cortadas, seja para quem for; um Estado onde impe-

ra a austeridade; um Estado que é dos poucos que 
está pagando em dia os funcionários públicos; um 
Estado onde a folha de pagamento caiu em 60%; 
um Estado que está começando a privatizar, mas 
em que o Governador, primeiramente, teve o cuida
do de pôr em ordem; já privatizou o transporte; ago
ra, irá privatizar a eletricidade; também está organi
zando a Companhia de Águas e Esgotos para a pri
vatização; isso, sem contar as empresas estatais 
que extinguiu; um Estado que também está pagando 
em dia as suas contas. · 

Com todo esse sacrnício, o meu Estado é o úl
timo colocado. Dizia ao Governador: não vamos bai
xar a cabeça; pelo contrário, vamos levantar a ban
deira de que temos a obrigação e vamos lutar para 
que a Paraíba saia desse vergonhoso último lugar. A 
arrecadação do Estado aumentou, como também a 
organização administrativa, mas a vergonha perma
nece: a vergonha do analfabetismo, da má qualida
de da água, da má qualidade de vida. Temos que 
mudar isso. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permtte-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Nobre Senador, V. 
Ex" tem a palavra 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Ney 
Suassuna, peço permissão para participar deste de
bate, aproveitando o pronunciamento de V. Ex" a 
partir desse quadro da sttuação dos Estados brasi
leiros. Como Senador pelo Estado de Sergipe, um 
Estado do Nordeste, também me entristece profun
damente ver que os últimos Estados são exatamen
te aqueles da Região Nordeste. O Estado de Sergi
pe está numa posição até relativa, razoável, se com
parado aos outros Estados do Nordeste. Parece-me 
que ele é o primeiro •.• 

O SR. NEY SUASSUNA- É o décimo oitavo. 
O Sr. José Eduardo Outra - ... em relação 

aos Estados do Nordeste. Gostaria de levantar al
guns aspectos sobre o que, a meu ver, pode aconte
cer se for mantida a aluai política econômica. Qual é 
a grande lógica que orienta hoje a política econõmi
ca brasileira? É o afastamento do Estado da ativida
de econômica. O Estado deixa de ser indutor do de
senvolvimento, passando a ser um mero órgão regu
lador; permite-se que as forças do mercado resol
vam os problemas da economia. Sabemos muito 
bem que, se for mantida essa linha de orientação 
polltico-econõmioa, a tendêl'll':ia do Nordeste será fi
car cada vez mais atrasado, porque as forças do 
mercado vão preferir manter atividades produtivas, 
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económicas e industriais nos Estados onde já exista 
infra-estrutura, tais como transportes e comunica
ção. Esses Eslados são os da região Sudeste - Rio 
de Janeiro, São Paulo, alguns setores de Minas Ge
rais; na região SW, um pouco menos, Rio Grande do 
Sul e Paraná. Existe uma contradição profunda entre 
a prática da polílica económica e a posição politica 
que os Senadores, partículannente da Bancada Nor
destina, adotam nesta Casa, de reclamarem da falta 
de prioridade para o Nordeste, da falta de uma polfti
ca económica. Inclusive, todos os Senadores do 
Nordeste, independente de partido, assinaram um 
documento que foi encaminhado ao Presidente da 

. República, onde se detecta esse problema e se 
apresentam solllÇÕes. No entanto, o Governo Fe
deral contínua na sua lógica neoliberal e o com
portamento dos Parlamentares da Bancada nor
destina contínua sendo. de apoio incondicional ao 
Governo Federal. Avalio que vamos ter de chegar 
ao ponto, Sr. Senador, de incompatibilidade entre 

. as duas posições. Se quisermos que haja uma polí-
tica diferenciada para o Nordeste, como também 
para o Norte - país a igualdade consiste em tratar 
de maneira desigual realidades desiguais -, não po
demos, a meu ver, continuar com essa posição de ã
zer amém a todas as iniciativas do Governo Federal na 
área eoonômíca MJito Obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no
bre Senador. 

O Estado de V. Ex" está em 18" lugar dentro 
~a Federação e ocupa a primeira posição dentro do 
Nordeste; está numa posição confortável, mas é o 
conforto dentro da miséria. 

Realmente, temos que lutar. Já provocamos 
neste Senado Federal, por muitas vezes, a reunião 
dos Senadores da Bancada do Nordeste, e até pen
samos em algo mais amplo: Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. É preciso mudar, diminuir as desigualda
des. O Norte não aparece tão mal nesse relatório, 
porque o peixe gera protefnas e, ·ao mesmo tempo, 
os grandes rios fazem o esgotamento sanitário. En
tão, isso melhora a qualidade de vida ao ponto de 
Rondônia ter a melhor expectativa de vida do Pafs. 
É surpreendente! 

Nós, Senadores do Nordeste, temos que juntar 
as nossas forças e lutar por uma maior amplitude, 
uma vez que os Estados do Sul e do Sudeste sem
pre têm mais força, porque têm mais imprensa e, 
com toda certeza, mais poder económico. Ao mes
mo tempo em que concordo parcialmente com V. 
Ex", tenho também uma outra preocupação: os Esta
dos do PSDB conseguem, no cômputo geral, muito 

mais dados, com exceção do Pará, que não tenho 
conhecimento. 

Mas, ao lado da Paraíba, está o Ceará, que ve
mos com grande inveja, que recebeu R$300 milhões 
para o Porto de Pecém; R$400 milhões para a Bar
ragem de Boqueirão; R$97 milhões para o Gasoduto 
Mossoró-Fortaleza; e pouco mais de R$50 para a re
forma do aeroporto do Ceará. Quem dera a Paraíba 
tivesse essa verba! Quem dera recebesse a verba 
de R$1 bilhão, como o Ceará; ou vinte e tantos bi
lhões, como São Paulo; ou antecipação às privatiza
ções, como o Rio de Janeiro; ou a verba que Minas 
Gerais recebeu para duplicar estradas, metro e tudo 
ornais. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Ney Suassuna, a Mesa esclarece a V. Ex" que o seu 
tempo se esgotará dentro de um minuto. 

O SR. NEY SUASSUNA- Pois não. 

O Sr. José Eduardo Dutra - Permite-me V . 
Ex", nobre Senador Ney Suassuna um pequeno 
aparte, apenas para registrar que dentro dessa as
sertiva de que os Estados do PSDB estão sendo pri
vilegiados, o meu Estado é uma exoeção. 

O SR. NEY SUASSUNA- É verdade. Para en
cerrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mesmo pe
riódico registra que, para a ONU, o real atterou pou
co a miséria e mostra uma distorção mais ou menos 
próxima a que o Senador lembra, dizendo que a diví· 
são da riqueza ocorreu, mas não em intensidade su
ficiente para modificar o quadro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não temos 
que lamentar o relatório. Devemos tirar dele a expe
riência e a orientação para corrigirmos as distorções, 
dentre as quais enumero a falta de Educação - é 
preciso investir maciçamente na Educação, apesar 
de reconhecer que o Ministério está fazendo o que 
pode -, a baixa melhoria da qualidade de vida, a fim 
de buscarmos uma melhor divisão de riqueza, inclu
sive cobrindo as diferenças regionais. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela primeira vez 
se produz no Pafs uma radiografia tão pormenoriza· 
da da situação brasileira Refiro-me ao chamado re
latório sobre o desenvolvimento humano no Brasil. A 
Organização das Nações Unidas, em associação 
com o Instituto Brasileiro de Economia Aplicada, 
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apresentou-o ontem, em Brasma, e ali se vê o bom 
desempenho dos Estados do Norte. 

O relatório situa o Estado do Amazonas no· 
grupo intermediário e explica esse fato pela presen
ça dos rios. Esclarece, ainda, que, além de fornecer 
peixe (protefna em abundância), eles proporcionam 
o saneamento natural, reduzindo a disseminação de 
doenças. 

Também faz um paralelo com o Nordeste, di
zendo que os indicadores de saúde e de pobreza, 
no Nordeste, não deixam dúvidas: a Região é, de 
fato, a porção fndia do Pafs. E situa a Paraíba em úl
timo lugar, como ainda há pouco registrava o Sena
dor Ney Suassuna. 

Esse relatório, Sr. Presidente, pode ser, ine
quivocamente, a produção de alguém que é muito 
técnico no assunto, mas que se esqueceu de regis
trar que não é bem por causa da presença dos rios e 
da abundância dos peixes que isso acontece. Em 
verdade, e falo apenas pelo meu Estado, não fora a 
Zona Franca de Manaus e o Estado do Amazonas, 
hoje, não estaria nessa situação privilegiada de in
termediário. 

Falo com conhecimento de causa, porque te
nho tido, com meu companheiro de Bancada, Sena
dor Jefferson Péres, uma preocupação diária quan
do o assunto leva o emblema de Zona Franca de 
Manaus. Tanto isso é verdade que, ainda hoje pela 
manhã, o Senador Jefferson Péres e eu participa
mos de uma reunião, no ltamaraty, um encontro com 
o Embaixador José Botafogo, em virtude de notfcia 

· publicada em um dos órgãos de maior circulação do 
Pafs, tendo como autor um articulista bem concei
tuado. Diz a noticia: 

• A expectativa do Governo brasileiro é 
sair dessa reunião" - a reunião a que se re
fere é a reunião de cúpula do Mercosul, em 
Buenos Aires, para resolver impasse entre o 
Brasil, Uruguai e Argentina - "com a data 
mamada P<!l'!l. a assinatura do acordo de li
vre cométCio com o Chile, mas o Uruguai 
ameaça ciíar empecilhos ao acordo, caso o 
Brasil não mude as regras de financiamento 
das importações do setor têxtil. • 

Mais adiante diz: 

"No caso das Zonas Francas- Ma
naus e a Terra do Fogo, na Argentina- que 
hoje estão isentas de qualquer taxação, o 
Brasil pretende negociar uma lista de produ
tos para impor, ao longo do tempo, restriçõ
es quantitativas às importações. • 

De logo, o Senador Jefferson Péres e eu vis
lumbramos a possibilidade de que algum arranhão 
pudesse sofrer a Zona Franca de Manaus. Ora, no 
instante em que essas tratativas são feitas e levan
do-se em consideração que os chineses estão se lo
calizando em Ciudad dei Este, ao conseguirem fazer 
a sua implantação, terfamos não só a oficialização 
do contrabando como uma terrível competição e 
concorrência desleal com a Zona Franca de Ma
naus. 

Ao longo da conversa ci>m o·Embaixador José 
Botafogo, S. Ex" prontificou-se a redobrar as atençõ
es. O Senador Jefferson Péres, que é especialista 
em economia, fez ver a presença de dano aparente, 
ainda que não já devidamente localizado. 

E com isso, Sr. Presidente, chamamos a aten
ção para um problema que é grave. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
aparte a V. Ex", Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo 
Cabral, quero me reportar à parte inicial do seJl pro
nunciamento, na qual V. Ex" se referiu ao relatório 
da ONU sobre desenvolvimento humano, que atri
buiu em parte a posição do Amazonas na faixa inter
mediária de desenvolvimento do Brasil, ao fato de 
haver abundância de recursos naturais, rios cauda
losos, não polufdos, piscosos. É verdade que o ri
beirinho, por mais pobre que seja, não passará fome 
no nosso Estado, felizmente. Mas não é só por isso, 
como V. Ex" bem salientou, que o Estado do Ama
zonas desfruta de urna posição relativamente privile
giada - relativamente aos mais pobres. Mas é princi
palmente - e isso pode ser verificado pelo indicador 
de renda per caplta - graças a existência de um pu
jante parque industrial em Manaus, que decorre, evi
dentemente, dos incentivos fiscais da Zona Franca. 
É por isso, Senador Bernardo Cabral, que eu, V. Ex" 
e todos nós do Arliazonas sentimos arrepios quando 
vemos em editoriais, notfcias de jornais do sul, ver
berarem a falada renúncia fiscal. Na verdade, é uma 
condenação aos incentivos fiscais, sem os quais es
tarfamos realmente relegados ao limbo, entre os Es
tados mais pobres da Federação. É por isso que eu 
e V. Ex" fomos hoje ao ltamaraty, como faremos 
sempre, alertas, sem dormitarmos nunca, em defesa 
dos incentivos fiscais, que propiciaram essa posição 
que o nosso Estado desfruta. Meus parabéns pelo 
seu pronunciamento. fi' 

O SR. BERNARDO CÀBRAL- É cl~ro que o 
aparte de V. Ex", Senador Jefferson Péres, não só 
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pela forma como pelo conteúdo, já ingressa no cor
po do meu prOIIIIflciamento, enriquecendo-o. E até 
para confirmar o que eu dizia ainda há pouco, quando 
se toca na Zona Franca de Manaus e não se lhe reco
nhece a atuação em favor da Nação. Eu diria mais - e 
o faço com absoluta segurança: foi a única iniciativa 
federal que até !qe deu certo naquela área. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quando vejo 
notícias como essa de que o Brasil negocia impas
ses com os parceiros quanto ao problema do Merco
sul, que o objelivo é facilitar a entrada do Chile no 
Mercado Comum do Cone Sul, eu não posso - nem 
ficaria bem a qualquer de nós daquela área - ficar 
caiado, sem que o alerta fosse dado. É o chamado 
"acender da luz amarela" para alertar "atenção com 
aquele rincão" porque, em temnos de Amazônia, é 
sempre melhor integrar para não entregar. 

o Sr. Ney Suassuna - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito 
prazer, ouço V. Ex". 

O Sr. Ney Suassuna - Estou pedindo a pala
vra, nobre Senador, exatamente para concordar com 
V. Ex" e alertar que, daqui desta tribuna, algumas 
vezes, citei uma dezena de filmes americanos em 
que a Amazônia é apresentada como o grande pro
blema do mundo e que é preciso tomar conta da re
gião. Nos filmes da série Robocop, ele sempre está 
recém-chegado da Amazônia, onde lutava contra a 
poluição, contra as queimadas, enfim, contra a de
sorganização gemda pelos brasileiros. E fico a me 
perguntar com que interesse, com que objetivo, que 
não seja o de querer tirar de nós uma área que, com 
toda a certeza, será cada vez mais prazerosa para a 
economia nacional. Muito há que se fazer numa re
gião gigantesca, com tantos recursos e que, com 
toda a certeza, ainda será a redenção econômica do 
nosso País. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Ney 
Suassuna, agradeço a V. Ex• o aparte, que retrata o 
que muitos brasileiros, talvez eqüidistantes mas não 
indiferentes, deixam de perceber: essa propaganda 
que se estende inclusive em algumas publicações 
dirigidas a crianças do curso elementar, dando a en
tender que a Amazônia é património do mundo e 
não do Brasil. 

Veja v. Ex" como isso é tão correTo que o Se
nador Jefferson Péres me lembra que o Amazonas 
só tem 2% do seu território florestal devastado, en
quanto as organizações não-governamentais mundo 
afora gritam, rebatem, repisam na mesma tecla de 

-
que está havendo uma área devastada, que ali é o 
pulmão do mundo - o que é um ledo engano. E, 
desconhecendo a área, sobre ela escrevem, através 
do que lêem, apenas fazendo aspas, porque em ver
dade com ·as solas dos pés nunca ali pisaram. 

De modo que a nossa preocupação de alertar 
os canais competentes, inclusive o Ministério das 
Relações Exteriores, é para que possamos somar 
esforços e não dividi~os. 

A presença do Senador Jefferson Péres e a 
minha na reunião com o Embaixador José Botafogo 
foi, exatamente, de quem quer, ao invés de trazer 
para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado, atalhar de logo uma noticia 
que poderia ser malsã e, a partir da!, podemnos tra
çar caminho e atingir soluções. 

Veja que a noticia diz também que a estraté
gia do Governo é ceder em alguns pontos da nego
ciação, em troca de outras concessões dos parcei
ros. Uma delas seria a ampliação da lista de exceçõ
es da Tarifa Externa Comum - TEC, do Mercosul, 
abrindo espaço para produtos que estejam enfren
tando concorrência desleais. 

Nós sabemos que, na zona franca da Terra do 
Fogo, é feito o chamado produto branco, que con
corre, de forma desleal, com algumas empresas do 
Brasil. A preocupação da área amazónica é que isso 
não leve, como dizia ainda há pouco. a esvaziar os 
produtos que são fabricados ali. Cito, sobretudo, a 
área de eletroeletrõnicos, em que o País detém, 
hoje, a quarta posição na produção mundial, graças 
ao Estado do Amazonas, único local onde se pro
duz. Brevemente teremos a nossa fábrica de cines
cópio, com a instalação da Samsung. 

Ora, Sr. Presidente, não é possível, quando se 
toma conhecimento de uma notícia desta ordem, 
não ter preocupação com a ponta de independência 
e até de soberania brasileira. 

Quando vejo tomarem conta dos jamais notí
cias sobre o Mercosul, sobre esse relatório, três Bra
sis dentro de um só país, começo a notar que outras 
coisas são deixadas de lado, percebo que a análise 
político-sociológico do País começa a perder terre
no. E para que isso não ocorra, quero deixar regis
trado nos Anais do Senado Federal, em nome do 
eminente Senador Jefferson Péres e do . meu, esta 
visita, este alerta e, provavelmente, a retomada do 
assunto em dias vindouros. 

Era a comunicação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra à nobre Senadora Bened~a da Silva, por 
permuta do Senador José Fogaça. 
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. A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi 
da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro alguns relatórios de vi
sitas feitas às Clínicas Santa Genoveva, Campo 
Belo, Nossa Senhora das Graças, Sanatório de Cor
rêas, Sanatório Osvaldo Cruz e Fundação Leão XIII. 

A Comissão tratou de encaminhar cópias des
ses relatórios à Procuradoria-Geral do Estado e à Co
missão de Defesa dos Direitos Humanos da Ale~. 

Requisitamos os demais documentos da Co
missão de Saúde da Assembléia Legislativa e esta
mos, também, pedindo documentação dos Sindica
tos dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro. 

A Comissão Especial instalada para investiga
ção terá, hoje, às 17 horas, a sua segunda reunião. 
Desde já convido os Srs. Senadores, mesmo aque
les que não são membros, para essa reunião, quan
do estarei relatando a primeira visita, em nome da 
Comissão, !eita à Casa de Saúde Humaitá, em Ja
carepaguá, a qual estaria recebendo, da Clfnica 
Santa Genoveva, pacientes que não tinham proble
mas psiquiátricos, mas que estariam sendo transferi
dos para aquela unidade. · 

Quanto· à ida àquela clínica, com pa~amenta
res da Câmara dos Deputados, da Câmara de Ve
readores e também com membros do Sindicato dos 

· Médicos, constatamos que a imprensa divulgara a 
nossa visita. Em lá chegando, para nossa surpresa, 
não tivemos acesso aos pacientes transferidos à re
velia. Em contrapartida, encontramos uma limpeza 
que desconheço, ao longo da minha vida funcional, 
na área de saúde: as enfermarias, impecáveis; os 
pacientes da psiquiatria, organizados na fila do refei
tório - não vemos tal organização nem mesmo em 
filas de ônibus ou em qualquer outro lugar - os len
çóis, as cortinas eram novos. Observamos que tudo 
foi feito para receber a Comissão Especial que ali 
fora para investigar. Com essas melhorias, a nossa 
investigação foi ãdicultada, pois as falhas foram ma-
quiadas. .; 

Temos onze clínicas elencadas para visitas. 
Todavia, a Comissão Especial tudo fará para que 
a data não seja divulgada pela imprensa, pelo me
nos antes da visita. Precisamos checar a real idade 
dessas clínicas. O que encontramos na clínica an
terior foi um verniz. Sabemos que ali não existe 
toda aquela calmaria. Até mesmo aqueles que têm 
tido manifestações -já conhecidas por nós - que 
trabalham na área, estavam calados, quietinhos, 
deitados. Observamos, portanto, que não havia 

nenhuma condição de se investigar, tampouco parla
mentares da área de saúde não tinham condições 
de diagnosticar sequer o comportamento daqueles 
pacientes tal era a calmaria existente naquele hospi
tal. 

Estou relatando nos documentos apresenta
dos pela Assembléia Legislativa, pelo grupo parla
mentar carioca e também da Câmara dos Deputa
dos, porque entendo ser importante também para 
acrescentar ao relatório, já que a Santa Genoveva 
está sendo desativada, e nós teremos que acompa
nhar esse momento porque a preocupação, como eu 
disse, é que são pacientes com problema social, 
com problemas cardíacos, não apenas de geriatria, 
e que e estão nesta momento ocupando leitos de 
emergência nos hospitais no Estado do Rio de Ja
neiro. Por conseguinte, já está havendo dificuldades 
nesses hospitais para o atendimento, porque são 
hospitais de emergência e não para pacientes com 
problemas psiquiátricos, ou então até por mais tem· 
po no hospital. Nós constatamos, pelo relatório - e 
não vou aqui comentar - o estado das pessoas nes
sas clínicas que precisam ainda receber uma forte in
vestigação por parte desta Comissão Especial e tam
bém por parte da imprensa que tem ajudado na divul
gação destes horrores ocorridos nessas clínicas. 

É fundamental que esta Casa participe e alue, de 
maneira ágil, a fim de que possamos efetuar as visitas 
necessárias para essas investigações e trazer:... a con
vite, num primeiro momento - à Comissão, os donos 
dessas clínicas, que têm se recusado a depor na 
Comissão Especial. Caso se recusem, evidentemen
te, tomaremos as providências necessárias para que 
os Srs. Senadores também possam, inde
pendentemente de serem da Comissão, participar e 
ter informações, até mesmo como instrumento de 
defesa dos que se recusam nesse momento a pres
tar depoimento. 

Eu gostaria, ainda, de ressaltar a importância 
da criação, a nível nacional, de uma polfiica de saú
de para atendimento domiciliar. Já sei que existe um 
estudo pelo Governo Federal para geriatria e espe
cialista em saúde da tert:eira idade, mas precisa
mos, sobretudo, garantir que as pessoas sejam 
mantidas, nesse caso, no seio da família, já que o 
seu estado de recuperação é sensivelmente melhor 
nessa situação. Nós sabemos - e o Ministro Adib 
Jatene já o disse - que aquilo que o Ministério tem 
pago não é o suficiente, o que não justifica os maus 
tratos detectados. " . Nós poderfamos, aqui, nessa ordem de gran-
deza, estipular, por exemplo, a importância de 
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R$500,00, que é o custo verdadeiro de cada pacien
te do SUS nessas clfnicas, e repassá-la à famma do 
idoso, para que ela mesma possa cuidar do seu 
doente. Nós sabemos de vários países onde essa 
prática tem dado certo. Temos que cnar mecanis
mos de compensação, no que diz respeito à renda 
familiar, para o atendimento ao idoso. O Governo 
estuda também esta hipótese, ou seja, repassar di
retamente os recursos financeiros às fammas dos 
idosos. O Senado e a Câmara, o Congresso Nacio
nal deve cnar também as chamadas condições le
gais para que o Ministéno da Saúde possa fazer o 
convênio com as tammas para o tratamento dos ido
sos, como consultas, curativos, permanência no lar. 
O atendimento domiciliar é importantíssimo no que 
se refere à recuperação do paciente, no caso dos 
idosos. Como assistente social - e até por força da 
idade -, tenho expenência na área de Saúde e me 
lembro quando tfnhamos o médico da famma, aque
le que atendia em nossas casas. Por várias vezes, 
pude observar que o tratamento era acompanhado 
pelo médiêà, e nós, de uma certa forma leigos, fa
zíamos os curativos, os banhos dos pacientes, colo
cávamos ataduras, era uma coisa incrível. Ora, na
quela época, existia apenas o médico da famma, 
não tínhamos esse corpo auxiliar de enfermagem 
como temos hoje. 

É extremamente importante podermos reali
zar para essas famflias um curso de atendimento ao 
idoso. Não é uma visão simplista a que coloco aqui, 
mas é lúcida; é visão de quem tem acompanhado 
essa questão como profissional e ser humano. Não 
tem coisa melhor do que estarmos ao lado de nossa 
famma. 

Tenho um familiar internado e, ao seu lado, há 
uma pessoa que passou uma noite inteira aos gntos. 
A enfermagem o atendeu, o médico idem, e ele es
tava ali temvelmente abatido. Quando chegou a 
hora da visita, a presença da famnia naquele mo
mento foi um bálsamo. Fiquei observando: Quem 
acompanhou aquele paciente durante a noite, pode
ria dizer que ele não estava mentindo; o caso dele é 
séno; verdadeiramente, estava sentindo dores, esta
va passando mal, mas a presença da famflia ali, na 
hora da visita, foi um bálsamo. De certa forma, ele 
pode - não que tenha passado totalmente - esque
cer um pouco aquela dor tão forte que estava sentin
do e que não havia cessado, embora tivesse tomado 
vános remédios. Evidentemente, estou contando 
isso para respaldar, numa justificativa, a necessida
de de cnarmos verdadeiramente condições para que 
os idosos possam ser acatados pela famma. 

Estamos aguardando com bastante expectati
va o resuHado da auditona que está sendo realizada 
em 15 clínicas do Rio de Janeiro conveniadas com o 
SUS - estamos, nesse pnrneiro momento, tratando 
de clínicas que estão conveniadas com o SUS. Mas 
há outras que não têm convênios e que precisam 
ser investigadas. 

Passada essa fase, será iniciado, segundo 
nos colocou o Ministro da Saúde Adib Jatene, um re
cadastramento de todos os seis mil hospitais e clíni
cas conveniados. É preciso acompanhar verdadeira
mente, porque o Ministro não soube dar explicações, 
na Comissão, a respeito de números, quando fala
mos da mortalidade, a questão dos óbitos, e a pro
cedência. Por isso, há necessidade de se fazer um 
trabalho com um sistema mais rfgido de fiscalização 
dessas instituições. O Ministro também afirma que 
deverão ser aumentadas essas verbas destinadas 
aos hospitais; mas antes é preciso fazer essa fiscali
zação. 

Quero, então, fazer um apelo ao Senado para 
que acompanhe essa comissão especial, a fim de 
que possamos dar ao Governo Federal os instru
mentos necessános para serem aplicados nessas 
políticas de saúde para pacientes terminais e em ge
natria, porque não temos instituições suficientes 
para esses pacientes. 

O Sr. Romeu Tuma - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr. Romeu Tuma - Sr. Presidente, Sr' Se
nadora Benedita da Silva, não quena interromper o 
pronunciamento de V. Ex", mas não poderia deixar 
de cumprimentá-la pela iniciativa da cnação da co
missão e pela rapidez com que busca apresentar a 
este Plenário o resuHado de suas investigações. 
Acho que é importante que o Senado tenha real
mente uma atividade externa, sempre que algum 
problema traga preocupação à sociedade brasileira. 
V. Ex", no Estado do Rio de Janeiro, criou a comis
são que já desenvolve um trabalho séno no sentido 
de, no mais curto tempo, encontrar não só o resulta
do do ocomdo, mas também trazer sugestões para 
que os fatos não se repitam. É isso que quero enal
tecer em seu trabalho. V. Ex" traz também a infor
mação sobre o abandono das famfiias que, sem re
cursos, largam seus idosos em clínicas que ofere
cem tratamento precáno, como vimos recentemente, 
e estava me lembrando de quando V. Ex" sugeria 
uma verba especial para que as fammas possam , 
manter esses seus entes dentro de casa, estimulan-
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do até o aumento de seu tempo de vida pelo conví
vio familiar. Os agentes de saúde que recentemente, 
neste plenário, foram enaltecidos pelo seu trabalho 
contra a mortalidade infantil, poderiam se deslocar 
também para esse tipo de atendimento. Dentro do 
ambiente do processo geriátrico, esses agentes po
deriam trabalhar em domicmo na busca de um trata
mento especial. Assim, não se sobrecarregariam as 
despesas do Estado com clínicas fajutas, descul
pem-me a expressão, que tanto prejuízo causam ao 
Erário, sem qualquer resultado; pelo contrário, tra
zem um apressamento à morte daqueles que não 
têm com quem reclamar suas dores, seu sofrimento, 
sua falta de atendimento. Meus cumprimentos a V. 
Ex" pelo seu trabalho. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Ex", Senador Romeu Tuma, e quero 
convidá-lo, independentemente de ser ou não mem
bro da Comissão, para que possa nos acompanhar 
nesse trabalho externo que a comissão deverá fa
zer. Tenho certeza de que V. Ex" dará uma contri
buição valiosa, já que há coisas que são verdadeira
mente criminosas. Gostaria, Senador Tuma, que, no 
acompanhamento dessa investigação, V. Ex" nos 
ajudasse em questões jurídicas. 

O Sr. Romeu Tuma- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Mesa es
clarece a V. Ex" que seu tempo esgotar-se-á em um 
minuto. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concluindo, 
Sr. Presidente, quero dizer que encontramos, na clí
nica psiquiátrica chamada Casa de Saúde Humaitá, 
um paciente que já está lá há sete anos. Perguntei 
por que permanecia ali e ele respondeu que era um 
ex-presidiário, teve dificuldades de amanjar empre
go, então o juiz fez com que pudesse ficar internado 
ali. O referido paciente, de idade avançada, mas 
perfeitamente lúcido, está há sete anos numa clínica 
psiquiátrica, como solução para um problema social. 

É preciso q~ , haja, verdadeiramente, investi
gações com relação a isso; que possamos dar a 
cada um desses pacientes o seu destino, seja do 
ponto de vista social ou de tratamento médico. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa, de 
ofício, prorroga a Hora do Expediente por cinco mi
nutos. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 
158, § 2", do Regimento Interno. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-5P. Para uma co
municação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, os jornais de São Paulo noticiam no dia 
de hoje que o bebê Bruno Santos Pereira da Silva 
com pouco mais de 50 dias de vida, uma das mai~ 
de 400 vítimas da explosão ocorrida em um shop
ping da cidade de Osasco, teve alta da UTI. 

Esse bebê e o bombeiro Gilson Belmonte 
emergiram dessa tragédia, que abalou o Brasil, 
como um símbolo de amor ao próximo. Manchetes 
de diversos jornais estamparam uma foto tocante, 
na qual o bombeiro, após um dramático resgate e já 
com a criança nos braços, demonstra esse senti
mento fraternal no gesto de um beijo naquela peque
na face ensangüentada. 

Entretanto, esse subtenente do Corpo de Bom
beiros, de 42 anos de idade, bombeiro há 23, recusa 
o destaque que a imprensa lhe concedeu. Segundo 
ele, todos os bombeiros já vivenciaram histórias tris
tes e bonitas, e. nesses momentos marcados pela 
dor e pelo desespero, todos os bombeiros tomam-se 
apenas instrumentos dos desígnios divinos. . 

O exemplo que fui buscar tem por objetivo ho
menagear os bombeiros brasileiros, que arriscam 
suas vidas pelas nossas todos os dias. Apesar de 
não ser hoje o "Dia Nacional do Bombeiro•, que é 
oficialmente comemorado no dia 2 de julho, não po
demos esquecer que, em todas essas trágicas opor
tunidades, esses anõnimos soldados do fogo estão 
escrevendo páginas de heroísmo às quais nem sem
pre temos acesso ou das quais nem sempre ternos 
conhecimento. 

Na verdade, os bombeiros que aluaram no de
sastre de Osasco, assim como os que salvaram, em 
circunstâncias de extremo risco, pessoas que se en
contravam no topo do edifício em chamas no incên
dio que atingiu ontem a favela paulista de Heliópolis, 
são exemplos do heroísmo que invariavelmente está 
presente na atuação desses soldados. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com 
certeza ainda sob os efeitos emocionais dessas 
duas tragédias, tão próximas, que abalaram meu Es
tado e revelaram um trabalho eficiente e dedicado 
do Corpo de Bombeiros, rendo minha modesta ho
menagem a todos os seus integrantes, que arriscam 
suas vidas pelo ideal de uma missão que voluntaria
mente abraçaram. Na realidade, os bombeiros estão 
sempre em estado de alerta, prontos para a ação 
que lhes compete. "' 

Inegavelmente, nossos bombeiros procuram 
cumprir cada vez melhor sua nobre missão. A eles 
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não importa tamanho, diversidade ou complexidade 
dos modernos carros de bombeiros. Entretanto, ne
cessário se faz - e as tragédias recentes reforçam 
essa constatação - que se destine a essa valorosa 
corporação uma gama mais expressiva de recursos 
financeiros e materiais que lhe ofereça as condições 
adequadas para desempenhar com segurança sua 
missão, não raro de alto risco. Inclusive quanto a 
serviços de resgate, de nada valeria a bravura e de
terminação desses tantos heróis se não tivessem à 
disposição os equipamentos imprescindíveis para 
sua atuação. Nos trágicos exemplos recentemente 
acontecidos, a contabilização de vftimas poderia 
apresentar cifras ainda mais dramáticas, caso não 
fossem utilizados equipamentos e técnicas moder
nos, que também foram responsáveis pelo salva
mento de muitas vidas. 

É fato que, à frente de cada equipamento, 
sempre existirão homens-heróis, pessoas determi· 
nadas que não se intimidam com o fogo, com as en
chentes, com as tragédias e nem mesmo com o ris
co de suas próprias vidas. Mas há momentos em 
que não basta a coragem para se obter resultados. 
Quando se trata do socorro imediato a pessoas em 
situação de risco, ao salvamento de vidas, é deter
minante que se somem à coragem os meios que 
possibilitem um alcance imediato de soluções. 

Registro desta tribuna, em nome do povo do 
meu Estado e no meu próprio, a gratidão de todos 
nós ao bombeiro, que se sacrifica em missões de 
socorro, desafiando a morte para resgatar vidas. 

Aproveito a ocasião para comunicar às senho
ras e aos senhores que, com muita honra e orgulho, 
acolhi convite formal da Academia de Oficiais do 
Corpo de Bombeiros de Brasma para, no próximo 
mês de julho, ser o patrono de sua nova turma de 
formandos. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1• Se· 
cretário em exercício, Senador Antonio Carlos Vala· 
dares. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 588, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n2 57, de 1996, que autoriza o Estado do 
Paraná a prestar garantia em operação de crédito a 
ser contratada pela Companhia Paranaense de 
Energia - COPEL. com a Financiadora de Estudos e 

Projetes - FINEP, no valor de R$16.606.17 4,83, em 
valores de 2·11-95, destinando-se os recursos ao 
Laboratório Central de Eletrotécnica e Eletrônica -
LAC. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996.- Val
mlr Campelo - Nabor Júnior - Freitas Neto - Edl· 
son Lobão. 

REQUERIMENTO N• 589, DE 1996 

Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento 
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Re· 
solução n• 58, de 1996, que autoriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul, a emitir através de 
ofertas públicas Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Sul - LFTMS, cujos re
cursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária, 
vencível no 2° semestre de 1996. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. - Ra· 
mez Tebet -José Eduardo Outra - Romeu Tuma 
- Roberto Freire - Valmir Campelo - Edison Lo
bão - Lúdlo Coelho - Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, 
na forma do disposto no art 340, 11, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 590, DE 1996 

Requeiro, nos termos do disposto no art 50, 
parágrafo 2°, da Constituição Federal, e nos arts. 
215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja fornecida pelo Presidente do Banco do 
Nordeste do Brasil SIA, Sr. Byrom Costa de Queiroz, 
através do Exmo. Ministro da Fazenda, Pedro Sam
paio Malan, o seguinte pedido de informações: 

1 . Qual o motivo ·da morosidade dos projetes 
comunitários que encontram-se em tramitação na 
agência do Banco do Nordeste do Brasil SI A, de Ga
raru - SE, relativos ao Programa de Fomento a Ge
ração de Empregos- PROGER? 

2. Qual o valor do programa destinado para o 
Estado de Sergipe? 

3. Fornecer os critérios para liberação de ver
bas para os projetes. 

Justificação 

O presente requerimento de informação justifi
ca-se pela razão de se tratar de um Programa de 
Geração de Empregos do Governo Federal, através 
deste Ministério e do Banco do Nordeste do Brasil 
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S/A, sendo que, até a presente data não foram libe
radas as verbas para as comunidades que já apre
sentaram seus projetas e na sua maioria foram apro
vados pelo quadro técnico do BNB. 

A liberação das verbas do PROGER para a re
gião de atuação da agência de Gararu é de funda
mental importância por ser constituída de comunida
des carentes em nosso Estado. 

No aguardo do pronto atendimento, 
Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 18 de junho de 1996.- Se

nador José Eduardo Outra. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa pana decisão, 
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n• 
S/53, de 1996 (n• 1.786/96, na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, man~estação daquele órgão re
lativa à solicitação do Governo do Estado de Ala
goas para que possa contratar operação de crédito 
externo, mediante emissão e lançamento de Secu
red Global Notes, no mercado internacional, no valor 
de cento e sessenta milhões de dólares norte-ameri
canos, equivalentes a cento e cinqüenta e cinco mi
lhões, setecentos e -quarenta e qoatro mil reais, co
tados em 12 de janeiro do corrente, cujos recursos 
serão destinados à regularização das contas públi
cas e saneamento financeiro daquele Estado. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidencia, que é ocupada pelo 
Sr. José Samfly, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício; -senador..Antonio canos Valadaies. . . 

É lidÓ Õ seguinte: 

Ofício n• 547/96 

Brasma, 17 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a'vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados ARY VALADÃO e 
CUNHA LIMA para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1 .497, 

de 7 de junho de 1996 (convalidada a MP n• 
1.449/96), que "cria a Gratificação de Desempenho 
e Produtividade - GDP, das atividades de finanças, 
controle, orçamento e planejamento, e dá outras 
providências•. Em substituição ao anteriormente in
dicado como titular. 

Atenciosamente, Odelmo Leão, Líder do Bloco 
PPBIPL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

Votação, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 85, de 1993 (n• 2.303/91, na 
Casa de origem), oferecido pela Comissão 
Diretora como conclusão do Parecer n• 526, 
de 1995, que dá nova redação aos arts. 825, 
841, 845, 846, 847, 848 e 849 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, tendo 

.Parecer, sob n• 288, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia (sobre as emendas de Plenário ofereci
das no turno suplementar), favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na ses
são deliberativa do dia 21 de setembro de 1995. 

Passa-se à votação do substitutivo, sem prejuí
zo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Votação, em globo, das Emendas nOs 1 a 3, 

com parecer favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Oiretora pana a reda

çãofinal. 

São as seguintes as emendas aprova
das: 

EMENDA N•.,- - PLEN 

Dispositivo emendado: art. 1• 
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·Dê-se ao § 2" dÓ arl 285 da Consolidação das 
leis do Trabalho, introduzido pelo arl 1• do projeto, 
a seguinte redação: 

'Art. 825 ............................................... . 
§ 2" As partes deverão diligenciar so

bre eventual devolução de notificação das 
testemunhas arroladas, requerendo o que 
for conveniente, no prazo de cinco dias a 
contar da intimação da devolução, sob pena 
de serem responsabilizadas pela presença 
das mesmas na audiência.' 

EMENDA N• 2- PlEN 

Dispositivo emendado: 

'Art. 1° ............................................. - .. . 
Suprima-se o inciso III do § 3" do art. 

846 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
introduzido pelo arl 1° do projeto.' 

EMENDA N• 3-PlEN 

Dispositivo emendado: 

'Art. 1° ........................................ ___ • 
Suprima-se o inciso IV do § 32 do art. 

846 da Consolidação das leis do Trabalho, 
introduzido pelo arl 1° do projeto.' 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 544, de 1996, Do Senador Flavia
no Melo, solicitando, nos tennos regimen
tais, a retirada do Projeto de lei do Senado 
n• 36, de 1996, de sua autoria, que introduz 
alterações na lei n• 8.629, de 25 de feverei· 
rode 1993. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 36 vai definitiva· 

mente ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Hem 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 545, de 1996, Do Senador Bello 
Parga, solicitando, nos termos regimentais, 
que, sobre o Projeto de lei da Câmara n• 2, 
de 1996 (n• 259/95, na Casa de origem), 
que attera a redação do § 12 do art. 52 da 
lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que 'dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências', além da Comis-

são constante do despacho inicial, seja ouvi
da também a de Assuntos Econõmicos. 

Os Srs. Senadores que concordam que seja 
ouvida a Comissão de Assuntos Econõmicos perma
neçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Assuntos Econõ

micos, para receber parecer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Hem 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de lei da Câmara n• 112, De 1992 (n• 
2.802192, na Casa de Origem}, Que Altera 
Os §§ 1• E 2" E Acrescenta§§ 3", 4•, 52 e 6 2 

ao art. 389 do Decreto-lei n• 5.452, de 12 de 
maio de 1943, tendo 

Pareceres, sob n"s 270, de 1995, e 
295, de 1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais, 1• pronun
ciamento: favorável, com emenda n• 1-
CAS, que apresenta; 22 pronunciamento 
(sobre as emendas n•s 2 e 3, de Plenário}: 
pela rejeição. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva 
para discutir. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA {PT-RJ. Para 
discutir o projeto. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou discutindo 
esse projeto, porque quero esgotar todas as possibi
lidades de garantir que ele expresse o que verdadei
ramente regulamenta a Constituição Federal no seu 
art 72, 'XX'/. 

Diz a Constituição que é um direito social dos 
trabalhadores urbanos e rurais a ·as~istência gratui
ta aos filhos e dependentes desde o nascimento até 
os seis anos de idade em creches e pré-escolas'. 

A faixa etária de zero a seis anos é a definida. 
para a educação infantil, segundo o inciso IV do art. 
208 da Constituição, quando se refere ao atendi· 
mento educacional em creche e pré-escola. 

Avançamos, assim, o disposto atualmente na 
Cl T, bem como ampliamos a concepção de creche 
e pré-escola 

Ressatto que pedi destaque na Emenda n• 2, 
de minha autoria, porque quero corrigir um equívoco 
que reside no projeto e que contraria um preceito 
constitucional: o direito é restrito às trabalhadoras. 
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·Entendemos que a emenda traz à discussão o 
direito do cidadão ciiança, e não o do pai ou da 
mãe. Por outro lado, nem sempre o pai e a mãe jun
tos assumem a responsabilidade dos filhos: existem 
os chamados pais solteiros; e ainda que o projeto es
tivesse amparando o direito do cidadão adutto, o pai 
solteiro já estaria exclufdo do usufruto do mesmo. 

Portento, em se tratando do cidadão criança, 
quero chamar a atenção dos Srs. Senadores para 
que votem favoravelmente à Emenda n• 2, que foi 
rejeitada, e para a qual pedi destaque, porque ela 
vai realmente impedir que cometamos um equívoco. 

Quando discutimos essa matéria na Assem
bléia Nacional Constituinte, nós o fizemos com o en
tendimento de que se tratava de um direito do cida
dão criança Estarfamos até mesmo ferindo o Esta
Mo da Criança e do Adolescente se não o conrigfs
sernos. 

Dessa forma, solicito que os Srs. Senadores 
examinem, com acuidade, a Emenda n" 2, de minha 
autoria. 

Muito obrigada, Sr. Presidente • 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 

em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto, sem prejufzo das emen

das. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercfcio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 591, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento 

Interno, ao Projeto de Lei da Câmara n• 112 de 
1992. c.. • 

Justlficação 

A Emenda n• 2, de Plenário, procura conrigir 
um equivoco que reside no projeto e que contraria 
um preceito constitucional, ou seja, restringe esse 
direito apenas para as trabalhadoras do sexo femini
no. a emenda assume a revisão pertinente feita com 
relação ao entendimento de que somente a mulher 
tem capacidade e obrigação de cuidar dos filhos. 
Emenda não acatada pelo parecer da CAS, para a 
qual recomendamos destaque para votação em se-

parado, por considerar uma emenda indispensável 
na conclusão da votação da matéria. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. - Be
nedlta da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota· 
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Votação em globo da emenda de parecer favo-

rável. · 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Passa-se à votação em golobo das emendas 

de parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda· 

ção final. 

É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1 CAS 

Suprima-se o § 6" do art. t• do PLC n• 112, de 
192 (Projeto de Lei n• 2.802-C, de 1992, da Cãmara 
dos Deputados). 

São as seguintes as emendas rejeitadas: 

EMENDA N° 2·PLEN 

"Altera os parágrafos 1• e 2" e acres
centa os parágrafos 3°, 4°, s• e 6° ao ar!. 
389 do Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de maio 
de 1943." 

Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei da Cãmara 
n• 112192 a seguinte redação: 

• Art. 1• O art. 389 do Decreto-Lei n• 5.452, de 
1° de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 389 .............................................. . 
§ 1• Os estabelecimwentos em que tra

balham pelo menos 30 (trinta) trabalhado
res, mulheres e homens com mais de 16 
(dezesseis) anos de idade terão local apro
priado onde seja permitido guardar, sob vigi
lância e assistência técnica e educacional, 
os seus filhos do perfodo de amamentação 
até os seis anos de idade. 

§ 2" ............•.. Ir. .....................• , .•......•..... 
§ s• ...................................................... . 
§ 4• ....................................................... . 
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§ 5" ····-··-··-----·--·-····--···-······-·---
§ 6" ·····················································-

EMENDA N° 3-PLEN 

Substituam-se, no art. 1° do PLC n• 112/92, o 
qual dá nova redação ao art. 389 do Decreto-Lei n• 
5.452, de 12/5/43, os parágrafos 12 , 32 e 62 pelos 
que se seguem: 

"§ 12 Os estabelecimentos, exceto as 
microerqxesas, em que trabalham pelo me
nos 30 (trinta) funcionários com mais de de
zasseis anos de idade terão local apropriado 
onde seja permitido guardar, sob a vigilância 
e assistência técnica e educacional, os seus 
filhos do período de amamentação até os 6 
(seis) anos de idade. 

§ 3" Para a exigência contida no § 1• 
deste artigo as empresas poderão adotar o 
sistema de reembolso, cujo beneffcio deverá 
cobrir o pagamento da mensalidade da cre
che ou pré-escola de livre escolha do traba
lhador, do período de amamentação até os 
6 (seis) anos de idade. 

§ 6" Vinte por cento dos recursos desti
nados ao Sesc e Sesi serão aplicados em 
investimentos em creches e pré-escolas 
para atendimento às empresas com até 1 00 
(cem) trabalhadores com mais de 16 (dezas
seis) anos de idade. As empresas com 
maior número de empregados não são be
neficiadas com recursos originários desta 
fonte." 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5: 

Discussão, em turno único, Do Projeto 
de Lei da Câmara n• 124, de 1992 (n• 
636/91, na Casa de origem), que Acrescenta 
parágrafo ao art. 62 da Lei n• 5.969, de 11 
de dezembro de 1973, tomando inexigível, 
antes da decisão terminativa do recurso in
terposto à Comissão Especial de Recursos 
do PROAGRO, a dívida oriunda do crédito 
rural, tendo 

Pareceres sob n"s 303, de 1995, e 
287, de 1996, das Comissões 

- de Assuntos Econômicos, favorá
vel, nos termos do substitutivo que apresen
ta, com voto, em separado, do Senador 
José Eduardo Outra; e 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia (em virtude do Requerimento n• 750, de 
1995, de audiência), favorável ao projeto, e 

pela rejeição do substitutivo da Comissão de 
Assuntos Econõmicos, com voto em separa
do, vencido, do Senador José Bianco. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 592, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos lermos da alínea c, do artigo 279, do Regi

mento Interno do Senado FP.deral, requeiro o adia
mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 
124, de 1992, a fim de que a mesma seja feita na 
sessão de 28 de agosto do corrente ano. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. - Sér
gio Machado - Senador Valmir Campelo - Sena
dor Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. . 
A matéria voltará ·à Ordem do" Dia na sessão 

ordinária deliberativa do dia 28 de agosto próximo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 54, de 1993 (n• 444/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a 
prestação de assistência religiosa nas enti
dades hospitalares públicas e privadas, ten
do 

Pareceres sob n•s 388, de 1995, e 
297, de 1996, da Comissão 

-de Assuntos Sociais, 1• pronun
ciamento: favorável com emendas n•s 1 e 
2-CAS, que apresenta; 2" pronunciamento: 
(sobre as emendas de Plenário): favorável à 
emenda n• 3 (substitutiva) e pela prejudicia
lidade da de n• 4. 

Discussão em conjunto do projeto, do substitu
tivo e das emendas em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação do substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o 
projeto e as emendas a ele apresentadas. 
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A matéria vai à Comissão Diretora, para a re- · 
dação do vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N• 54, DE 1993 

Dispõe sobre a preslação de assis
tência religiosa nas entidades hospHala
res públicas e privadas, bem como nos 
estabelecimentos prisionais civis e mili
tares. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Aos religiosos de todas as confissões 
assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública 
ou privada, bem como aos estabelecimentos prisio
nais civis ou militares, para dar atendimento religioso 
aos internatos, desde que em comum acordo com 
estes, ou com seus familiares no caso de doentes 
que já não mais estejam no gozo de suas faculda
des mentais. 

Parágrafo único. A prestação de assistência re
ligiosa não será permitida se, a juízo das entidades 
supra-referidas, houver risco à vida ou à saúde do 
interno ou do religioso. 

Art. 2• Os religiosos chamados a prestar assis
tência nas entidades definidas no art. 1• deverão, 
em suas atividades, acatar as determinações legais 
e normas internas de cada instituição hospitalar ou 
penal, a fim de não pOr em risco as condições do pa
ciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou pri
sional. 

Art. 3° A todo interno nos estabelecimentos ci
tados no art. 1° é assegurado o direito de receber no 
mínimo, uma vista semanal de religiosos da confis
são religiosa que professe. 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias. 

Art. 5" Esta· lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Ar!. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Da Câmara n• 71, de 1995 (n• 
2.855/92, na Casa de origem), que amplia 
os limites do Parque Nacional do Superagüi, 
criado pelo Decreto n• 97.688, de 25 de abril 
de 1989, tendo 

Parecer sob n• 276, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emen
das. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do substi
tutivo e do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação do substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro

jeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção do vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o Substitutivo aprovado: 

EMENDA N° 1 - CCJ (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N• 71, DE 1995 

Amplia os limites do Parque Nacio
nal do Superagul, criado pelo Decreto n• 
97.688, de 25 de abril de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Esta lei redefine e amplia os limites do 

Parque Nacional do Superagui, criado pelo Decreto 
n• 97.688, de 25 de abril de 1989, de accrdo com o 
disposto nesta lei. 

Art. 2• Os limites do Parque Nacional do Supe
ragui, descritos a partir das cartas topográficas em 
escala 150.000 n"s SG22-X-D-III-2 (1 1 edição, 
1987), SG.22-X-D-111-3 (2" edição, 1992) e SG.22-X-

. D-111-4 (2" edição, 1992), editadas pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica, pas
sam a ser os seguintes: 

Área 1: Começa no ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7180375 e E=769650, situado 
no litoral sudoeste da ilha das Peças (ponto 1-1 ); se
gue por uma linha reta de distância aproximada 
1.300 metros. até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7181700 e E=769650, situa
do na confluência de dois cursos dágua (ponto 1-2); 
daf, segue por uma linha reta de distância aproxima
da 1.050 metros, até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7182650 e E=770000, situa
do na margem esquerda !lO rio das Peças (ponto 1-
3); segue a jusante, por esta margem, até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
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N=7183625 e E=769150 (ponto 1-4); segue por uma 
linha reta de dislãrlcia aproximada 900 metros, até 
atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7183650 e E=768250, situado na extremidade sul 
de um curso d!igua {ponto 1-5); segue a jusante pela 
margem direita deste e continua para o norte contor
nando a ilha das Peças, ultrapassando a Ponta das 
Palmeiras e atingindo o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7187150 e E=767550 {ponto 1-
6); segue por uma linha reta de distância aproxima
da 1,800 metros. até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7188850 e E=768250 (ponto 
1-7); segue con'tamando o !~oral da ilha, até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7189300 e 'E=769650 (ponto 1-8); segue por uma 
linha reta de áiS&ãncia aproximada 650 metros, até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7188750 e 6=770000 (ponto 1-9); segue por uma 
linha reta de dislãncia aproximada 500 metros, até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7188950 e &770300, situado na margem es
querda do rio das Laranjeiras {ponto 1-1 O); segue a 
jusante por esta margem, cruza a foz do rio das La
ranjeiras e segue contornando a ilha das Peças no 
rumo norte, cruzando a foz dos rios Guapicum e da 
Fonte, e atingimo o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N=7193050 e E=772200 (ponto 1-11 ); 
segue por uma lí'lha reta de distância aproximada 
125 metros, até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N= 7193450 e E=772275 {ponto 1-
12); segue contomando a ilha pela linha dágua, no 
rumo norte, até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7194000 e E=772950 {ponto 1-
13); daí, segue por uma linha reta de distância apro
ximada 2.525 melros, até o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=71941 00 e E=775500, situa
do na cabeceira do rio Mãe Luzia (ponto 1-14); segue 
pela margem direita do rio Mãe Luzia até sua foz e 
segue contornando a ilha das Peças, em direção sul 
pela linha dágua do Canal do Superagui, até atingir 
o ponto de Cllordenadas planas aproximadas 
N=7191200 e E=777175 (ponto 1-15); segue por 
uma linha reta de distância aproximada 475 metros, 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N=7191200 e E=776700 (ponto 1-16); segue por 
uma linha reta de distância aproximada 1.625 me
tros, até atingir o ponto de coordenadas planas apro
ximadas N=7189300 e E=776650 (ponto 1-17); se
gue por uma linha reta de distância aproximada 500 
metros, até o ponto de coordenadas planas aproxi
madas N= 7189300 e E= 777150 (ponto 1-18); segue 
no rumo sul, ccrmmando a ilha das Peças pela linha 

dágua do Canal do Superagui até atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N=7187000 e 
E=776600 (ponto 1·19); segue por uma linha reia de 
distância aproximada 925 metros, até o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N=7186300 e 
E=776000 (ponto 1-20); següe por uma linha reta de 
distância aproximada 2.1 00 metros, até o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N=7184375 e 
E=775225, s~uado na foz do rio Boguaçu (ponto 1-
21 ); daf, segue contornando a ilha das Peças, no 
sentido horário, cruzando a foz do rio Bandarra e 
contornando a Ponta do Superagui até atingir o pon
to de coordenadas planas aproximadas N=7180375 
e E=769650, ponto inicial desta descrição, fechando 
o perímetro da Área I. 

Área 11: Começa no ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7180475 e E=778000, situado 
no !~oral sul da ilha do Superagui (ponto 11-1 ); segue 
por uma linha reta de distância aproximada 1.500 
metros até o ponto de coordenadas planas aproxi
madas N=7182000 e E=778000 (ponto 11-2); segue 
por uma linha reta de distância aproximada de 1.525 
metros até atingir o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N=7182500 e E=776575 (ponto 11-3); 
segue por uma linha reta de distância aproximada 
2.050 metros, até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7184575 e E=776600, situa
do na margem esquerda do rio das Pacas (ponto 11-
4); segue pela margem esquerda do rio das Pacas 
até sua foz, cruza-a e segue no rumo norte pela li· 
nha dágua do Canal do Superagui, costeando a ilha, 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N=7187475 e E=778000, s~adas na base norte 
do Morro do Superagui (ponto 11-5); segue por uma 
linha reta de distância aproximada 245 metros, até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7187550 e E=778200 (ponto 11-6); segue pela li
nha dágua do Canal do Superagui, na direção norte, 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N=7189700 e E=778550 (ponto 11-7); daí, segue 
por uma linha reta de aproximadamente 3.350 me
tros até atingir o ponto de coordenadas planas apro
ximadas N=7193100 e E=778300, s~uado na extre
midade noroeste da ilha do Pinheiro (ponto 11-8); se
gue por uma linha reta de distância aproximada 
1.550 metros até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7194625 e E=779325 (ponto 11-
9); segue no rumo norte contornando a ilha Olaria 
pela linha dágua até o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N=7195050 e E=779700 (ponto 11-10); 
segue por uma linha reta de distância aproximada 
175 metros até atingir o ponto de coordenadas pia-
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nas aproximadas N=7195200 e E=779800, situado 
na Ponta do Morro (ponto 11-11); segue pela linha 
dágua costeando a ilha do Superagui até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7195450 e E=780440, situado no extremo-oeste 
da Enseaâa do Engenho (ponto 11-12); segue por 
uma linha reta de aproximadamente 1.500 metros 
até o ponto de coordenadas planas aproximnadas 
N=7196800 e E=781075, situado na Ponta da Lage 
(ponto 11-13); segue pela linha dágua costeando a 
ilha, até a Ponta do Canudal, ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7197000 e E=7811 00 (ponto 
11-14); segue por uma linha reta de aproximadamen
te 1.550 metros até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7197 400 e E=782825, situa
do na exiremidade sudoeste da ilha do Segredo 
(ponto 11-15); segue costeando o litoral oeste desta 
ilha até o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7197650 e E=783000 (ponto 11-16); segue por 
uma linha reta de distância aproximada 725 metros 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N=7198225 e E=783500 (ponto 11-17); daf segue 
costeando o litoral da ilhota, no rumo norte, até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7198650 .e E=783275 (ponto 11-18); segue por 
uma linha reta de distância aproximada 1.300 me
tros, até atingir o ponto de coordenadas planas apro
ximadas N= 7199375 e E= 784325, situado no extre
mo-oeste da ilha Mimosa (ponto 11-19); segue por 
uma linha reta de distância aproximada de 825 me
tros, até atingir o ponto de coordenadas planas apro
ximadas N=7200250 e E=784225, situado no topo 
de uma elevação de costa aproximada de 72 metros 
(ponto 11-20); segue por uma linha reta de distância 
aproximada 1.200 metros, até atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N= 7201400 e 
E=784350 (ponto 11-21); daí, segue pelo divisor de 
águas entre as bacias dos rios dos Patos e Branco e 
as bacias dos rios Sebui, Poruquara e Utinga, a les
te e ao norte, até atingir o divisor entre a bacia do rio 
Branco e a bacia.® rio Varadouro, na Serra do Rio 
Branco, divisa eritre os estados do Paraná e São 
Paulo (ponto 11-22); segue pela divisa dos dois Esta
dos até atingir o ponto de coordenadas planas apro
ximadas N=7204000 e E=790650, sftuado no topo 
do Morro do Costa ou da caçada (ponto 11-23); des
se ponto, segue pela margem esquerda de um curso 
dágua sem denominação que desce a encosta do 
morro, pela sua face sul, até sua foz no Canal do 
Varadouro, ponto de coordenadas planas aproxima
das N=7203150 e E-790800 (ponto 11-24); segue 
pela margem direita do canal do Varadouro, em dire-

ção nordeste, até atingir a divisa dos estados do Pa
raná e São Paulo, no ponto de coordenadas planas 
aproximadas N=7204725 e E=793850 (ponto 11-25); 
segue pela divisa dos estados do Paraná e São 
Paulo, contornando a ilha do Superagui até a embo
cadura no oceano Atlântico do Canal do Ararapira, 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7197550 e E=792600 (ponto 11-26); daí, segue em 
dineção sudoeste, contornando a ilha do Superagui 
pela orla marítima da praia Deserta, até a Ponta Iná
cio Dias (ponto 11-27); segue pela orla, contornando 
a ilha do Superagui na direção oeste, até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7180475 e E=778000, ponto inicial desta descri
ção, fechando o perímetro da Área 11. 

Art. 3° Ficam excluídas da Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n• 
90.883, de 31 de janeiro de 1985, e da Estação Eco
lógica de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n• 
87.222, de 31 de maio de 1982, todas as áreas per
tencentes originalmente a essas unidades incluídas 
nos novos limites do Parque Nacional do Superagui, 
bem como as porções das ilhas do Superagui e das 
Peças não integrantes do Parque Nacional. ' 

Art. 4° Os acréscimos de terra que vierem a so
frer as ilhas do Superagui e das Peças, ao longo do 
perímetro do Parque Nacional que acompanha a 
orla marftima, em decorrência da deposição de sedi
mentos e ação das correntes marinhas e marés, fi
carão automaticamente incluídos na área do Parque. 

Art. 5" A navegação pelo canal do Varadouro 
será pennitida, de acordo com as nonnas e condições 
estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Art. 6' Utilização das terras integrantes da ilha 
das Peças e da ilha do Superagui, não incluídas nos li
mites do Parque Nacional, bem como do entorno des
sas ühas, numa faixa de até 2 quilOmetres, seguirá re
gulamentação a ser estabelecida pelo lbama 

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ao Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 79, DE 1995 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de 

Lei do Senado n°140, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 79, de 1995 (n• 
3.849/93, na Casa,..de origem), que dispõe 
sobre autorização para funcionamento e ca
dastramento de empresas destinadas ao 
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desmonle de veículos automotores e dá ou
tras prcMdências, tendo 

Palecer sob n' 285, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, laVOiável à matéria com emendas n"s 1 

· a 3-CCJ,. que apresenta, e pela prejudiciali
dade do Projeto de Lei do Senado n' 140, 
de 1995. que tramita em conjunto. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A Presidêrncia esclarece ao Plenário que, em 

atendimento à solicitação preliminar contida no Pa
recer n• 285, dffi!JI!flCiou junto à Câmara dos Deputa
dos e determinoo a juntada ao processado da reda
ção final aprovada naquela Casa. 

Em discussão o projeto e as emendas, em tur
no único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejufzo das emen
das. 

Os Srs Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação em.giobo das emendas, todas de pa

recer favorável. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE lEI DA CÂMARA N° 79, DE 1995 
(N' 3.849193, na Casa de origem) 

Dispõe sobre autorização para fun
cionamento e cadastramento de empre
sas destinadas ao desmonte de veículos 
automotores e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Dependerá de autorização do órgão pú

blico competente a instalação e funcionamento de 
empresas que se dediquem, total ou parcialmente, a 
operação de desmonte de veículos, alienação de 
suas peças ou sucata. 

Art. 2' A autorização somente será concedida 
após o preenchimento dos seguintes requisitos: 

I - comprovação do registro do contrato social 
ou demais ates constitutivos da empresa; 

11 - expedição de alvará dispondo sobre a ins
talação da empresa em local permitido; e 

III - apresentação do livro de registro de co
mercialização de peças e acessórios de veículos 
desmontados. 

§ 1' A autorização de que trata este artigo vi
gorará pelo prazo de 2 (dois) anos, contados de sua 
expedição, podendo ser prorrogado por iguais pe:ío
dos sucessivos a requerimento do autorizado. 

§ 2' O requerimento de prorrogação a que se 
refere o parágrafo anterior deverá estar acompanha
do dos documentos referidos nos incisos do caput 
deste artigo e ser apresentado nos últimos 6 (seis) 
meses de vigência da autorização, além das certidõ
es negativas criminais dos sócios da empresa. 

Art. 3' O livro de comercialização de peças e 
acessórios de veículos desmontados, a que se refe
re o inciso III do artigo anterior, além de outras exi
gências constantes da regulamentação de trânsito, 
conterá informações relativas a: 

I - identificação dos vefculos e, quando for o 
caso, das peças adquiridas, estocadas ou vendidas: e 

11 - identificação civil e fiscal das pessoas que 
vendem ou adquiram produtos de empresas de des
monte, indicando, inclusive, as peças vendidas ou 
adquiridas. 

Art. 40 A eletivação do desmonte somente po
derá ocorrer após realização de consulta ao órgão 
oficial competente sobre a procedência do veículo, 
acompanhada, para recolhimento, do respectivo cer
tificado de registro. 

Parágrafo único. A não-observância do dispos
to neste artigo sujeitará o infrator a imediata interdi
ção administrativa e apreensão dos veículos e peças 
cuja procedência seja desconhecida, até que se es
clareça a licitude de sua origem e comercialização. 

Art. 5° A violação de qualquer dos dispositivos 
desta lei constitui crime de ação pública, punido com 
pena de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção e multa. 

Ar!. 6' As autoridades administrativas que tive
rem conhecimento de crime previsto nesta lei, inclu
sive em autos e papéis que conhecerem, sob pena 
de responsabilidade, remeterão ao Ministério Públi
co os elementos comprobatórios da infração, para 
instrução do procedimento criminal cabível. 

Art. 7' Em tudo o mais em que couber e não 
contrariar os artigos desta lei, aplicar-se-ãO o Código 
Penal e o Código de Processo Penal. 

Ar!. 8' As empresas já existentes procederão, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) áoas contados da regula
mentação desta lei, à regularização de suas atividades. 

Art. 9° O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua 
publicação. 
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Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 

ção: 

Art. 11. Revogam-se as disposições em centrá-

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N° 1-CCJ 

Dê-se à emenda do projeto a seguinte reda-

"Dispõe sobre autorização para instala
ção e funcionamento de empresas destina
das ao desmonte de vefculos automotores e 
dá outras providências. • 

EMENDA N° 2-CCJ 

Dê-se ao inciso 11 do art. 2" a seguinte redação: 

"Art. 2° ·••····•·••••••••···•·•·······•···•·····•····•····• 
11 - apresentação do alvará de instala-

ção da empresa em local permitido: e 

EMENDA N 2 3-CCJ 

Dê-se ao § 2.• do art. 2" a seguinte redação: 

"Ar!. 2° ..•.•.•...•.•.•••.•..................•....••...... : 
§ 2° O requerimento de prorrogação a 

que se refere o parágrafo anterior deverá 
estar acompanhado dos documentos referi-· 
dos nos incisos do caput deste artigo e das 
certidões negativas criminais a que se refere 
o inciso 11 do art. 37 da Lei n• 8.934, de 21 
de novembro de 1994, devendo ser apre
sentado nos últimos 6 (seis) meses de vi-
gência da autorização.· · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 9: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°140, DE 1995 .. 

(Tramitando em conjunto com <i Projeto de 
Lei da Câmara n• 79, de 1995) 

Disc.~;~§São, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 140, de 1995, de auto-· 
ria do Senador Emandes Amorim, que dis
põe sobre a comercialização .de partes usa
das de vefculos automotores, tendo 

Parecer, sob n• 285, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela prejudicialidade, e favorável ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 79, de 1995, que trami
ta em conjunto, com emendas n"s 1 a 3-
CCJ, que apresenta. 

O projeto está prejudicado em virtude da apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n• 79/95, com o 
qual tramita em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 10: 
Discussão, em turno único, do Proje

to de Decreto Legislativo n• 37, de 1995 (n• 
317/93, na Câmara dos .Deputados), que 
aprova o texto da Convenção lnterameri
cana sobre Conflitos de Leis em Matéria 
de Adoção de Menores, celebrada em La 
Paz, em 24 de maio de 1984, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n•s 360, de 
1995, e 293, de 1996, das Comissões 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional; e 

-de Assuntos Sociais (em virtude do 
Requerimento n• 937, de 1995, de audiên
cià). 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · · 
Em votação. ' 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

.. (I SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 11: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n• 294, de 1996, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Offcio n° 859/95, do Presi
dente da Câmara dos Deputados, concluin
do pela correção de lapso formal no substi
tutivo aprovado por esta Casa, em 3 de àbril 
de 1995, ao Projeto de Lei da Câmara n• 95, 
de 1994 (n• 2.904/92, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a atualização dos valores 
das comissões devidas a representante co
mercial, em caso de mora no pagamento, e 
pela remessa de novos autógrafos à Câma
ra dos Deputados. 

Em discussão o parecer, em turno único.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores <tl)e o aprovam. queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Serão remetidos à Câmara dos Deputados no
vos autógrafos do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 95, de 1994. 

~ o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER N• 294, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 
1994 (n• 2.904192, na origem) de iniciativa 
do Presidente da República, que • Dispõe 
sobre a atualização elos valores das comis
sões devidas a representante comercia~ 
em caso de mora no pagamento". 

Relator: Senador Romero Jucá 
Foi encaminhado a esta Comissão de Assun

tos Sociais o Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 
1994, para a análise do Ofício SGM-P/859/95, do 
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que 
faz referência aos autógrafos do substitutivo desta 
Casa ao projeto em epígrafe, encaminhados à Câ
mara dos Deputados, através do Ofício n• 418/95, 
para apreciação. 

No referido ofício, o Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados alega: 

·o substitutivo retromencionado foi dis
tribuído à Comissão de Economia, Indústria 
e Comércio; Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público e Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, 
para análise da matéria. O relator designado 
na Comissão de Mérito, ao examinar a pro
posição, encontrou lapso formal evidente no 
substitutivo que determina acréscimo de pa
rágrafo único a artigo da lei que já conta 
com estes sete outros parágrafos. O art. 32 
da Lei n• 4.886/95 realmente não possui pa
rágrafo, mas a Lei n• 8.420192 acrescentou
lhe sete. O Senhor Relator sugere que, sen
do o segundo daqueles parágrafos referente 
à mesma matéria tratada no projJto, seria 
de boa técnica legislativa a sua alteração e 
não o acréscimo de novo parágrafo com 
conteúdo semelhante. 

Tendo em vista que, após o apareci
mento de emendas do Senado Federal a 
projetes da Câmara dos Deputados, a esta 
só compete aprová-los ou rejeitá-los, devol
vo os autógrafos referidos a esta Casa, para 
a correção de lapso formal, nos termos do 
art. 199, parágrafo único, do Regimento in
terno da Câmara dos Deputados. 

Rnalmente, ressalto que o equívoco cir
cunscreve-se a aspectos formais da matéria, 
em nada comprometendo o conteúdo das deli
berações havidas em qualquer das Casas. 

Como se vê, o projeto em apreço já foi aprova
do por esta Comissão, bem como pelo Plenário des
ta Casa. 

Dessa forma, compete a esta Comissão suprir 
o lapso formal cometido, nos térmos regimentais, 
verbls. 

"Art. 325. Verificada a existência de 
erro em texto aprovado e com redação defi
nHiva, proceder-se-á da seguinte maneira: 

c) tratando-se de inexatidão material, 
devida a lapso rnanffesto ou emo gráfico, 
cuja correção não importe em afteração no 
sentido da matéria, o Presidente adotará as 
medidas especfficadas na alínea anterior, 
mediante offcio à Presidência da República 
ou à Câmara, dando ciência do fato, poste
riormente ao Plenário." 

Faz--se, pois, necessário adequar o texto apro
vado pelo Senado Federal, alterando-se a redação 
do § 2" do art. 32 da Lei n• 4.886, de 9 de dezembro 
de 1965, modfficada pela Lei n• 8.420, de 8 de maio 
de 1992. 

Pelo exposto, opinamos pela remessa de no
vos autógrafos à Câmara dos Deputados, com a se
guinte redação: 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N° 95, DE 1994 

(PL n• 2.904-D, de 1992, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a atualização dos valo
res das comissões devidas a repre
sentante comercial, em caso d<> mora no 
pagamento. 

Substitua-se o Projeto pelo segui'lle: 
Altera o§ 2" do art. 32 da Lei n• 4.886. de 9 de 

dezembro de 1965, que regula as atividades dos 
representantes autõnomos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O § 2° do art. 32 da Lei n• 4.886, de 9 

de dezembro de 1965, alterado pela Lei n• 8.420, de 
8 de maio de 1992, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 2" Os valores das comissões a que 
fizer jus o representante comercial serão 
atualizados monetariamente, em caso de 
mora, pelos Cndices e critérios adotados 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 51 

para a correção dos valores dos créditos de 
na tu reza trabalhista. • 

Art. 2" Esta Lei entra me vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presi
dência, não havendo objeção do Plenário, deterr:1ina 
a inclusão da Mensagem n• 176, de 1996, na Ordem 
do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã
escolha de autoridade, o Sr. Jorge Konder Bomhau
sen, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Portuguesa. 

A Presidência convoca sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, após o encerramento da presente 
sessão, destinada à apreciação de requerimentos de 
transcrição nos Anais e de urgência. 

O. SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais que serão lidas 
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Levy 
Dias. · 

São lidas as seguintes: 
.. 

PARECER N2 329, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Substitutivo do Se
nado ao Projeto dé Lei da Câmara n• 85, 
de 1993 (n• 2.303, de 1991, na Casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 85, de 1993 (n• 2.303, de 1991, na Casa de 
origem), que dá nova redação aos arts. 825, 841, 
845, 846, 847, 848 e 849 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1995. -José Sarney, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- LeVy- Dias~ . Renato cathelros. 

ANEXO AO PAREC~ N2 329! DE 1995 

Redação finat do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 85, 
de 1993 (n• 2.303, de 1991', na Casa de 
origem), que dá nova redação aos arts. 
825, 841, 845, 846, 847, 848 e 849 da Con
solidação das Leis do TtabÍIIhO. 

O Congresso Nacional decreta:· 
Art. 1• Os arts. 825, 841, 845, 846, 847, 846"' 

849 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-

da pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 12 de maio de 
1943, passam a vigorar com a seguinte redação: 

'Ar!. 825. As provas serão obrigatoria
mente produzidas na audiência, sendo res
ponsabilidade das partes conduzir as suas 
testemunhas para prestarem depoimento. 

§ 1° Pretendendo a notificação das tes
temunhas, as partes deverão apresentar os 
respectivos róis até quinze dias antes da au
diência, sob pena de preclusão do direito de 
requerer a intimação ou a notificação das 
testemunhas. 

§ 22 As partes deverão diligenciar so
bre eventual devolução de notificação das 
testemunhas arroladas, requerendo o que 
for conveniente, no prazo de cinco dias a 
contar da intimação da devolução, sob pena 
de serem responsabilizadas pela presença 
das mesmas na audiência. 

§ 32 As testemunhas que, apesar de 
notificadas, não comparecerem à audiência, 
sem· mctivo justificado, ficarão sujeitas a 
condução coercitiva, além das penalidades 
previstas no art. 730 desta Consolidação. • 

············-··-· .. •················-··········· .. ·-···--· 
'Ar!. 841. Recebida e protocolada a 

reclamação, o escrivão ou chefe de secre
. taria, dentro de quarenta e oito horas, re
meterá· a segunda· via da petição, ou do 

· · ·termo, ao reclamado, notificando-o, ao 
mesmo tempo, para produzir a sua defesa 
no prazo de quinze dias e comparecer à 
audiência ·de julgamento, que será a pri-
meira desimpedida. · 

§ j2 ·-············-··········--····-·········-·-···· 

§ 2" ···············--···············:-·-··········-·-· 

• Art. 845. O reei amante e o reclamado 
comparecerão à audiência acompanhados 
das suas testemunhas, desde que requeri
das na reclamação ou na defesa, observado 
o disposto no art. 825 desta Consolidação. 

Art. 846. No prazo de quinze dias conta
dos da notifiCBçáo da reclamação, o reclama
do deverá aduzir sua defesa e requerer as 
provas que desejar produzir em audiência 

§ 1° Após a defesa, será aberta vista 
ao reciamantc, PBjiil. no prazo de sete dias, 
requerer as provas· que desejar produzir em 
audiência e se pronunciar sobre os docu
mentos juntados pelo reclamado. 
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§ 2" Expirado o prazo mencionado no 
parágrafo anrorior e havendo requerimento 
de prova pericial, os autos irão conclusos ao 
juiz ou presidente, que poderá deferi-las 
imediatamente, antecipando a formação de 
prova a ser apresentada na audiência de jul
gamento. 

§ 3° O juiz ou presidente, inde
pendentemente de requerimento, conhecerá 
do peáKio e o juiz ou a Junta proferirá obri
gatoriamente decisão quando: 

I - a questão do mérito for unicamente 
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não 
houver necessidade de produzir prova em 
audiência; 

11-ocorrer a revelia. 
Art 847. Iniciada a audiência, o juiz ou 

presidente proporá a conciliação. 
§ 1• Se houver acordo, lavrar-se-á ter

mo, assinado pelo presidente e pelos litigan
tes, coosignando-se o prazo e demais condi
ções para o seu cumprimento. 

§ 2!' Entre as condições a que se refere 
o parágrafo anterior, deverá ser estabelecida a 
de !içar a parte que não cumprir o acordo obri
gada a satisfazer integralmente o pedido ou 
pagar uma indenização convencionada, sem 
prejufzo do cumprimento do acordo. 

Art 848. Não havendo acordo, seguir
se-á a instrução do processo, podendo o pre
sidente ex officio ou a requerimento de qual
quer juiz dassista, interrogar os litigantes. 

§ 1" ···········································--
§ 2!' ••••••••••·••· ···············-···········-·-···· 
Art 849. ····················--···-·······--·-· 
§ 1° A situação ensejadora da força 

maior referida no caput deste artigo deverá 
ser consignada em ata. 

§ 2!' Se não houver pauta desimpedida 
no perfodo de trinta dias após o infciO da au
diência, será aberta pauta extraordinária 
para sua realização. • 

Art 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 330, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara no 112, de 
1992 (11" 2.802, de 1992, na casa de ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
da Emenda do Senado ao projeto de Lei da Câmara 
n• 112, de 1992 (n• 2.802, de 1992, na Casa de ori
gem), que altera as§§ 1° e 2" e acrescenta os§§ 3•, 
4", 5° e a• ao art. 389 do Decreto-Lei n• 5.452, de 1• 
de maio de 1943. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1996.- José Sarney, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias - Renan calhelros. 

ANEXO AO PARECERN°330, DE 1996 

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 112, de 
1992 (n" 282, de 1992, na Casa de origem), 
que attera os §§ 1• e 2° e acrescenta os §§ 
s•, 4", 5• e e• ao art 389 do Decreto-Lei n• 
5.452, de 1° de maio de 1943. 

EMENDAN°1 
(Corresponde à Emenda n• 1 - CAS) 

"Suprima-se o§ 6" do art. 1° do Projeto." 

PARECER N• 331, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 79, 
de 1995 (n• 3.849, de 1993, na casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 79, de 1995 (n• 3.849, de 1993, na Casa de 
origem), que dispõe sobre autorização para funcio
namento e cadastramento de empresas destinadas 
ao desmonte de verculos automotoras e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho 
de 1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias - Renan calhelros. 

ANEXO AO PARECER N° 331, DE 1996 

Redação final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara no 79, de 1995 (n" 3.849, 
de 1993, na casa de origem), que se dispõe so
bre autorização para Instalação e funcionamento 
de empresas destinadas ao desmonte de vPícu
los automotoras e dá outras providências. 

EMENDAN°1 
(Corresponde à Emenda n• 1 - CCJ) 

Dê-se à ementa a seguinte redação: 

"Dispõe sobre autorização para instala
ção e funciom:mento de empresas destina-
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das ao desmonte de veículos automotoras e DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 
dá outras providências. • 

EMENDAN2 2 
(Corresponde à Emenda n• 2 - CCJ) 

Dê-se ao inciso 11 do ar!. 2• a seguinte redação: 

'Art.22. ·····················-·····-·········-···-·-· ~ 

11 - apresentação do alvará de instala
ção da empresa em local pennilido; e' 

EMENDAN°3 
(Corresponde à Emenda n• 3- CCJ) 

Dê-se ao § 22 do art. 22 a seguinte redação: 

'Ar!. 22 ·························-·······-·········-·· 

§ 22 O requerimento de prorrogação a 
que se refere o parágrafo anterior deverá 
estar acompanhado dos documentos referi
dos nos incisos do caput deste artigo e das 
certidões negativas. criminais a que se rele-. 
re o inciso 11 do art. 37 da Lei n• 8.934, de 
21 de novembro de · 1994, devendo ser 
apresentado nos últimos seis meses de vi
gência da autorização. • 

PARECER Nt 332, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação flrial do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 37, de 1995 (n• 317, de 
1993, na Câmara dO$ Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta· a redação fr
nal do Projeto de Decreto Legislativo n• 37,. de · 
1995 (n2 317, de 1993, na Câmara dos Deputa'.' 
dos), que aprova o texto da Convenção lnterameri
cana sobre Conflitos de Leis em Matéria de· Ado-. 
ção de Menores, celebrada em La Paz, em 24 de 
maio de 1984. 

Sala de Reu~iões da Comissão: 18 de junho 
de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney Suassu- ~ 

na - Relator- Levy Dias - Renan Cellielros. 

ANEXO AO PARECER N° 332, DE 1996 

Redação final do Projeto de Decreto 
legislativo no 37, de 1995. (n• 317, de 
1993, na Câmara dos Deputados) 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos 
tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

Aprova o texto da Convenção lntera
mericana sobre Contlitos de Leis em Ma
téria de Adoção de Menores, celebrada 
em La Paz, em 24 de maio de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 12 É aprovado o texto da Convenção lnte

ramérícana sobre Conflitos de Leis em Matéria de 
Adoção de Menores, celebrada em La Paz, em 24 
de maio de 1984,·· 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem 
modificação da Convenção, bem como quaisquer 
atos que, nos. tennos do art. 49, I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gra· 
vosos ao património nacional. . 

. Art. 22 Este decreto legislatiVo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os pare-
ceres vão· à publicação. . . 

· ·Sobre a mesa, requeriinento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário' em exercfcio, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 593, DE 1996 

Senhor Pràsidénte, · 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a .dispen~ de publicação, para imediata 
di~o e votação, da redação final Substitutivo 
do Senado ao. Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 
1993 (n• 2.303191, na Casa de origem), oferecido 
pela Comissão Diretom como conclusão ao Parecer 
n• 526, de 1995, que dá nova ri!dação aos arts. 825, 
841,.845; 846,847, 848e 849 da Consolidação das 
Leis do Trabalho •... 

. Sala das seSsões, 18 de junho de 1996. - Ney 
Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprova
do o requerimenio, passa-se à discussão da reda
ção final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir a matéria. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do ora~r.) - Sr. Presidente, 
como a matéria ora em discussão relere-sã à Con
solidação das Leis do Trabalho, lembro aos Srs. Se
nadores que, amanhã, a Comissão de Assuntos 
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Econõmicos vai receber os presidentes das princi
pais centrais sindicais de trabalhadores. Sugerimos 
à Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados 
-e fomos ouvidos -que fizesse sessão conjunta com 
a Comissão de Assuntos Económicos do Senado 
Federal. 

Portanto, convido os Srs. Senadores para a 
reunião que se realizará amanhã, às 1 Oh, na Comis
são de Assuntos Económicos. Serão ouvidos os Srs. 
Vicente Paulo da Silva, Luiz Antônio de Medeiros. e · 
os presidentes de todas as centrais sindicais, que la-· 
larão sobre a siluação do desemprego e condições 
de trabalho no País. 

O SR. PRESIDENTE {José.Sarney)- Não ha
vendo mais quem peça a palavra; encerro a discUS' 
são. 

Em votação a redação final. 
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sen!ados. (Pausa.) 
Aprovada .... · · · . 
o projeto volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE {José ~mey) .:, ~bre a 

mesa, requerimento que será fido pelo Sr .. 1•. secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

. . É lido e aPr~)lad~ <Hl~guinte:. 

REQUERIMENTO N• 594, DE 1996 ... 

Senhor PresidentE(!, · · · · · · 
Nos tennos do art. 321 i:lo Regimento lnte'm6, 

requeiro a dispensa de publicação; !)'ara iniédia:tà 
discussão e vo!ação, da redação final da Emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Cãm,ara n• 112; dé 
1992 (n• 2.802/92, na· Càsa· de origem); que aHêrá · 
os §§ 1° e 22 e acrescenta §§·ao, 4•,5• e 6"' ao art 
389 do Decreto-Lei n°5.452, de 12 de maiodé·1943. 

Sala das Sessões, 1 B de junho de 199S. '-' Ney 
Suassuna · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- AproVa
do o requerimento, passa-se à discussão da reda-
çãofinal. · · · 

Em discussão a redação finai.(Pausa.) · : · : · 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
O projeto volta à Câmara dos Deputados.· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 595, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final das Emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 
1995 (n2 3.849193, na casa de origem), que dispõe 
sobre autorização para funcionamento e cadastra
me!'1to de empresas destinadas ao desmonte de veí
culos automotoras e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996.- Ney 
Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprova
do o requerimento, passa-se à discussão da reda
ção final. 

Em discussão a rédação final. (Pausa.) 
·Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
· Em votação. 
Os Srs. SenadoreS que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
· · Aprovada. · 

· O projeto volta à Câmara dos Deputados. 
·O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

:: REQUERIMENTO.N" 596, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 37, de 1995 (n• 317/93, na 
Câmara dos .Deputados), que aprova o text0 da 
Convenção lnteramericana sobre Conflttos de Leis 
em Matéria de Adoção de Menores, celebrada em 
La Paz, em 24 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996.- Ney 
Suassuna •. · 

... O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o requerimento, passa-se à discussão da reda
ção final. 

Em discussão a redação finai.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
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·o projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa

se, agora, à apreciação do Requerimento n• 588, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Resolução n• 57, de 1996. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se re

fere figurará na Ordem do Dia do segundo dia útil, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combina
do com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se à apreciação do Requerimento n• 589, de urgên
cia, lido também na Hora do Expediente, para oPro
jeto de Resolução n• 58, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária, nos termos do art. 345, _li, combinado com 
o art. 4°, da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que, no dia 22 de maio 
ú~imo, esta Casa apreciou o Projeto de Lei da Câ
mara n• 96, de 1992, quando aprovou uma emenda 
de redação àquela proposição. Todavia, quando da 
confecção dos autógrafos, a Presidência constatou a 
existência de incoerência na redação do texto a ser 
remetido à sanção. 

Nesses termos, em obediência ao disposto no 
art. 325, a, do Regimento Interno, a Presidência con
cede a palavra ao nobre Senador Garlos Bezerra, 
para que se manifeste sobre a matéria 

PARECER DE PLENÁRIO 

A respeito de incoerência no texto dos 
autógrafos. do Projeto de Lei da Câmara n• 
96, de 199.2 (n• 79/91, na Câmara dos De
putados), ··de iniciativa do Poder Executivo, 
que "modifica o valor da pensão especial de 
que trata o art. 1° da Lei n• 7.099, de 1° de 
junho de 1983, e dá outras providências", 
nos termos do art. 325, alínea a, do Regi-
mento Interno do Senado Federal. · 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
no dia 22 de maio do corrente ano, teve este Plená
rio oportunidade de discutir e votar o Projeto de Lei 
da Câmara n• 96, de 1992 (n• 79, de 1991, na Câ-

mara dos Deputados), de iniciativa do Poder Execu
tivo, que "modifica o valor da pensâo especial de 
que trata o art. 1° da Lei n• 7.099, de 1° de junho de 
1983, e dá outras providências'. 

Objetiva o projeto em questâo corrigir o valor 
da pensâo especial concedida pela Lei n• 7.099, de 
1983, a Dom José Newton de Almeida Batista, Arce
bispo Emérito de Brasma e ex-Ordinário Militar, para 
o equivalente a quinze salários mínimos. 

Conforme justifica o Senhor Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas, na exposição de moti
vos que <tcompanha a proposição, a correção dos 
valores da pensão especial em apreço é exigida 
pela defasagem do valor fixado pela citada Lei n• 
7.099, de 1983, em cinco salários mínimos, que vem 
impedindo o ilustre prelado de manter vida condigna, 
especialmente em virtude de sua avançada idade. 

Trata-se de proposta das mais meritórias. 
Gabe à União, em vista das enormes contribuições 
de Dom José Newton às Forças Armadas, em 27 
anos como Vigário Castrense, Arcebispo Militar e 
Ordinário Militar do Brasil, dar ao digno e já nonage
nário Arcebispo Emérito condições de vida compatf
veis com os serviços por ele prestados. 

Na preparação dos respectivos autógrafos, ve
. rificou-se, entretanto, grave incoerência entre a pro
posta inicial e o aprovado no Congresso Nacional. 

A Câmara dos Deputados, com vistas a ade
quar a proposição ao disposto no art. 7", IV, da Car
ta Magna, que estabelece os critérios para a fixação 
do salário mínimo e veda qualquer vinculação ao 
seu valor, a~erou o art. 1° da proposta do Poder 
Executivo, fixando o valor da pensão em 
Cr$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e qua
renta mil cruzeiros), moeda corrente da época, mar
ço de 1992, corrigido pelos mesmos índices e na 
mesma data em que forem concedidos aumentos 
gerais aos servidores públicos da União. Esta casa 
aprovou a proposição sem alterações. 

Com a defasagem da moeda, no entanto, este 
valor atinge, hoje, patamares muito reduzidos, abaixo, 
mesmo, do que vem recebendo o nobre destinatário. 

t necessário, daí, atualizar o valor para resga
tar a proposta inicial e manter fidelidade ao aprova
do pela Câmara dos Deputados e por esta Casa. 
Dentro desse critério, a pensão deve, então, ser fixa
da, em junho de 1996, em R$1.680,00. 

Felizmente, nosso Regimento Interno é sá
bio, permitindo correções necessárias em proposi
ções mesmo quando aprd!íadas, se constatado o 
erro. Trata-se do art. 325 da lei interna do Senado 
Federal. 
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Assim sendo, de conformidade com o disposto 
no art 325, a, do Regimento Interno, solicito seja re
tificado o texto do Projeto de Lei da Câmara n• 96, 
de 1992, aprovado por esta Casa, rhéâiante a se
guinte emenda de redação: 

EMENDA DE REDAÇÃO 

Dê-se ao art 1• do PLC n• 96, de 1992, a se
guinte réâação: 

• Art. 1° É concedida a Dom José New
ton de Almeida Batista uma pensão especial 
mensal no valor, em junho de 1996, de 
R$1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta 
reais), sendo esse valor reajustado nos 
mesmos índices e na mesma data em que 
forem concedidos aumentos gerais aos ser
vidores públicos da União. • 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. - Se
nador Carlos Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O Rela
tor conclui pela apresentação de emenda de reda
ção, visando sanar o vício da proposição. 

Em votação a alteração proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Presidência tomará as providências necessá

rias à confecção de novos autógrafos. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o autógrafo encaminhado 
à sanção: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 96, DE 1992 

Modifica o valor da pensão especial 
de que tra!a o art 1• da Lei n• 7-099, de 
13 de Junho de 1983, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° É concedida a Dom José Newton de Al

meida Batista uma pensão especial mensal no valor, 
em junho de 1996, de R$1.680,00 (hum mil, seiscen
tos e oitenta reais), sendo esse valor reajustado nos 
mesmos índices e na mesma data em que forem 
concedidos aumentos gerais aos servidores públicos 
daUnião. · 

Parágrafo único. A pensão a que se refere este 
artigo não se estenderá a deseendentes ou even
tuais herdeiros do beneficiado, sendo extinta com o 
seu óbito. 

Art 2" A despesa decorrente desta Lei correrá 
à conta de encargos previdenciários da União, em 

respetto ao determinado pela Lei n• 7.099, de 13 de 
junho de 1983. 

Art 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 4• Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, pela Uderança do PFL 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL- BA. Como Uder, pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, não preciso salientar a gravidade 
da situação que o País atravessa em viriude dos 
problemas provocados pela inação do Governo no 
que tange ao Movimento dos Sem-Terra. 

Cumpre-me vir a esta tribuna porque alertei 
quando aconteceu o incidente em Eldorado dos ca
rajás. Condenei a ocorrência, porque sabia que 
aquele fato estava tomando maiores. dimensões, jus
tamente para que se pudesse fazer o que se está fa
zendo em todo o território nacional: vivendo-se, 
como se víve, momentos de gravidade em todos os 
Estados do País. . 

No caso do Pará, infelizmente, fa~ou, na hora 
própria, manifestação de S. Ex" o Governador Almir 
Gabriel, assumindo a responsabilidade do que auto
rizou aos seus prepostos fazerem e condenando o 
excesso ocorrido. Se tivesse, na realidade, dtto que 
mandou desobstruir uma via que não poderia ser 
obstruída e que os seus prepostos exageraram 
numa reação contra os sem-terra, acredtto que S. 
Ex" teria procedido corretamente no episódio, e não 
teria passado pelos momentos injustos por que tem 
passado, em virtude de sua atuação naquele caso. 

Os homens públicos são obrigados a assumir 
posições nem sempre as mais simpáticas, mas é do 
dever de cada um assumir na hora própria a sua 
responsabilidade, sobretudo quando exercem fun
ção de governo. 

O que está acontecendo no Movimento dos 
Sem-Terra no Brasil é que, devido ao caso de Eldo
rado dos Carajás, o Governo deu ao episódio uma 
dimensão maior do que deveria, como desejavam 
tantos que o alardeavam, para que pudesse haver o 
que está havendo, que é a desordem interna do 
País, com conseqüências graves para a estabilidade 
do regime e para, sobretudo, a paz nos Estados. 

A inação do Governo Federal - que é respon
sável, no caso, por essa segurança - leva a proble
ma nos Estados. Todos os dias estamos vendo que 
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os Governadores dos diversos Estados do Brasil es
tão às voltas com problemas dessa ordem e as auto
ridades federais responsáveis, de certa forma, cru
zam os braços, observando o que vai acontecer. 

Isso evidentemente não está certo. A ação do 
Ministério da Justiça não está correta, a ação do Mi
nistério da Reforma Agrária no momento está abso
lutamente passiva. Conseqüentemente, isso não 
pode continuar, sob pena de o Governo perder total
mente o controle da situação e coisas mais graves 
acontecerem, não apenas no campo como, sobretu
do, na cidade. 

Ouvimos ainda ontem o discurso do nobre Se
nador Bello Parga nesta mesma tribuna, em que S. 
Ex" salientava o que aconteceu no Maranhão, onde 
toda a responsabilidade ficou com o Governo do Es
tado, que agiu com presteza e competência, inclusi
ve diminuindo muito a gravidade da situação e a in
diferença das autoridades federais responsáveis. 

Ora, isso não pode continuar! Existe o Ministé
rio da Justiça, existe a Polícia Federal, existem os 
órgãos federais responsáveis; mas, quando aconte
ce um assunto dessa ordem, toda a responsabilida
de é jogada para os governos dos Estados, que se 
desgastam diretamente com os episódios. 

Portanto, achei do meu dever vir salientar esse 
caso, sobretudo porque ontem eu aparteava 0 nobre 
Senador Bello Parga, chamando a atenção para o 
caso do INCRA, na Bahia, que teve a sua sede ·inva
dida recentemente. Os invasores lá permaneceram 
por 15 dias, fazendo do superintendente refém, que 
ali ficou de boa vontade. Tudo isso numa combina
ção esdrúxula. O fato tinha sido esqueCido, quando 
ontem, depois que falei aqui, invadiram novamente a 
mesma sede do INCRA. Hoje, o Governo do Estado, 
a pedido do Governo Federal, do próprio Senhor 
Presidente da República, está tomando, a esta hora, 
novas providências sobre o assunto. 

Não é justo que não se dêem, pelo menos, os 
meios necessárioS. aos governos dos Estados para 
que cumpram aquilo que é dever do Governo Fede-
ral cumprir. • 

Conseqüentemente, vim a esta tribuna chamar a 
atenção do Ministro da Justiça e do Ministro da Refor
ma Agrária, que deve ser um homem que conhece os 
problemas da terra, que tem bom trânsito na área dos 
sem-terra, mas nem por isso pode ser um homem pas
sivo com o Movimento dos Sem-Terra. 

Ou o Governo toma providências ou teremos 
conseqüências gravíssimas neste País. 

No caso do Maranhão, ninguém tratou de coisa 
alguma nesta tribuna. 

Vimos, há cerca de um mês, um mês e meio, o 
próprio Ministro da Fazenda ser tomado como refém 
da CUT ou de órgãos semelhantes, aqui, na Espla
nada dos Ministérios, por mais de 12 horas. Isso não 
acontece num país que quer democracia e que de
seja ser bem cotado no Primeiro Mundo. Isso não 
pode acontecer! Isso é uma tristeza para o nosso 
País e nós, do Senado da República, não podere
mos calar a nossa voz. Temos de reagir a isso sem 
que se produzam fatos que venham ferir a democra
cia, mas também não podemos fazer dos sem-terra 
os donos da Nação, porque muitos com-terra estão 
junto a eles, querendo prejudicar, porque não ga
nham no voto a ordem institucional do País. 

O Sr. Jader Barbalho - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Com muito prazer. 

O Sr. Jader Barbalho - Senador Antonio Car
los Magalhães, quero, inicialmente, cumprimentar V. 
Ex" pela oportunidade do pronunciamento que faz, 
da tribuna do Senado, para alertar o Governo Fede
ral em relação a esse problema a que a socl<.dade 
brasileira assiste, com muita preocupação. De início, 
quero dizer a V. Ex" da minha solidariedade com a 
causa da refomna agrária no Brasil. Creio que nós, 
homens públicos, temos a obrigação de reconhecer 
. que esse é um problema que deve ser enfrentado 
como sendo de natureza económica e de natureza 
social. Inclusive pelo fato de ter sido, por duas ve
zes, Governador do Estado do Pará, o qual, nos últi
mos anos, tem sido palco de conflitos agrários, e 
pelo fato de ter ocupado, durante a gestão do Presi
dente José Samey, o Ministério da Reforma Agrária, 
tenho defendido que, em relação à reforma agrária, 
em primeiro lugar, o Governo tem de encará-la como 
um problema económico, como assim deve encarar 
a reforma urbana. Por outro lado, deve descentrali
zar a questão. Tem muita razão V. Ex" quando afir
ma que o Governo Federal acaba por debitar aos 
Estados aquilo que é competência precípua do Go
verno Federal. Creio que o Governo Federal deveria 
estabelecer uma política de cc-responsabilidade 
com os Estados. Esses não podem participar ape
nas com a Polícia Militar, o que, lamentavelmente, 
está a ocorrer. Os Estados deveriam participar do 
processo de assentamento, da seleção dos agricul
tores. Afinal de contas, quem está próximo do pro
blema é o governador do Estado. Infelizmente, não 
se tem adotado essa polftil!á. Por outro lado, V. Ex" 
tem razão quando afirma que não é possível assistir
mos a um clima como o do episódio no Maranhão. 
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Evidentemente, vou me louvar no noticiário, referin
do-me a uma afirmação de que havia um processo 
de desapropriação em curso - ou seja, havia a boa 
vontade do Poder Público. No entanto, parece que 
há um interesse em não se deixar o Poder Público 
estabelecer a política de desapropriação, mas, sim, 
a política a partir do radicalismo, em nome de uma 
causa nobre, para se determinar que o processo de 
desapropriação é o processo pronto-socorro: tem 
que se invadir, tem que se criar o conflito; não há 
possibilidade de se estabelecer no Pafs uma políti
ca de reforma agrária que seja programada; tem 
que ser a polffica da invasão, do conflito. V. Ex• 
toca num aspecto que deve chamar a atenção das 
nossas autoridades federais. Não é possível per
mitir que se estabeleça um clima de caos. Neste 
momento, particularmente no meu Estado, está 
ocorrendo um clima de caos, e o mesmo deve es
tar acontecendo em todo o Brasil. Liminar de juiz 
não vale; a Justiça está, de certa forma, também 
acovardada. Há juízes no meu Estado que não sa
bem o que fazer ao conceder uma liminar, porque 
isso, inclusive, ameaça até a integridade ffsica e a 
vida de juízes no interior do Estado. E a dirêção 
da Justiça cassa a liminar do juiz, desmoralizando
o, portanto, em nfvel local, e deixando-o totalmente 
desamparado: No caso especffico do Pará, depois 
do desastrado e infeliz episódio de Eldorado dos Ca
rajás, a Polícia Militar também não tem nenhuma 
motivação para agir. Esse é o preocupante quadro 
nacional, particularmente no meu Estado. Pedindo 
desculpas a V. Ex' por ter me alongado neste apar
te, quero dizer que V. Ex• tem toda razão em cha
mar a atenção das autoridades federais; não é 
poss fvel que o Governo Federal funcione como 
bo_mbeiro, onde os radicais tocam fogo, o Ministro 
sa1 correndo para um lado e para o outro, e não há 
política nenhuma de reforma agrária; e nem vai 
haver política de reforma agrária dessa forma, por
que a política vai ser essa, a política do incêndio, 
com o Governo correndo atrás. Evidentemente 
que essa política só vai gerar muito mais violência 
e violência gera violência. Não será espanto pa~ 
mim, e creio que para ninguém, que daqui a um ou 
dois meses a UDR esteja, no outro lado, com o 
braço da violência armado, quando assistiremos, la
mentavelmente, a um clima de caos e de desobe
diência civil, com conseqüências imprevisíveis. 
Meus cumprimentos pelo alerta que V. Ex' faz nesta 
oportunidade. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço o aparte de V. Ex", que não considerei 

longo, tendo em vista a propriedade com que abor
dou o tema, em toda a sua extensão. 

Em verdade, não há nesta Casa, nem no Bra
sil, quem hoje seja contra a reforma agrária. Na rea
lidade, temos o dever de trabalhar para que ela se 
efetive o mais rápido possível, dentro dos padrões 
do interesse nacional, que nem sempre são os de
fendidos ou pelos sem-terra, ou pelos perturbadores 
da ordem pública. 

V. Ex" tem razão quando diz que a UDR 
amanhã, ou algum órgão similar à UDR, vai se ar~ 
mar para o confronto. Falo com absoluta tranquili
dade, porque nunca fui da UDR e, consequente
mente, abomino esse radicalismo, seja de um lado 
ou do outro. Daf por que me sinto com autoridade 
para reclamar uma posição do Governo nesse par
ticular. 

Mais ainda, V. Ex' fala com autoridade quan
do salienta a posição da Justiça, incómoda, e agora, 
sobretudo, esquiva Quando aconteceu Eldorado 
dos Carajás, vimos mobilizarem-se os Presidentes . 
do Senado e da Cãmara dos Deputados, o Chefe do 
Poder Executivo e o Presidente do Supremo Tribu
nal, para tomar providências. Quando acontece um 
caso como o do Maranhão, ninguém assume a res
ponsabilidade nem toma providências para defender 
trabalhadores rurais, também indefesos, mas que 
não pertencem a esse Movimento ou, se pertecem, 
fazem parte de uma dissidência do mesmo. Isso é 
inacreditável. A Justiça fica sem saber que posição 
adota, porque não sabe se tem o respaldo para 
cumprir as suas decisões. Até porque, como v. Ex" 
também salientou, com propriedade, as Polícias Mili
tares passaram a uma posição de timidez, a uma 
posição, em alguns casos, até de acovardamento 
porque não sabem se terão o suporte, a força do~ 
seus superiores para agir. Em alguns casos, como o 
de Eldorado, exorbitaram, em função da época, da 
hora. Assim, tendo em vista a grande grita das auto
ridades contra a ação da Polícia Militar, que estava, 
no caso, cumprindo o seu dever, e condenada como 
foi por todos nós pelos excessos que praticou, ela 
fica inibida de tomar uma ação. 

Enquanto isso, campeia a desordem no campo e 
a intranquilidade em toda a Nação. Isso não pode 
acontecer! E não vemos nenhuma ação por parte da 
área competente do Governo Federai. Esta é uma 
contribuição que estamos dando ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, até mesmo no dia do seu 
aniversário, alertando contra esse perigo pelo qual 
está passando o País, por falta de providências dos 
seus auxiliares de Governo, que têm o dever de sentir 
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isso e levar para o Chefe da Nação o que está se 
passando no País. 

O Sr. Ney Suassuna - V. Ex" me concede um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Concedo o aparte com prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Excelência, outro dia, 
ocupei a tribuna desta Casa para manifestar o medo 
que tenho em relação à quebra do ordenamento jurf
dico que vem ocorrendo no País, quando se inva
dem propriedades privadas e o Governo faz-de--con
ta que não vê. Afirmei também, Excelência, que a 
reforma agrária é necessária. Aliás. preciso acreditar 
que essa questão será resolvida ou, pelo menos, mi
norada pelo Governo Federal. Na ocasião do meu 
discurso, mencionei o medo que sinto ao ver o que 
era uma lagartixa, no início- o Movimento dos Sem
Terra -, transformar-se em um crocodilo e marchar 
para transformar-se em um dinossauro. Medo de ver 
um Governo Federal amofinar-se e virar refém, le
vando as Polícias à desmotivação não só rio Pará, 
mas em todo o Brasil. Doeu-me mais ainda ler no 
Jornal de Bnasma uma notícia intitulada: "Chefe do 
Incra é refém de novo." Essa reportagem noticia que 
o Superintendente interino do Incra na Bahia, Fer
nando Piton, havia sido tomado novamente como re
fém, tendo passado duas semanas em cativeiro na 
sede do órgão. Cerca de 1000 trabalhadores, q~e 
vieram de ônibus alugados, invadiram, desde infcio 
do mês, a sede daquele órgão; e o Ministro, autori
dade constituída, pediu mais dez dias aos invasores. 
Doeu-me o coração ver uma auto.rid~d~ constituídà 
ceder e se colocar nessa situação. E airida mais: 
porque não havia condições de higiene, os sem-ter
ra até estavam concordando, uma vez que todas a5 
instalações sanitárias estavam entupidas, havendo 
resto de comida por todo o lugar do prédio. Isso me 
doeu muito! · 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- A 
repartição é federal.-· 

O Sr. Ney Suassuna- A repartição é federal. 
Isso me doeu muito e fiquei aqui pensando: nós, do 
PMDB, no primeiro momento, fizemos um documen
to apoiando, na íntegra, qualquer solução para a re
forma agrária. Mas não podemo.s, de maneira algu
ma, assistir, impassíveis, a essa dificuldade que está 
tendo o Governo de se movimentar .. A hora é real
mente difícil. A Governadora Roseana, por exemplo, 
com a maior agilidade e. bom-senso, resolveu o pro
blema do Maranhão, mas resolveu uma situação es
pecífica, porque a situação é nacional e é um proble
ma do Governo Federal. Parabenizo V. Ex" por abor-

dar um problema que hoje é aind:a peaueno, mas 
que poderá transformar--<><~. em rez'k ias declaraçõ
es que ouvimos aqui de generais de que essas lide
ranças estão armadas e estão sAnde treinadas, in
clusive, na Nicarágua, num rastilho de pólvora ex
posto para qualquer louco tocar fogo. Parabéns. 

O SR. ANTONIO CARLOS >"~AGALHÃES -
Agradeço a V. ex• pelo seu aparte, que incorporo 
com muito prazer ao meu discurso. 

O Sr. Ademir Andrade·- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Concedo o aparte a V. Ex" 

O Sr. Ademir Andrade - Senador Antonio 
Carlos Magalhães, é importante todos nós discutir
mos esses temas e levantarmos aqui essas preocu
pações. Entretanto, há de se reconhecer que, ape
sar do radicalismo. dos integrantes do Movimento 
dos Sem-Terra, eles se dão exclusivamente em ra
zão da falta de ação do Governo Federal, que é, na 
verdade, o que V. Ex" e o Senador Jader Barbalho 
reclamam. Creio que o Ministro Raul Jungman está 
agora tentando resolver o problema. Não há· outra 
alternativa que não seja, infelizmente, no primeiro 
instante, a de ser o bombeiro; e ele está sendo, com 
muita cautela, com muita competência, inclusive, 
porque está tratando o Movimento com paciência, 
com calma, com diálogo, em busca de solução. S. 
Ex" está demonstrando vontade de resolver o pro
blema, mas é evidente que isso depende muito mais 
do Presidente da República, porque recursos são 
necessários. Mas não podemos querer que, de re
pente, se solucione tudo e o Movimento dos Traba
lhadores Sem Terra fique só aguardando, porque 
essa situação já vem de anos e anos. Então, há de 
se ter compreensão. Quero, aqui, elogiar a com
preensão que tem tido o Ministro da Reforma Agrá
ria, sua cautela, inteligência, competência, que, com 
diálogo, tem conseguido resolver o problema, apre
sentando soluções, ainda que esteja agindo como 
bombeiro. Quem sabe, se denmos um tempo, logo 
em seguida, ele possa ter uma ação que se antecipe 
à do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Ter
ra. Mas, neste momento, devemos ter a compreen
são da ação desse Movimento, que não é armado, 
Senador Antonio Canos Magalhães, que não invade 
sede do Incra ou qualquer repartição pública neste 
País com arma na mão, não é o que fazem. Eviden
temente, nos acampamentos, um ou outro tem 
arma. Isso é comum, normm. Mas nas invasões, nos 
atos que são praticados nos centros, nas capitais, 
onde se pode dar solução aos seus problemas, sem-
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pre vão completamente, totalmente, desarmados. 
Portanto, os sem-terra insistem no diálogo e, na 
hora em que são atendidos, os problemas se resol
vem. De imediato, retiram-se, saem. Eles querem 
negociação. Então, vamos ter um pouco de com
preensão com o radicalismo de um Movimento, de 
um lado; e elogiar a ação do Ministro, que tem sido 
cauteloso, ponderado, compreensivo com esse mes
mo Movimento. Vamos esperar que essa fase de 
conflito inicial passe e que ele possa agir, para dei
xar de ser o bombeiro e ter uma ação concreta. Isso 
é o que esperamos. Mas, enquanto isso, é preciso 
ter compreensão, não ser alarmista, não imaginar 
que isso vai virar um caos etc. O Movimento preciSa 
existir para que esta Nação acorde e compreenda a 
gravidade dessa situação, para que as autoridades 
tomem uma atitude - inclusive nós, do Congresso 
Nacional. Porque, no infcio, as Uderanças se reuni
ram, prometendo aprovar em caráter de urgência to
dos os projetes relacionados com a reforma agrária 
- e V. Ex" sabe que a Bancada ruralista está impe
dindo o andamento e a aprovação desses proces
sos. Então, todos somos um pouco responsáveis. 
Penso que a hora é de compreensão, de entendi
mento com o Movimento dos Sem·Terra, com a 
ação do Ministro e com o próprio Governo Federal. 
Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço o aparte de V. Ex", que até está menos ra
dical, o que já é um avanço. Infelizmente, não posso 
concordar in totum, porque na pressa de atendê-lo 
não respondi como deveria ao Senador Ney Suassu
na - até lamento que S. Ex" não esteja mais presen
te -, que salientou algo mutto importante: o fato de o 
Ministro concordar com a invasão e dar um prazo de 
dez dias para resolver de acordo com o que pedem 
os Sem-Terra. 

O que me preocupa, principalmente, o que não 
cheguei ainda a tratar - e V. Ex" me leva a fazê-lo 
imediatamente -, é a falência da autoridade no Bra
sil, que está trazendo graves conseqüências para o 
País, inclusive afetando as instituições. Quem viveu 
e já tem algum cabelo branco já assistiu a episódios 
como esse, onde a falência da autoridade é aparen
te e, depois, não existe de fato nem de diretto, por
que os responsáveis por ela, pela autoridade, vieram 
a fazer com que ela exista. 

Então, temos que evttar tudo isso; e se evita 
isso trabalhando, é verdade, cumprindo e fazendo 
as leis que o País necessita e reciama, mas sem 
permitir a perturbação da ordem, que, inevttavelmen
te, ninguém pode negar, existe no Movimento dos 

Sem-Terra. Algo no Movimento dos Sem-Terra é le
gítimo; muita coisa, entretanto, é perturbador, propo
sttadamente com o objetivo de se auferir vantagens 
que não são conseguidas através do voto. E falo à 
vontade, porque os que estão aqui todos chegaram 
pelo voto. De maneira que não estou me referindo 
aos que aqui estão, mas aos frustrados pelas derro
tas eleitorais que incentivam esses Movimentos dos 
Sem-Terra, que geram intranqüilidade no campo, 
nas capitais, na vida brasileira, que é o que estamos 
sentindo no presente momento. 

O Sr. Lúdlo Coelho - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Ouço V. Ex" com muito prazer. 

O Sr. Lúdlo Coelho -Senador Antonio Carlos 
Magalhães, participo das preocupações de V. Ex". 
Assistimos através da imprensa brasileira, nos últi
mos dias, a ocupação dessa fazenda no Pará e vi
mos fotografias dos que ocuparam a fazenda arma
dos, mantendo a ocupação protegida por armas. 
Entretanto, não vi o Poder Público tomar alguma 
providência. Para relorçar as preocupações de V. 
Ex", quero informar que, há quatro dias, foi realiza
da em Ponta Porá e em Pedro Juan Caballero, 
uma reportagem com o proprietário de uma loja de 
armas que possui armamento muito moderno, 
como metralhadoras e armas calibre 12. Já tive 
oportunidade de visitar essa loja, não para com
prar metralhadora, mas para dar uma olhada no 
que era vendido por lá. Esse cidadão declarou na 
televisão que suas vendas tinham aumentado 
enormemente, nos últimos tempos, e que seus 
principais clientes eram os sem-terra e os senho
res ruralistas. Presto este depoimento, para que o 
Senado Federal tome conhecimento desse fato. Há 
muito tempo venho alertando o Senhor Presidente 
da República para o risco de quebra de autoridade. Era 
o que gostaria de informar a V. Ex". Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço-lhe o aparte. Por ser um homem autêntico 
e fiel ao que pensa, V. Ex" é respeitado, estimado e 
querido no seu Estado. Por isso, em todas as pes
quisas realizadas em sua região, o seu nome é mui
to bem cotado - como ocorre agora nas eleições 
para Prefeito da sua Capital. Isso lhe dá autoridade 
para falar pelo seu Estado no Senado ou em qual
quer parte. 

O seu depoimento é verdadeiro e coincide exa
tamente com o que temos falado aqui. Os dois bra
ços salientados pelo Senador Jader Barbalho exis
tem. Um e outro vão confrontar-se e, evidentemente, 
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a Nação não deseja isso. Não é nosso papel ficar
mos assistindo a esse espetáculo passivamente. 
Muito menos o Governo, com mais obrigação do que 
nós, pode ficar passivo diante de um quadro como 
esse. 

Mais ainda_; e isto servirá de resposta ao no
bre Senador Ademir Andrade -, é necessário mos
trar que, além de usar armas, eles fazem o absur
do que fizeram no Maranhão: chegaram ao ponto 
de queimar os cadáveres! Se isso tivesse ocorrido 
em Eldorado dos Carajás, por exemplo, qual não 
seria o escândalo que se faria nesta Nação?! A 
OAB, a ABI, os órgãos de cidadania e de direitos 
humanos estariam todos perplexos! O nosso Pre
sidente do Supremo, o Sr. Sepúlveda Pertence, 
estaria arrepiado! 

Entretanto, ninguém falou coisa alguma, ficou 
tudo tranqüilo. Foi a Governadora do Maranhão 
quem teve a sábia iniciativa de pedir à Unicamp, um 
reduto adversário, legistas para atestarem a queima 
dos cadáveres dos trabalhadores rurais no Mara
nhão. 

Por ar observa-se a que ponto chega a violên
cia. É isso que temos de tentar evitar. É isso que é 
papel do Governo evitar. Portanto, estou trazendo 
um assunto, que considero grave, sem nenhuma 
eiva, ou de partidarismo, ou de ideologia O que 
quero é a tranqüilidade desta Nação. E acredito ser 
esse o desejo de todos os Srs. Senadores. ., 

O Sr. Geraldo Melo- V. Ex" me permite um 
aparte. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Com muito prazer, ouço o aparté do Senador Geral
do Melo. 

O Sr. Geraldo Melo - Agradeço-lhe por ter to
mado a iniciatiya de nos proporcionar a oportunida
de de debater uma questão que está tomando ru
mos graves e preocupantes. Sinto-me à vontade 
para discutir o a!l!;unto, porque, como já disse por 
mais de uma vez no Senado, tive a honra de partici
par como candidatQem apenas duas eleições e em 
todas as duas coiílel i::om o apoio público, oficial e 
ostensivo dos trabalhadores rurais da minha terra. A 
propósito, o Presidente da Contag, Francisco Urba
no, foi meu companheiro de chapa e candidato a Se
nador ao meu lado, pelo meu Partido, nas eleições 
que me trouxeram a esta Casa. Sou um homem que 
defende a modernização do meu Pars e, por isso, 
não posso deixar de ser favorável à reforma agrária. 
Todavia, não acredito que o Movimento dos Sem
Terra, na forma como está aconteCendo no Pars, es
teja interessado em reforma agrária. Esse movimen-

to não tem nada a ver com reforma agrária. Não vejo 
como justificar que se ampliem as invasões, que se 
amplie a desordem justamente no momento em que 
o Governo dá todos os sinais de que deseja acelerar 
o processo de reforma agrária, no momento em que 
cria um ministério extraordinário e escolhe para mi
nistro extraordinário alguém que recebe, como ocor
reu nesta tarde, manifestações de confiança: e ho
menagens também de Partamentares da Oposição. 
Assim, o que na realidade existe por trás desse pro
jeto e desse programa dos sem-terra é alguma outra 
coisa que está começando a ficar muito clara. Que
ria apenas dizer a V. Ex", Senador Antonio Canos 
Magalhães, que compreendo que nenhum de nós 
pode ser indiferente ao drama do homem sem terra 
do nosso País. Nenhum de nós pode ser indiferente 
à necessidade que têm os trabalhadores rurais, que 
foram sempre tratados como párias neste Pars; ne
nhum de nós pode ser indiferente ao seu drama e 
aos seus problemas. Contudo, nós somos responsá
veis perante a sociedade brasileira toda; não é ape
nas em relação a um dos seus segmentos. Não po
demos, em nome dos interesses de uma categoria 
de brasileiros, permitir que os direitos, aqueles di
reitos que a Constituição e a lei oferecem a todos 
os cidadãos, sejam sacrificados em nome da tra
gédia que realmente sofrem os trabalhadores ru
rais de nossa Nação. Se a estrutura jurrdica que ar 
está, se o conjunto de leis que estabelece o con
junto de normas que se aplicam à questão da terra 

· não serve, que esta Casa e a Câmara dos Deputa
dos, que lidam com a questão, ofereçam novos 
instrumentos jurrdicos ao Pafs. Concordo com V. 
Ex". Sou amigo do Presidente da República, seu 
correligionário; fui até hoje Vice-Lfder do seu Parti
do nesta Casa; tenho confiança em Sua Excelên
cia. Porém, penso que o Governo está falhando 
em assumir o papel de liderança: que lhe cabe. O 
Governo não pode ser caudatário de processo al
gum, pois na hora em que um processo como 
esse assume o comando e o Governo acompanha, 
nessa hora o poder, pelo menos em relação a 
isso, foi transferido para o movimento. Espero que 
o Governo do Presidente Fernando Henrique reco
nheça que ainda está em tempo de assumir a lide
rança: do processo, de garantir os direitos que a lei 
oferecer a todos os brasileiros, de liderar a discus
são que seja necessária para que se reformem os 
instrumentos jurfdicos, para que, ar sim, novos com
portamentos possam ser a~itos. Até lá, é preciso 
cobrar das autoridades que cumpram o dever de ga
rantir a todos os brasileiros aquilo que a lei determina 
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que seja garantido e que se mantenha a ordem e a 
paz, sem a qual o Brasil não irá encontrar-se com o 
grande futuro que o espera. Obrigado a V. Ex" 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço o aparte feito com a competência que lhe 
é própria, com a proficiência que lhe é intrínseca. V. 
Ex" sempre traz luz ao debate e, neste caso, mostra 
a responsabilidade que nós temos não só em rela
ção aos trabalhadores rurais mas também em rela
ção a toda sociedade. 

É um quadro que se aplica ao País inteiro, 
aos vários segmentos da sociedade e, portanto, 
não podemos setorizar. É óbvio que é um quadro 
gritante, por isso temos que tomar providências 
aproveitando os projetas existentes. É necessário 
que façamos o que é do nosso dever fazer. Inde
pendentemente do que estã' existindo, o Legislati
vo tem que tomar as providências indispensáveis, 
até para que o Executivo não nos venha colocar 
culpa pelo atraso de suas providências. Portanto, 
V. Ex" tem absoluta razão. Mas não é apenas em 
relação aos sem-terra. Em virtude da nossa pobre
za - que vem diminuindo -, os vários segmentos 
sociais passam por momentos diffceis. É. natural 
que parte da sociedade queira avançar para a me
lhoria, sobretudo num País em que a renda sem
pre se concentrou nas mãos dos mais poderosos, 
enquanto os mais pobres perdem cada vez mais. 
Isso, evidentemente, é gritante no Brasil e chama 
atenção a todo homem sensato. Espero que este 
Congresso seja muito sensato. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Ouço o aparte do nobre Senador Pedro Simon; · 

O Sr. Pedro Simon- Felicito v: Ex" por trazer 
esse tema à tnbuna. Está absolutamente correta a 
colocação de que esse é um assunto muito impor
tante e sobre 'o qual o Governo deve se definir. Com 
todo o respeito, discordo do nobre Senador pelo Rio 
Grande do Norte, quando se refere apenas aos direi
tos, assegurados na Constituição, dos proprietários 
de terras. Esse é um dos direitos da Carta Magna. 
Todavia, temos de considerar os demais. Por exem
plo: todo cidadão tem direito ao trabalho e a receber, 
como frutQ de seu labor, para ele próprio e sua famí
lia, a necessária alimentação, educação, saúde, 
bem-estar, moradia e outros. Isso também está na 
Constituição. Penso que, assim como temos de es
tar angustiados - e acredito ser correto - para de
fender os direitos do proprietário de terra, ainda que 
tenham 100 mil, 200 mil, 500 mil hectares, temos de 

ter o d r'3ito de defender tantos outros. Eite é um 
País qL e não assegura o mínimo necessário para 
que a pessoa viva com dignidade. V. Ex" observa 
muito bem quanto a ser uma ida a um caminho que 
não nos serve. É ruim o que está acontecendo! Es
tranho que o Movimento dos Sem-Terra faça o que 
fez. Estamos num daqueles momentos em que de
vemos somar. Veja o exemplo do Exército que, de
pois de uma longa luta, além de entregar suas terras 
para a reforma agrária, designou seus técnicos para 
delimitá-las e dividi-las. Estamos vivendo um grande 
momento porque o Ministro da Reforma Agrária está 
disposto a concretizá-la e tem a credibilidade do 
Congresso e da sociedade. Não era hora de os sem
terra agirem dessa forma; sinceramente, deveriam 
repensar suas atitudes. Há momento para tudo. Este 
é o de darmos as mãos e cerrarmos fileiras no senti
do de cobrar a realização da reforma agrária. Há 
momento para luta e para o debate. Creio que o 
Congresso Nacional tem sua responsabilidade nes
sa culpa, pois não conseguiu, até agora, encontrar 
um estatuto real para realizar a reforma agrária. O 
melhor que tivemos foi feito pela ditadura, quando o 
próprio Castello Branco fez o Estatuto da Terra sem 
as duas Casas. De lá para cá, não se fez nada, e o 
pouco que se fez é pior que o Estatuto da Terra Em 
verdade, na hora da Constituinte, houve um debate, 
uma briga tão grande que se saiu do buraco negro. 
Inserir na Constituição um texto que falasse de refor
ma agrária só se fosse um trecho de mentirinha que 
dissesse o seguinte: onde será feita a refonna agrá
ria? Em propriedade considerada improdutiva. Mas o 
que é propriedade improdutiva na forma da lei? En
tão, como eles não conseguiram encontrar solução, 
empurraram adiante. Essa é a questão. Na hora de 
se resolver problema como o do Proer, resolve-se; 
na hora de se solucionar a dívida dos agricultores 
com o Banco do Brasil, encontra-se uma fonna. En
tretanto, até ago~ não se encontrou uma saída con
creta, objetiva; séria e responsável de como fazer a 
reforma agrária O Governo nem se preocupou; ti
nha até que fazer a contraprestação. Quem são os 
que estão na reforma agrária? Quem são os sem
terra, quem não são, quem é essa gente? Por que o 
Governo não faz, junto às Prefeituras, um cadastra
manto para que se saiba quem são os sem-terra da
quela localidade para depois realizar a refonna? O 
Governo se despreocupou, ao longo do tempo, com 
essa matéria. Então, o atual Presidente, que conhe
ce a matéria e demonstrou, na minha opinião, que 
quer resolvê-la, deve prosseguir com a reforma 
agrária. Perdoe-me V. Ex", mas, na minha opinião, o 
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Congresso é bem mais conservador do qL. ' Presi
dente. É muito difícil, na Câmara e no Sem :o, mais 
na Câmara até, encontrar-se uma fórmula de avan
çar, de se chegar ao entendimento. Frzemos reforma 
agrária, aprovamos o Estatuto da Terra. Lá nos Es
tados Unidos, quando da conquista para o oeste, 
eles conseguiram. Quando houve aquele desenvol
vimento fantástico de faroeste, que vemos constan
temente nos filmes, eles estabeleceram que quem 
chegava e tinha a posse da terra passava a ser 
dono da terra. Desde aquela época, o Direito con
suetudinário americano funcionou dessa fonna, en
quanto que, no Brasil, eram títulos de propriedade. E 
até hoje não conseguimos um instituto para resolver 
essa questão. Fizemos lá na minha terra, o Rio 
Grande do Sul. No Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina, trouxemos imigrantes italianos e alemães 
há 170 anos e demos um pedaço de terra a eles. E 
há pessoas dizendo que os colonizadores italianos e 
alemães são fantásticos, porque fizeram uma obra 
fan1ástica no meu Estado, depois em Santa Catarina 
e no Pará. Mas dizer que foram eles, porque se fos
se gente nossa não faria, isso não! Eles fizeram por
que ganharam um pedaço de terra e tiveram chance 
de fazer, enquanto para o nordestino, para o paulis
ta, para o resto do Brasil não se deu essa oportuni
dade. Então, creio que é chegado o momento de 
se procurar realizar uma reforma agrária séria. 
Concordo com V. Ex• quando salienta que o Presi
dente da República deve dizer à Nação que o seu 
Governo quer sentar e decidir a reforma agrária; 
que o Exército aceita essa proposta; que o próprio 
Presidente do Supremo Tribunal Federal diz que a 
medida provisória pode servir para decidir a maté
ria sobre a reforma agrária. Por outro lado, deve 
fazer um apelo para os sem-terra, no sentido de 
que, neste momento, eles devem agir de forma di
ferente. É preciso reconhecer que eles agiram er
rado no Maranhão, mas aconteceu no Pará, em 
Rondônia. Há uns percentuais que devemos anali
sar: nos último~:.?O anos, quantos morreram as
sassinados pelos sem-terra e quantos sem-terra 
morreram nessa confusão? Penso que não temos 
muita autoridade para não reconhecer que o índice 
dos que tombaram é mutto maior do que o dos que 
mataram. Meu abraço e meus cumprimentos a V. 
Ex" pela importância e pela seriedade com que V. 
Ex" está apresentando a questão para todos nós, 
desta Casa. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço o aparte do Senador Pedro Simon e con
cordo com q ua.~e a sua totalidade. 

Pense que, mesmo sem o Legislativo, o Execu
tivo tem como adotar algumas medidas. Com imàgi
nação, faz-se mutto na reforma agrária. Se o Legis
lativo é o cravo, que digam os poucos pontos de es
trangulamento e que mandem a responsabilidade 
para o Legislativo, pois Senado Federal e Câmara 
dos Deputados vão encontrar os caminhos para re
solver esse problema, dentro do espírito de eqüida
de, de justiça, sem que se prejudique qualquer das 
partes e sem que se fira a Constituição. 

Não posso fazer a pilhéria que ia fazer, por
que o Senador Bernardo Cabral se retirou, mas a 
Constituição de 1988 - o Presidente Fernando 
Henrique também foi Líder nessa ocasião e o Se
nador Bernardo Cabral, seu Relator - fez muitas 
concessões, inclusive o direito à vida. O sujeito 
poderia até não morrer. A Constituição substituía 
até Deus. Conseqüentemente, a Carta de 1988, 
nesse ponto de dar, foi pródiga. Dessa forma, se 
fôssemos seguir a Constituição de 1988, o País se
ria inviável. Infelizmente, estamos constatando isso 
com as reformas que se fazem necessárias. Nem to
dos pensam assim, mas uma grande parte da Nação 
tem essa opinião. 

O Sr. Jader Barbalho - Permite-me V. Ex" un\ 
aparte? 

SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Ouço V. Ex" com mutto prazer. 

O Sr. Jader Barbalho - Senador Antonio Car
los fvl.agalhães, volto a aparteá~o para me referir 
particularmente à observação que V. Ex" acaba de 
fazer em relação a essa cobrança do Parlamento. A 
Bancada do PMDB no Senado se reuniu e elaborou 
um documento que foi entregue ao Presidente da 
República. Nesse documento, a bancada do PMDB 
admite que seja editada medida provisória para re
gular a reforma agrária. Essa é a posição do meu 
Partido, mas tenho certeza de que os demais parti
dos com representação no Congresso Nacional es
tão dispostos a ajudar. É preciso que o Executivo 
tome a iniciativa. Estamos dispostos a oferecer o 
nosso apoio. O Ministro da Reforma Agrária é uma 
pessoa idealista e com vontade de aéertar, mas tal
vez S. Ex" não esteja entendendo a sttuação. Em 
entrevista publicada domingo retrasado no Correio 
Braziliense, o Ministro Raul Jungmann dizia que se
ria interessante nomear coronel do Exército para a 
superintendência do INC~, porque coronel do 
Exército não se mata. Rquei assustado quando li 
essa declaração. Quer-se reconhecer e transformar 
a questão da reforma agrária numa questão de SE' 
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gurariça nacional, envolvendo uma instituição per
manente da República nesta questão. Isso é preocu· 
pante! Espero que o Governo reconheça e fique na 
defensiva. O Governo tem que avançar; tomar medi· 
das e liderar o processo. Estamos dispostos a apoiá
lo, mas ele é qae tem que dar o tom. Concordo tam
bém com V. Ex". Segundo a imprensa, quem morreu 
no Maranhão foi um pobre carpinteiro. Qual é a dne
rença entre um pobre carpinteiro, que trabalha numa 
empresa rural, e um sem-terra? Qual a diferença en· 
Ire o tratorista e os outros empregados da fazenda 
que morreram lá e um sem-terra? Senador Antonio 
Carlos Magalhães. o que desejamos, na verdade, é 
o primado da lei. No Pará, houve o caso de uma 
reintegração de posse, que não foi divulgado em ní
vel nacional, no qual o proprietário tentou negociar. 
Sabe o que aconleceu? Deram um tiro na cabeça do 
motorista dele e ele escapou de perder a vida por 
pouco, com um mandado judicial na mão, tentando 
negociar. Se vamos inverter tudo, ou seja, ao invés 
do primado da lei, o primado da violência, já sabe
mos qual será o resultado. Quero, em mais este 
aparte ao pronunciamento de V. Ex", dizer que estou 
cansado de ouvir algumas figuras prrorescas e fol
clóricas cobrarem do Congresso Nacional o tempo 
todo. É o caso da reforma. Até hoje não sei o que 
aconteceu com a reforma da Petrobrás, que aprova
mos no ano passado. Não sei o que aconteceu com 
cabctagem, empresa nacional, mas todo dia o Con· 
gresso é culpado. E nós, no Senado, temos até difi
culdade e constrangimento de fazer emenda do quE!! 
vem da Câmara para não atrapalharmos nada. E 
um processo também de acuamento. Eu, como 
Congressista, estou cansado de ouvir isso. No caso 
da reforma agrária, da parte do PMDB no Senado, o 
Presidente da República conta até com medida pro
visória para tratar do assunto. Muito obrigado e des
culpe-me, mais uma vez, se me alonguei e tomei o 
tempo de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Antonio Carlos Magalhães, pediria licença a V. Ex' 
para dizer que o seu tempo está esgotado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Sr. Presidente, se V. Ex" me perrnrre, gostaria de 
conceder mais dois apartes e agradecer ao Senador 
Jader Barbalho, que é o Lfder do PMDB. 

E, embora rebelde, o Senador Pedro Simon é 
uma figura da sua Bancada. 

O Sr. Jader Barbalho - O Senador Pedro Si· 
mon foi quem propôs. E o Senado aprovou porque a 
idéia era boa, e tinha carta branca do Presidente. 
Estou ressaltando exatamente isso. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Muito bem, Senador. Então, veja que a culpa não é 
daCass. 

O Sr. Emandes Amorim - Permrre-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Ouço V. Ex" com murro prazer. 

O Sr. Ernandes Amorim - Senador Antonio 
Carlos Magalhães, gostaria· de repetir as palavras do 
meu Lfder sobre a intenção do PMDB, que é a de 
apoiar qualquer que seja a atttude do Presidente no 
sentido de atender aos sem-terra. E gostaria de 
acrescentar a todas essas idéias brilhantes aqui ex
pressadas que o Presidente da República escolheu 
um cidadão honesto, um cidadão competente, o Dr. 
Jungmann, para dirigir o INCRA no Brasil. O que 
está ocorrendo não é falta de lei para desapropriar, 
para cumprir a missão de assentamento. O que eu 
acredtto que está faltando é boa vontade por parte 
do Presidente da República para colocar recursos à 
disposição para desapropriar ou assentar os sem
terra. Na verdade, até então - e estamos na metade 
do ano -, o Governo Federal só repassou ao INCRA 
R$600 mil para atender a todos os seus setores. 
Com essa quantia, se o Dr. Jungmann fosse mila
groso, conseguiria desapropriar terras. Gostaria ain
da, para completar o meu aparte, de falar a respeito 
de Rondônia. Houve aquela matança, houve o pro
blema de Corumbiara, e tantos outros que já nem 
me lembro mais, e as pessoas daquele movimento 
ainda se encontram amontoadas, sequer foram as
sentadas pelo INCRA. Por isso, digo que está ha
vendo uma falta de entendimento no Governo Fede
ral, fatta de recursos, e não má vontade desta Casa. 
Obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço o aparte de V. Ex". E, para fazer justiça ao 
Presidente do INCRA, não posso concordar com V. 
Ex". S. Ex' foi nomeado, é um homem de bem como 
todos atestam e, se estivesse nessa sttuação, acre
dito que não ficaria no cargo. Conseqüentemente, 
creio que V. Ex" está errado. Ou então o Sr. Raul 
Jungmann não é o homem que todos achamos que 
é - e sei que é. Como sei também que o Presidente 
da República quer realmente fazer a reforma agrária 
e, por isso mesmo, o Exército, por ordem de Sua Ex
celência- como salientou o Senador Pedro Simon -, 
doou terras como nunca tivera ferro antes, daf por 
que a emoção do Sr. Jungmann, que até quis colo
car como superintendente do INCRA um coronel do 
Exército. Mas, sendo como é, um homem de bem, 
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não ficaria com R$600 fTlil no Ministério. De maneira 
que acredito que V. Ex' deve estar equivocado 
quanto à cifra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Ouço V. Ex' cem muito prazer. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Antonio 
Cartas Magalhães, estou inscrito logo após V. Ex'. E 
gostaria de fazer um pronunciamento sobre alguns 
ataques que meu Partido vem sofrendo ultimamente. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Não de minha parte. 

O Sr. José Eduardo Outra - Não. E é exala
mente por isso que preferi fazer um aparte ao seu 
pronunciamento, pois caso eu não procedesse des
sa forma, daria a impressão de que meu discurso 
seria uma resposta ao de V. Ex'. Portanto, farei um 
aparte em relação a alguns pontos levantados por V. 
Ex', até porque meu pronunciamento não tem seme
lhança com o seu, até porque este foi bastante pon
derado. Gostaria de fazer algumas retificações: 

1") o Senador Eduardo Suplicy, Senador do 
meu partido, foi o primeiro a fazer referência ao epi
sódio do ccnflito do Maranhão. Ainda na quinta-feira 
passada, manifestou preocupação com o fato e tam
bém exigiu que fossem apurados os responsáveis 
pelo mesmo, de igual forma queremos que sejam 
apurados os responsáveis pelo episódio de Carajás. 
Tratamos os· dois episódios da mesma maneira: 
queremos que sejam apurados os fatos e que os 
responsáveis sejam punidos; 

2") aproveitando para contestar um aparte do 
Senador Geraldo Melo, não concordo que o MST 
não queira a reforma agrária. O MST quer a refor
ma agrária e é esse fato que lhe dá a sustentação 
popular e de massa que possui hoje. Se ele fosse 
apenas um movimento lunático que pregasse a re
volução armada 'não possuiria o menor apoio, 
como diversos outros movimentos que existem no 
Brasil e que são. meros desvios de parte da socie
dade. O MST possui sustentação popular e de 
massa porque, efetivamente, quer a reforma agrá
ria. Se há um ou outro desgarrado que tem outras 
intenções, está dentro das divergências que há 
dentro de diversos movimentos, principalmente de 
entidades da sociedade civil. Gostaria também de 
discordar quando V. Ex" diz que não há quem seja 
contra a reforma agrária no Brasil; acredtlo que isso 
não é verdade. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Não. Disse que não há no Parlamento. 

O Sr. José Eduardo Outra - Mesmo no Con
gresso. Senador, quando accnteceu o episódio de 
Eldorado de Carajás, houve um grande debate com 
diversas lideranças no sentido de dar agilidade a 
projetas que estavam em tramitação na Casa e que 
poderiam contribuir para a reforma agrária. Um des
ses projetes poderia ter evtlado esse conffito no Ma
ranhão, que é o do Deputado Domingos Outra, do 
PT desse Estado, que estabelece um certo ritual 
para ccncessões de liminares. Como a área do Ma
ranhão já estava inclusive em processo de desapro
priação, se esse projeto já tivesse sido aprovado, 
com certeza não teria havido confmo. E nesse as
pecto, Senador, em relação a esse projeto, se o Go
verno Federal tivesse efetivainente pulSo para fazer 
o que pretende, essa matéria poderia ter sido objeto 
de medida provisória e, com certeza, nao haveria 
nenhum questionamento por parte da Oposição, por
que, de acordo com a Constituição, a medida provi
sória pode ser editada em caráter de relevância e ur
gência. Reforma agrária, no meu entendimento, é 
um caso de extrema relevância e urgência. C<inccr
do com a opinião do Senador Pedro Simon de que o 
Congresso tem sido mais conservador do que o Pre
sidente da República, mas não foi feito por medida 
provisória porque, infelizmente, nesse assunto em 
particular, Sua Excelência fica refém da bancada ru
ralista na Câmara dos Deputados. Se fiZer por medi
da provisória, com certeza a bancada ruralista de
pois não votará na reforma previdenciária, na refor
ma administrativa e em outras que o Governo quer 
fazer, pois precisa do famoso quorum de três quin
tos. Portanto, fazendo essas retificações, acredito 
que seria possível, se houvesse uma maior vontade 
política do Governo Federal, que tem tanta vontade 
de resolver o problema dos bancos, por meio de me
didas provisórias, se quisesse, poderia ter resolvido 
ou pelo menos evitado esse episódio do Maranhão, 
caso já tivesse em vigor o projeto do Deputado Do
mingos Outra. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço o aparte de V. Ex". Quando digo que nin
guém no Parlamento é contrário à reforma agrária, 
evidentemente sabe-se que há várias formas de se 
fazer reforma agrária. Deve-se encontrar um deno
minador comum, uma engenharia política de todos 
os pensamentos. Acredito que V. Ex' há de colabo
rar, não sendo radical como outros de qualquer fac
ção política ou ideológica. .,. 

Se houver um denominador comum, vamos 
conseguir obter, com facilidade, uma legislação ade
quada. Mas, se nos prendermos a pontos de vista 
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radicàis, dificilmenle iremos encontrar aquilo de que, 
com urgência, o Pafs precisa para lazer a reforma 
agrária. 

Falo com certa autoridade. Nesse ponto, faço 
uma confissão de certo aleto: além de me dar bem 
com V. Ex", com o Senador Eduardo Suplicy e com 
as Senadoras Marina Silva e Benedita da Silva, en
fim com os representantes do PT nesta Casa, tenho 
muita admiração pelo ex-lfder do PT na Câmara Fe
deral, o Deputado Jaques Wagner, que tem conver
sado comigo a respetto desse problema da Bahia. S. 
Ex" me sugeriu .f.ma indicação para lá, à qual acettei. 
Desse modo, V. Ex" pode perceber que, nesse pro
blema da terra, não há nenhuma animosidade que 
não possa ser composta. 

Penso que poderemos encontrar caminhos 
adequados para os homens certos. Não se deve ra
dicalizar no senliclo de se colocar pessoas para servi
rem ao dono da ilerra em postos do INCRA, em dele
gacias ou em superintendências. Se o Governo proce
der dessa forma, estará cometendo um erro. Também 
não se deve maJdlar para o outro extremo. Deve-se 
encontrar denomii1adores comuns para o País sair 
desse impasse. Essa é a opção inteligente. Por isso, 
há pessoas de várias tendências nesta e na outra 
Casa Isso é o que deverlamos lazer e vamos encon
trar, tenho certeza. V. Ex" vai colaborar com isso. 

Estou devendo um aparte ao Senador Aaviano 
Melo e à Senad01a Marina Silva. Não sei se V. Ex" é 
tão fiel intérprete do Regimento como o seu anteces
sor, o Senador Hugo Napoleão. Se V. Ex" permitir 
os apartes, eu os concedo; senão, concluo o meu 
pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, V. Ex" coloca este 
Senador que estâ na Presidência numa sttuação ex
tremamente diffcil, porque o Senador Levy Dias, que 
aqui me antecedeu, foi extremamente generoso com 
V. Ex". Afinal a anotação diz que o seu tempo já te
ria terminado, pois seria das 16h05min às 16h25min, 
e são 17h04min. Obviamente, V. Ex" trouxe hoje ao 
Plenário do Sena.» um tema de extraordinária rele
vância, mas me sinto na obrigação de ser tão cum
pridor do Regimento quanto V. Ex" o é quando está 
à frente seja do Governo da Bahia, seja da Presi
dência de comissões. Quisera eu ter o poder aqui 
de, seguindo a recomendação do Senador Josaphat 
Marinho, aproveilar a minha presidência interina e 
decretar a reforma agrária. Corno não tenho esse 
poder, tenho outro, qual seja, o de··consuHar o Ple
nário do Senado no sentido de saber se estão todos 
de acordo em que V. Ex" tenha a possibilidade de 

conceder os apartes, porque, em caso afirmativo, eu 
interpretarei como Presidente o Regimento Interno 
do Senado, e se todos estiverem de acordo, vou pe
dir aos três Srs. Senadores mencionados que sejam 
muito breves, e possa este assunto ser debatido 
com a importância que tem. Assim, se ninguém se 
manifestar em contrário, V. Ex• poderá ter os apar
tes, que eu pediria que sejam breves, para que não 
haja descumprimento até mesmo da interpretação 
do Regimento. 

O Sr. Flaviano Melo- Senador Antonio Carlos 
Magalhães, V. Ex" aborda um assunto mutto interes
sante de uma forma muito clara, e um assunto sobre 
o qual, queiramos nós ou não, existe atenção no 
campo. Gostaria de lazer duas observações. Ouvi
mos o Lfder do PMDB, Senador Jader Barbalho, di
zer que o nosso partido inclusive sugeriu ao Presi
dente da República que usasse da medida provisó
ria nas leis necessárias para completar a reforma 
agrária. Gostaria de observar que, em conversas 
com o Ministro da Reforma Agrária, ele mostrou inte
resse em dois projetes que já estão nesta Casa: um 
mandado pelo Governo, que é o. Projeto do Rito 
Sumário, está na Câmara e já passou na comis
são, indo para o plenário, e o segundo é um que 
tramita nesta'Casa, de minha autoria, que aperfei
çoa a Lei n• 8.629. Não vi ainda, em momento 
algum, nesta Casa, um discurso contra a refor
ma agrária. Entendo que caberia a nós também 
agilizar esse projeto. Em segundo lugar, gostaria 
de dizer que o Movimento dos Sem-Terra existe 
porque existem os sem-terra. Pode haver uma li
derança aqui, outra acolá insuflando, não discuto 
essa questão, mas o movimento existe porque 
existem os sem-terra no Pafs. Ctto aqui um exem
plo do meu Estado. Na década de 70, quando se 
tentou modificar a economia da região, saindo do 
extrativismo para uma pecuária, criou-se, naquela 
região, um conflito terrível, muitas mortes aconte
ceram, e o caminho era bastante nebuloso. Na
quele momento, o Governo Militar desapropriou 
uma quantidade enorme de terras, fez os assenta
mentos, e, hoje, o clima na região é de tranqüilida
de. O Governo tem realmente que trabalhar para 
realizar a reforma agrária, desapropriar áreas e as
sentar. A partir do momento que isso acontecer, cal
mamente, claramente o Movimento dos Sem-Terra 
será desmobilizado. Eram essas as opiniões que eu 
queria dar ao seu pronunciamento. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço a V. Ex", mas, como existem os sem-terra, 
existem os famintos, existem os •sem-educação", os 
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"sem-remédio", os "sem-teto", existem todos esses. 
Se cada um fizer um movimento desses, vamos vi
ver só vendo esses movimentos e, se todos estive
rem armados, evidentemente acabou. A lógica não 
está a seu lado nessa conclusão. 

Agora, que deveremos fazer tudo para realizar 
a reforma agrária e dar terra a quem precisa e pode 
cultivá-la, não tenho a menor dúvida disso, mas não 
pelo argumento de que o Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem-Terra existe porque existem pes
soas sem tenra; existem pessoas sem tudo, infeliz
mente. 

A Sr" Marina Silva -V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGAUiÃES -
Ouço V. Ex" 

A Sr" Marina Silva - Serei breve, obedecendo 
aos apelos da Mesa. Primeiro, quero registrar a im
portância dos debates que estamos fazendo nesta 
tarde e também dizer que, nesta Casa, apresentei 
três projetes no que se refere à questão da agiliza
ção da reforma agrária A Constituição de 1988 esta
belece a questão da função social da tenra, e exis
tem propriedades que não a cumprem. Se não o fa
zem, não devem receber por parte do Estado a pro
teção que recebem aquelas que cumprem. Os meus 
projetes são nesse sentido e dariam, se aprovados, 
uma grande contribuição à reforma agrária. Outro 
aspecto interessante que V. Ex" abordou é o fato de 
que aqui todos somos a favor da reforma agrária; 
nos métodos e nas formas é que talvez tenhamos di
vergência Em um ponto temos de estar em unanimi
dade: segundo os dados levantados pela revista 
Veja e pela Comissão Pastoral da Terra, 1% dos 
proplietários são - digamos assim - donos de 44% 
das terras agricultáveis do Brasil, enquanto os de
mais ficam com irrisórias propliedades, sem condi
ção de sustentar suas fammas. Uma situação como 
essa caracteriza uma grave injustiça social; além 
disso, o relatório c:ia -ONU coloca o Brasil como um 
dos maiores concentradores de renda. Então, consi
dero que a perda de autoridade do Brasil não é sim
plesmente por falta de pulso, mas por faita de crédi
to. Se as autoridades brasileiras tiverem, realmente, 
crédito naquilo que fazem - e nós também fazemos 
parte de tudo isso -, passaremos a ter um pouquinho 
mais de autoridade. Por exemplo, a questão da re
forma agrária no Brasil é um problema, porque as 
pessoas não conseguem mais dar-lhe crédito. Já ti
vemos o Ministélio da Reforma Agrária; agora, o 
reeditamos novamente. Tfnhamos à frente daquele 
Ministério o Dr. Francisco Grazziano, que estava 

realizando a reforma agrária por meio de um proces
so de negociação. Tenho a certeza de que Dr. Raul 
Jungmann também tem a mesma preocupação e 
busca, com a expeliência que possui, fazer uma re
forma agrália sem conflitos - como espero -, mas 
pactada com a sociedade, com os sem-tenras, com 
os proprietários, espero, e com as autoridades. Uma 
coisa é certa: não podemos - e isso é difícil para os 
que são contrálios e os que são a favor- ideologizar 
o tema reforma agrária porque é uma questão de de
mocracia e de sobrevivência. Existem milhões de 
pessoas que não têm acesso ao mercado de tra
balho. A única forma de inclusão é por meio de 
um pedaço de terra para sobreviver. Nesse as
pecto, todos temos que lutar com afinco para 
que a reforma aconteça. Posiciono-me contraria
mente à questão da violência. Já vivi a violência 
do lado em que me encontrava. Sempre defen
dfamos os empates, que era a solução dos con
flitos pela realização da reforma agrária do Acre. 
Quando começaram a derrubar a floresta para 
instalar a pecuária, a nossa posição foi a mes
ma: sem violência, que era fazer os empates 
como o Chico fazia. Mas, vi morrer os compa
nheiros Elias, Calado, Evair e Gino e teria mui
tos outros para citar. Por último, vi morrer o Chi
co Mendes. Do lado deles, graças a Deus, nunca 
caiu nenhum. Realmente, a quantidade de pes
soas assassinadas, do lado dos que não tem ter
ra, é infinitamente maior do que do lado dos 
proprietários de terra. No entanto, as vidas 
não podem ser diferenciadas, uma vez que 
uma vida se equipara à outra. Não gostaria que 
nenhum soldado ou nenhum sem-terra morresse, 
mas, infelizmente, morreu um maior número dos 
sem-terra. Muito obrigada 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
O aparte de V. Ex", não há dúvida, tem pontos extre
mamente positivos. Não concordo apenas com o 
que V. Ex" fala em relação à autoridade. O meu pon
to de vista sobre falência da autoridade não tem 
nada a ver com credibilidade. A credibilidade se bus
ca através de ação. 

Posso falar isso porque, como no seu Estado, 
onde V. Ex" tem credibilidade, no meu Estado, tenho 
absoluta credibilidade. De maneira que falo com 
uma tranqüilidade de consciência muito grande, em 
função do meu trabalho, daquilo que realizei. Portan
to, tenho muita credibilidad~ 

Quanto à concentração de renda e ao fato de a 
propriedade rural estar enfeixada na mão de poucos, 
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quando deveria estar nas mãos de muitos mais, en
tendo que deve haver mesmo a democratização do 
capital -e V. Ex" nem usou essa expressão -, mas 
sou muito mais favorável a essa democratização. 
Embora não pareça, sou. 

Entendo perfeitamente o aparte de V. Ex", até 
mesmo quando combate a violência. Sabe v. Ex", 
que hoje está militando numa área de equilíbrio total 
-estou constatando isso no seu aparte -. que nem 
sempre houve equilíbrio do lado em que V. Ex" fez 
parte. Hoje V. Ex" vê que o equilíbrio é realmente a 
melhor conduta para esses caminhos e, sobretudo, 
para encontrar solução. 

De modo que só tenho que me congratular 
com V. Ex" pelo conhecimento que tem de sua re
gião, que eu não tenho e, portanto, nem posso dis
cuti r assuntos de sua região. Seria es!Uitice discutir 
um problema que não conheço com a perfeição de 
V. Ex" 

De modo que só posso louvar e incorporar o 
seu aparte com muito prazer ao meu discurso, cer~ 
to, entretanto, de que não concordo, in totum, 
mas concordo com muitas das colocações de V. 
Ex", que entendo serem minhas também e de to
das as pessoas sensatas que querem ver um ca
minho para o Pais. E é neste ponto que vamos en
contrar soluções comuns aqui, porque todos pen
sam assim. E já vejo V. Ex" numa rota interessan
te para encontrar a solução, não só desse proble
ma agrário, como de tantos outros que vamos ter 
que discutir aqui ao longo dos sete anos de manda
to que ainda temos. 

O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex" me permite l.lm 
aparte, nobre Senador Antonio Canos Magalhães? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Ouço V. Ex", Senador Hugo Napoleão, mas peço
lhe que seja breve, para atender à solicitação do Sr. 
Presidente, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Senador 
Antonio Carlos Magalhães, serei sensível ao apelo 
do Presidente Eduardo Suplicy, e direi, em síntese, 
que V. Ex• trouxe à consideração dos seus Pares 
um tema da maior atualidade, da maior profundida
de, indiscutível e indubitavelmente da maior impor
tância, a nível n<tcional. O número de apartes, de 
debates, de opin!ões diversas que aqui foram ofere
cidas pelos Srs. Senadores já demonstra a impor
tância do tema. É certo que, no meu Estado do 
Piauí, a questão agrária não é a mais aguda se com
parada com a existente em outros Estados da Fede- -
ração. Nem por isso deixa de ser prcb!ema. O pro
blema agrário vai na e:-:ata medidéi-~-e aí, sim, acer-

tau a Senadora Marina Silva, a meu ver - em que a 
questão social está envolvida. Não é possfvel que, 
em um País de oito e meio milhões de quilômetros 
quadrados, não tenhamos terras para quem nelas 
deseje trabalhar. Agora, concluindo, Senadcr Anto
nio Carlos Magalhães, o mais importante do discur
so de V. Ex" transcende até a essa importantíssima 
questão agrária: é a questão dos direitos humanos. 
O Brasil não pode se permitir a "Eidorados," a ·ca
randirus· ou a "Candelárias". O mundo questiona a 
posição brasileira, e o Governo tem que dar uma 
resposta firme. O Presidente tem obrigado a diplo
macia brasileira a, exemplarmente, procurar de
monstrar os esforços que estão sendo envidados 
para que evitemos esses males. Então af sim 
penso que o grande tema que V. Ex1 esÍá a' abor: 
dar é o da defesa dos direitos humanos no nosso 
Brasil. Também por isso, minhas congratulações a 
V. Ex" 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Agradeço a V. Ex" 

Antes de terminar o meu discurso, que infeliz
mente se prolongou . muito mais do que era meu de
sejo, quero dizer que o tema é importante, mas o 
mais importante é chamar a atenção do Governo Fe
deral. Até mesmo os que concordam com as exce
lências do Ministro da Reforma Agrária devem ver: 
se o Presidente Fernando Henrique Cardoso o no
meou, Sua Excelência o nomeou porque ele tem 
credibilidade; e quem nomeia quem tem credibilida
de, credibilidade também tem. Conseqüentemente, o 
Governo tem credibilidade para tratar o assunto. E, 
por conseguinte, precisamos encontrar a credibilida
de, mas não perder a autoridade. 

A perda da autoridade vai ser funesta para 
qualquer reforma que se faça no País, porque, no 
momento em que se perca a autoridade, não se fará 
reforma alguma, e muito menos sobreviverão as ins
tituições. E quando quisermos acordar para resolver 
esse problema, infelizmente, não teremos voz, Sr. 
Presidente, porque estaremos silenciados pela vio
lência e, sobretudo, por aqueles que não querem a 
democracia no País. 

O Sr. Totó Cavalcante - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - FICO 
preocupado, Senador Totó Cavalcante. Espero que 
seja muito breve, pois, do contrário, será um desres
peito aos demais Senadores inscritos. 

O Sr. Totó Cavalcante -Sr. Presidente, com 
todo o respeito, devo dizer que, ainda adolescente, 
aprendi a admirar o Senador Antonio Canos Maga-
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lhães. E ninguém mais do que S. Ex' tem autoridade O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Tem 
para debater esse assunto e, inclusive, exigir do Se- a palavra o nobre Senador José Eduardo Outra, 
nhor Presidente da República determinadas atitu- como Lfder do Partido dos Trabalhadores. S. Ex' 
des. Senador Antonio Cartas Magalhães, entendo tem vinte minutos. 
que o sacrifício imposto à sociedade brasileira já é O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
bastante grande, em especial no setor de produção Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
agrfcola. Não se pode fazer reforma agrária apenas orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ultima-
dando terra para quem não a tem, mas, sim, fazen- mente observamos, por meio de manifestação de 
do a terra produzir. No meu Tocantins, onde não ha- autoridades do Governo Federal, bem como de 
via trabalhadores sem-terra, já começam a aparecer. personalidades políticas importantes deste País, a 
lá encontrei um ex-trabalhador rural e um ex-peque- tentativa de responsabilizar o Partido dos Trabalha-
no proprietário rural. Já está na hora de exigirmos dores pelos conflitos e tragédias recentes ocorridas 
que Sua Excelência, o Senhor Presidente Fernando no Brasil. 
Henrique Cardoso, abra a torneira do setor de pro- Gostaria de registrar que já estamos acostu-
dução. O conflito no campo existe em razão da au- mados com esse tipo de provocação. Durante toda 
sência de uma política agrícola di racionada ao ho- a vida do PT vimos manifestações de diversos rep-
mem que produz, ao trabalhador rural, enfim, ao resentantes da classe dominante, preocupados 
sem-terra, porque ele também quer produzir. Enten- com o surgimento de um partido que não tinha vin-
do, também, que na cidade temos de abrir a torneira culo com a cultura poh1ica fisiológica do nosso 
do setor habitacional, porque os bolsões de pobreza País, um partido que, desde a sua fundação, tem 
existem na" grandes cidades, e por intermédio do demonstrado uma coerência e um compromisso 
setor de construção civil haveremos de evitar o apa- muito grandes para com os interesses do. nosso 
recimento dos com-fome, dos sem-remédios. Eram povo e, principalmente, um partido que, quando 
essas considerações que eu gostaria de associar ao surgiu, não estava nos planos das elites dominan-
seu pronunciamento. tes da nossa Nação. 

SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Se
nadorTotó Cavalcante, agradeço o aparte de V. Ex'. 
Acredito que não há motivo para desânimo, mas te
mos de ficar alerta para o problema que estamos vi
vendo. Os índices do Brasil, mesmo tomando-se 
como base os de 1991, já são melhores hoje do que 
eram ontem e poderão ser melhores amanhã. Nós 
do Nordeste temos obrigação de ver isso com certo 
cuidado, na medida em que somos de uma região 
que talvez esteja em pior condição do que as do res
to do País. 

Chamamos a atenção para que a melhoria da 
nossa região aconteça sob a égide da democracia. 
Não queremos o império da desordem, queremos o 
império da ordeni. E é per isso que vim à tribuna tra
tar desse assuriiõ que considero palpitante para o 
Brasil. 

Dumnte o discurso do Sr. Antonio Gar
fos Magalhães, o Sr. José Samey, Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3• Secretário. 

Dumnte o discurso do Sr. Antonio Gar
fos Magalhães, o Sr. Levy Dias, ~ Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Eduardo Sup/ecy, Suplen
te de Secretário. 

Isso já aconteceu algumas vezes: em um con
flito no Município de Leme, no Estado de São Paulo, 
quando se procurou vincular o PT à violência e 
quando alguns lunáticos tentaram assaltar um banco 
na cidade de Salvador na Bahia, ocasião em que se 
procurou dizer que o Partido dos Trabalhadores 
ameaçava a democracia e defendia a utilização de 
métodos violentos. Recentemente, vimos manifesta
ção de duas pessoas importantes tentando, tam
bém, vincular o nosso partido a episódios lamentá
veis. 

O prefeito de São Paulo, de maneira delirante, 
procurou responsabilizar o PT pela tragédia ocorrida 
numa favela daquela metrópole. A resposta ao pre
feito daquela cidade, pelo seu acinte, foi dada pelos 
próprios moradores da favela 

A outra tentativa de se responsabilizar o PT, 
a meu ver, foi até mais grave porque feita por um 
Secretário Executivo do Ministério da Justiça, o Sr. 
Milton Seligman, que acusou o PT pelo episódio 
ocorrido no Maranhão. Segundo ele, o incidente 
ocorreu depois de um comício do PT, quando os 
ânimos teriam sido insufl~os pelo nosso p.~rticio. 

O Ministro da Reforma Agrária, Sr. Raul Jung
man, contestou essa afirmação. Mas, apesar disso, 
gostaria de ler uma nota oficial do Partido dos Tra-
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balhadores, assinada pelo seu preSidente, compa
nheiro José Dirceu, a respeito desse episódio de Bu
riticupu. 

"Os responsáveis por Buriticupu 
O Secretário Executivo do Ministério 

da Justiça, Milton Seligman, acusa o PT de, 
em com!cio eleitoral realizado em 4 de ju
nho, em Buriticupu (MA), instigar trabalhado
res rurais a invadir a fazenda Cikel, onde 
morreram três jagunços e um trabalhador 
sem-terra. 

Apesar de essa afirmação ter sido 
contestada pelo próprio Ministro da Reforma 
Agrária, Raul Jungmann (por meio de sua 
assessora Flávia Torreão em matéria publi
cada na Folha de S. Paulo), o Partido dos 
Trabalhadores quer fazer os seguintes es
clarecimentos. 

1 - Para o PT, quem provoca a violên
cia no campo é o latifúndio, que organiza e 
sustenta a pistolagem; é a paralisia do Go
verno Federal, que só desapropria e assenta 
trabalhadores depois que fatos lamentáveis 
como o ele Buriticupu ocorrem; é a ação da 
bancada ruralista e das entidades que repre
sentam a agricu~ura no incitamento à violên
cia e no apelo público para que os fazendei
ros se armem. 

2 - O PT tem pautado a sua atuação 
com vistas à paz no campo e em tomo das 
seguintes metas: aprovação de projetas de lei 
que tramílam no Congresso Nacional e que 
tratam do rito sumário, da concessão de limi
nares, no julgamento de crimes militares pela 
justiça comum, da criação das varas agrárias 
e outras providências, como a agilização da 
desapropriação e regulamentação das áreas 
negociadas durante a Marcha pela Reforma 
Agrária e o Grito da Terra Brasil- 96. 

3 - É lamentável, portanto, que funcio
nários do Ministério da Justiça, em ·vez de 
promoverem a reforma agrária com paz no 
campo, tratem novamente de criminalizar o 
Movimento çlos Sem-Terra (MST) e atribuir a 
violência 110 campo a motivações políticas e 
partidárias, na pior tradição escravocrata e 
da Repútica Velha. É óbvio que a manifes
tação de Buriticupu não foi um comfcio de 
campanha do PT. Como a própria imprensa 
está divulgando, foi um ato do MST, com a 
participação de membros de vários partidos, 
inclusive do PT. 

4- Diante disso, o PT quer, mais uma 
vez, reafirmar seu compromisso com a refor
ma agrária, a paz e a justiça no campo e o 
seu apoio ao Fórum pela Reforma Agrária. 

José Dirceu 
Presidente nacional do PT" 

Portanto, Sr. Presidente, apesar de tentarem, 
como sempre, impedir a ação de nosso Partido, de o 
vincularem com a violência, com o autoritarismo e 
com a falta de democracia, enganam-se aqueles 
que pensam que, se continuarem utilizando esses 
métodos, irão intimidar o Partido dos Trabalhado
res por intermédio de seus mil~antes, de sua Ban
cada no Congresso Nacional, na Câmara dos De
putados e Senado Federal ou de seus dirigentes. 
Continuaremos lutando pela reforma agrária e 
prestando solidariedade às lutas do trabalhador rural 
e o da cidade e continuaremos defendendo a demo
cracia no nosso Brasil. 

O Sr. Ademlr Andrade - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Ademlr Andrade- Quero apenas, Sena
dor José Eduardo Outra, prestar minha solidariedade 
à Uderança do Partido dos Trabalhadores nesta 
Casa, ao Partido como um todo, e dizer que é muito 
fácil jogar a culpa em outras pessoas pela incompe
tência, la~ de ação, descaso para com as necessi
dades do povo brasileiro. É mu~o fácil fazer isso, 
mas vai mudar a linha do PT, não vai mudar a linha 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
não vai mudar a linha do PSB. Vamos continuar tra
balhando unidos, evidentemente solidários uns com 
os outros, até que a Nação tenha justiça e leis que 
façam justiça. Aqui no Congresso Nacional todos pe
dem que se cumpra a lei, que se observe a ordem, 
mas nossas leis, tão reclamadas pelos Senhores, na 
verdade, não fazem justiça e não garantem igualda
de aos cidadãos. Elas precisam ser mudadas e nós, 
junto com a sociedade, devemos tralbalhar para isso. 
Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Ademir Andrade, Uder do PSB. In
corporo, com mu~o prazer, seu aparte ao meu pro
nunciamento e agradeço a sua solidariedade. 

A Sr' Marina Silva - V. Ex" permite-me um 
aparte, nobre Senador José Eduardo Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pois não, 
nobre Senadora Marina Silva. 
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A Sr" Marina Silva - Gostaria apenas de re
gistrar no pronunciamento de V. Ex• que o Partido 
dos Trabalhadores tem dado grande contribuição 
para os inúmeros avanços que têm ocorrido na so
ciedade brasileira. Aliás, os partidos de oposição, 
de modo geral os partidos de esquerda, têm dado 
essa contribuição. Estamos sempre lidando com 
temas que, muitas vezes, são intocáveis por parte 
dos partidos conservadores. O impulso que a con
tribuição desses partidos tem oferecido para o mo
vimento social é inegável. Acredito que o Governo 
e as pessoas que nos criticam deveriam reconhecer 
o papel que nossos partidos têm desempenhado 
no debate de temas como o da reforma agrária. 
Em muitos momentos de tensão, o PT tem colabo
rado não só para ajudar os trabalhadores a irem 
às ruas e lutarem por seus direitos, mas também 
para buscar a negociação entre governos. Inúme
ras vezes as bancadas de oposição são chamadas 
para negociações, para mediar conflitos. Quero re
gistrar aqui que, se o o Senador Ademir Andrade, 
que tem tradição na luta dos trabalhador~s ru
rais, tivesse sido convocado para med1ar o 
conflito ocorrido em Colorado do Oeste, no 
Pará o mesmo não teria acontecido, ou pelo 
men~s não teria havido tantos assassinatos. 
Muitas vezes, somos injuriados, desqualifica
dos pelos nossos opositores, por fazermos 
algo que é fundamental à democracia, que_ é 
dar um contraponto ao estado de acomodaçao 
em que as instituições se encontram. Imagi
nem qual seria a situação de um país com pro
blemas saciai!. como o nosso, se não existis
sem partidos que levantassem os problema~ 
relacionados com as camadas menos favoreci
das, que não têm interlocução, que não conse
guem uma bancada que consiga resolvê-los, 
como aconteceu com os banqueiros, que por 
meio de uma bancada de pressão encontraram 
resposta para o seu problema! O PT e os demais 
partidos, por inte;ffnédio das suas entidades e d~ 
sociedade civil o·rganizada, têm dado sua contn
buição social. As pessoas men?s favorecidas _n~o 
teriam, muitas vezes, obtido êx1to em suas reiVIn
dicações não fosse nossa participação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado pelo aparte, Senadora Marina Silva. Com ele, 
encerro meu pronunciamento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) 
Tem v. Ex• a palavra, para uma breve comunica· 
ção. 

V. Ex' disporá de 5 minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT- AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) -
Nesta tarde, tratamos de problemas ligados à ter
ra, o que foi bastante interessante e situa o que 
vou registrar. Gostaria de ter tempo para fazer 
um pronunciamento, mas infelizmente não é pos
sível. Tratarei da exploração de madeira na re
gião amazõnica, mais particularmente no Estado 
do Amazonas, em virtude da entrada de grandes 
madeireiras oriundas da Malásia. Posso citar o 
nome de uma que está comprando milhares de 
hectares de floresta para exploração de madeira, 
a WTK, que, inclusive, passa a ag~r, segun_do de
núncias de entidades e de autondades ligadas 
ac Jbama do Estado do Amazonas, junto com 
madeireiros locais no sentido de criar alguns tes
tas-de-ferro para suas ações de depredação na flo-
resta amazõnica. • 

Quero fazer esse registro, Sr. Presidente, por
que tenho conhecimento de que uma gleba de 1 ,5 
milhão de hectares de florestas, áreas de conserva
ção ambiental e ocupadas por indígenas, está sendo 
comprada. Também temos conhecimento_ de que 
próximo ao Vale dos rios Juruá e Purus estao sendo 
comprados cerca de 3 milhões de hectares de flo
resta por empresas madeireir~. Essas em~r~s da 
Malásia possuem um potencral de destrurçao, ~m 
termos de exploração madeireira, altamente supenor 
ao das madeireiras locais e sabemos que essas que 
já estão aluando são altamente nelas!~ à região, 
mesmo assim somos impotentes para agtr, porque a 
legislação brasileira não tem c:omo impedir, no-~· 
a atuação do capital estrangerro em nossa regrao. A 
nossa alternativa seria criar mecanismos que dificul
tassem o máximo a exploração desenfreada de ma
deira. Nessa área, o Brasil é muitoifrágil, porque nã? 
contamos com as exigências da c'ertificação de on
gem, nem com os critérios de que a madeira deve 
ser trabalhada mediante o manejo florestal. Nesse 
caso poderemos pagar um preço mui!o alto, porque, 
com todo respeito, já não estamos lidando apenas 
com empresários tupiniquins da indústria madeir~ira, 
mas com empresas que já causaram danos ambren
tais nas regiões em que a~~,~aram, que já destruíra!" 
milhões de hectares de floresta e que agora estao 
voltadas para a úHima reserva tropical do mundo, 
que é a floresta amazõnica. 
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Com essa preocupação, e para não ficarmos 
meramente no discurso, estou encaminhando oficio 
ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
Senador Beni Veras, para que convoque o Ministro 
Gustavo Krause para prestar esclarecimentos so
bre o que o Governo brasileiro pode fazer para im
pedir a exploração irregular e sem critérios de ma
deira, o que causa sérios danos ambientais. Esta
mos propondo também a convocação do Ministro 
da Indústria e do Comércio, porque essa explora
ção tem a ver com relações comerciais. Sabemos 
que a atividade económica das empresas que tra
balham com madeira não traz beneficias para a 
população, gera muito pouco emprego e além de 
tudo não gera receita para os estados onde 
aluam, ainda mais em se tratando de empresas 
estrangeiras. Sabemos também que essas empre
sas têm uma capacidade muito aita de devastação e 
não empregam técnica de exploração que garanta a 
sustentabilidade. 

Outro aspecto que gostaríamos de ressaltar é 
que o Governador Amazonino Mendes tem dilo o 
tempo todo que se transformou num ecologista radi
cal. No entanto, somos conhecedores de que S. Ex' 
teve contato com empresários ligados à indústria da 
madeira. Inclusive, na segunda-feira, S. Ex' recebeu 
a visita de empresários da indústria madeireira da 
China. 

Recentemente, S. Ex" fez uma viagem à Malá
sia, à Coréia e à Indonésia e alega ter feito oontatos 
para a Zona Franca. Eu não teria elementos para di
zer se S. Ex' fez contatos somente tendo em vista a 
Zona Franca ou também a indústria da madeira. 
Mas sabemos que todos os empresários presentes 
ao encontro realizado na segunda-feira eram ligados 
à indústria madeireira. 

Gostaria · de fazer esse alerta, pois conheço 
muito bem o potencial de devastação dos madeirei
ros brasileiros e fico muito assustada ao ver a entra
da dessas empresas no País. Como disse anterior
mente, essas empresas têm enorme potencial de 
devastação. 

Preocupo-me com isso, porque as nossas es
truturas, em termos de fiscalização e de controle dos 
abusos, não conseguem dar conta nem mesmo da
quilo que é denunciado hoje em relação às empre
sas nacionais, quanto mais em relação a essas em
presas. 

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de dizer 
que a Amazônia precisa urgentemente de alternati
vas económicas. Do contrário, perderemos os nos
sos principais aiados, que são aqueles que vivem 

da floresta. Para não morrerem de fome, para, pelo 
menos, sobreviverem, em curto prazo, eles acaba
rão vendendo madeira para essas empresas. A lon
go prazo, sabemos que eles ficarão sem madeira e 
sem renda numa floresta completamente devastada, 
sem valor algum tanto do ponto de vista estratégico, 
corno do da biodiversidade e dos seus recursos ge
néticos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigada. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra corno líder. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V. 
Ex' tem a palavra para uma comunicação, como Lí
der, por até 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
quero falar aqui em nome da Executiva Nacional do 
meu Partido, o Partido Social Brasileiro, e quero me 
referir especialmente à greve geral convocada para 
a próxima sexta-feira, 21 de junho de 1996, que vem 
num momento extremamente importante para toda 
a Nação brasileira. O nosso Partido, o PSB, está 
trabalhando para que esta greve de fato aconteça, 
para que esta greve paralise o País e chame a 
atenção do governo para a necessidade de mu
dança nos rumos da nossa política económica e so
cial. 

Os trabalhadores de todo o Brasil, unidos atra
vés de suas centrais sindicais, programaram esta 
greve e vão fazer atos públicos em todas as capitais 
e nos principais centros urbanos brasileiros, cha
mando a atenção para a necessidade da reforma 
agrária, para a necessidade de uma política de gera
ção de empregos, para a necessidade de uma apo
sentadoria digna, de um salário justo e da manuten
ção dos direitos trabalhistas. 

Nós, do PSB, gostaríamos de ressaltar que os 
vários segmentos empresariais desta Nação deve
riam aderir, participar e apoiar esta greve, porque 
não se trata apenas de um movimento dos trabalha
dores. Trata-se de um movimento que objetiva mos
trar a necessidade de uma mudança de condução 
da política económica e social do nosso País. Muitos 
empresários brasileiros estão massacrados pela po
lítica· econômica, estão falidos, endividados, compro
metidos com os bancos, sem poder pagar as suas 
dívidas, sem poder fazer investimentos, sem poder 
crescer e, evidentemente, sem poder gerar mais em
pregos. 
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Portanto, este deveria ser um dia do Brasil, um 
dia dos brasileiros, um dia em que o próprio governo 
deveria assimilar e conhecer as dificuldades que tem 
encontrado para mudar a realidade da nossa Nação. 

Todos nós devemos ter a responsabilidade de 
participar deste alo que vai acontecer em todo o País. 

Os funcionários do Congresso Nacional, os 
funcionários do Senado Federal, nós Senadores da 
República, enfim, a Nação inteira deve considerar 
esta convocação e participar ativamente, deixando 
de trabalhar no dia 21. É um dia em que esta Nação 
precisa paralisar, é um dia em que esta Nação preci· 
sa colocar o seu clamor de uma maneira mais clara, 
mais evidente, e esta oportunidade nos é dada ago
ra com a convocação da greve geral do dia 21 de ju
nho, próxima sexta-feira. 

O PSB estará engajado neste movimento em 
todos os cantos do País onde o partido tem a sua 
estrutura, o seu diretório, os seus militantes. O nos
so partido estará ao lado das centrais sindicais, ao 
lado de outros partidos, trabalhando pela paralisa
ção geral no dia 21. Uma paralisação que poderá 
trazer dias melhores para a Nação brasileira. Essa é 
a nossa convicção, essa é a palavra que trago aqui, 
como Líder do meu Partido, como sendo uma men
sagem da ExecutiVa Nacional do Partido Socialista 
Brasileiro. 

A s,. Marina Silva - V. Ex" me concede um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço, com muito 
prazer, a Senadora Marina Silva. 

A S,. Marina Silva - Senador Ademir Andra
de, a greve do dia 21 vai acontecer justamente num 
momento em que os institutos de pesquisa demons
tram que o Presidente está caindo num descrédito 
muito grande, porque não tem dado respostas com
patrveis ao seu programa de campanha, principal
mente no que se refere à questão social. A revista 
lstoÉ coloca, nunja matéria de capa, o quanto a 
população está c:Jescrente·da ação do governo. E é 
incrível como a população faz uma diferença entre 
o governo como instituição e o governo como pes· 
soa, a pessoa do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Eu queria apartear V. Ex" para dizer que 
talvez a população levante as mãos para mostrar 
ao Presidente que, apesar di! Sua Excelência ter 
•amputado" os cinco dedos que levantou durante a 
campanha, ela continua exigindo que o programa de 
governo seja cumprido. Inclusive o dedo que repre
sentava o emprego, o dedo mfnimo- a revista lstoÉ 

faz esse registro ·, passou a ser o maior problema 
do governo. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Obrigado, Sena· 
dora Marina Silva. 

Todos nós- e o próprio Presidente deveria en
xergar isso -queremos ver esta Nação com melhor 
distribuição de renda e com melhores oportunidades 
de uma vida digna para o nosso povo. É isso que 
queremos. 

Em determinados· momentos, nós nos associa· 
mos ao Presidente. Por exemplo, com relação à ad
ministração do Ministro Extraordinário da Reforma 
Agrária, que tem enfrentado os conflitos com caute
la, sem agresSões, sem essa questão de querer 
manter a autoridade. Infelizmente, foi essa situação 
de manter a autoridade que levou o Governador AI· 
mir Gabriel a permitir, de certa forma, que aconte
cesse aquele morticínio no Pará, aquele ato tão gra
ve e sério. 

Não foi bom quando o MiniStro Pedro Malan, 
fechado em seu gabinete, aquiesceu em conversar 
com os grevistas, que se retiraram e, no outró dia, 
foram recebidos, ouvidos? É assim que tudo ·{leve 
funcionar. Outro seria o resultado se o Ministro par
tisse para uma ação de violência e colocasse a Polí· 
cia para retirar aquelas pessoas a qualquer custo. 
Então, no momento em que o governo não pensa 
nessa questão da autoridade e busca o diálogo e o 
entendimento, temos .de elogiá-lo, dar o nosso apoio 
à sua c:Jecisão. 

Esta greve não é contra a pessoa do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Trata-se de um 
alerta, pelo qual o povo deve levantar-se. 

Em nome do nosso Partido, queremos deixar 
um recado ao povo brasileiro: vamos todos parar 
esta Nação na sexta-feira; não vamos trabalhar; va
mos nos reunir, discutir politica, discutir novos ru
mos, uma saída para as nossas dificuldades, vamos 
parar os nossos trabalhos. Este apelo, eu faço inclu
sive aos funcionários do Senado Federal. Vamos pa
rar na sexta-feira para dar a.nossa solidariedade aos 
trabalhadores de todo o Brasil e mostrar que não es
tamos satisfeitos, que queremos que os rumos da 
nossa política econômica e social mudem, e mudem 
para melhor. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet, por 
até 50 minutos ou até o términl'í da sessão. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -



74 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou regres
sando do meu Estado, o Mato Grosso do Sul, da mi
nha cidade natal, que, no dia 15 último, completou 
81 anos de emancipação política e administrativa. 

Lá, assisti ao desfüe cívico militar, aos jogos 
esportivos. Vi urna cidade que, embora vivendo os 
dramas que vive toda a Nação brasileira, no dia do 
seu aniversário estava em festa. 

Sr. Presidente, eu não sabia que iria, pouco 
depois, este País tomar conhecimento, através de 
uma revista de grande circulação nacional, urna re
vista séria da importância de Exame, na sua eãlçáo 
n• 612, de 19 de junho de 1996, traz mais esperança 
paranós. · 

Hoje ouvi, nesta Casa, o debate de problemas 
sociais e da reforma agrária Sabemos que tudo isso 
envolve desemprego, miséria, violência Mas, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sou um otimisla 
inveterado. 

Tenho defendido aqui, em várias ocasiões, a 
necessidade de este País interiorizar o seu desen
volvimento. Tenho entendido e dtto até que o cami
nho natural é a região Centro-Oeste do País. E qual 
não foi o meu contentamento e satisfação ao ver 
que esta revista. traz muita esperança para todos 
nós. 

Sob o tftulo • As cidades que vão atrair dinhei
ro•, ela pergunta: 'Já ouviu falar de Três Lagoas?'
é a minha cidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores- 'E de Aparecida do Taboado e São Simão?' 
Aparecida do Taboado é a cidade vizinha à de Três 
Lagoas, região onde fui mais votado. Essa revista 
aponta na direção do futuro reservado a cidades im
portantes deste País que, pela sua posição geográfi
ca e por outras particularidades que possuem, esses 
municípios estão fadados a ser os aceleradores do 
progresso e o desenvolvimento no nosso País. Nós 
que somos daquela região sabemos que a revista 
retrata a realidade, quando diz: 

'Nos próximos quatro anos, um con
junto de mais de 40 cidades, sttuadas na re
gião Centro-Sul do país, deverá receber cer
ca de 60 bilhões de reais. Esses recursos 
compõem um vasto programa de investi
mentos anunciados tanto por governos e es
tatais como por empresas privadas. Serão 
gastos em infra-€stnJtura, seja em transpor
tes, energia, saneamento ou telecomunica
ções. Há ainda outros 40 bilhões de reais 
que serão investidos na instalação de indús-

trias e outros empreendimentos pelo setor 
privado.' 

Esses municípios integram aquele conjunto 
que está sendo chamado de Cidades Emergen
ciais. Todas aparecem como promissoras nos es
tudos preparados por agências de desenvolvi-
mento. -~ -

Esses mUI'iiêíilios serão as vedetes para o 
capital privado nos próximos anos. Estimou-se o 
impacto que esses gastos produzirão em diver
sos setores, como a construção civil, o comér
cio, o setor financeiro e a indústria de máquinas 
e equipamentos. A concretizar-se isso, como es
peramos que aconteça, a conclusão é animado
ra. Esses investimentos seriam capazes de gerar 
mais de 1 ,5 milhão de empregos nos próximos 
quatro anos. 

E ai entra a minha cidade. 

•QbseiVe o exemplo da Champion, um 
dos maiores produtores de papel e celulose 
do mundo. A empresa já comprou 80.000 
hectares de terras em Três Lagoas - sim, 
Município do meu Estado ·de Mato Grosso 
do Sul -, que está à margem do Rio Paraná, 
quase na fronteira com o Estado de São 
Paulo. A meta é plantar mais de 1 milhão de 
pés de eucalipto nos. próximos três anos e 
começar a operar a fábrica na virada do sé
culo. Investimento total: 1 ,2 bilhão de dóla
res. • 

Sou da cidade, sou da região. Os três-lagoen
ses estão impacientes para que essa indústria de 
papel, de celulose, funcione o mais rapidamente 
possível. E a Champion não só adquiriu as terras, 
não só está plantando, como está contribuindo na 
implantação· da infra-€strutura do município que me 
viu nascer, a nossa Três Lagoas. 

'É a primeira vez que um projeto de 
celulose, em que boa parte da produção 
será destinada à exportação, é alocado & 

uma distância considerável do litoral. São 
quase 800 quilómetros de distância do 
mar! 

Mas eomo, então, pode isso acontecer? Tem 
urna explicação, diz a revista e constatamos nós 
como filhos da cidade. 

'De Três Lagoas será possível nave
gar os produtos até o Mercosul através do 
rio Paraná ou a outros mercados pelo rio 
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Tietê (com conexões ferroviárias) até os por
tos de Santos ou Paranaguá. 

E faz a revista o exame de uma cons
tatação. 

Outra vantagem é o preço das ter
ras. No Mato Grosso do Sul, o hectare 
chega a se r até cinco vezes mais barato 
do que em São Paulo e três vezes mais 
barato do que em regiões litorâneas em 
outros Estados. 

Vários fatores colaboram para que o 
Centro-Oeste e suas conexões com o lito
ral concentrem muitos investimentos nos 
próximos anos. A hidrovia Tietê-Paraná, 
operada parcialmente desde 1991, ganha
rá impulso com algumas obras que deve
rão ser terminadas ainda este ano, como é 
o caso da eclusa de Jupiá, no rio Paraná, 
que permitirá a navegação até os pafses 
do Mercosul. O investimento de 19 milhões 
de dólares, a cargo da Cesp, já está em 
andamento.• 

Portanto, há um potencial hidroviário e ferroviá
rio na região, porque a Noroeste do Brasil, a primei
ra malha ferroviária da Rede Ferroviária Federal já 
foi privatizada, com esperanças, portanto, de que 
os trens voltem a deslanchar nos trilhos que cons
trufram a grandeza e o desenvolvimento do nosso 
Estado. 

•o Noel Group, empresa americana 
que assumiu essa malha, deverá investir 
300 milhões de dólares em modernização 
dos equipamentos e ampliação dos tri
lhos.• 

Essa região é ligada aos grandes centros 
produtores e consumidores deste Pafs, ligada ao 
Porto de Santos por meio do transporte ferroviário, 
que voltará a operar, por meio do transporte hidra
viário e também por meio do asfalto da Marechal 
Rondon, que cheg>i a São Paulo e depois ao Porto 
de Santos. 

"Essa região que parte de São Paulo 
em direção ao oeste é, sem dúvida, a mais 
promissora do pafs." 

A minha cidade, que completou 81 anos, tem 
tudo para receber e dar a sua parcela de grande 
contribuição para o desenvolvimento nacional. 

Ainda há um outro empreendimento ferroviá
rio sendo construido na nossa região. Às margens 
do rio Paraná, situa-se a cidade de Aparecida do 
Taboado e por lá passam os trilhos da Ferronorte 

-Ferrovias Norte do Brasil S.A., empresa controlada 
pelo Grupo ltamarati e detentora de concessão para 
construção e exploração comercial de uma nova fer
rovia atravessando o Centro-Oeste e a Amazônia 
Legal, que iniciou, em agosto de 1992, a construção 
do trecho de 400 quilómetros, em Mato Grosso do 
Sul, entre Aparecida do Taboado, divisa com São 
Paulo, e Alto Taquari, já em Mato Grosso. Serão 5 
mil quilómetros de ferrovias, fruto de uma feliz par
ceria, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, entre a 
iniciativa particular e o poder público. 

Faço este registro como homem otimista, es
perançoso de ver o progresso e o ·desenvolvimento 
deste Pafs, na crença de que precisamos interiorizar 
o desenvolvimento do Brasil para desafogar as gran
des metrópoles. Esses investimentos são concretos, 
são obras já iniciadas e que estão necessitando, 
cada vez mais, que nós, que a sociedade sul-mato
grossense, o Centro-Oeste, meu caro Senador Mau
ro Miranda, nos mantenhamos unidos, convencidos 
do nosso grande potencial e da necessidade que te
mos de que o Governo nos ajude mais, que olhe 
mais para o Centro-Oeste, que olhe mais para Mato 
Grosso do Sul, para Goiás, que melhore as nossas 
estradas. 

Dos ao mil hectares adquiridos pela Champion, 
a maior parte está localizada entre Três Lagoas e 
Inocência, onde a estrada ainda é de terra e - pior 
do que isso - está praticamente intransitável. Preci
samos, pois, de recursos para atrair investimentos, 
que eslão chegando mas que, com certeza, acorre
rão mais depressa se houver a parceria entre o po
der público e a iniciativa privada. Essa seria uma fe
liz conjugação, volto a repetir, que promoveria mais 
eficazmente o desenvolvimento daquela região e do 
nosso Pafs. 

O Sr. Mauro Miranda- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET -Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Mauro Miranda - Meu prezado Sena
dor Ramez Tebet, quero associar-me a V. Ex" nes
ta hora de alegria, quando o nobre Senador lem
bra o aniversário de sua querida Três Lagoas e ao 
mesmo tempo dá esse brado de alegria e entu
siasmo com relação ao desenvolvimento da nossa 
região. Eu também, como V. Ex•, sou otimista por
que moro numa das regiões mais ricas e mais 
prósperas deste Pafs. Onte~, junto com vários ou
tros Senadores, estive em Cuiabá para discutir o 
Corredor Centro-Leste, uma obra importantíssima 
que vai trazer mais desenvolvimento para aquela 
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região. Entretanfo, percebo que o poder público e o 
Governo central estão distantes de nós; estamos 
sendo considerados periferia ainda. A iniciativa pri
vada já nos descobriu, as revistas e os economistas 
deste País nos descobriram, mas não existe uma 
ação concreta do Governo Federal no sentido de fo
mentar o desenvolvimento da região. Vi, no Mato 
Grosso, o grupo Maggi, de grande tradição naquela 
região, fazer uma hidrovia de 870 quilômetros de ex
tensão pelo rio Madeira ligando-o até o Porto de lta
quatiara, no Estado do Amazonas, obra de iniciativa 
privada exclusivamente. O mesmo acontece com o 
grupo Champion, que está chegando em Três La
goas, e com o grupo Perdigão, que estamos rece
bendo e abraçando em Rio Verde. Como V. Ex' fa
lou, a nossa é a região de mais expectativa de cres
cimento e precisa de um ade mão do Governo Fede
ral, especialmente na área de transportes, para que 
os nossos produtos tenham competitividade nos por
tos e no comércio internacional, sobretudo a soja, a 
carne e o milho, produtos vitais que têm procura em 
todos os mercados internacionais. Por isso quero 
associar-me ao seu pronunciamento. Que a flOSSa 
frente do Centro-Oeste penmaneça cada vez mais 
unida! Temos de motivar todo o País, o Senado in
teiro e especialmente o Presidente da República, 
para que dê um pequeno ademão, especialmente 
nos grandes corredores de exportação, para viabili
zar a comercialização dos nesses produtos. Sei que, 
com isso, o nosso Estado e a nossa região darão 
uma forte contribuição ao crescimento do Brasil. 

O SR. RAMEZ TEBET- Senador Mauro Miran
da, agradeço e incorporo seu aparte. Sei do seu en
tusiasmo, do conhecimento que V. Ex" tem da nossa 
região. O seu clamor é o clamor de todos nós. ~ pre
ciso que o poder público faça um programa de de
senvolvimento para o Centro-Oeste. 

V. Ex" é do Estado de Goiás, mas conhece 
Mato Grosso do Sul e sabe que as BRs que estão 
asfaltadas por lá utilizaram recursos do Estado. E 
essa é uma das razões, senão a principal, do endivi
damanto do Mato Grosso do Sul. Tivemos de fazer 
pelo Estado aquilo que a União deveria fazer por 
nós. 

Cito um exemplo que V. Ex• conhece muito 
bem: a pavimentação da BR-262 no trecho Campo 
Grande-Três Lagoas foi feita com recursos do Go
verno Estadual. 

~ preciso que o Governo Federal injete recur
sos em regiões que possam dar retorno. E está pro
vado que a região Centro-Oeste tem todas as condi-

ções de dar um excelente retomo para o resgate da 
grande dívida social deste Pafs. 

Imaginem quantos milhões de empregos serão 
gerados, quando os empreendimentos que estão 
anunciados, como a construção da Ferronorte, fo
rem definitivamente implantados! Quando a Cham
pion começar a operar na minha Três Lagoas, quan
tos empregos serão concedidos neste País! 

Tudo isso é muito importante. Mas não há uma 
infra-estrutura adequada. De que a iniciativa privada 
mais reclama? Reclama da infra-estrutura de que o 
nosso interior está carente. 

O apelo e a consideração, Senador Mauro Mi
randa, que V. Ex" faz têm toda procedência. Que o 
Governo Federal volva seus olhos para essa região! 
A iniciativa privada está chegando primeiro. Vamos 

• ver se Chegamos juntos, com aquilo que é impres
cindível para a parceria da iniciativa privada com o 
Poder Público, para a consecução de empreendi
mentos tão importantes, não pelo aspecto material, 
mas pelo aspecto social. 

O que se discutiu hoje no Senado? Discutiu-se 
os grandes problemas sociais que estão assolando 
este País. Ocupo esta tribuna hoje por este motivo, 
pois retomando do meu Estado, deparei-me com a 
revista Exame, que faz uma análise detalhada das 
possibilidades da nossa região. 

Nós, os moradores da região de Três Lagoas e 
de Aparecida do Taboado, sabemos de tudo isso. 
Estamos esperando por esses empreendimentos de 
forma ansiosa e queremos que eles se concretizem 
o mais rapidamente possfvel. E essa revista de 
grande projeção nacional está contribuindo conosco. 
Por que ela está contribuindo? Ela começou pergun
tando quem já ouviu falar de Aparecida do Taboado 
e de Três Lagoas, porque são cidades quase que 
desconhecidas do cenário nacional. 

Quero dizer aos responsáveis pela revista Exa- ~ 
me que peço à Mesa que incorpore esta reportagem 
ao meu modesto pronunciamento, porque, se Três 
Lagoas e Aparecida do Taboado e outros municípios 
aqui citados não eram conhecidos, com toda certe
za, por intenmédio da publicação dessa reportagem, 
passaram a ser conhecidos no Brasil. Queremos 
não só que os nossos municípios e a nossa região 
sejam efetivamente conhecidos, mas também que 
eles possam realmente responder às expectativas 
da !niciativa privada e de todos nós. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. RAMEZ TEBET EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 
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-AS CIDADES QUE VAO 
ATRAIR O DINHEIRO 
Já ouviu falar de Três Lagoas? E de Aparecida do Taboado e São 
Simão? Fique atento: elas se tornarão oásis de investimentos 

• Por LEoNARDO Anuca• 

N 
os próximos quatro anos. um 
conjunto de mais de 40 cida
des, situadas na região 
Centro-Sul do país. deverá 

- receber cerca de 60 bilhões de 
reais. Esses recursos compõem um 
vasto programa de investimentos 
anunciados tanto por governos e esta
tais como por empresas privadas. 
Serão gastos em infra-estrutura, seja 
em transportes, energia. sanei!Jllento 
ou telecomunicações. Há ainda outros 
40 bilhões de reais que serão investi
dos na instalação de indústrias e 
outros empreendimentos pelo setor 
privado. Mesmo que alguns desses 
projetas atrasem. uma coisa é certa: 
muitas cidades que hoje nem apare
cem no mapa. ou outras que estão fora 
do roteiro dos investidores. se trans
formarão em verdadeiros oásis para o 
invest~r. Exemplos: quem já ouviu 
falar de Aparecida do Taboado, no 
Mato Grosso do Sul, São Simão. em 
Goiás. ou Pederneiras. em São Paulo? 
Pois esses municípios integram aquele 
conjunto que está sendo chamado de 
"cidades emergentes'". 

Todas aparecem como promissoras 
em um estudo preparado pela Agência 
de Desenvolvimento Tietê-Paraná 
( ADTP). região que engloba 70% do 

PIB nacional l••eja ilustração ao 
lado). Unindo o traçado dos grandes 
investimentos de infra-estrutura pre
vistos para o país até o ano 2 000 com 
o mapa do território naciOnal. chega- ;.. 
se à definição dessas cidªdes estratégi-
cas. São aquelas que estão na rota des-
ses investimentos. HEsses municípios 
serão as vedetes para o capital privado 
nos próximos anos", diz Carlos 
Roberto Silvestrin, diretor-execuuvo 
da ADTP. que também estimou o 
impacto que esses gastos produzirão 
em diversos setores, como a constru-
ção civil, o comércio, o setor financei-
ro e a indústria de máquinas e equipa
mentos. A conclusão é animadora. 
Esses investimentos seriàm capazes de 
gerar mais de 1,5 milhão de empregos 
nos próximos quatro anos. 

TERRA BARATA -Várias empresas já 
estão se movimentando na direção 
dessas nova~ oporturudades de locali
zação de negócios. Observe o exemplo 

da Champion, um dos maiores produ
tores de papel e celulose do mundo. A 
empresa já comprou 80 000 hectares 
de terra em Três Lagoas, município do 
Mato Grosso do Sul que está à mar
gem do rio Paraná, quase na fronteira 
com o estado de São ~ulo. A meta é 
plantar mais de I milhão de pés de· 
eucalipto nos próximos três anos e 
começar a operar a fábrica na virada 
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do século. Investimento total: I.:t 
bilhão de dólares. É a primeira vez 
que um projeto de celulose. em que· 
boa parte da produção será destinada à 
exportação. é alocado a uma distância 
considerável do litoral. São quase 800 
quilómetros de distância do mar. 

Maluquice? "A logística de trans
pone por bidrovias e ferrovias permiti
rá interiorizar o desenvolvimento". diz 
Odair Alonso Garcia, presidente da 
Champion. Explica-se: de Três 
Lagoas, será possível navegar os pro
dutos até o Mercosui através do rio 
Paraná ou a outros mercados pelo rio 
Tietê (com conexões ferroviárias) até 
os po.rtos de Santos ou Paranaguá. 
Outrà vantagem é o preço das terras. 
No. Mali> Grosso do Sul, o hectare 
ch~à-à ser até cinco vezes mais bara
to. do. que em São Paulo e três vezes 
rnius bararo do que em regiões litorâ
neaS:'em outros estados. Ainda que 
muitõs investimentos prometidos na 
área de infra-estrutura não tenham 
saído do papei, a Champion decidiu 
assumir riscos antecipadamente. "Se 
deixássemos para começar a investir 
quando tudo estivesse pronto, os cus
tos seriam muito maiores?', diz Garcia. 

y l\fios fatores colaboram para que 
o Centro-Oeste e suas conexões com o 
litoral· concentrem muitos invesómen
tós·nôs próximos anos. A hidrovia 
Tietê:Paraná. operada parcialmente 
desde 1991. eanhará impulso com 
algumas obras-que deverão ser termi
nadas ainda este ano. como é o caso 
da eclusa de Jupiá. no rio Paraná. que 
permitirá a navegação até os países do 
Mercosul. O investimento de 19 
milhões de dólares, a cargo da Cesp, 
já está em andamento. Além do poten
ciai hidroviário, é por essa faixa que 
passa o trnçado do gasoduto que trará 
o gás natural da Bolívia ao estado de 
São Paulo em uma primeira etapa. 
Numa segunda fase, o g~ chegará aos 
estados da Região Sul. E um investi
mento bilionário. cuja definição se 
encontra em uma fase crucial (veja 
quadro na pág. 26). É por essa mesma 

região também que passa o trecho da 
Rede Ferroviária Federal que já foi 
privatizado. O Noel Group, empresa 
americana que a!loSUmiu essa malha? 
deverá investir 300 milhões de dólares 
em modernização dos equipamentos e 
ampliação dos trilhos. 

"Essa região que pane de São Paulo 
em direção ao oeste é, sem dúvida. a 
mais promissora do país", diz 
Benjamin Huber, responsável pela 
logística de transportes da Cargill. urna 
das maiores empresas do mundo no 
ramo de comercialização e processa· 
menta de grãos. Huber conhece como 
poucos a estrutura de transportes do 
país. Por ano, a Cargill movimenta um 
volume equivalente a 700 milhões de 
dólares em grãos, produzidos nas mais 
diversas regiões. "O custo de transpor
te no Brasil é hoje pelo menos quatro 
vezes maior do que nos Estados 
Unidos", diz ele. Como os preços são 
dados pelos mercados internaCionais, 
quem paga a conta de urna infra-estru
tura ruim são os produtores. 

NOVOS PÓLOS - São muitos os wunicí
pios qu~ podem se destacar nessa mar
cha para o interior. Araçatuba, por 
exemplo, bem no oeste paulista, além 
de poder vir a ser um grande entronca
mento ferroviário, também terá uma 
saída do gasoduto e um terminal por
tuário no rio Tietê. Foi naquela macro
região; no município de Valparaíso, 
que a Ajinomoto, uma das maiores 
multinacionais japonesas do ramo de 
alimentos, decidiu investir 55 milhões 
de dólares em uma fábrica de anúnoá
cidos para rações animais. "Uma 
infra-estrutura moderna fará aquela 
região explodir", diz Julio Miyamoto, 
diretor da empresa. Outro município 
paulista que terá condições semelhan
tes de logística é Pederneiras, próximo 
a Bauru. A Burns Philip. multinacio
nal australiana que produz fermentos, 
já está estruturando sua primeira fábri
ca no país por lá. Uma vantagem clara 
dos municípios do interior paulista, o 
secundo maior mercado de consumo 
do= país (atrás apenas da cidade de São 
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Paulo). é a alta renda da região. Basta 
dizer que. das 170 lojas que a locadora 
de vídeo Blockbuster pretende ter no 
país. 60 serão no inienor do estado. 

Mas não é apenas em São Paulo 
que estão localizadas essas cidades 
privilegiadas. Em Goiás. o município 
de São Simão já recebeu mais de 100 
milhões de dólares em investimentos 
privados nos últimos quatro anos. São 
Simão é a porta de entrada ao norte da 
hidrovia. quase na nascente do rio 
Paraná Uma das empresas que já pro
cessa a soja em São Simão é a 
Caramuru. que comercializa 250 
milhões de dólares por ano em grãos. 
"A cidade, que não possuía nada até 
pouco tempo atrás. já tem uma das 
maiores arrecadações do estado de 
Goiás". diz César Borges. diretor da 
empresa. Também às margens do rio 
Paraná, fica Aparecid~ do Taboado. no 
Mato Grosso do SuL E lá que tennina-

rá a Ferronone, investimento que está 
sendo tocado pelo grupo Itarnarati, do 
empresário Olacyr de Moraes. Até 
agora. já foram investidos cerca de 
450 milhões de dólares e o grupo 
Itamarati deve abrir o c~pital da 
Ferronorte para concluir o projeto. 

O estudo feito pela ADTP também 
aponta uma série de projetas que vêm 
sendo tocados em cidades que, de 
certa forma. não podem mais ser cha-

madas de emergentes. Uberlãndia. por 
exemplo, um dos municípios mais 
dinâmjcos do país. terá em breve um 
aeroporto internacional com vôos car
gueiros. Será o único, em um raio de 
400 quilõmetros. O investimento, de 
40 milhões de dólares, já está em fase 
de licitaÇão. O município paranaense 
de São José dos Pinhais, que arrema
tou a fábrica da Renault - uma bola
da de I bilhão de reais-. será direta-

mente beneficiado pela ampliação do 
aeroporto de Curitiba, que também 
terá vôos internacionais. No sul de 
Minas. tanto as regiões de Pouso 
Alegre, como de Juiz de Fora. locali
zação da Mercedes, deverão ter aces
sos mais eficientes ao porto de 

Sepetiba. no Rio de Janeiro (o 
BNDES já decidiu liberar 170 milhões 
de dólares para viabilizar as obra< do 
porto). 

INTEL E BMW - Além dos 60 bilhões de 
reais prometidos para a área de infra
estrutura. a ADTP também catalogou 
os principais investimentos indll!.triais 
anunciados para os próximos quatro 
anos. São mais 40 bilhões de reais. 
Há ainda novidades não listadas. A 
Intel. maior produtor mundial de 
chips para computadores, estuda ins
talar-se em Piracicaba. A BMW 
recentemente mandou uma comitiva 
de executivos para Itu, também no 
interior paulista. O plano inicial seria 
montar motocicletas na região e. 
depois, eventualmente produzir tam
bém automóveis. "Deveremos ter essa 
decisão nos próximos meses, mas 
ainda estamos em fase de análise". diz 
Thomas Wiehweg. diretor da empresa 
no BrasiL 

Em Paulínia. cidade que está rece
bendo duas multinacionais americanas 
que produzem embalagens plásticas, 
também está sendo construído o maior 
parque temático do país. "Nunca no 
período recente houve tantos projetes 
de investimento anunciados". diz 
Wilson Quintella, presidente da 
ADTP. Pode até ser que algumas das 
regiões apontadas não cresçam tanto 
quanto se imagina. mas o ·trabalho 
pennite visualizar as melhores opor
tunidades de localização industrial. 
Na história da evolução das grandes 
cidades. há exemplos de megalópoles 
que desafiaram todas as co_ndições 
naturais e infra-estruturais. E o caso 
de Los Angeles. segunda maior cida
de dos Estados Unidos, que explodiu 
em uma ree:ião onde nem mesmo 
água havia. -Mas essa não é a regra. 
"Convém ficar de olho nessas cidades 
emergentes e aproveitar rs melhores 
oportunidades enquanto elas ainda 
estão baratas". diz Quintella. • 
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Esta Casa certamente há de se surpreender 
com as dimensões e a abrangência da malha viária a 
ser implantada pela Ferronorte, em -plena constru
ção, a complemr-se com a construção de uoncos e 
ramais que ligat'ào o porto de Santos ao Centro-Oes
te e à Amazônia, impondo no mapa brasileiro novas 
linhas nas legendas de infra-estrutura econômica, 
conectando PO!IO Velho, em Rondônia, e Santa
rém. no Pará, e lnlerligando na mesma trama ferro
viária Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Trnra-se 
de uma extensão que alcan 5 mil uilô 

os, com um txa elásti urv 
raJOS mnumos , bitola de 1,6 m. dor-

mentes de concreto e rampas máximas de 050% 
no sentido da exportação. 

A meta de transporte a ser captada junta
mente com a FEPASA em insumos será de 
8 468 milhões de toneladas, diversificadas em 
g;.ãos e pellets agrícolas, mad~ira, fenil~!es, 
além dos combustíveis e lubrificantes, mtctal
mente estimados em 2 milhões de toneladas. 

Dentro de pouco tempo, Sr. Presidente, 
Srts e Srs. Senadore>. comboios com 50 vagões 
carregados com 6 :til toneladas brutas_. em 
conjunto, estarão desfilando solenes e maJeSt~
sos nos longes brasileiros que ocupam os hon
zontes que irão de São Paulo à grande calha do 
rio Amazonas, passando por Mato qrosso do 
Sul Mato Grosso, Goiás. Minas Gerrus e Ron
dôn,ia. cobrindo uma área geográfica tributári:a 
de uma produção, potencializando um cresCI
mento capaz de fechar uma conta de 33.2 mi-

lhões de toneladas de grãos ao ser concluída a 
malha viária inteiramente. 

Particulannente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, quero juntar a voz de Mato Grosso do 
Sul. em uníssono, com a de São Paulo, Mato 
Grosso, Goiás, Minas Geraís, Rondô!Jia e Pará. 
formulando veemente apelo ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, no sentido de mandar 
liberar os recursos fmanceiros inscritos no Orça
mento da União para o presente exercício e que 
permitiriam praticamente concluir a parte restante 
da ponte rodofe""roviária, ligando os Municípios 
de Aparecida d0 Taboado, em Mato Grosso do 
Sul e Rubinéia, em São Paulo. Custeada por re
~ públicos, essa ponte apresenta característi
cas técnicas da mais pelfeita sintonia com os 
padrões da moderna engenharia Vereadores, Pre
feitos, cidadã-:Js residentes na região, num coro de 
apelos, aguardam a decísão presidencial. cujos re
sultados ainda podem ser incorporados ao acervo 
de realizações do arual Govef!lO-. Sobrestada poc 
um veto incompreensível para jUStificá-lo, se deVI
damente avaliada em sua importância geopolítica 
essa obra ferroviária. 

A Ferronorte SI A - Ferrovias Norte Brasil, 
empresa conuolada pelo Grupo Itamarati e detentora 
de concessão para a construção e exploração comer
cial de uma nova ferrovia atravessando o Centro
Oeste e a Amazônia Legal, iniciou, em agosto de 
1992. a construção do trecho com 400km, em M~ 
Grosso do Sul, entre Aparecida do Taboado, diVISa 
com São Paulo, e Alto Taquari. já em Mato Grosso. 

Com uma extensão total de 5 .OOOkm, ess<. 
ferrovia interligar-se-á à malha hidroviária dos 
rios das bacias arnazônica e dos rios Paraná e 
Paraguai e ao sistema ferroviário da região 
Centro-Sul. 

Concebida como um sistema de integra
ção nacional, essa rede de transporte interrno-
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V. 
Ex" será atendido, na lonna regimental. 

Como tenho a palavra a seguir, por permuta 
com o Senador José Eduardo Outra, solicito ao Se
nador Nabor Júnior que presida a sessão. 

O Sr. Eduardo Sup/icy, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, por 
permuta com o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ontem, por 
volta das 7 horas, um ediffcio de três andares, que 
abrigava cerca de 60 famílias, na maior favela de 
São Paulo, localizada em Heliópolis, incendiou-se. 
Foi uma tragédia, e muitos puderam acompanhar, 
inclusive por transmissão direta das. emissoras de 
televisão, a angústia e o sofrimento de diversas pes
soas que subiram ao teto daquele ediffcio em busca 
de resgate. 

Felizmente, a habilidade e a coragem de inú
meros voluntários e membros do Corpo de Bombei
ros e da Polfcia Mil~ar salvaram muitas vidas. As fo
tos estampadas nas primeiras páginas da imprensá 
hoje revelam como mais de 20 pessoas estavam no 
teto daquele ediffcio semiconstrufdo, aguardando o 
momento em que helicópteros pudessem re5gatar 
suas vidas. 

Trata-se de uma tragédia decorrente do dilema 
da pobreza registrada no relatório da ONU sobre o 
Brasil, com três grandes contingentes de pessoas: o 
Brasil que está bem, que vive como se fosse um 
pafs desenvolvido; o Brasil que está. num nível mé
dio e o Brasil da pobreza Os indicadores de desen
volvimento humano demonstraram que precisamos 
caminhar na direção de uma melhor distribuição de 
renda e da erradicação da miséria com mu~o maior 
energia e brevidade do que até agora. foi realizado. 

Conheço aq\lªla favela já de há muitos anos. 
Inclusive, pude aeompanhar Luiza Erundina de Sou
sa quando prefe~ daquela cap~al, onde realizou 
inúmeras melhorias: saneamento básico, construção 
de edificações verticais, escola, creche e centros co
munMrios. 

Entretanto, Sr. Presidente, três ou quatro ediff
cios iniciados pela Cohab tiveram suas construções 
interrompidas e a população favelada próxima àque
la localidade ocupou aquela área e resolveu ali fazer 
inúmeras habitações precárias. Com madeiras e os 
mais diversos tipos de instrumentos e materiais aca-

baram fazendo com que esse edifício se tomasse 
sarni-acabado, com instalações elétricas precárias, 
com botijões de gás. Ao lado desse edifício, há dois 
ou três edifícios em situação igualmente precária. 

Nesse episódio, houve falta de cuidado. Se
gundo relato dos moradores, teria sido feita uma pe
quena fogueira pará aquecer algumas pessoas. 
Com isso, iniciou-se um incêndio que, infelizmente, 
veio a matar quatro pessoas e a ferir mais de cin
quenta, as quais se encontram no Hosp~al de Helió-
polis. · 

Queremos expressar a nossa solidariedade às 
famílias que passam por tantas dificuldades e que ti
veram seus lares tão simples e humildes queimados. 

Por volta de 9 horas e 40 minutos, o Prefeito 
Paulo Mal ui se dirigiu àquele local e, ao invés de to
mar a iniciativa imediata de se solidarizar e procurar 
fazer o que era possível para ajudar a população, re
solveu fazer acusações ao Partido dos. Trabalhado
res, a um advogado do PT e à administração de Lui
za Erundina. Diante daquelas declarações, os mora
dores locais se indignaram com o prefe~o e acaba
ram sendo-lhe hostis. O Prefe~o Paulo Maluf preci-
sou se retirar do 1~1 com rapidez. ' 

Acompanhei a ex-Prefe~a Luiza Erundina, que 
exerceu o seu mandato de 1989 a 1992, à visita feita 
ao mesmo local às 13 horas. Fui testemunha de 
como os moradores a ouviram com carinho, preocu
pados. A mãe que havia perdido seu marido e entes 
queridos abraçou Luiza Erundina e lhe transmitiu a 
sua dor. Luiza Erundina preferiu não responder aos 
ataques do Prefe~o Paulo Maluf e disse que estava 
ali apenas para expressar a sua solidariedade, estar 
junto às famflias na sua dor e pensar sobre o que 
poderia fazer. Ela estava tranqüila, porque, durante 
os quatro anos de governo, ali realizou melhorias e 
investimentos. Aliás, aquele local ela conhece há 20 
anos, porque começou seu trabalho em São Paulo 
como assistente social, exatamente nas favelas de 
São Paulo, inclusive na de Heliópolis. 

Fui testemunha também do que aquelas pes
soas, moradoras da favela de Heliópolis, disseram a 
Luiza Erundina: "Aqui você não precisa de seguran
ça, nós somos a sua segurança•. Eles a acompa
nharam, bem como ao candidato a Vice-Prefe~o. 
Alofzio Mercadante, ex-Deputado Federal, e ao ad
vogado José Mentor, que é também vereador e que 
havia manifestado que, no infcio da administração 
Paulo Maluf, os moradores tinham solic~ado provi
dências do prefe~o para qui!" aquela situação fosse 
consertada. Infelizmente, a resposta demorou muito 
e agora estamos vivendo esta tragédia. 
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Sr. Presidente, precisamos adotar roodidas · 
para que o Brasil possa ter indicadores de desenvol
vimento humano, seja de expectativa de vida, de es
colaridade, de renda, que nos coloquem em uma 
situação muito melhor do que a apontada pela 
ONU, em seu relatório sobre o desenvolvimento do 
mundo. 

É impressionante observar que favelas de São 
Paulo continuam aumentando extraordinariamente. 

Quando eu era estudante, lembro-me do movi
mento de desfavelização de São Paulo, do qual meu 
pai era um dos membros. Havia, na época, 60 mil la
velados em São Paulo; os dados hoje demonstram 
que há 1 milhão e 900 mil pessoas morando em la
velas. A própria favela de Heliópolis não céssa de 
crescer. Aquele aglomerado humano está mais 
apertado, com mais gente, e nós precisamos pensar 
em como resolver o problema dos seus 70 mil mora
dores, bem como de todos aqueles que, no Brasil, 
vivem ainda em condições de vida tão precárias. 

A SI" Emifia Fernandes -V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito pra
zer, Senadora Emitia Fernandes. 

A Srl Emilia Fernandes - Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, ao agradecer antecipadamente o 
aparte concedido, gostaria de também me somar às 
manifestações de pesar pelo ocorrido recentemente 
em São Paulo. Neste plenário, nesta tarde, ouvimos 
alguns pronunciamentos buscando mostrar todas as 
fomias de violência que têm acontecido contra pes
soas neste Pais. Num primeiro momento, houve 
uma reflexão em relação à violência ocorrida no 
campo, agora, V. Ex" se relere a uma outra forma de 
violência, porque, sem dúvida, as condições indig
nas de moradia são também um meio de atingir e de 
aviltar a situação das pessoas. As recentes noticias 
dos jornais demonstram, por meio de um relatório, 
até mesmo da Comissão da Pastoral da Terra, que o 
Rio Grande do Sul foi um dos 1 O Estados onde, no 
ano de 1995, houve o menor número de conflitos da 
década. Isso se dá, logicamente, a meu entender, 
como resultado, inclusive por parte dos governantes, 
do reconhecimento· dos movimentos organizados, 
sejam eles do campo ou da cidade em relação à luta 
pelos seus direilos. Gostaria também de registrar 
que muito se fala da preocupação com relação às 
conseqüências do que está ocorrendo. Há enfoques 
com os quais não concordo, outros, numa linha à 
qual me associo. Vejo que a violência -assim como 
as condições indignas em que hoje vivem algumas 
pessoas, em grande número, quer pelas condições 

de habitação, quer pela falta de emprego, seguran
ça, saúde e educação - não cresce por si só, não 
nasce sozinha; ela não é um fim, mas um efeito. 
Hoje, em outro momento da sessão, essa questão 
estava sendo discutida, e, por falta de tempo, lamen
tavelmente, não pude fazer um aparte. Penso que o 
Brasil está - sem querer comparar com a triste reali
dade que recentemente viveu São Paulo, em rela
ção ao ocorrido no shopping - sob um grande cho
que, sob o efeito do gás da desesperança, do dis
tanciamento entre os que têm muito e os que não 
têm nada. Os dados comprovam que o fndice de 
pessoas que vivem em condições de miséria cres
ceu. Há a questão do desemprego e uma permanen
te intranqüilidade que preocupam constantemente 
não só o trabalhador, mas também o funcionário pú
blico, o aposentado em relação ao que se levanta 
como prioritário no Brasil. Deverfamos -junto com a· 
luta e o combate à inflação, que aplaudimos - ter 
demonstrado, desde o inCcio, por meio dos nossos 
governantes, uma vontade polftica de desenvolvi
mento do Pafs e tranqüilidade para o campo e a ci
dade, tratando as causas, dando recursos, emprego 
e, acima de tudo, condições de manter o camponês 
no campo, onde ele possa produzir. Hoje, a nossa 
grande preocupação tem sido essa. Precisamos de 
refomna agrária? Sim, e urgentemente. Mas, acima 
de tudo, a vontade polftica precisa mannestar-se e 
dar a atenção ao homem do campo, profun<:'.amente 
prejudicado. E, nós, do Estado do Rio- Grande do 
Sul, sabemos disso. Cumprimento V. Ex". Todos es
ses acontecimentos, que estão ocorrendo no Pais, 
devem exigir uma reflexão mais profunda por parte 
do Governo. Talvez, o grande equfvoco foi buscar
mos as mudanças por intermédio das reformas pre
videnciárias e administrativas, quando deveriamos 
ter Iniciado por uma reforma fiscal e tributária, apre
sentando soluções e, principalmente, garantindo os 
locais de emprego para que as pessoas, a partir daf, 
tivessem condições de vida mais tranqüilas. São 
causas que precisam ser combatidas. É bem possf
vel pensar que estamos vivendo um momento de 
"estopim aceso" no Brasil. Porém, se as causas não 
forem atacadas, logicamente, teremos conflitos e 
problemas em todos os selares da sociedade, como 
resultado da desatenção em relação às grandes 
questões sociais, que são fundamentais para o de
senvolvimento de um pafs. Muito obrigada. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e compartilho da análise que faz 
das suas preocupações. É importante o registro da 
ONU, que mostra o índice de desenvolvimento hu-
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mano no Rio Grande do Sul, demonstrando que há 
muito para aprendermos com o seu Estado, já que a 
qualidade de vida Já, 'ieiizmente, hoje, é melhor que 
am outros lugares. Mas é preciso que todo o Brasil 
se aproxime desses indicadores, que já fazem do 
Rio Grande do Sul um "pais" próximo do desenvolvi
mento. 

Mesmo em Estados mais desenvolvidos, como 
São Paulo, há extraordinárias diferenças. No meu 
Estado, temos extraordinária riqueza, uma grande 
classe média e extraordinária pobreza. 

O Sr. Pedro Simon- Senador Eduardo Supli
cy, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex" 
com muita honra, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador Eduardo 
Suplicy, com todo o carinho, peço à Taquigrafia que 
laça uma corrigenda no seu pronunciamento, pois V. 
Ex" disse que o Rio Grande do Sul é um "país" prós
pero, mas ele é um Estado próspero •. Felicito o: pro
nunciamento de V. Ex" pela sua serenidade. Aconte
cimentos como os de São Paulo são lastimáveis 
para todos nós. Não é este o momento e nem a hóra 
de se procurar culpados. Com toda a sinceridade, 
não me parece correto querer atingir uma pessoa 
tão extraordinária como a querida Prefeita Erundina 
ou o Sr. Maluf. Como diz V. Ex", fatos como esses 
acontecem e temos que ter muito cuidado no trato· 
deles, principalmente num ano eleitoral. Na verdade, 
ilão me considero com autoridade para atirar pedra 
em alguém. Creio que há uma oe-responsabilidade 
generalizada neste Pais, mormente por parte das 
classes dirigentes- entre as quais nos incluímos -·e 
das elites que participam deste Brasil n• 1 , a que a 
ONU se referiu. É certo que somos responsáveis' por 
esses acontecimentos. Parabenizo, · como sempre, 
seu tom sereno ao abordar essa grande campanha 
que será feita em São Paulo. Em pronunciamentos 
anteriores, já me referia - e as manchetes dos jor
nais antecipavam -· que José Serra, Luiza Erundína 
e outros trarão a -'àntecípação do pleito federal na
quela cidade, onde vislumbraremos· se haverá ou 
não reeleição; se Fernando Henrique, Lula, Maluf 
serão ou não candidatos à Presidência da Repúbli
ca. Por isso, é de muita importância que esse deba
te esteja à altura das grandes propostas, pois temos 
de reconhecer que São Paulo é realmente grande, 
com suas riquezas e seus potenciais, mas também 
tem suas injustiças e seus guetos, que estão à mar
gem da sociedade brasileira. Por isso, felicito o tom, 
como sempre tranqüilo e sereno, de V. Ex". E peço, 
por intermédio de V. Ex", aos presidenciáveis ou não 

presidenciáveis, mas =.os candidatos à Prefeitura da 
Cidade de São Paulo, c;~.:e _entendam q11e o Brasil in
teiro está olhando psra 2quele dsbate, e que ales 
estejam à altura do interesse, do signifiC3.do e da im
portância que eles representam para o Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o 
aparte e, inclusive, a sua ccrreção. Quis dizer que o 
Estado do Rio Gro>nde do Sul tem o índice de desen
volvimer>to humano próximo àqueles de países de
senvolvidos. O mais desenvolvido é o Canadá, com 
0,95, e o Rio Grande do Sul tem um índice de 0,871. 
Ou seja, enquanto o Brasil está com O, 797 - o máxi
mo é um, e o mínimo é zero -, Canadá, Estados Uni
dos e Japão estão entre 0,937 e 0,95. E o Rio Gran
de do Sul tem 0,87 e deve ser olhado com muita 
atenção para aprendermos com o Estado de V. Ex's 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, 2• Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros):- Os 
S..S. 'Senadores' Lúcio Alcântara e E mandes Amorim 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto no art 203 do Regimento Inter
no do Senado Federal. 

S. E:Xos serão atendidos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a história das 
nações desenvolvidas tem mostrado que, normal
mente; o processo de industrialização coincidiu com 
o prooesso de urbanização: na medida em que a in
dustrialização avançava, um contingente maior de 
pe~àas era: atraído para as cidades, devido às inú
meras oportunidades de emprego e de ganho que 
surgiam. Assim, urbaniz2ção virou sínõnimo de de
senvolvimento. Prova disso é que, hoje, os países 
desenvolvidos são justamente aqueles que apre
sentam as maiores taxas de pessoas vivendo nas 
cidades. 

Também o Brasil não fugiu a essa tendência 
mundial. De acordo com dados do IBGE, em 1940, 
apenas trinta e um vírgula dois por cento da popula
ção brasileira vivia nas cidades. Cinqüenta e um 
anos depois, em 1991, o índice de pessoas que mo
ravam nos espaços urbanos já tinha saltado para se-. 
tenta e cinco vírgula cinco por cento. Semente no 
período compreendido entre as décadas de 1960 e 
1980, Vinte e oito milhões e quinhentos mil brasilei
ros deixaram a roça em dire~o às cidades.-

Talvez em nenhum país do mundo a inversão 
entre esses dois pólos tenha sido tão grande, em tão 
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poucó tempo. Em 1940, trinta e um vírgula dois por 
cento da população brasileira vivia nas cidades e 
sessenta e oito vírgula oito no campo; cinqüenta e 
um anos depois, em 1991, a população das cidades 
tinha crescido para setenta e cinco vírgula cinco por 
cento e a do campo tinha sido reduzida para vinte e 
quatro vírgula cinco por cento. 

O brilho das luzes das cidades, o fascínio da 
energia elétrica com todas as facilidades e comcdi
dades que proporciona, a maior facilidade de empre
go sempre constiluíram uma força de atração sem 
precedentes sobre o homem rural. Mas, no que tan
ge ao Brasil, foram outros os fatores mais detenni
nantes do espantoso êxodo rural verificado nas últi
mas décadas: na realidade, a vida no campo· sofreu, 
nesse período, um progressivo processo de esvazia
mento e abandono. tomando-se, por isso, quase in
viável. Em muitas regiões deste imenso Brasil, des
conhece-se o que seja energia eiétrica, telefone ou 
mecanização. 

De acondo com pesquisa realizada pelo IBAM 
enlre os prefeitos de mil, duzentos e oaenta e cinco 
municípios que, na década de oaenla mais sofreram 
as conseqüências do êxodo rural, para vinte e seis 
vírgula cinco por cento deles os problemas fundiá
rios foram a primeira causa dessa debandada; qua
torze vírgula um por cento dos preteaos destacam a 
falta de incentivo ao homem do campo; seis virgula 
dois por cento o atribuíram a inundações dos lagos 
de hidrelétricas ou a projetos de irrigação; três virgu
la quatro por cento dos pesquisados encontraram 
essa causa em condicionantes físicos, como seca e 
geada, que atingem principalmente os mais despro
vidos de técnicas para defender a lavoura dessas in
tempéries; apenas seis vírgula cinco por cento deles 
viram a vida mais fácil na cidade como o maior estí
mulo para o abandono do campo. 

O êxodo rural, em nosso Pais é também forte
mente detenninado pela situação de abandono em 
que se encontra o campo: faltam estradas, inexiste 
sistema de comunicação, as escolas e os postos de 
saúde estão dislantes e são precários, as habitaçõ
es não têm qualquer intra-estrutura. 

Além disso, a modernização da agricuHura, o 
uso de novas tecnologias, de mecanização, de insu
mos químicos trazem embutidas duas conseqüên
cias que afetam diretamente a mão-de-obra rural e 
'determinam a decisão de migrar. a primeira, na agri
cultura, fica mais evidente o processo de substitui
ção do homem pela máquina, pois hoje em dia não 
há nem como imaginar uma grande lavoura de soja, 
de milho, de arroz ou de feijão sendo capinada com 

enxada ou colhida manualmente, o terreno dessas 
culturas sendo preparado com arado de boi; a se
gunda, a agricuHura modema também exige alguma 
especialização dos trabalhadores, para que possam 
operar adequadamente máquinas e implementas e 
para que possam lidar de forma segura com adubos, 
inseticidas, pesticidas, defensivos e outros produtos 
quimicos. 

Os sociólogos Guillermo Rogel e Maria Cecfllà 
lório, em artigo publicado na revista Tempo e Pre
sença (vol. 16, n• 273, janJfev. 1994, fls. 9-11) fa
zem um diagnóstico bastante realista dessa situa
ção: "Num país marcado pela concentração fundiária · 
e por uma polilica agrícola exciudente, a dificuldade 
de sobrevivência das populações rurais está na ori
gem dos deslocamentos espaciais, seja para as ci
dades grandes ou médias, seja para fronteiras agrí
colas. Nesse sentido, podemos afirmar que o pro
cesso de urbanização brasileiro está mais para ex
pulsão do campo do que para atração da cidade. O 
processo migratório está diretamente relacionado ao 
modelo de desenvolvimento e fortemente detennina
do pelas pol~icas governamentais dirigidas ao setor 
agropecuário, as quais carregam um peso· funda
mental no desenho e redesenho da dinâmica demo
gráfica brasileira". Mais adiante, concluem: "A· deci
são de migrar e enfrentar diffceis condições de vida 
e desemprego nas cidades, antes que uma escolha, 
é a falta dela". 

Esse êxodo, no período anterior à década de 
cinqüenta, foi detennlnado por modificações profun
das no meio agrário brasileiro, em decorrência da 
grande concentração de terras em grandes proprie
dades, como conseqüência do processo de modern
ização das práticas agricolas que então se proces
savam no País, com maior utilização da mecaniza
ção e de insumos novos, que provocaram uma signi
ficativa evolução da produtividade, com a consolida
ção de instituições de pesquisa e de extensão rural, 
com politicas de preços, de armazenamento e de 
créditos. 

Mais recentemente, podemos citar a Constitui
ção de 88 como um marco importante das relações 
sociais no campo. Se, por um lado, veio garan~r ao 
trabalhador rural uma série de vantagens que, ?. ' •es, 
lhe eram subtraídas, por outro, esse mesmo fato se 
transtonnou em inibidor à criação e à expansão do 
número de empregos, dado o crescimento das des
pesas sobre a folha de pagamento daí decorrente. 
Em conseqüência disso, os proprietários percebe
ram rapidamente o inconveniente de ter mão-de
obra contratada ou mesmo residente no estabeleci-
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menta· e passaram a recorrer a trabalhos temporá
rios, prestados por bóias-frias, sem nenhum vínculo 
empregatício direto. O crescimento do número dos 
sem-terra é decorrência desse desemprego crescen
te e da disposição de não se estabelecerem nas ci
dades sem qualquer perspectiva de futuro. Segundo 
Guillerrno Regei e Maria Cecflia lório, na matéria já 
citada, "a luta pela terra, levada por vários movimen
tos sociais (sem-terra, atingidos por barragens, se
ringueiros, entre outros) assume a forma de um 
"não" à migração e constitui um claro questionamen
to àquelas teses que igualam desenvolvimento com 
urbanização". 

Se, para o homem do campo, migrar para a ci
dade é uma aHemativa, para a cidade ele será um 
problema: com dinheiro curto, sem emprego e sem 
qualificação, estará ele inchando as periferias urba-. 
nas·, aumentando ainda mais o problema social da
queles que aí moram, com uma demanda crescente· 
por serviços que proporcionam melhores condições 
de vida, como água, esgoto, urbanização, escola, 
saúde, transporte, segurariç3., emprego:' 

A experiência e pesquisas já elaboradas têm 
mostrado que é mais vantajoso para o Governo cui
dar para que se contenha· esse processo de migra
ção, criando novos empregos no campo ou ado1ali-· 
do medidas que segurem esse agricultor na área ru. 
ral. As estatísticas mostram que, para. a criação de 
um emprego rural, exigem-se investimentos de cer-· 
ca de dois mil e setecentos reais, enquanto. que, 
para criá-lo numa indústria, os investimentos sobem 
para cerca de. sete mil reais .. 

O que · reputo neceSsário é que o Governo 
acredite nesses dados e· aja para implantar ações 
que revertam na criação de novos postos de traba
lho e que determinem urna .melhora ~s condiÇÕ!!S 
de vida daqueles que lá moram. 

Nesse particular julgo de suma: \:onveniência 
que se retomem aquelas ações que Caracterizaram 
a agricultura dos anos cinqüenta, em que a produ
ção e o número de _empregos foram sensivelmente 
aumentados pela expansão da fronteira agrfcola do 
Brasil. Essa expansão é hoje nece5$ária não só 
para o assentamento de trabalhadores, mas também 
para se aumentar a produção de alimentos, de que o 
mundo carece cadá vez mais. 

Outra medida fundamental para conter o êxodo 
rural é promover a reforma agrária; não, porém, com 
a simples distribuição de terras. Esse é apenas um 
primeiro passo. O êxito de qualquer programa sério 
e bem planejado projeto de reforma agrária está inti
mamente vinculado à estruturação dos assentarnen-

tos, com a implantação da infra-estrutura física ade
quada, como construção de estradas, de postos de 
saúde, de escolas, de armazéns, eletrificação, con
cessão de créditos, incentivo ao cooperativismo, in
trodução de novas tecnologias de produção e fome
cimento de assistência técnica. Para se evitar que 
agricuHores assentados abandonem logo a terra, é 
preciso que se faça uma triagem entre eles. Não é 
qualquer um que se adapta às condições do campo 
ou que tem a aptidão para tomar uma terra produti
va. 

Creio também ser necessário que se estabele
ça em lei um limite máximo e um limite mínimo para 
as propriedades rurais, de modo a coibir a existência 
de grandes extensões improdutivas ou subexplora
das e a proliferação de pequenas glebas que, de tão 
diminutas, não permitem uma exploração economi
camente viável. 

Implantada assim, a reforma agrária estará 
cumprindo um relevante papel social, no sentido 
também de transformar a nossa agricultura numa 
atividade . preponderantemente familiar, em que os 
elementos· .de .L!rna mesma casa trabalhem unidos 
cuidando da própria subsistência e melhoranCio o 
seu· nível de renda. Em todos os países em que 
esse modelo foi adotado, a experiência foi vitoriosa, 
os agricultores melhoraram de vida. 

Implementar medidas que resolvam o proble
ma d<!· migração em direção às cidades e que conte
nham o. êxodo. rural é hoje uma das principais eXi
gências e necessidades da sociedade brasileira. Tão 
urge11te q1,1e postergá-la poderá provocar a eclosão 
de sérios confiitos sociais tanto no campo como nas 
cidadeS. Por isso, é' cada vez mais premente a ne
cessidade de se enfrentá-lo com decisão e vontade 
resoluta de dar-lhe solução, para que não se tenha 
que agir precipitadamente depois, para contornar di
ficuldades outras decorrentes dessa falta de ação. 

Muito obrigado. 
. O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB - RO) -

Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, gostaria de 
trazer ao conhecimento deste plenário matéria que 
foi publicada no Correio Brazlllense de hoje e que 
julgo da maior importância. Passo a ler a matéria: 

"Tesouro Segura Verba e Narcotráfico Amplia 

A Polícia Federal suspendeu a implan
tação de quatro bases de combate ao narco
tráfico na Amazônia por falta de recursos. 

Elogiado pelo governo dos Estados 
Unidos, os 32 progrf'mas de prevenção e 
combate ao tráfico de drogas em áreas es
tratégicas da Amazônia foram paralisados 
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porque, até agora, o Tesouro Nacional não 
liberou R$280 mil necessários à sua consoli
dação. 

O programa da Polfcia Federal prevê a 
implantação de várias bases onde policiais 
federais, fiscais da Recetta Federal e do lba
ma e representantes das Forças ArmadaS·· 
aluarão em conjunto; coibindo irregularida
des. 

Somente uma das basês.:.. a Anzol -
instalada em T abatinga, Amazonas, na tron' 
teira com a Colômbia, chegou a ser irriplan
tada. A base Candiru, em OoidoS (PA), para 
controlar o fluxo ·de embarcações na parte 
mais estreita do rio Amazonas, não Saiu· do 
papel. .... · · 

Também estão previstas ·a base MoQ' · 
no, em Vilhena, na fronteira de Rondônia 
com o Mato Grosso, e a base. Prataina ser
ra Pacaraima, em Roraima,· na fronteira com 
a Venezuela. · · 

carente de rééur'sbs, a: Superintendên
cia da PF no Amazonas suspendeu a· di!S' 
truição de pistas clandestinas · montadas· 
pelo narootráfico no vale do Javali, Atto Soli
mões, em território brasileiro. · · 

Para um governo que &béra R$11 bi
lhões do Proer para salVar banqueiros da fa
lência, segurar R$280 mil· pa·ra o combate 
ao narcotláfico na Amazônia é, simplesmen-
te, o IIm da picada:" · · · · • · · 

Apenas transcrevo, em silêncio e em protesto •. 
esta notfcia para que a ~ação saiba Q que é .PriQii
dade, na visão de quem dirige este Pafsl 

Era o que tinha a clizer.' ... , 
Muito obrigado, Sr. Presidente. · · · 
O SR. PRESIDENTE (Rénan càlheÍros) - Não 

há mais oradores inscritos. · · · · · · · · · · · 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos, designando para a sessão ex· 
traordinária anteriormente convocada,: á seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMENTO N°437, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
437, de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo "Ensino ruim e 
elitista•, publicado na Folha de S. Paulo, de 7 de 
maio de 1996. 

-2-

REQUERIMENTO N° 438, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
438, de 1996, do Senador Pedro Simon, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo ·o dever de morrer", pu
blicado no jornal Zero Hora, de 20 de abril de 1996. 

'-3-

REQUERIMENTO N°472, DE 1996 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 
472, de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos artigos "Um cidadão 
brasileiro no•. mundo, quem tem condições para · 
substttuir Havelange?" e "De campeão de natação à 
Presidência da Fila", publicado na Tribuna da Im
prensa, de 8 de maio de 1996. 

-4-
REQUERIMENTON°487, DE 1996 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 
487, de 1996, do Senador Antonio Carlos Magalhã
es, solicttando, nos termos regimentais, a transcri• 
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Os la
drões da caixa dágua•, de autoria do Deputado Ro
berto. Campos, publicado no jornal O Globo, de 19 
de maio de 1996. 

0 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh31min.) 

.. .11.~ da 97' Sessão Deliberativa Extraordinária 
_em 18 de Junho de 19911 

2' Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura 

Presidência do Sr. Renan Calheiros 

. ÀS 18 {-/ORAS E 32 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antonio Carlos Magalhães
Antonio Carlos Valladares ..:. Artur da T ávola - Bel! o 
Parga - Benedtta da Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio 
AlVares - Emma Fernandes - Epttácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - GiiVam Borges - Guilher
me Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha·-. Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
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Josaphat Marinho - José Bonffácio -José Eduardo 
Outra - José Eduardo Vieira - José Fogaça - José 
lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Sar
ney - Laura Campos - Levy Dias - Lucídio Portella 
- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva -
Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regi
na Assumpção - Renan Calheiros -Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião 
Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vilela Filho -
Totó Cavalcante - Valmir Gampelo- Waldeck Ome
las. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
lista de presença acusa o comparecimerrto de 67 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ramez Tebet. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER NO 333, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos sobre o Ofício S n• 50, de 1996 (n• 
1.673196, na origem), do Sr. Presidente do 
Banco Centrai do Brasil, encaminhando 
solicitação do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro para emissão d<" Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro (LFTRJ), cujos recursos serão 
destinados ao giro de sua dívida mobiliá
ria, vencível no ~ semestre de 1996. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Cerrtral do Bra
sil (BACEN) encar:ninhou a esta Casa, mediarrte a 
correspondência 91!1 epígrafe, pedido do Governo do 
Estado do Rio dé ;Janeiro para que o Senado Fede
ral autorize a emissão de Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), cujos 
recursos servirão ao giro de sua dívida rr.obiliária 
com vencimento no 2° semestre de 1996. · 

O Pleito encontra-se adequadamente instruído 
quanto à documentação encaminhada ao Senado 
Federal, nos termos do art. 13 da Resolução n• 69, 
de 1995, que dispõe sobre limites globais e condiçõ
es para as operações de crédito intemo e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

suas autarquias, nos quais se inclui o lançamento de 
títulos da dívida pública. 

Ressalte-se que, nos termos do § 3° do artigo 
acima citado, o Sr. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro apresentou declaração quanto ao cumpri
mento da Lei Complementar n• 82, de 27 de março 
de 1995, ante a impossibilidade do fornecimento 
imediato de certidão por parte do Tribunal de Contas 
daquela unidade da Federação. 

É o relatório. 

li-Voto 

O Bacen emitiu o Parecer Dedip/Diare-
96/0597 que informa estar o pedido de autori
zação enquadrado nos limites estabelecidos 
pelas normas pertinentes. Pelos dados apre
sentados, e tendo por base o disposto no art. 
27 da Resolução n• 69, de 1995, o Estado 
possui uma margem de resgate de 7,3% de 
sua dívida mobiliária vencível no 2° semestre 
de 1995, o que implicaria na autorização de 
rolagem de um percentual de 92,7% da referi
da dívida. 

Porém, tendo em vista expressa solicita
ção do Senhor Governador do Estado do Rio 
de Janeiro em expediente dirigido a este Se
nado Federal, no qual expõe as dificuldades 
financeiras por que passa aquela unidade fe
derativa, entendo cabível a autorização para 
a rolagem do total da dívida. • 

Cabe explicitar que o Estado do Rio de 
Janeiro encontra-se adimplente junto às insti
tuições integrantes do Sistema Financeiro Na
cional, conforme informação do Cadastro da 
Dívida Pública- CADIP. 

Deste modo, a emissão de LFTRJ, ora 
sob análise, apresentaria as seguintes ca
racterísticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a ser substituídos, atualiza
dos nos termos do § 7° do art. 16 da Resolução 
n• 69, de 1995, deduzida a parcela de dois por 
cento; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Finan
ceiras do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto
Lei n• 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: de até 1.827 dias; 

e) valor nominal: R:lõil ,00; 

f) cararacterísticas dos títulos a serem 
substituídos: 
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Titulo Vencimento Quantidade 

541826 1"-7-96 826.882.311 

541826 1'4!-96 936.382.099 

541812 1"-9-96 4.956.942.149 

541826 1'-9-96 1.092.434.744 

541813 1'-10-96 13.494.465.707 

541826 1'-10-96 2.085.521.433 

541810 1'-11-96 16.758.308.601 

541826 1"-11-96 2.626.669.035 

541813 1°-12-96 21.382.209.221 

541826 1'-12-96 10.354.776.128 

os títulos encontram-se registrados no SELIC 

g) previsão de colocação e vencimento dos 
títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-base 

1"-7-96 1"-7-2001 541826 1"-7-96 

1°-8-96 1"-82001 541826 1"-7-96 

2-9-96 1"-9-2001 541826 2-9-96 

1"-10-96 1"-10-2001 541826 1"-10-96 

1"-11-96 1"-11-2001 541826 1"-11-96 

2-12-96 1"-12-2001 541825 2-12-96 

títulos a serem registrados no SELIC 

h) forma de colocação: mediante ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28-
1HI8. 

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente ao 
atendimento do pleito do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, nos termos do seguinte 

Pf!OJETO DE RESOLUÇÃO N" 68, DE 1996 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a emitir, mediante ofertas públicas, Le
tras Rnancelras do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinadas ao 
giro de sua dívida moblllárla vencfvel no 
2" semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É o Estado do Rio de Janeiro autoriza

do, nos termos da Resolução n' 69, de 1995, a emi
tir Letras Rnanceiras do Tesouro do Estado do Rio 

de Janeiro- LFTRJ, destinadas ao giro de sua dfvi-
da mobiliária vencível no 2" semestre de 1996. 

Art. 2• A emissão deverá ser realizada nas se-
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de res-
gate dos !nulos a serem substituídos, atualizados 
nos termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995; 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) rendimentos:. igual ao das Letras Rnancei-

ras do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n' 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: de até 1.827 dias; 
e) valor nominal: R$1,00; 
f) características dos títulos a serem substl-

tuídos: 

Titulo Vencimento Quantidade 

541826 1"-7-96 826.882.311 

541826 1°-8-96 936.382.099 

541812 1°-9-96 4.956.942.149 

541826 1'-9-96 1.092.434.744 

541813 1°-10-96 13.494.465.707 

541826 1°-10-96 2.085.521.433 

541810 1°-11-96 16.758.308.601 

541826 1°-11-96 2.626.669.035 

541813 1"-12-96 21.382.209.221 

541826 1"-12-96 10.354.776.128 

os títulos encontram-se registrados no SELIC 

g) previsão de colocação e vencimento dos 
títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-base 

1"-7-96 1"-7-2001 541826 1"-7-96 

1'-8-96 1"-82001 541826 1"-7-96 

2-9-96 1"-9-2001 541825 2-9-96 

1"-10-96 1"-10-2001 541826 1"-10-96 

1"-11-96 1"-11-2001 541826 1"-11-96 

2-12-96 1"-12-2001 541825 2-12-96 

títulos a serem registrados no SELIC 

h) forma de colocação: mediante ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central do Brasil; 
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í) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28-
11-88. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1996. -
Francelino Pereira, Presidente Eventual - Ney 
Suassuna, Relator - Valmir Campelo - Joel de 
Hollanda - José Roberto Arruda - Gerson Cama
ta - Freitas Neto - Elcio Alvares - Jonas Pinheiro 
- Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - José 
Fogaça- Osmar Dias - Beni Veras. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 33, DE 1996 
(N• 1.409196, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a contra
tar com a ltaipu pagamento de débito jun
to ao Tesouro Nacional com titulas da dí
vida externa brasileira, no valor corres
pondente a até U$140.000,000.00 (cento e 
quarenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da' América). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a 

celebrar contrato com a ltaipu para pagamento 
de dívidas vincendas junto ao Tesouro Nacional 
com títulos da dívida externa brasileira no valor 
global de até US$140.000,000.00 (bento e qua
renta milhões de dólares dos Éstados Unidos da 
América). 

Parágrafo único. As dívidas a que se refere 
este artigo decorrem do refinanciamenlo de dívidas 
externas que, de responsabilidade da ltaipu, foram 
assumidas pela União no contexto dos acordos de 
reestruturação da dívida do setor público junto aos 
credores privados e cujas condições financeiras fo
ram repassadas à}taipu por força das Resoluções n• 
20, de 20 de junhO de 1991, n• 90, de 4 de novem
bro de 1993, e n• 96, de 11 de novembro de 1993, 
todas do Senado Federal. 

Art. 2" Os títulos serão entregues à ltaipu pela 
Administración Nacional de Eletricidad - ANDE, em
presa estatal paraguia, como pagarriento de !aturas 
de energia elétrica vencíveis no perfodo de 1995 a 
1996. 

Art. 3° O contrato entre a !taipu e a União, com 
interveniência da Ande, terá as seguintes condições 
financeiras: 

I - os títulos recebidos da Ande pela ltaipu, 
pelo seu valor nominal, serão integralmente repas
sados ao T escuro Nacional; 

li - a liquidação dos débitos da Ande pela !!ai
pu e dos desta para com o Tesouro Nacional, dar
se-á da forma seguinte: 

a) o deságio obtido pela Ande no mercado se
cundário, erl1 decorrência da aquisição dos títulos, 
será rateado com o Tesouro Nacional e por este 
apropriado na proporção de cinqüenta por cento de 
seu montante; 

b) os custos financeiros em que, comprovada
mente, incorrer a Ande para aquisição dos t~ulos, 
até o limite de quatro por cento do preço de sua 
aquisição no mercado secundário, serão rateados 
na proporção de cinqüenta por cento entre a Ande e 
o Tesouro Nacional; 

III - os diferentes tipos de trtulos da dívida ex
tema a serem entregues pela Ande à ltaipu terão por 
limite, cada um deles, o montante da !taipu para com 
o Tesouro Nacional, refinanciado em condições 
idênticas. 

Art 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N° 13, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do § 1° do art 64 da Constituição Fe

deral, submeto à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o 
texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Exe
cutivo a contratar com a ltaipu pagamento de débi
to junto ao Tesouro Nacional com tftulos da dívida 
externa brasileira, no valor correspondente a até 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América)". 

Brasma, 8 de janeiro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 469/MF, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 1995, DO SENHOR MINis
TRO DE ESTADO DA FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

Em 25 de outubro de 1994, celebrou-se con
trato entre a União e a ltaipu, com intervenção da 
Administração Nacional de Eletricidade - ANDE, 
empresa paraguaia detentqra de metade do capital 
da llaipu, visando à reguràrização de débito da
quela empresa binacional junto ao Tesouro Nacio
nal por meio da entrega de títulos da dívida exter-
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na bràsileira, tendo por base legal a Medida Provisó
ria n• 632, de 26 de setembro de 1994, convertida 
na Lei n• 9.066, de 20 de junho de 1995. 

2. O Governo paraguaio solicita agora ao Go
verno brasileiro a realização de nova operação, no 
valor de até US$300,000,000.00 (trezentos milhões 
de dólares dos Estados Unidos dir América) e con
sistindo, tal como no caso anterior, em entrega à 
ITAIPU, pela ANDE, como pagamento de !aturas de 
energia elétrica, de títulos da dívida externa brasilei
ra, repassados em seguida ao Tesouro Nacional 
brasileiro a título de pagamento de dívidas da ltaipu, 
originadas estas de garantias honradas pelo T escu
ro Nacional em contratos de empréstimo que tinham 
a ltaipu como beneficiária. 

3. Com base na solicitação fonmulada pelo Go
verno paraguaio para realização da operação, a Se
cretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu o Parecer 
STN/COREX n• 368, em 9 de outubro do ano em 
curso, onde se manifesta favoràvelmente àquele 
pleito e enceta as suas condições financeiras, que 
são as seguintes: 

a) Valor: poderá atingir o valor de 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares 
norte-americanos), em duas etapas, englobando 
os valores das !aturas de energia vencíveis no pe
ríodo de quatro anos (1995 a 1998), sendo a 1• 
etapa no valor de até US$140,000,000.00 (cento e 
quarenta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América), compreendendo as !aturas de 1995 e 
1996; 

b) Deságio: a ser dividido em partes iguais 
entre o Governo brasileiro e a Ande, confonme 
ocorreu na primeira operação, deduzidos os cus
tos financeiros em que, comprovadamente, a Ande 
incorrer para aquisição dos títulos, até o limite de 
4% (quatro por cento) do seu preço de aquisição 
dos títulos; 

c) Títulos a serem utilizados: devem ser prio
rizados os títulos que possibilitem uma redução 
maior no estoque da divida (menor preço np mer
cado secundário), e melhor ganho financeiro, seja 
pela diminuição das despesas com juros, seja pela 
liberação das garantias que foram constituídas 
(collateral). Assim sendo, o Discount Bond, o Par 
Bond, o Debt Conversion Bond - DCB, o New Mo
ney Bond - NMB 1994 e o Exit Bond são os títulos 
considerados preferenciais para a operação, de
vendo ser evitado o C-Bond em razão de dificulda
des operacionais. 

4. Em vista do fato de estarem as dividas da 
ltaipu para com o Tesouro Nacional incluídas no 

montante global da dívida externa do setor público 
brasileiro e, por esse motivo, convertidas em títulos 
da divida externa, o Tesouro esclarece, no Parecer 
supracitado, que os titules a serem recebidos da !tal
pu deverão ser utilizados para amortização do mon
tante de dívida referente àqueles mesmos tftulos, 
com as mesmas condições, portanto. 

5. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
manifestou-se quanto à matéria no Parecer 
PGFN/COFIN° 1.294, de 4 de dezembro de 1995, 
em que concluiu pela necessidade de promulgaÇão 
de lei que confira o devido amparo legal à operação 
em tela. 

6. Em razão do acima exposto, tenho a honra 
de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar se 
digne a Presidência da República dirigir mensagem 
ao Congresso Nacional solicitando daquela Casa 
análise do projeto em anexo, a fim de que, aprovado· 
e publicado no Diário Oficial da União, possa a 
União celebrar com a ltaipu contrato para quitação 
de ·dívida por meio de entrega de títulos da divida 
externa brasileira. 

Respeitosamente, Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de Estado da Fazenda. 

PARECER 

PGFN/COFIN° 1.294/95 

Proposta de acordo para quitação 
. de dívida da ltaipu para com o Tesouro 
Nacional, no valor de até 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de 
dólares. dos Estados Unidos da América), 
com títulos da dívida externa brasileira, a 
exemplo de operação realizada com base 
na Medida Provisória n• 632, de 26 de se
tembro de 1994, convertida na Lei n• 
9.066, de 20 de junho de 1995. Necesslda· 
de de lei que autorize a operação. Art. 61 
da Constítulção Federal. 

1- Histórico 

Em correspondência datada de 2 de fevereiro 
do ano em curso (ft. 1 ), o Exm0 Sr. Ministro da Fa
zenda do Paraguai dirige-se ao Exm• Sr. Ministro da 
Fazenda solicitando que novas negociações entre a 
ltaipu, a Administração Nacional de Eletricidade -
ANDE - empresa estatal paraguaia detentora de 
metade do capital da ltaipu - e a Secretariá do Te
souro Nacional tenham lugar com vistas à celebra
ção de novo contrato para quitação de dívidas entre 
as três partes, nos moldes do Contrato n• 229/TN, 
celebrado em 25 de outubro de 1994. 
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2. A Medida Provisória n• 632, de 26 de setem
bro de 1994, convertida na Lei n2 9.066, de 20 de ju
nho de 1995 (fls. 5), autorizou o Poder Executivo a 
celebrar co~trato com a ltaipu para pagamento de 
débito junto ao T escuro Nacional por meio de títulos 
da dívida externa brasileira, adquiridos pela Ande no 
mercado secundário e dadas à ltaipu em pagamento 
de dívida. 

3. A carta retromencionada faz alusão ao Aviso 
n2 1.091/MF (fls. 23), de 14 de dezembro de 1993, 
do Exm2 Sr. Presidente da República e então titular 
da pasta da Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardo
so, dirigido ao Exm• Sr. Ministro da Fazenda do Pa
raguai, que manifesta acettação à proposta feita pela 
ltaipu de quttação de débtto no valor de 
US$92,800,000.0G (noventa e dois milhões e ano
centos mil dólares dos Estados Unidos da América) 
para com o Tesouro Nacional mediante ent[ega de 
tttulos externos brasileiros, o que culminou, na cele
bração do Contrato n• 229, em 25 de ouiuliro dÊ! 
1994. 

4. A atual operação monta o valor de US$ 
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América) e, tal como a anterior, 
pressupõe o pagamento pela ANDE de !aturas de 
energia elétrica à ltaipu por meio de titules da dívida 
externa brasileira que deverão, em seguida, ser-en
tregues à União em pagamento de dívidas externas 
da ltaipu honradas pelo Tesouro Nacional na quali
dade de avalista. 

11- Base Jurídica da Operação.~----

5. O Parecer PGFN/COF/N° 1.055/94 (fls. 24 a 
28), que analisou a operação anterior e concluiu 
pela necessidade de bl?.se legal para sua execução, 
expôs a argumentação seguinte: 

"Informa o Tesouro Nacional que a dí
vida da ltaipu para com a Fazenda Pública 
resultou 'i:lo Aviso MF-087/85 (fls. 10617), 
que autoriza o Banco do Brasil a efetuar, à 
ordem do Tesouro Nacional, o pagamento 
de compromissos em moedà estrangeira de 
entidades públicas, incluída ar dívida da ltai
pu Binacional que contava com garantia do 
Tesouro Nacional. · 

Não obstante a natureza externa do 
pagamento realizado pelo Tesouro Nacional, 
a dívida converteu-se em interna no instante 
da sub-rogação do crédtto; passível, por 

conseguinte, da devida inscrição na Dívida 
Ativa da União.' 

E adiante. 

"É a legalidade princípio constitucional 
da atividade adyninistrativa, previsto no arl 
37 da Carta Magna, e é um dos que las
traiam a teoria do Ato Administrativo, quer 
vinculado, quer discricionário. Deriva sem
pre, pois, da Lei, de forma inequívoca, toda 
e qualquer discricionariedade do Poder Pú
blico. 

O caso em tela compreende uma 
operação de dação em pagamento, de 
contornos jurídicos assinalados pelo art. 
996 e segs. do· Código Civil, e que já 
teve utilização autorizada pela Adminis
tração Pública por meio do Decreto-Lei 
n• 1.184", de ·12 de agosto de 1971, que 
não ·mais vigora, para casos de liqüida
ção de débitos fiscais de empresas finan
ceiramente instáveis, mediante entrega 
de bens móveis." 

· · ·s. O ait~ 22 do Decreto-lei n2 147, de 3-de fe
vereiro de 1967, com redação modificada pelos De
cretos-Leis n2 1.687/79 e n2 2.163/84, estabelece o 
seguinte:· : -- . . . . 

'Dentro de noventa dias da data em 
que· se tom·arem findos os processos ou ou
tros expedientes administrativos, pelo trans
curso do prazo fixado em lei, regulamento, 
portarià, intimação ou notificação para o re
colhimento do débito para com a União, de 
natureza tributária ou não tributária, as re
partições públicas competentes, sob pena 
de responsabilidade dos seus dirigentes, 
são obrigadas a encaminhá-los à Procura
doria da Fazenda Nacional da respectiva 
unidade federativa, para efeito de inscrição 
e cvbrança amigável ou judicial das dívidas 
deles originadas, após a apuração de sua li
quidez e certeza." 

7. A Medida Provisória n• 1.175, de 27 de 
outubro de 1995, dipôs em seu art. 92 a suspen
são do artigo acima transcrito até 31 de agosto 
de 1996 para efeito de suas conseqüências dis
ciplinares e penais, permanecendo inequívoca, 
contudo, a obrigação de encaminhamento. dos 
débitos não quitados a erta ProcuradoFia da Fa
zenda Nacional para a devida inscrição na Dívi
da Ativa. 
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8. A operação em tela tem a mesma natureza ju
rídica da operação realizada com fulcro na Lei n• 
9.066195, carecendo, por conseguinte, por idênticos 
motivos, de embasamento legal para sua consecução. 

III- Caracter:istlcas Financeiras da Operação 

9. A Secre!aria do Tesouro Nacional emitiu o 
Parecer STN/COREX n• 368 (fls. 17 a 21), em 9 de 
outubro de 1995, ratificado pelo fax de 1° de dezem
bro de 1995 (fls. 31), onde expõe as características 
da operação e estabelece as condições por meio 
das quais é ela aceitável para o Tesouro Nacional. 

1 O. As caraclerísticas da operação são as se
guintes: 

a) Valor: poderá atingir o valor de 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América), em duas etapas, 
englobando os valores das !aturas de energia vencí
veis no período de quatro anos (1995 a 1998), sen
do a 1' etapa no valor de até US$140,000,000.00 
(cento e quarenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), compreendendo as !aturas de 
1995 e 1996; 

b) Deságlo: a ser dMdido em partes iguais en
tre o Governo brasileiro e a ANDE, conforme ocor
reu na primeira operação, deduzidos os custos fi· 
nanceiros em que, comprovadamente, a ANDE in
correr para aquisição dos lftulos, até o limite de 4% 
(quatro por cento) do seu preço de aquisição; 

c) Tilulos a serem utilizados: devem ser priori
zados os titulas ~e possibilitem uma redução maior 
no estoque da dívida (menor preço no mercado secun
dário), e melhor ganho financeiro, seja pela diminuição 
das despesas com juros, seja pela liberação das ga
rantias que foram constituídas (collateraQ. Assim sen
do, o Discount Bond, o Par Bond, o Debt Conversion 
Bond- DCB, o New Money Bond- NMB, 1994 e o 
Exit Bond são os títulos considerados preferenciais 
para a operação, devendo ser evitado o C-Bond em 
razão de dificuldades operacionais. 

11. Em vista do fato de estarem as dívidas da 
ltaipu para com o Tesouro Nacional incluídas no 
montante global da dívida do setor público brasileiro 
e, por esse motivo, convertidas em títulos da dívida 
externa, o T escuro esclarece, no Parecer supracita
do, que os títulos a serem recebidos da tfaipu deve
rão ser utilizados para amortização do montante de 
dívida referente àqueles mesmos títulos, com as 
mesmas condições, portanto. 

12. A definição da cotação dos títulos no mer
cado secundário será procedida pela Secretaria do 
Tesouro Nacional dois dias antes dos vencimentos 
dos papéis, mediante consulta à Reuters ou Bloom-

berg, ut~izando-se a média aritmética da cotação de 
venda (offer) de três agentes operadores do merca
do. Não havendo a divulgação dessas cotações nas 
datas previstas, aquela Secretaria obterá a informa
ção junto a dois operadores do mercado secundário 
de títulos. 

13. A apuração do montante de títulos a serem 
recebidos pela ITAIPU e, em seguida, entregues ao 
T escuro Nacional, se dará por meio de fórmula ma
temática negociada pelas partes, de maneira a que 
o deságio dos títulos seja apropriado pela ANDE e 
pelo Tesouro Nacional em partes iguais, deduzidos 
os custos financeiros da operação. 

IV- Conclusão 

14. Em vista da impossibilidade legal de reafi
zação da operação sem lei que a autorize, sugiro o 
encaminhamento, pelo Exmo. Sr. Ministro da Faze~ 
da, dos anexos projetes de instrumento legal e Ex
posição de Motivos ao Exmo. Sr. Presidente da R"'
pública para, com fulcro nos arts. 61 ou 62 da Cons
tituição Federal, conforme constate-se, ou não; ur
gência e relevância na matéria, sua devida aprecia-
ção pelo Congresso Nacional. · 

À consideração superior. 
Coordenadoria de Operações Financeiras da 

União, 1° de dezembro de 1995.- Sônla de Almen
dra Portella Castro, Procuradora da Fazenda Na
cional. 

De acordo. 
Coordenadoria de Operações Financeiras da 

União, 04 de dezembro de 1995. - Itamar J. Barba
lho, Coordenador substituto. 

De acordo. Submetam-se os documentos à 
consideração do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda. 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 04 
de dezembro de 1995.- Lulz Carlos Sturzenegger, 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a cele

brar, em até duas etapas, contrato com a ltaipu para 
pagamento de dfvidas vincendas junto ao Tesouro 
Nacional com títulos da dfvida externa brasileira no 
valor global de até US$SOO,OOO,OOO.OO (trezentos 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América). 

Parágrafo único. As dívidas a que se refere 
este artigo decorrem do refinanciamento de dívidas 
externas que, de responsabilidade da ltaipu, foram 
assumidas pela União no contexto dos Acordos de 
reestruturação da dfvida do setor público junto aos 
credores privados e cujas condições financeiras fo-
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ram repassadas à ltaipu por força das Resoluções n• 
20, de 20 de junho de 1991, n• 90, de 4 de novem
bro de 1993, e n• 96, de 11 de novembro de 1993, 
todas do Senado Federal. 

Arl 2• Os títulos serão entegues à ltaipu pela 
Administraci ón Nacional de Eletricidad -ANDE em
presa estatal paraguaia, como pagamento das'fatu
ras de energia elétrica vencíveis no período de 1995 
a 1998. 

Arl a• O contrato entre a ltaipu e a União, com 
interveniência da Ande, terá as seguintes condições 
financeiras: 

I - os títulos recebidos da Ande pela ltaipu, 
pelo seu valor nominal, serão integralmente repas
sados ao Tesouro Nacional; 

11 - a liquidação dos débitos da Ande pela ltai
pu e dos desta para com o Tesouro Nacional dar-se
á da forma seguinte: 

a} o deságio obtido pela Ande no mercado se
cundário, em decorrência da aquisição dos tftulos, 
será rateado com o Tesouro Nacional e por este 
apropriado na proporção de 50% (cinqüenta por cen
to} de seu montante; 

b} os custos financeiros em que, comprovada
mente, inconrer a Ande para aquisição dos tllulos, 
até o limite de 4% (quatro por cento} do preço de 
sua aquisição no. mercado secundário, serão ratea
dos na proporção de 50% (cinqüenta por cento) en
tre a Ande e o Tesouro Nacional; 

III - os diferentes tipos de tllulos da dívida ex
tema a serem entregues pela Ande à ltaipu terão por 
limite, cada um deles, o montante do débito da ltaipu 
para com o Tesouro Nacional, refinanciado em con
dições idênticas. 

Arl 4• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasma, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FED~TIVA DO BRASIL 

Ooooooo oooooooooooooooooooo'oo~onooooooo ... ooo-oooooooooooono~•-•~••••--••-

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder Legisla11vo 

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃOIII 
Das Leis 

........ Ãrt: .64. .. Ã.'di;~~ã~·~··;;i~Çã;;d-;;;;;;j~!;;-cie 
lei de iniciativa do Presidente da República, do Su
premo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores 
terão início na Câmara dos Deputados. 

§ 1• O Presidente da República poderá solicitar 
urgência para apreciação de projetes de sua iniciati
va. 

§ 2" Se, no caso do parágrafo anterior, a Câ· 
mara dos Deputados e o Senado Federal não se 
manifestarem, cada qual, sucessivamente em até 
quarenta e cinco dias, sobre a proposição, será esta 
incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se a delibe
ração quanto aos demais assuntos, para que se ulti
me a votação. 

§ 3" A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo 
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto 
no parágrafo anterior. 

§ 4• Os prazos do § 2• não correm nos perío
dos de recesso do Congresso Nacional, nem se apli
cam aos projetas de código. 

RESOLUÇÃO N• 20, DE 1991 

Autoriza a União a celebrar opera
ção externa ele natureza financeira relati
va aos juros da dfvlda externa, junto aos 
bancos comerciais, devidos no perlodo 
de julho de 1989 a dezembro de 1990 e dá 
outras providências. 

O Senado Federal nesolve: 
Arl 1• É a União autorizada a celebrar opera

ção externa de natureza financeira, junto aos bancos 
comerciais credores da dfvida externa, no valor de 
até US$9,000,000,000.00 (nove bilhões de dólares 
norte-americanos), para regularização dos juros de
vidos em 1989 e 1990, na conformidade do Sumário 
dos Principais Termos, do Pedido de Dispensa de 
Cumprimento de Obrigações e dos demais docu
mentos que acompanham a Mensagem Presidencial 
n• 243, de 27 de maio de 1991, e especialmente das 
condições estipuladas nos dispositivos que se se
guem. 

Parágrafo único. A ope.i,iiçãO restringir-se-á aos 
contratos de regularização llos juros devidos e não 
pagos no período de julho de 1989 a dezembro de 

- 1990 e obedecerá às seguintes condições: 
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I -a União poderá pagar, em dinheiro, até vin
te e cinco por cento dos referidos juros, limitados ao 
teto de US$2,000,000,000.00 (dois bilhões de dóla
res norte-americanos) inclusive juros. de mora, da 
seguinte forma: 

a) até quarenta e cinco por cento· do montante 
referido no item anterior poderão ser pagos dez dias 
após a data de assinatura do Sumário dos Principais 
Termos; 

b) os cinqüenta e cinco por cento remanescen· 
tes em sete prestações, sendo que o infcio do paga
mento destas ficará condicionado à adesão do nú
mero mínimo de bancos ao pedido de aditamento 
contratual, tal como estabelecido no acordo de 1988 
(MYDFA); . 

11 - setenta e cinco por cento dos juros devidos 
serão convertidos em bõnus a serem emitidos de
pois que o Brasil e o Comitê Assessor dos Bancos 
chegarem a um acordo sobre o est.oque da divida de 
médio e long<' prazo. . 

Ar!. 2° Os bônus a que se refere o art. 1°, pará
grafo único, inciso 11, terão as seguinte característi
cas: 

emissor: República Federativa do Brasil; 
moeda: Dólar norte-americano; 
prazo de resgate: dez anos, a contar de 1° de 

janeiro de 1991; · · · · 
prazo de carência: três anos, a contar de 12 de 

janeiro de 1991; 
taxa de juros: (a critério de cada banco credor): 

OPÇÃ01 

12 ano 713116% ao ano, fixas; 
22 ano 8318% ao ano, fixas; 
32 ano 8314% ao ano, fixas; . 
do 42 ano ao 1 O" ano Ubor de seis meses mais 

13/16% ao ano; 

OPÇÃ02 

Libor de seis meses mais 13116% ao ano, pre
valecendo, para os primeiros cinco anos, um piso de 
6,0% ao ano e os seguintes tetas: 

1• ano 7,2% ao ano; 
22 ano 7,7% ao ano; 
do 3° ano ao 5" ano 8,2% ao ano; 
tanto no caso do piso quanto dos tetos, as per

centagens referem-se à Ubor de seis meses, exclui
da a margem (spread); 

prestações do principal: semestrais, com venci
mentos em 1• de janeiro e 1° de julho de cada ano, 
vencendo-se a primeira em 12 de janeiro de 1994 e a 
última em 1° de janeiro de 2001, nos seguintes per
centuais: 

1"à3"1,0% 
4°à61 2,0% 
71 4,0% 

PRESTAÇÕES 

8"à 10"8,5% 
11" à 151 12,3% 
Art 3' As instituições da administração direta e 

indireta de Estados e Municípios que não hajam efe
tivado os depósitos no Banco Central, nos termos da 
Resolução n' 1.564, deverão firmar com a União 
contratos de financiamento da divida nas mesmas 
condições avençadas com os credores externos, 
mediante garantias idôneas, inclusive consistentes 
na caução das cotas ou parcelas de que são titula
res, nos termos do art. 159 da Constituição Federal. 

Art 42 É a União autorizada a contratar institui
ções financeiras de porte internacional e comprova
da capacidade para desempenhar as funções de 
Agentes para a Formalização e Eficácia do Contrato 
de Emissão de Bõnus e Agente para a Custódia e 
Resgate dos Bõnus. 

Ar!. 5" Os desembolsos autorizàdos por esta 
resolução não poderão ultrapassar os limites e con
dições estabelecidos pela Resolução n• 82, de 1990, 
do Senado Federal, especialmente aqueles referidos 
nos arts. 22, 3' e 42• · 

· Art 6° Em qualquer hipótese, cópias dos a tos, 
contratos ou acordos firmados com base no disposto 
nesta resolução serão enviadas ao Senado Federal 
na forma original e devidamente traduzidas para a 
língua portuguesa, antes da sua vigência. 

Parágrafo único. Os comprovantes das despesas 
justHícáveis e dos documentos referentes à negocia
ção e implementação dos instrumentos que materiali
zarão as operações, bem como os decorrentes de 
"Contratação de Agentes", na forma do art 42 desta 
Resolução, serão encaminhados ao Seroado Federal 
na forma do disposto no caput deste artigo. 

Ar!. 72 O Senado Federal indicará, dentre os 
seus membros, dois representantes, oriundos, um 
da Situação, outro da Oposição, que, como observa
dores, acompanharão a assinatura dos Contratos 
para a Regularização dos Juros Devidos em 1989 e 
1990 a ser celebrados com os bancos privados ex
temos, de que trata a presente Resolução, acompa
nhando-lhes os termos ulteriores, até final conclu-
são. 

Parágrafo único. Os representantes, que serão 
escolhidos na forma regimental, apresentarão ao 
Senado Federal relatórios sucessivos de cada uma 
das etapas dos desdobramentos dos Contratos, que 
poderão ser subscritos conjunta ou separadamente. 
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Àrt. a• O Senado Federal assinala q o esfor- junto aos credores da dívida externa do setor público, 
ço para regularização dos juros atrasadt , que o respeitada a distribuição consolidada das opções de!~ 
·povo e o governo brasileiros enunciam nos tenmos nitivas pelos instrumentos de que trata o art. 3" da Re-
de sumário a que se vincula esta resolução, constitui solução n" 98, de 1992, na conformidade da Mansa-
consciente e conseqüente gesto no sentido da nor- gem Presidencial n• 364, de 14 de outubro de 199a. 
malidade de suas relações financeiras. externas (in- § 12 Em nenhuma hipótese o total das opões dos 
temacionais) que não se traduz em conformismo credores deve se s~uar em patamar superior a 40% da 
com suas condições, as quais, em seu conjunto, são dívida consolidada, no que respeita ao instrumento re-
inaceitáveis para as negociações seguintes. ferido no art. 32, 11, da Resolução n• 98, de 1992. 

Art. 9° Esta resolução entra em vigor na data § 2• O total das opções dos credores pelo ins-
de sua publicação- trumento referido no art. a•, I, da Resolução n• 98, 

Senado Federal, 20 de junho de 1991. - Sena- de 1992, não deverá se situar em patamar inferior a 
dor Mauro Benevides, Presidente. as%, admitida a variação a menor desde que o total 

RESOLUÇÃO N• S3, DE 1992 das opções de que trata o parágrafo anterior se situe 
em nível abaixo de 35%. 

Altera a Resolução n• 20, de 1991, 
do Senado Federal, que autorizou a 
União a celebrar operação externa de na
tureza financeira relativa aos juros da dí
vida externa. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° o caput do art. 1° da Resolução n• 20, 

de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1• É a União autorizada a celebrar 
operação externa de natureza financeira, junto 
aos bancos comerciais creclores da dívida ex
tema, no val:lr de até US$9,200,000,000.00 
(nove bilhões e duzentos milhões de dólares 
norte-americanos), para a regularização dos 
juros devidos em 1989 e 1990, na conformi
dade do Sumário dos Principais Termos, do 
Pedido de Dispensa de Cumprimento de 
Obrigações e dos demais documentos que 
acompanham a Mensagem Presidencial n• 
243, de 17 de maio de 1991, especialmente 
das condições estipuladas nos dispositivos 
que se seguem:" 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação-· 

Senado Fec!e.ral, 22 de outubro de 1992- - Se
nador Mauro Berievides, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 90, DE 1993 

Auto11za a distribuição consolidada 
das opções definitivas dos credores pri
vados do Brasil, de que trata o art. 16 da 
Resolução n• 98, de 1992, e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a União autorizada a celebrar os con

tratos de operações externas de natureza financeira, 

Arl 2" Os dispositivos abaixo da Resolução n• 98, 
de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 2
2 

... ---------··---·--··-------·-

1 - obrigações externas decorrentes de 
contratos de empréstimos de médio e longo 
prazos, celebrados por entidades do setor pú
blico e pela empresa binacional ltaipu junto a 
credores privados externos, objetos do ·acordo 
plurianual de reestruturação firmado em 1988 
(MYDFA), tenham ou não os respectivos mon
tantes sido depositados junto ao Banco Cen
tral, nos termos do MYDFA O objeto elo pre
sente acordo difere daquela reestruturação 
pelo MYDFA em três particularidades: 

a) são excluídas obrigações cujos valo
res tomaram-se liv• emente remissfveis ao 
exterior em virtude das Resoluções n"s 
1.836 e 2.014 do COnselho Monetário Nacio
nal - se tores privado, financeiro nacional, 
bem como Petrobras e Companhia Vale do 
Rio Doce e suas subsidiárias; 

III - os montantes relativos a juros de
vidos nos tenmos elos contratos acima enu
merados, e não pagos no decorrer dos anos 
de 1991, 1992, 199a e 1994, até o momento 
da implementação deste acordo, atualizados 
até a data da nevação e acrescidos de re
muneração_ 

Art. a• ···-··-·--···--·-·---··----··-·---·-·---··-

VIII - Bônus de Phase-ln. São bônus 
que serão emitidos durante o perfodo em 
que o Governo b'jf>il<;:iro estiver alocando 
recursos para as cauçoes, para serem pos
teriormente substitufdos por bõnus ao par ou 
bônus de desconto_ Esse ativo terá prazo de 
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déz anos, oom dois e meio de Carência. Se
rão pagos em dezasseis parcelas semes
trais iguais. A taxa de juros será, para bõnus 
de Phase-ln a serem trocados por bõnus ao 
par, Libor + 13116 de 1 % a.a. ou a taxa dos 
bônus ao par, o que for maior, e, para Bônus 
de Phase-ln a serem trocados por bônus de 
desconto, Libor + 13116 de 1% a.a; 

IX- Bõrus de Juros atrasados. Esse ativo 
envolve trocam par pela parcela remanescente 
dos juros não pagos em 1991, 1992, 1993 e 
1994 até a dala de emSsão dos novos títulos. 
Este bõnus ter.!. prazo de doze anos, com três 
de carência Os juros serão flutuantes: Ubor se
mestral mais spread de 13116 de 1% aa 

Parágrafo único. Os bônus descritos 
neste artigo serão emitidos em dólares nor
te-americanos ou, nos casos expressos no 
Sumário de Principais Termos (Term. 
Sheet), de que trata o art. 1° desta Resolu
ção, em libras esterlinas e em marcos ale
mães. Na hipótese de marcos alemães, a 
garantia de principal descrita nos incisos 11 e 
III deste artigo consistrá em trtulos a serem 
emitidos por entdade oficial alemã, a ser de
signada de comum acordo pelo Brasil. 

Art 5" A materialização do acordo refe
rido no art. 1• desta Resolução dar-se-á por 
meio de contratos definitivos, que· disporão 
sobre a nevação parcial da dfvid!l mediante 
a emissão dos novos instrumentos até 31 de 
julho de 1993, prorrogável até 28 de feverei
ro de 1994. 

Art 13. Da parcela do Parallel Finan
cing Agreement que poderia ter sido con
vertida ao par em investimentos diretos no 
Brasil - denominada investiment feature -, 
poderá ser utilizado pelos credores, para ca
pitalização de instituições financeiras. de 
controladora de instituições financeiras, de 
empresas controladoras brasileiras e de hol
ding de empresa brasileira direta ou indireta
mente controlada por credor originário, o li
mite máximo de um bilhão, quinhentos e no
venta milhões de dólares norte-americanos. 

___ 8!"L15~_As ~n.\idades da administra
ção di reta de Estados e Municípios, da ad
ministração direta da União e da empresa 
binacional ltaipu que não hajam efetivado 

os depósitos no Banco Central, nos termos 
das Resoluções n•s 1.541 e 1.564, do Con
selho Monetário Nacional, deverão firmar 
com a União contratos de financiamento da 
dívida nas mesmas condições avançadas 
com os credores externos, mediante garan
tias idôneas. ' 

§ 2• Em consonância com o disposto 
na Lei n• 8.388, de 30 de dezembro de 
1991, a União repassará, quando da rene
gociação de seus créditos junto a entidades 
da administração federal indireta, aos Esta
dos, ao Distrito Federal, aos Municípios, às 
suas respectivas autarquias, fundações pú
blicas, empresas nas quais detenham, direta 
ou indiretamente o controle acionário, bem 
como à empresa binacional ltaipu, as mes
mas condições de pagamento e de refinan
ciamento obtidas pelo Brasil junto aos cre
dores da divida externa. 

§ 3• Além das garantias previstas no 
parágrafo único do art. a• da Lei n• 8.388, de 
1991 , os Estados, os Municípios, as entida
des da administração federal indireta e a 
empresa binacional ltaipu ficam obrigados a 
aportar, sempre que necessário, outras ga
rantias idõneas, imediatamente realizáveis 
e/ou incidentes sobre suas recettas, inclusi
ve consistentes na caução das cotas ou par
celas de que são titulares, nos termos do 
art 159 da Constituição FederaL 

Art. 17. Em qualquer hipótese, cópias 
dos ates, contratos ou acordos firmados 
com base no disposto nesta Resolução se
rão enviados pelo Poder Executivo ao Sena
do Federal até seis meses após a data de 
permuta, na forma original e devidamente 
traduzidos para a língua portuguesa." 

Art. 3• A expressão "bancos credores", utiliza
da na Resolução n• 98, de 1992, fica atterada para 
"credores externos". 

Art. 4• As datas de conversão (Conversion Date) 
mencionadas no Sumário de PrincipaiS Termos, aprova
do pela Resolução no 98, de 1992, ficam aneradas para 
17 de setembro de 1993 e 18 de outubro de 1993. 

Art 5° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. - - - ---- - - - ------- ·· 

Senado Federai, 4 de novembro de 1993. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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RESOLUÇÃO N2 96, DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contra
tos de financiamento com devedores ori
ginais de obrigações financeiros junto a 
credores externos nevadas mediante a 
emissão dos nerazillnvestiment Bonds" .. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a União autorizada, nos termos do art. 

52, VIl, da Constituição Federal, a celebrar contratos 
de financiamentos com os devedores originais das 
obrigações financeiras com credores externos nova
das mediante a emissão dos "Brazil lnvestiment 
Bonds". 

Art. 22 Os contratos de financiamento mencio
nados no art. 1• estenderão aos devedores originais 
as mesmas condições acordadas pelo Brasil com os 
credores externos, relativas aos Brazil lnvestiment 
Bonds, quais sejam: 

I - prazo de resgate de vinte e cinco anos, a 
contar de 15 de setembro de 1988, com dez anos de 
carência; 

11 - pagamento semest~P.I do principal, em 15 
de março e 15 de setembro de cada ano; 

III - juros calculados sobre os saldos devedo
res atualizados à taxa de seis por cento ao ano; 

IV - pagamento semestral de juros, em 15 de · 
março e 15 de setembro de cada ano; 

V - atualização monetária segundo a variação 
cambial do dólar norte-americano. 

Art. 32 Visando a resguardar o Erário, os con
tratos mencionados no art. 12 devem contemplar ga
rantias abrangentes para cada classe de devedores, 
conforme indicado abaixo: 

I - entidades estatais e federais.: valores cor
respondentes às suas receitas próprias; 

11 - Estados e Municípios, créditos referidos 
nos arts. 158, III e IV, e 159, I, a e b, e 11, ambos da 
Constituição Federal; 

III - entidades da administração indireta dos 
Estados e MunicíPios: importâncias relativas às suas 
receitas próprias, bem como créditos objeto do item 
anterior, pelo respectivo Estado ou Município, desde 
que haja autorização legislativa para tal; 

IV - empresas privadas: garantias reais, inci
dentes sobre bens livres e desembaraçados, bem 
como garantias pessoais. 

Art. 42 O Ministério da Fazenda, por intermédio 
da Secretaria do Tesouro Nacional, acordará com os 
devedores originais as condições de ressarcimento 
da parcela de juros já pagos pela União em nome 
dos referidos devedores. 

Art. SO Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Senado Federal, 11 de novembro de 1993. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

LEI N2 9.C66, DE 20 DE JUNHO DE 1995 

Autoriza o Poder Executivo a contra
tar, com a Jtaipu Binaclonal pagamento ele 
débito junto ao Tesouro Nacional com títu
los da dívida externa brasileira, denomina
dos "Brazillnvestiment Bond- BID", em va
lor correspondente a até US$92.800,000.00 
(noventa e dois milhões e oitocentos mil dó
lares dos Estados Unidos da América). 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a cele

brar contrato com a ltaipu Binacional para paga
mento de débito junto ao Tesouro Nacional com tf
tulos da dívida externa brasileira, denominados 
"Brazillnvestrrient Bond- 818", em"valor correspon
dente a até US$92,800,000.00 (noventa e dóis mi
lhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América). 

Ar!. 22 O débito a que se refere o artigo ante
rior, decorrente substancialmente do Aviso MF-
087/85, que autorizo4 o Tesouro Nacional a honrar 
garantia prestada a empréstimo externo em beneff
cio da ltaipu Binacional, será cancelado pelo T escu
ro Nacional após comunicação do Morgan Guaranty 
Trust Company of New York, Agente Rscal dos títu
los referidos no artigo anterior. 

Ar!. 32 Os títulos serão recebidos pela ltaipu Si
nacional em pagamento de dívida da Administração 
Nacional de Eletricidade - ANDE, empresa estatal 
paraguaia detentora de metade do capital da ltaipu 
Binacional, em operação externa vinculada a opera
ção interna. 

Art. 42 O contrato entre a ltaipu Binacional e a 
União Federal, com interveniência da ANDE, terá as 
seguintes condições financeiras: 

I - os títulos serão recebidos pela ltaipu Bina
cional pelo seu valor nominal; 

11 - o deságio obtido pela ANDE no mercado 
secundário, em decorrência da aquisição dos títulos, 
será rateado com o Tesouro Nacional e por este 
apropriado na proporção de cinqüenta por cento de 
seu montante; ,. 

III - as custas em que; comprovadamente, in
correr para aquisição dos títulos, até o limite de dez 
por cento do valor da operação, serão rateados na 
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proporção de cinqõenta por cento entre a ANDE e o 
Tesouro NacionaL 

Art 5° São convalidados os atos praticados 
com base na MOOida Provisória n• 949, de 23 de 
março de 1995. 

Art a• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 7" Revogam-se as disposições em contrá· 
rio. 

Brasília, 20 de junho de 1995; 17 4° da Inde
pendência e 101" da República. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- Pedro Malan. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE lEI DA CÂMARA N" 34, DE 1996 
(N" 7161!15, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao Inciso lU do art. 
82 da U!l n• 5.869, de 11 de Janeiro de 
1973- Código de Processo CiviL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° O inciso III do art. 82 da Lei n• 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art 82. ····-···-······-················-····--··· 

III -nas ações que envoivam lttfgios cole
tivos pela posse da terra rural e nas demaiS 
causas em que há interesse plblico evidencia
do pela na!Ureza da lide ou qualidade da parte." 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO DE LEI N• 716-A, DE 1995 
(Do Sr. Domingos Outra) 

Dá nova redação ao Inciso m do artigo 
82, da Lei rfl5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
que lnsftll o Código de F'rocess o Clvl~ ten
do parecer ela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Reclação, pela constlluclonall
dade, Jurldicklade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprowção, com subsiHutlvo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O inciso III do artigo 82 da Lei n• 5.869 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 82. Compete ao Ministério Público 
intervir: 

I - nas causas em que há interesses 
de incapazes; 

11 - nas causas concernentes ao esta
do da pessoa, pátrio poder, Mela, curatela, 
interdição, casamento, declaração de au
sência e disposições de úftima vontade; 

III - em todas as fases processuais 
que envolvam lrtfgios coletivos pela posse 
da terra urbana e rural, e nas demais causas 
em que há interesse público evidenciado 
pela natureza da lide ou qualidade da parte. • 

Ar!. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrá
rio. 

Justificação 

O Código de Processo Civil estabelece que o 
Ministério Público é competente para intervir em pra
ticamente todas as causas, mas ainda não foi esta
belecida sua intervenção em todas as fases proces
suais em questões que envolvam litígios coletivos 
pela posse da terra urbana e rural. 

Atualmente o Ministério Público intervém, obri· 
gatoriamente, em qualquer instãncia antes de cada 
decisão manifestada no processo. O que ocorre é 
que essa interferência s6 é obrigatória quando já 
está inslaurado o processo. Antes, porém, em pleno 
conflito pela posse da terra urbana ou rural, onde se 
verificam as maiores atrocidades por parte de quem 
se diz proprietário, e as maiores injustiçaS por parte 
do Judiciário, que ordena por meio de liminar o des
pejo das famflias, a intervenção do Ministério Públi
co não é obrigatória 

O projeto de lei que ora propomos visa a tomar 
obrigatória essa intervenção, não somente em sua 
fase processual, mas desde o inicio do desenvolvi-· 
mente do processo judicial. 

Os processos judiciais envolvendo litfgio pela 
posse, tanto no campo como na cidade, desenvol
vem-se sem a intervenção do Ministério Público, de
correndo quase sempre despejos violentos e brutais, 
com gente morrendo ou ficando com seqüelas para 
o resto da vida devido a violência das decisões judi
ciais. 

Na maioria das vezes a única forma de respos
ta dos posseiros tem sido a resistência com seu pró
prio corpo e as ferramentas de trabalho. É uma luta 
desigual entre a metralhadora, o fuzil, a bomba- de 
gás, o poder econômico e aqueles que têm como 
única arma a busca de justiça. A cada despejo o que 
se observa é um verdadeiro holocausto. Sob o argu
mento de se cumprir uma ordem judicial, com o objeti
vo de se obter a reintegração na posse, destróem-se 
escolas, templos religiosos, postos de saúde e cemtté-
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rios. A educação, a saúde, direitos sociais garanti
dos na Constttuição Federal e até na Declaração 
Universal de Direttos Humanos, são desrespeitados 
de forma violenta, desumana e humilhante. 

Geralmente essas posses não são de ano e 
dia, mas de dez, vinte anos ou mais. São áreas, por
tanto, com toda uma estrutura interna no que diz 
respeito à educação, saúde e organização religiosa. 
Mas no decorrer do conflito assiste-se passivamente 
a destruição de tudo isso, sem nenhuma indeniza
ção por parte do Estado ou do proprietário. 

Diante desse quadro, o que se observa é sim
plesmente a presença do Judiciário de um lado, con
cedendo liminar de reintegração de posse ao que se 
diz proprietário, e de outro lado centenas de pessoas 
lutando com sua própria vida para se manterem na 
posse. Não existe em situações concretas como essas 
a figura de um órgão neutro e imparcial, que seja o 
mediador, o árbitro entre esses dois sujeitos. 

A presença obrigatória do Ministério Público 
em questões como essa traria mais segurança a 
todo o processo de desocupação, não permitindo, 
como fiscal da lei, que atos arbitrários, ilegais, desu
manos e autoritários sejam praticados por quem se 
diz possuidor de direitos. 

O conflito pela posse da terra é, como foi dito 
anteriormente, algo extremamente violento, sendo 
indispensável a presença desse referido órgão para 
servir de contrapeso, evitando que toda a violência 
gerada no processo de desapropriação não seja 
mais vivida na pele pelas milhares de tammas. O Mi
nistério Público desempenharia também suas atri
buições elencadas na Constituição Federal, que é, 
dentre outras oompatfveis com a sua finalidade, de
fender a ordem jurfdica e os interesses sociais e in
dividuais indisponfveis. 

O Ministério Público aluaria direta e especifica
mente como guardião dos direitos da coletividade e 
do exercfcio da dignidade da cidadania, frente às 
pressões, posturas e ates em muitas das vezes au
toritários ou ilegai'?~ ou então inconstitucionais. 

Sala das SeSSões, 29 de junho de 1995. Justiça 
se faz na luta- Deputado Domingos Duba- PT -MA. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil. 

LIVRO I 
Do Processo de Conhecimento 

TíTULO III 
Do Ministério Público 

Ar!. 82. Compete ao Ministério Público intervir: 
I - nas causas em que há interesses de inca

pazes; 
li - nas causas concernentes ao estado da 

pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, ca
samento, deciaração de ausência e disposições de 
última vontade; 

III - em todas as demais causas em que há i~
teresse público, evidenciado pela natureza da lide 
ou qualidade da parte. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 35, DE 1996 
(N" 700195, na Casa de origem) 

Acrescenta inciso X ao § 1 O do art. 
178 do Código Civil. 

O Congresso Nacional decreta: .• 
Ar!. 1• O§ 10 do art.178 da Lei n• 3.071, de 1• 

de janeiro de 1916 - Código Civil -, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso X: 

'Art. 178. ·······················-·-·-···-···--

§ 1 o. ·······---··-·-···········-·········-·······-

X - A ação para oobrança de despesas 
condominiais. • 

PROJETO DE LEI N• 70Q-A, DE 1995 
(Do Sr. Jarbas Uma) 

Acrescenta o inciso VIII ao parágrafo 
7" do artigo 178 do Código Civil; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalidade, 
jurldlcldade, técnica leglslatiiva e, no méri
to, pela aprovação deSte, com substitutivo 
a do de n•1.085195, apensado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1° O§ 7" do art. 178 da Lei n• 3.071, de 1• 

de janeiro de 1916, passa a vigorar acrescido do se
guinte inciso VIII: 

"Art. 178. ····---··············-·····-·····-····· 
§ 7" ···-·······-·y-········--····--:············· 
VIII - ação para cobrança de despesas 

condominiais.'" 
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Art 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa instituir a presen
ça de dois anos para a cobrança das despesas de 
condomínio que se destinam à administração e ma
nutenção das partes comuns dos ediffcios de aparta
mento, lojas e conjuntos residenciais e comerciais, 
horizontalmente !racionados em partes autónomas e 
pertencentes a diversos proprietários. 

Esta modalidade de construção surgiu em nos
so País posteriormente ao advento do Código Civil, 
após a guerra de 1914-18, em consequência da cri
se de habitações, estabeleqendo-se a indústria da 
construção civil, com a edificação, em todas as cida
des, de prédios de grande porte, vulgarmente co
nhecidos como arranha-céus. 

o art. 178 do mencionado Código Civil fixa di
versos prazos para a prescrição das ações, como 
por exemplo, do segurado contra o segurador e vice
versa, nulidade da partilha, honorários médicos, de 
advogados, perito, dos credores por dívida inferior a 
cem mil réis, de aluguéis de prédio rústico ou urba
no, e outros, não estando, porém, previstas as aludi
das despesas condominiais pela inexistência, na 
época em que foi sancionado o Código, de condomí
nio horizontal e como conseqüência, as ações para 
cobrança das referidas despesas prescrevem em 
vinte anos, por serem pessoais. 

Como a lei, por natureza, não pode ser estáti
ca, mas sempre adaptável às mutações sociais do 
progresso imposto pela contingência do tempo, está 
evidente a imperatividade de incluir-se a cobrança 
das despesas de condomínio em item prescricional 
expresso no art. 178 do Código Civil, cujo § 7" fixa o 
prazo em dois anos para as ações referidas nos 
seus diversos incisos. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1995. - Oe-
putadoJarbas Uma. .... _________ _ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO CIVIL 

LEI N° 3.071,_DE 1° OE JANEIRO DE 1916 

Código Civil. 

LIVRO III 
DOS FATOS JURÍDICOS 

Disposições Preliminares 

TÍTULO III 
Da Prescrição 

CAPÍTULO IV 
Dos Prazos da Prescrição 

Art 178. Prescreve: 

§ 7" Em 2 (dois) anos: 
I - a ação do cônjuge para anular o casamento 

nos casos do art 219, I, 11 e III; contado o prazo da 
data da celebração do casamento; e da data da exe
cução deste Código para os casamentos arrterior
mente celebrados; 

11 - a ação dos credores por divida inferior a 
cem mil réis, salvo as contempladas nos n•s VI A 
VIII do parágrafo anterior; contado o prazo do venci
mento respectivo, se estiver prefixado, e, no contrá-
rio, do dia em que foi contraída; . 

III - a ação dos professores, mestres e repeti
dores de ciência, literatura ou arte, cujos honorários 
sejam estipulados em prestações coriespondentes a 
períodos maiores de 1 (um) mês; contado o prazo 
dD vencimento da última prestação; 

IV - a ação dos engenheiros, arquitetos, agri
mensores e estereômetras, por seus honorários; 
contado o prazo do termo dos seus trabalhos; 

V - a ação do segurado contra o segurador e, 
vice-versa, se o fato que a autoriza se verificar fora 
do Brasil; contado o prazo do dia em que desse fato 
soube o interessado (art 178, § 6", 11}; 

VI - a ação do cônjuge ou seus herdeiros ne
cessários para anular a doação feita pelo cônjuge 
adúltero ao seu cúmplice; contado o prazo da disso
lução da seriedade conjugal (art. 1.177); 

VIl - a ação do marido ou dos seus herdeiros, 
para anular atos da mulher, praticados sem o seu 
consentimento, ou sem o suprimerrto do juiz; conta
elo OJlrazO_dQ_d@ em_ que se dissolver a sociedade 
conjugal (arts. 252 e 315). 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 36, DE 1996 
(N• 5.071/90, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a proteção das cavida
des naturais subterrãneas, em conformi
dade com o inciso X do arL 20 e o Inciso 
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· v do art. 216 da Constituição Federal e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° As cavidades naturais subterrâneas 

existentes no território nacional são bens da União, 
consideradas património cultural e natural do povo 
brasileiro. 

Art. 2° Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
1 - cavidades naturais subterrâneas: os espa

ços conhecidos como cavernas, penetráveis pelo 
homem, desde que suas formações sejam devidas a 
processos naturais, independentemente do tipo de 
rocha encaixante ou de suas dimensões, incluindo 
seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as co
munidades animais e vegetais ali abrigadas e o cor
po rochoso onde se inserem; 

11 - gruta: todas as cavernas com desenvolvi
mento predominantemente horizontal, igualmente 
para toca e lapa; 

III -abismo: todas as cavernas com desenvol
vimento prec:.:-minantemente vertical, anaiogamente 
para fuma, fossa e buraco; . 

IV - sítios espeleológicos: as áreas geomorfo
logicamente identificáveis onde ocorrem cavernas e 
outras feições superficiais ou subterrâneas a elas 
associadas; 

V - área circunvizinha: área próxima à cavida· 
de natural subterrânea e de seu conjunto, onde as 
ações possam exercer eleitos sobre o complexo ca
vemfcola e este sobre seu entorno, neces.sária para 
a manutenção do equilibrio ecológico e da integrida
de física desse patrimônio; 

VI -sistemas cavemícolas: conjunto de cavida
des distintas de uma mesma área que sejam interco
nectadas por um sistema de drenagem ou por micro
espaços no corpo rochoso. 

Art. 3° Nas cavidades naturais subterrâneas 
somente serão permitidos estudos de ordem cien
tffica, tecnológica e atividades de lazer e turismo 
mediante a apresentação de projeto devidamente 
analisado e apróVado pelo órgão competente do 
Poder Executivo," que emitirá certificado de autori
zação. 

§ 1° Os usos turístico e de lazer das cavidades 
naturais subterrâneas de modo intensivo deverão 
ser compatibilizados com programas de educação 
ambiental previstos no Plano de Manejo. 

§ 2" Será sempre exigido Estudo Prévio de Im
pacto Ambiental quando, na área de influência do Pro
jeto, obra ou atividade, houver cavidade natural subter
rânea, preservando-se integralmente as que tenham 
valor científico, cu~ural, histórico ou paisagístico. 

Art. 4• Nas áreas circunvizinhas às cavidades 
naturais subterrâneas, em um raio mfnimo de 500 
metros, ficam proibidas: 

1 - a implantação e funcionamento de indús
trias capazes de afetar o solo e o subsolo; 

11 - a realização de obras que importem sensí
vel alteração das condições ecológicas locais; 

III - o exercício de atiVidades capazes de pro
vocar uma acelerada erosão das terras, acentuado 
assoreamento ou poluição das coleções hídricas; 

IV- as atividades de pesquisa e lavra mineral; 
V - o exercício de atividades que ameacem ex

tinguir na área protegida o ambiente propício à con-
servação das cavidades naturais subterrâneas; 

VI - estradas e ferrovias. 
Art. 5° O Poder Executivo, por intermédio de 

seu órgão competente, em conjunto com entidades 
públicas e privadas, com a participação de especia
listas das áreas de interesse, procederá ao levanta
mento das cavidades naturais subterrâneas existen
tes em todo o território nacional, implantando o Ca
dastro Nacional do Patrimônio Espeleológico •.• 

§ 1• O CadastrQ Nacional do Património Espe
leológico, entre outras finalidades, visará a elabora
ção de planos e programas a serem desenvolvidos 
nas cavidades, de acordo com as diretrizes estabe
lecidas no Programa Nacional de Proteção ao Patri
mónio Espeleológico, aprovado pela Resolução n• 
5/87, do Conama. 

§ 2° Para efeito do cadastro a que se refere o 
parágrafo anterior, serão consideradas as informa
ções prestadas pela Sociedade Brasileira de Espe
leologia - SBE e de outras entidades especializadas 
em espeleologia. 

§ 3° Rcam obrigados os órgãos e empresas 
que executem ou administrem explorações de recur
sos naturais ou construções civis a informar ao ór
gão competente do Poder Executivo a existência de 
cavidades naturais subterrâneas nas áreas de suas 
atividades, sob pena de pagamento das multas esta
belecidas no art. s• desta lei e cassação da licença 
ambiental de empreendimento. 

Art. SO Os órgãos federais financiadores de 
pesquisa e projetas, nas áreas de atuação referid~s 
no artigo anterior, darão especial atenção à aprecia
ção de trabalhos a serem realizados nas cavidades 
naturais subterrâneas. 

Art. 7° A utilização do Patrimônio Espeleológico 
em desacordo com o disji!Osto nesta lei constitui 
dano ao meio ambiente e ao património da União, 
estando legitimadas para a promoção da ação prin
cipal ou cautelar as pessoas e entidades menciona-
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das no art. 5" da Lei n• 7.347, de 24 de julho de !idade, jurldlcldade e técnica legislativa 
1985. deste, com substitutivo, e da Emenda n• 

Art. a• A retirada sem autorização de material 2, da Comissão de Defesa do Consumi-
biológico, geológico, arqueológico ou paleontológico dor, Meio Ambiente e Minorias; e pela ln-
de cavidades naturais subterrâneas, bem corno as constitucionalidade da Emenda n• 1, da 
demais infrações estabelecidas nesta lei sujeitarão o Comissão de Defesa do Consumidor, 
infrator ao pagamento de multa no valor de 1 00 Melo Ambiente e Minorias. 
(cem) a 1.000 (mü) Unidades Fiscais de Referência o Congresso Nacional decreta: 
- UFIR, ou outro índice oficial equivalente que a Art. 1• As cavidades naturais subterrâneas 
substitua, ou de até dez por cento do valor do em- existentes no terrttório nacional são bens da 
preendimento e apreensão do material proibido, sem União, consideradas património cultural e natural 
prejuízo de outras penalidades previstas em lei e da do povo brasileiro, dependendo sua utilização e 
reparação do dano causado. exploração de autorização do Instituto Brasileiro 

§ 1• As multas serão aplicadas em dobro em do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renová-
caso de reincidência. veis - JBAMA. 

§ 22 No caso de infração continuada, que sé § 1• É da competência da União, dos Estados, 
caracterize pela permanência da ação ou omissão do Distrito Federal e dos Municípios a proteção e fis-
inicialmente punida, as multas serão aplicadas dia- calização das cavidades naturais subterrâneas. 
riamente até cessar a atividade degradadora. Art. 2" Para os efeitos desta lei, consideram-se: 

§ s• Ficam também as autoridades competen- 1 - cavidades naturais subterrâneas - os espa-
tes que deixem de promover as medidas necessá- ços conhecidos como cavernas, penetráveis pelo 
rias a impedir as infrações mencionadas nesta lei homem, desde que suas formações sejam devidas a 
sujeitas às penalidades previstas neste artigo, sem processos naturais, independentemente do tipo de 
prejuízo das administrativamente cabíveis. rocha encaixante ou de suas dimensões, incluindo 

Art. 92 O Poder Público instituirá unidades de seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as cc-
conservação ou outras formas de acautelamento e munidades animais e vegetais ali abrigadas e o cor-
proteção das cavidades naturais subterrâneas de po rochoso onde se inserem; 
maior relevância que estejam na iminência de des- 11 _ gruta - todas as cavernas com desenvoM-
truição por atividades antrópicas, bem como de suas mente predominantemente horizontal, igualmente 
áreas de entorno. para toca e lapa; · 

Art. 10. Ficam revogados quaisquer ates admi- 111 _ abismo - todas as cavernas com desen-
nistrativos de licença, autorização e alvarás de pes- volvimento predominantemente vertical, analoga-
quisa ou lavra mineral que coloquem em risco a inte- mente para fuma, fossa e buraco; 
gridade do Patrimõnio Espeleológico. IV - sítios espeleológicos: as áreas geomorfo-

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta logicamente identificáveis, onde ocorrem cavernas e 
Lei no prazo de noventa dias após sua publicação. outras feições superficiais ou subterrâneas a elas 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua associadas; 
publicação. V- área circunvizinha- área próxima à cavida-

PROJETO ORIGINAL 
PROJETO DE LEI N2 5.071-C, DE 1990 

(Do Sr. Fábio Feldmann) 

Dispõe sobre a proteção das cavida
des naturais subterrâneas, em conformi
dade com os arts. 20, Inciso X, e 216, ln
ciso V, da Constituição Federal e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção, com emendas; da Comissão de Edu
cação, CUltura e Desporto, pela aprova
ção; e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela constituciona-

de natural subterrânea e de seu conjunto, onde as 
ações possam exercer efeitos sobre o complexo ca
vemícola e este sobre seu entorno, necessária para 
a manutenção do equilíbrio ecológico e da integrida
de física desse patrimõnío; 

VI - sistemas cavemícolas - conjunto de cavi
dades distintas de uma mesma área que sejam in
terconectadas por um sistema de drenagem ou por 
microespaços no corpo rochoso. 

Art. s• Nas cavidades naturais subterrâneas, 
somente serão permitidos estudos de ordem científi
ca, tecnológica e de atívidades de lazer e turismo 
mediante a apresentação de projeto devidamente 
analisado e aprovado pelo lbama, que emitirá certifi· 
cado de autorização. 
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§ 1• Os usos turísticos e de lazer das cavida
des naturais subterrâneas de modo intensivo deverá 
ser compatibilizado com programas de educação 
ambiental previstos no Plano de Manejo. 

§ 2• Será sempre exigido Estudo Prévio de Im
pacto Ambiental quando, na área de influência do 
projeto, obra ou atMdade, houver cavidade natural 
subterrânea, preservando-se integralmente as que 
tenham valor científico, cultural, histórico ou paisa
gístico. 

Art. 42 Nas áreas circunvizinhas às cavidades 
naturais subterrâneas, em um raio mínimo de SOO 
metros, ficam proibidas: 

I - a implantação e o funcionamento de indús
trias capazes de afetar o solo e o subsolo; 

11 - a realização de obras que importem sensí
vel alteração das condições ecológicas locais; 

III - o exercício de atividades capazes de pro
vocar uma acelerada erosão das terras, acentuado 
assoreamento ou poluição das coleções hídricas; 

IV-as atividades de pesquisa e lavra mineral; 
V - o exercício de atividades que ameacem ex

tinguir, na área protegida, o ambiente propício à con-
servação das cavidades naturais subterrâneas; 

VI- estradas e ferrovias. 
Art. s• Caberá ao lbama, em conjunto com en

tidades públicas e ·privadas, especialmente o Institu
to Brasileiro do Património Cultural - IBPC, e o Ser-· 
viço do Patrimõnio da União - SPU, com a participa
ção de especialistas das áreas de interesse, proce
der ao levantamento das cavidades naturais subter
râneas existentes em todo o território nacional, im
plantando o Cadastro Nacional do Patrimõnio Espe
leológico. 

§ 1• O Cadastro Nacional do Patrimõnio Espe
leológico, entre outras finalidades, visará à elabora
ção de planos e programas a serem desenvolvidos 
nas cavidades, de acordo com as diretrizes estabe
lecidas no Programa Nacional de Proteção ao Patri
mõnio Espeleológico;· aprovado pela Resolução n• 
005/87, do Conam~ . 

§ 2• Para efeitodo cadastro citado, serão con
sideradas as informações prestadas pela Sociedade 
Brasileira de Espeleologia - SBE, e de outras enti
dades especializadas em espeleologia 

§ s• Ficam obrigados os órgãos e empresas 
que executem ou administrem explorações de recur
sos naturais ou construções civis a informar ao lba
ma a existência de cavidades naturais subterrâneas 
nas áreas de suas atividades, sob pena de paga
mento das multas estabelecidas no art. s• desta lei e 
cassação da licença ambiental do empreendimento. 

Art. 6" Os órgãos federais financiadores de 
pesquisas e projetes, nas áreas de atuação referidas 
no artigo anterior, darão especial atenção à aprecia
ção de trabalhos a serem realizados nas cavidades 
naturais subterrâneas. 

Art. 7" A utilização do Património Espeleológico 
em desacordo com o disposto nesta lei constitui dano 
ao meio ambiente e ao património da União, estando 
legitimados para a promoção da ação principal ou cau-

. · tela as pessoas e entidades mencionadas no art. s• da 
Lei n• 7.346, de 24 de julho de 1985. 

Ar!. s• A retirada sem autorização de material 
biológico, geológico, arqueológico ou paleontológico 
de cavidades naturais subterrâneas, bem como as de
mais infrações estabelecidas nesta lei sujeitarão o in
frator ao pagamento de multa no valor de 100 (cem) a 
1.000 (miQ BTN, ou de outro índice oficial equivalente 
que o substitua, ou de até 10% (dez por cento) do va
lor do empreendimento e apreensão do material proibi
do, sem prejuízo de outras penalidades previstas em 
lei e da reparação do dano causado. 

§ 1• As multas serão aplicadas em dobro em 
caso de reincidência. · 

§ 2" No caso de infração continuada, que se 
caracterize pela permanência da ação ou omissão 
inicialmente punida, as multas serão aplicadas dia
riamente até cessar a atiVidade degradadora. 

§ s• Ficam também as autoridades competen
tes que deixem de promover as medidas necessá
rias a impedir as inlrações mencionadas nesta lei 
sujeitas às penalidades previstas neste artigo, sem 
prejuízo das administrativamente cabíveis. 

Ar!. g• O Poder Público instituirá unidades de 
conservação ou outras formas de acautelamento e 
proteção das cavidades naturais subterrâneas de 
maior relevância que estejam na iminência de des
truição por atividades antrópicas, bem como de suas 
áreas de entorno. 

Art. 1 o. Ficam revogados e sem eleito quais
quer aios administrativos de licença, autorização e 
alvarás de pesquisa ou lavra mineral que coloquem 
em risco a integridade do Património Espeleológico. 

Ar!. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

o art. 20, inciso X, da Constituição Federal, 
classifica as "cavidades subterrâneas' e os s~ios ar
queológicos. 

Pré-históricos' como bllflS da União. O artigo 
216, no seu caput, afirma: 'Constitutem pâtriméinio 
cultural brasileiro os bens da natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
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portadores de referência à identidade, à ação, ~ me
mória dos diferentes grupos formadores da SOCieda
de brasileira nos quais se Incluem: ( .•• ) V - os con
juntos urbanos e sftios de valor históri~, paisagísti
co, artístico, arqueológico, paleontológiCO, ecológiCO 
e científico'. 

Na intersecção desses dois dispositivos está um 
terna relegado às preocupações dos especialistas, até 
ser alçado, pela Const~uição, a bem púb6co, cultural e 
material, notável. O patrimônio espeleológico brasileiro 
é formado por cavernas de importância científiCa do 
ponto de vista da biologia, da arqueologia e da paleon
tologia, além de ser uma grande atração potencial para 
a atMdade turfs!íca responsável. 

Como mull!o outros recursos naturais,, nossas 
cavernas têm sido depredadas ao longo da história 
da ocupação do lerritório nacional. A mineraçã~ _foi e 
continua sendo <l maior inimigo do uso deseqUilibra
do do subterrâAeO. Já na Colônia e no Império, a 
busca do salitre para o fabrico de pólvora foi a pri
meira atMdade económica a explorar e destruir ca
vernas. A ela juntou-se, aos poucos, a ação preda
dora da construção de grandes obras em distritos 
espeleológicos, a utilização de grutas e abismos 
como depósitos de dejetos e poluentes domésticos 
agrícolas e industriais; o desmatamento, o turismo 
de massa e as próprias atividades espeleológicas 
realizadas de modo inadequado. 

Essa é urna das perdas ecológicas pouco dis
cutidas e divulgadas, o que não reflete sua real di
mensão. As cavernas são as guardiãs dos úHimos 
segredos intocados do planeta, vestígios fundamen
tais para conhecermos as alterações de relevo, mu
danças climáticas, evolução da fauna e da própna 
raça humana. São santuários onde podem ser estu
dados verdadeiros documentos frágeis e únicos que 
auxiliam a compreender toda a história da Terra, o 
que justffica que sejam tratados com respeito, sabe
doria e usadas adequadamente. 

No Brasil, a própria coleção Lund teria sido ir
remediavelmente arrasada se o sábio dinamarquês 
não tivesse dedicado grande parte de sua vida a 
pesquisar as 'grutas de salitre' da região do rio das 
Velhas, em Minas Gerais. A Lapa Vermelha com Im
portantíssimos depósitos de material arqueológico e 
paleontológico, foi, como várias outras, transformada 
em sacos de cimento. 

Como o salitre, por vezes ocorrem outros mine
rais em cave mas ou na rocha onde elas se inserem. 
É o caso, por exemplo de mineralização de "?_Obre, 
cuja exploração foi responsável pela destrUiçao de 
duas pequenas, mas importantíssimas, grutas do sul 
do Estado de São Paulo. Uma delas foi encontrada du-

rante a exploração mineral na mina de Santa Oland~ 
na, em Itapeva e reunia estalactites azuis e vercte:; 
de malaquita (carbonato de cobre), crizocola e azun
ta (Guimarães, 1966). A gruta foi totalmente destru~ 
da e desses espeleotemas que representam rarida
des ~undiais, só restaram algumas peças recolh~ 
das ao Museu do Instituto Geológico de São Paulo. 

Igual fim teve a Gruta da Fenda Azul, destruída 
por mineração irregular de calcário no Parque Esta
dual e Turístico do AHo Ribeira- PETAR, na mesma 
região. Nessa cavidade, além de estalactites, ocor
riam flores de calctta e aragonita, helictites, espira
cones e inúmeros outros espeleoternas azulados por 
sais de cobre. 

Além dos minérios por vezes contidos nos so
los - cobre, chumbo - as cavernas, por serem for
madas em sua grande maioria em rocha calcária, 
são permanentemente ameaçadas pela exploração 
desse minério. 

Não existem levantamentos suficientes para 
que se tenha um número exalo de grutas calcárias 
já destruídas por atividades minerárias no País, Pelo 
que se depreende de registres históricos e relatórios 
recentes, esse número atinge a casa de algumas 
dezenas. E, ainda mais grave, essas cavernas, em 
sua maioria, não chegaram a ser exploradas e ma
peadas e, muito menos, e:cPioradas cientificament«;. 

Cabe salientar que nao apenas em áreas Iongln
quas, em grutas desconhecidas ou em passado remo
to, a mineração de calcário vem destruindo cavernas. 
o problema é grave e atual. Murros são os exemplos. 

Além do caso da Lapa Vermelha de Lagoa 
Santa cinco cavernas conhecidas como 'Gruta do 
Trevo: foram destruídas pela mineração ao norte de 
Belo Horizonte; as grutas de 'Lapa de Pedra', em 
Formosa Distrito Federal, só não tiveram o mesmo 
fim pela ação integrada dos espeleólogos de. Brasí
lia, conjuntamente com a Secretana do Patrimõmo 
Histórico e Artístico Nacional- SPHAN, por se trata
rem de srtios arqueológicos protegidos. Seu en~orno 
continua, todavia, sendo minerado, descaractenzan
do a paisagem e retirando mUlto de seu valor como 
srtio arqueológico. 

A mesma ameaça de dinamitação paira sobre 
diversas grutas, segundo levantamento de 1988, in
cluindo-se entre elas a Gruta do Tamboril, em Unaí, 
a Gruta da Igrejinha, em Ouro Preto e a Gruta da La
goa Rica, em Paracatu, todas em Minas Gerais. 

No Paraná, segundo informações do CEEP
AÇUNGUI existem, na Região Metropolitana de Cu
ritiba 18 cavernas ameaçadas, destruídas total ou 
parci~Imente pela mineração de calcário. Estes nú
meros significam que 29% das cavernas dessa re
gião foram afetadas por ação antrópica. 
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Éntre elas citam-se a Gruta de Toquinhas e a 
da Lancinha, esta última tombada pela Secretaria do 
Estado da Cultura do Paraná cerno exemplos da 
ação nefasta da mineração sem planejamento. 

Menos aparente que a destruição direta de ca
verna, provocada pela mineração, mas igualmente 
agressiva, é a execução de grandes obras de enge
nharia em regiões cársticas. 

Exemplo triste disto aconteceu na região de 
Confins e Lagoa Santa (MG), ao norte da capital mi
neira, onde se construiu o Aeroporto Internacional 
de Confins. Apesar da grande mobilização popular e 
da comunidade cientffica, em sentido contrário, a 
obra foi realizada sem que haja sequer o mon~ora
mento de prováveis alterações ambientais sobre as 
inúmeras grutas e sítios arqueológicos da região. O 
Parque do Sumidouro, prometido para a preserva
ção das cavernas da área, também não foi criado. 

Uma caverna não é um simples túnel escavado 
entre rochas, vazio e escuro. seu ambiente, assim 
como suas formas de vida e a própria formação dos 
espeleotemas estão intimamente ligados ao meio am
biente externo que a circunda. Por isso, qualquer atte
ração na superfície reflete no mundo subterrâneo. 

A degradação dos ambientes subterrâneos, 
portanto, se dá também por vias indiretas, com a 
destruição do entorno das cavernas e a poluição das 
águas que percorrem as redes cársticas. É intima a 
relação entre os ecossistemas cavernfcolas e os de 
superfície, uma vez que praticamente todo o alimen
to para a fauna do interior da caverna é trazido do 
meio externo. 

Assim, o represamento ou o desvio de um rio 
que entre em uma caverna, a poluição de suas 
águas por pesticidas usados na agricultura, rejettos 
da mineração (sedimentos, metais), esgptos e deje
tos domésticos e urbanos, ou aindà efluentes indus
triais, podem dizimar toda a vida nesses ambientes. 

As atividades ligadas à utilização direta do es
paço interior podem, por outro lado, se realizadas de 
modo inadequado, descaracterizar o meio .cavemf
cola e prejudicar o SeU frágil equilíbrio ecológico. 

O turismo espeleológico não é reeente se in
cluirmos nessa atMdade as visitas esportivas, aven
tureiras ou de cunho religioso, que há séculos ocor
rem nessas cavidades. Basta lembrar que no Brasil, 
já em 1690, se iniciaram romarias e visitas à Gruta 
de Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. 

Trata-se, neste caso, porém, de um turismo in
cipiente, irregular ou restrito a poucas épocas do 
ano. Já o turismo de massa em cavernas, e mesmo 
em outros ambientes, é um fenômeno bastante re
cente. 

O turismo irregular é normalmente responsável 
por quebra de estalactites, incrições nas paredes, 
poluição por lixo e pisoteio de ornamentações do 
solo. Também a expulsão ou morte de morcegos 
são comuns nessas visitas. 

No Brasi~ distribuídas por quase todos os pontos 
de nosso território, existem aproximadamente 50 ca
vernas que são utilizadas para festas religiosas e rece
bem durante o ano um grande público, atreído pelas 
belezas de suas ornamentações. Dessas todas, ape
nas quatro possuem uma estrutura turística em condi
ções razoáveis, como por exemplo, iluminação artni
cial, serviço de guia etc. São elas: Gruta de Maquiné -
MG, localizada no município de Cordisburgo; Gruta da 
Lapinha (MG); gruta de Ubajara (CE), dentro do Par
que Nacional de Ubajara; Caverna do Diabo (SP), lo
calizada no município de Eldorado. 

Infelizmente em todos estes Lugares, os visi
tantes acabam destruindo parte da área ocupada. 
No Ceará, por exemplo, a Gruta de Ubajara está 
sendo sensivelmente desfigurada em virtude de ins
crições de nomes e datas feitas em suas paredes. 
Nestas cavernas existem as mais variadas formas 
de dejetos espalhados pelos cantos. São restós de 
comida, latas, plásticos, pilhas etc., numa verdadeira 
agressão ambiental. 

No Paraná, as grutas de Lancinha, ltaperassu, 
Pinheiro Seco e Bacaetava, sofrem dos mesmos 
problemas acima descritos. 

A iluminação das cavernas, feila de forma erra
da, é possivelmente o maior problema criado nas ca
vernas turfsticas, atterando substancialmente o am
biente cavemfcola A colocação de holofotes com lu
zes focas e constantes interferirá tanto na temperatura 
ambiental como na umidade do ar, fatores geralmente 
imutáveis ao longo dos anos. Essas modnicações po
derão ser sentidas no desaparecimento de certos ani
mais, na alteração de seus hábitos e comportamentos, 
no crescimento de vegetação clorofilada no entorno 
dos holofotes, na decomposição de espeleotemas etc. 
A iluminação com luzes coloridas agrava mais essa s~ 
tuação, pois além de causar as atterações citadas, 
descaracteriza toda a paisagem, e, convém lembrar, 
que se pretende mostrar ao viSitante a obra da nature
za e não as obras do homem na natureza. 

Embora sejam inúmeros os problemas relacio
nados ao turismo em cavernas, não julgamos que 
essa atitude deva ser combatida de forma precon
ceituosa. Há que se ter em mente o papel educativo 
que. essa visitação pode cumprir, se realizada com 
os necessários cuidados. "' 

Qualquer planejamento que procure implantar 
uma infra-estrutura turística deve, antes de mais 
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nada; dar um exemplo conservacionista. O visitante 
dever ser estimulado a preservar esses ambientes e 
não ser lavado a contribuir para sua destruição, 
como ocorre na maioria dos casos. 

A existência de cavernas turísticas é normal
mente um importante meio de se divulgar a espe
leologia e garantir a preservação do patrimônio es
peleológico. Somente com o fortalecimento de 
uma mentalidade preservacionista podemos evitar 
que bens naturais, ainda existentes, sejam destruí
dos em nome de interesses imediatamentistas e 
em prejufzo das próximas gerações. Além disso, 
esses atrativos podem representar recursos de im
portância econõmica para a região e até mesmo 
um incentivo à implantação efetiva de parques e 
outras unidades de conservação em áreas de ca
vernas. 

Fica patente, portanto, que as inúmeras impli
cações do uso das cavernas, aqui citadas justificam 
que a lei as proteja, estabelecendo regras que lhes 
garantam o manejo correto. 

O presente projeto é decorrência da dedica
ção e de contnõuições técnicas de um grande nú
mero de especiafistas e ambientalistas preocupa
dos com o futuro do patrimônio espeleológico bra
sileiro. 

A Sociedade Brasileira de Espeleologia desen
cadeou um processo de reuniões e simpósios a par
tir do qual foram elaborados documentos que são a 
base para esta proposta. 

A justificativa que apresentamos é, exatamen
te, um resumo do excelente trabalho elaborado por 
um grupo de trabalho multi-institucional, indicado 
pelo plenário do 1° Simpósio Sul-Brasileiro de Espe
leologia, realizado em Curitiba nos dias 31 de janeiro 
a 4 de fevereiro de 1990, e organizado pelo Grupo 
de Estudos Espeleológicos do Paraná - GEEP. Este 
grupo coordenado pelo CEEP, teve a seguinte com
posição: bióloga Gisela Sessegolo (CEEP}; biólogo 
Paulo A. Pizzi (Conselho Estadual de Defesa doAm
biente - CE - DA), Advogado Eliseu de Moraes Cor
rea (ITCF}; engenheiro florestal Luiz Antônio Nunes 
de Melo (lbama) e procurador Saint-Ciair Honorato 
dos Santos (Ministério Público do Paraná). Estes tra
balhos foram apoiados por 86 entidades ecológicas, 
muitas delas dedicadas a estudos espeleológicos. É 
preciso registrar também a colaboração do jurista 
Márcio Castro de Farias na elaboração final da pro
posta apresentada à apreciação dos Senhores De
putados. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1990.-Depu
tado Fabio Feldmann. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 

Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidáde por danos causados ao 
melo ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artistico, estético, histó
rico, turístico e paisagístico (vetado), e 
dá outras providências •. 

O Presidente da República, faço sabar que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

Ar!. 1° Regem-se pelas disposições desta lei, 
sem prejuízo da ação popular, às ações de respon-
Sàbilidade por danos causados. · · 

I -ao meio ambiente; 
11 - ao consumidor; 
III - a bans e direitos de valor artfstico, estéti

co, histórico, turístico e paisagfstico; 
IV- (Vetado). · · 
Art. 2• As ações previstas nesta lei serão pro-' 

postas no foro do loca~ onde ocorref o dano, cujo juf
zo terá competência funcional para processar e jul
gara causa: 

Ar!. 3° A ação cM! poderá ter por objeto a con
denação em dinheiro ou o cumprimento de obriga
ção de fazer ou não fazer. 

Art. 4• Poderá ser ajuizada ação cautelar para 
os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direi
tos de valor artístico, estético, histórico, turfstico e 
paisagfstico (vetado}. 

Ar!. s• A ação principal e a cautelar poderão 
ser propostas pelo Ministério Público, pela União, 
pelos Estados e Municfpios. Poderão também ser 
propostas por autarquias, empresa pública, funda
ção, sociedade de economia mista ou por associa
ção que: 

I - esteja constituída há pelo menos um ano, 
nos termos da lei civil; 

11 - inclua, entre suas finalidades instttucionais, 
a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao pa
trimónio artístico, estético, histórico, turístico e paisa
gfstico (vetado}. 

§ 1° O Ministério Público, se não intervir no 
processo como parte, aluará obrigatoriamente como 
fiscal da lei. 

§ 2• Fica facultado ao Poder Público e a outras 
associações legitimadas nos termos deste artigo ha· 
bilitar-se como lttisconsortes de qualquer das partes. 
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§ a• Em caso de desistência ou abandono da 
ação por ocasião legftimada, o Ministério Público as
sumirá a titularidade ativa. 

Art. 6• Qualquer pessoa poderá e o servidor 
público deverá provocar a iniciativa do Ministério Pú
blico, ministrando-lhe informações sobre fatos que 
constituem objeto de ação cMI e indicando-lhe os 
elementos de convicção. 

Art. 7" Se, no exercfcio de suas funções, os jui
zes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que 
possam ensejar a propositura da ação civil, remete
rão peças ao Ministério Público para as providências 
cabíveis. 

Art. s• Para instruir a inicial, o interessado po
derá requerer às autoridades competentes as certi
dões e informações que julgar necessárias, a serem 
fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1• O Ministério Público poderá instaurar, sob 
sua presidência, inquérito civil, ou requisftar, de qual
·quer organismo público ou particular, certidões, infor
mações, exames ou perfcias, no prazo que assinalar, o 
qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 

§ 2" Somente nos casos em que a lei impuser 
sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, hi
pótese em que a ação poderá ser proposta desa
companhada daqueles documentos, cabendo ao juíz 
requisftá-los. 

Art. 9• Se o órgão do Magistério Público, esgo
tadas todas as diligências, se convencer da inexis
tência de fundamento para a propositura da ação ci
vil, promoverá o arquivamento dos autos do inquéri
to civil ou das peças informativas, fazendo-o funda
mentadamente. 

§ 1• Os autos do inquérito civil ou das peças de 
informação arquivadas serão remetidos, sob pena 
de incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, 
ao Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 2• Até que, em sessão do Conselho Superior 
do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada 
a promoção de· a;qWvamento, poderão as associa
ções legitimadas apresentar razões escritas ou do
cumentos, que serão juntados aos autos do inquérito 
ou anexados às peças de informação. 

§ ao A promoção de arquivamento será· subme
tida a exame e deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regi
mento. 

§ 4• Deixando o Conselho Superior de homolo
gar a promoção de arquivamento, designará, desde 
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuíza
mente da ação. 

Art. 1 O. Constitui crime, punido com pena de 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 1 O 
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento 
ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à 
propositura da ação civil, quando requisitados pelo 
Ministério Público. 

Art. 11 . Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz de
terminará o cumprimento da prestação da atMdade 
devida ou cessação de atMdade nociva, sob pena 
de execução especffica, ou de comunação de multa 
diária, se esta for suliciente ou compatfvel, inde
pendentemente de requerimento do autor. 

Art. 12. Poderá o Juiz conceder mandado limi
nar, com ou sem justificação prévia, em decisão su
jeita a agravo. 

§ 1• A requerimento de pessoa jurfdica de direfto 
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o 
Presidente do Tnbunal a que competir o conhecimento 
do respectivo recurso suspender a execução da .lim~ 
nar, em deciSão fundamentada, da qual caberá agravo 
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) 
dias a partir da publicação do ato. 

§ 2• A multa cominada liminarmente só será 
exigfvel do réu após o trânsfto em julgado da deci
são favorável ao autor, mas será devida desde o dia 
em que se houver configurado o descumprimento. 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a 
indenização pelo dano causado reverterá a um fun
do gerido por um Conselho Federal ou por Conse
lhos Estaduais de que participarão necessariamente 
o Ministério Público e representantes da comunida
de, sendo seus recursos destinados à reconstituição 
dos bens lesados. 

Parágrafo único. Enquanto o fundo não forre
gulamentado, o dinheiro ficará depositado em esta
belecimento oficial de trabalho, em conta com corre
ção monetária 

Art. 14. O juíz poderá conferir efeito suspensivo 
aos recu=s, para evitar dano irreparável à parte. 

Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trân
sito em julgado da sentença condenatória, sem que 
a associação autora lhe promova a execução, deve
rá fazê-lo o Ministério Público. 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, exceto se a ação forJulgada improcedente 
por deficiência de provas, hipõtese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova. 
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Árl 17. O juiz condenará a associação autora a 
pagar ao réu os honorários advocatrcios arbitrados 
na conformidade do § 4" do arl 20 da Lei n• 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Ci· 
vil, quando reconhecer que a pretensão é manifesta
mente infundada. 

Parágrafo único. Em caso de litigãncia. de má 
fé, a associação autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente con
denados ao décuplo das custas, sem prejuízo da 
responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não 
haverá adiantamento de custas, emolumentos, ho
norários periciais e quaisquer outras despesas. 

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista 
nesta lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela 
Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em 
que não contrarie suas disposições. 

Arl 20. O fundo de que trata o art. 13 desta lei 
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo 
de 90 (noventa) tias. 

Arl 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · · 

Arl22. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasnia, 24 de julho de 1985; 164° da Inde

pendência e 97" da República. - JOSÉ SARNEY -
Fernando Lyra. 

CONSffiUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO 11 
Da União 

Arl 20. São bens da União: 
I - os que a!ualmente lhe pertencem e os que 

lhe vierem a ser a!ribuídos; 
11 - as tenras devolutas indispensáveis à defesa 

das fronteiras, das fortificações e construções milita
res, das vias fedemis de comunicação e à preserva
ção ambiental, definidas em lei; 

III - os lagos, nos e quaisquer correntes de 
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limites com outros 
países, ou se estendam a terlitóno estrangeiro ou 
dele provenham, bem como os terrenos marginais e 
as praias fluviais; 

IV - as ilhas Iluviais e lacustres nas zonas limí
trofes com outros países; as praias mar~imas; as 
ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as 
áreas refendas no arl 26, 11; 

V - os recursos naturais . da plataforma conti-
nental e da zona econõmica exclusiva; 

VI- o mar territorial; 
VIl- os terrenos de Marinha e seus acresCidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do sub

solo; 
X- as atividades naturais subterrâneas e os sí

tios arqueológicos e pré-históricos; 
••••- •• -----u •• ••-- •• •• ·~•••••• •• oo oooo.,o ••••,--••••---··-~·--··-•• 

Art. 216. Constituem patnmõnio cul.tural brasi
leiro os bens de natureza material e imaterial, toma
dos individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos dife
rentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem; • · · · 

I - as formas de expressão; 
11 -os modos de cliar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnoló-

gicas; · . · . 
IV - as obras, objetos, documentos, edificaçõ

es e ·demais· espaços destinados às manifestações 
artístico-culttiráis; · · • : · • 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor his
tórico, paisagísticos, artístico, arqueológico, paleon
tológico, ecológico e cfentílico. 

§ 1° O poder público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimõ
nio cultural brasileiro, · por meio de inventários, 
registres, vigilância, ·tombamento e desapropria
ção, e de outras formas de acautelamento e pre
servação. 

§ 2• Cabem à administração pública, na for
ma da lei, a gestão da documentação governa
mental e as providências para franquear sua con
sulta a quantos dela necessitem. 

§ 32 A lei estabelecerá incentivos para a produ
ção e o conhÍ3cimento de bens e valores culturais. 

§ 42 os: danos e ameaças ao patlimõnio cultu
ral serão punidos, na forma da lei. 

§ 52 Ficam tombados todos os documentos e 
os srtios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos. 

· (A Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros ) • O 
expediente lido vai à publicação. 

O Projeto de Resolução n• 68, de 1996, cujo 
parecer foi lido anteriormente, ficará sobre a mesa 
durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, 11, f do Regimento Interno, 
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combinado com o art. 4• da Resolução n• 37 do Se
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros ) - O 
Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1996, que acaba 
de ser lido, terá tramitação com prazo determinado 
de 45 dias, nos termos do art. 64, § 1°, da Constitui
ção Federal, combinado com o art. 375 do Regimen
to Interno. 

A matéria vai ao exame das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econõmicos. 

Em obediência ao disposto nos incisos I e 11 do 
dispositiVo regimental retromencionado, foram feitas 
duas autuações da proposição, podendo a mesma re
ceber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis; peran
te a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ramez 
Tebet. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 597, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, 
para o OF 44196 (Offcio n• 1.606196, na origem), do 
Banco Central do Brasil, que solicita autorização do 
Senado Federal para que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Barros (RS) possa contratar operação de 
crédno junto à Caixa Económica Federal, no valor de 
R$64.092,02, destinada à construção de unidade 
haMacionais. 

(Projeto de Resolução n• 61, de 1996.) 
Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. -

José Fogaça - Emllia Fernandes - Pedro Simon 
- Ronaldo Jucá - Júnia Marise- Valmlr campelo 
- José Eduardo Outra - EleJo Alvares - Sérgio 
Machado- Ronaldo Cunha Uma. 

REQUERI~~NTO N• 598, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, alínea b, do Regimen

to Interno do Senado Federal, requeiro urgência para 
apreciação do Projeto de Lei da Câmara n" 121, de 
1995, que dispõe sobre a remuneração dos membros 
dos conselhos de administração e fiSCal das entidades 
que menciona e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. - Edl
son Lobão - EleJo Alvares - Sérgio Machado -
Romeu Tuma - Valmlr campelo - Jader Barba
lho. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es
ses requerimentos serão votados após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art. 340 do Regimento ln
temo do Senado Federal. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui
ção, que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, 
SenadorRamezTebel 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 28, DE 1996 

Altera a redação do artigo &• da 
Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3" do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Art. 12 O art. 6° da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. SO São direitos sociais a educação, 
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a se
gurança, a previdência saciai, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição." 

Art. 2• Esta Emenda, entre em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

A questão do direito à moradia tem sido objeto 
de aceso e polarizado debate saciai, tanto em nível na
cional como internacional. Fóruns, entidades de clas
se, entidades governamentais e não governamentais 
têm-se reunido nesses dois últimos anos com vistas 
ao maior encontro de todos os tell)pOS sobre o tema: a 
Conferência Habitat 11, convocada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU} e realizada no perfodo de 3 
a 14 de junho deste ano. 

Para esse evento, o Brasil foi indicado relator da 
parte da Agenda do Habitat (carta de intenções da 
Conferência), que trata do "direito à moraáa". Coube
lhe, assim, a dffícil tarefa de justificar, frente a países 
como Japão, Estados Unidos e Coréia (que se posicio
nam contra a inclusão desse termo na Agenda), a ur
gente necessidade de se reconhecer a moradia como 
um direito social. 

A participação atiVa brasileira em tão irrportante 
evento, de caráter mundial, coloca-nos em posição de
licada, principalmente quando j/3 verifica, em meio de 
uma situação eminentemente critica das áreas urba
nas brasileiras, uma lacuna na própria Constituição 
Federal, que não reconhece a moradia como um di-
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reito "real, como a saúde, o lazer, o trabalho etc. 
Mais delicada, ainda, fica a situação do Brasil quan
do, sabedores da realização da Conferência, os 
'sem-teta" de todo o País, já bastante organizados, 
ameaçam 'pipocar ocupações de terrenos" na peri
feria das grandes cidades - conforme se lê nos mais 
renomados jornais do País. 

As aluais condições de moradia de milhões de 
brasileiros chegam a ser deprimentes e configuram 
verdadeira 'chaga social" para grande parte das me
trópoles do Pafs. Faz-se, portanto, urgente que se 
dê início a um processo de reconhecimento da mo
radia como a célula básica, a partir da qual se de
senvolvem os demais direitos do cidadão, já reco
nhecidos por nossa Carta Magna: a saúde, o traba
lho, a segurança, o lazer, ent~ outros. Sem a mora
dia, o indivfduo perde a identidade indispensável ao 
desenvolvimento de suas atividades, enquanto ente 
social e produtivo, se empobrece e se marginaliza. 
Com ele se empobrece, invariavelmente, a Nação. 

Pelo exposto, julgamos oportuna e imperiosa a 
apresentação da presente emenda à Constituição, 
para a qual esperamos contar com o apoio dos no
bres pares. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. -
Mauro Miranda - Levy Dias - Nabor Júnior - Er
nandes Amorim - Lúdio Coelho ..: Sebastião Ro
cha - Ramez Tebet - Renan Calheiros - José lg
nãcio Ferreira- Carlos Bezerra- Valmlr Campelo 
- Emilia Fernandes - José Fogaça - Fernando 
Bezerra - Geraldo Melo - José Bonifácio - Ro
mero Jucã - Onofre Qulnan - Tot6 Cavalcante -
João Rocha - Gerson Camata - Carlos Wilson -
Osmar Dias - Casildo Maldaner - Humberto Lu
cena - Walcleck Ornellas - Josaphat Marinho -
Marluce Pinto - Regina Assumpção - Jonas PI
nheiro - Marina Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃO II 
Da Emenda à Constituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

CAPITULO 11 
Dos Direitos Sociais 

Art. 6" São direitos sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, o lazer, a segurança. a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Rena.. Calheiros) - A Pro
posta de emenda à Constituição, que acaba de ser 
lida, está sujeita às disposições especffiCaS, constan
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania • 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1° Secretário em exerefcio, Senador Ramez Tebet 

São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO N° 599, DE 1996 

Senhor .Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X, 

e 50 da Constituição Federal, combinados com o ar
tigo 216 do RegimentC! Interno do Senado Federal, 
sejam solicitados ao Sr. Ministro da Fazenda as se
guintes informações: · · 

1. Quais as razões da falta de cumprimento, pelo 
Banco Central do Brasil, da setença proferida pela Jus
tiça Federal do DF que condenou a Autarquia a indeni
zar os aplicadores em letras de câmbio de emissão da 
Coroa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento? 

2. Quais os pagamentos já efetuados a credores 
das massas liquidandas das empresas do grupo Co
roa!13rastel, submetidas pelo Banco Central do Brasil 

.ao regime de _liquidação extrajudicial? Detalhar por em
presa, credor, valor pago e data do pagamento. 

Justificação 

Confonme noticiado pela imprensa, em março 
de 1996, o Superior Tribunal de Justiça, por unani
midade dos votos de seus ministros, negou provi
mento ao agravo de instrumento interposto pelo 
Banco Central do Brasil, relativamente à sentença 
proferida pela Justiça federal do Distrito Federal, que 
condenou a Autarquia a ressarcir os prejufzos sofri
dos por aplicadores em letras de câmbio de emissão 
da Coroa S.A. - Crédito Financiamento e Investi
mentos, submetida, em 1983, ao regime de liqui
dação extrajudicial. De acordo, ainda, com o 
mesmo noticiário, a decisão judicial em questão 
teria transitado em julgado, circunstância que impos
sibilita a interposição de eventuais recursos perante 
instâncias superiores, tomando lfquida e certa a ob-
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rigação do Banco Central em face dos aplicadores 
prejudicados. · 

Por outro lado, o requerente foi informado de 
.que alguns credores das massas liquidandas do_ gru
po Coroa/Brastel já teriam sido pagos, e~ preJuízo 
dos pequenos investidores, impondo-se, po1s, a apu
ração da veracidade dessa informação. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996 
Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 600, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tenmos regimentais, sejam forne

cidas pelo Ministro do Planejarnento as seguinte in
formações: 

1. Que quantidade de títulos da Eletrobras a 
Escelsa tinha em seus ativos no momento da privati
zação e qual o valor de mercado daqueles tttulos, 
segundo a avaliação que determinou o preço míni
mo da empresa? 

2. Aqueles títulos foram vendidos pelos atuais 
controladores da Escelsa? Quem comprou os tttulos, 
qual o preço pago pelos mesmos e em que data se 
deu a operação? · 

3. Os tttulos da Eletrobras que constavam nos 
ativos da Escelsa foram utilizados como pagamento 
no processo de privatização da Ught? Que empresa 
apresentou esses títulos corno pagamento das açõ-
es da Light? . 

4. Quais as providências ado ta das .pela Comis
são de Valores Mobiliários - CVM, em .função das 
denúncias apresentadas por aclonista minoritário da 
Escelsa? Segundo o denunciante, os co!ltro_lado_res 
da Escelsa teriam vendido os títulos às 10SI1tu1çoes 
financeiras por estes controladas a preços reduzidos 
e, posterionmente, estas instituições venderam os 
mesmos títulos a preços mais elevados para a em- · 
presa francesa que adquiriu as ações da Light cau
sando prejuízo aos '!Cionistas minoritários da Escel
sa. A CVM averigumia procedência da denúncia? 

5. Se verdade[!!t, esta operação não pode rep
resentar, além de prejüízo aos acionistas minoritá
rios desvio de recursos originalmente destinados à 
produção e à oferta de serviço pú~ico para outras 
atividades que não possuem relaçao d1reta com a 
prestação de serviços públicos, causando _também 
prejuízos aos cidadãos usuários destes serv1ços? 

Justlflcação 

O jornal Correio Braziliense divulgou, no dia 7 de 
junho de 1996, matéria sobre denúncia apresentada à 
CVM por acionista minoritário da Escelsa, que sentiu-se 
prejudicado por opereções realizadas pelos controlado-

res da empresa. Este requerimento tem . o objetivo 
de esclarecer os fatos ocorridos, pois tal operação 
pode representar, também, sérios prejuízos à pres
tação de serviços públicos por esta empresa, atin
gindo a todos os cidadãos usuários destes serviços. 

· Sala das Sess&ls. 18 de junho de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT no Senado 
Federal. 

(A Mesa para revisão.) 

REQUERIMENTO N• 601, !lE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam forne

cidas pelo Ministro do Planejarnento as seguinte in
formações: 

1. Que quantidade de lftulos da Eletrobras a 
Escelsa tinha em seus ativos no momento da privati
.zação e qual o valor de mercado daqueles tftulos, 
segundo a avaliação que detenminou o preço míni
mo da empresa? 

2. Aqueles títulos foram vendidos pelos aluais 
controladores da Escelsa? Quem comprou os títulos, 
qual o preço pago pelos mesmos e em que data se 
deu a operação? 

3. Os tttulos da Betrobras que constavam nos ati
vos da Escefsa toram utilizados oomo pagamento no 
processo de privatização da Ught? Que empresa apre
senlou es1es titules corno pagamento das ações da 
Ught? . 

4. Quais as providências adotadas pela <?>mis
são de Valores Mobiliários - CVM - em funçao das 
denúncias apresentadas por acionista minoritário da 
Escelsa? Segundo o denunciante, os controladores 
da Escelsa teriam vendido os títulos às instituições 
financeiras por estes controladas a preços reduzidos 
e posterionmente, estas instituições venderam os 
mesmos tttulos a preços mais elevados para a em
presa francesa que adquiriu as ações da Light, cau
sando prejuízo aos acionistas minoritários da Escef
sa. A CVM averiguou a procedência da denúncia? 

5. Se verdadeira, esta operação não pode rep
resentar além de prejuízo aos acionistas minoritá
rios de~io de recursos originalmente destinado a 
produção e oferta de serviço públic_? para outras ati
vidades que não possuem relaçao d1reta com a 
prestação de serviços públicos, causando _também 
prejuízos aos cidadãos usuários destes serv~ços? 

Justificação 

O jornal Correio Braziliense divulgou, no dia 7 de 
junho de 1996, matéria sobre denúncia apresery!ada à 
CVM por acionista minoritário da Esoelsa, que sentnJ-se 
prejudicado por operações realizadas pelos co~'?lado
res da empresa. ESte requerimento tem o ObJeiiVO de 
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esclarécer os fatos ocorridos, pois tal operação pode 
representar, tanilém, sérios prejuízos à prestação 
de serviços públicos por esta empresa, atingido a to
dos os cidadãos usuários destes serviços. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Uder do PT no Senado 
Federal. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os 
requerimentos lidos serão despachados à Mesa, 
para decisão, nos tennos do inciso III do art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -
Concedo a palavrn à nobre Senadora Emilia Fernan
des para uma breve comunicação. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma breve comunicação) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, em julho de 1995, pa~amentares 
brasileiras e latino-americanas se reuniram em São 
Paulo para elaborar um documento a ser levado 
pelo Parlamento latino Americano - Parlatino, para 
a IV Conferência Internacional da Mulher, promovida 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 
Beijing, na China, em setembro do mesmo ano. 

Nesse enccntro, um dos temas prioritários foi o 
da baixa representação das mulheres nas instâncias 
decisórias, fato evidenciado nas câmaras de vereado
res, Assembléias Legislativas, Câmara dos Deputados 
e Senado Federal do Brasi~ ainda aquém do espaço já 
ocupado pelas mulheres nos demais campos da socie
dade brasileira. 

Uma das principais decisões adotadas pelos 
189 países reunidos em. Beijing foi o compromisso 
de estabelecer mecanismos de ação afirmativa para 
incrementar a participação das mulheres nos pro
cessos decisórlos como garantia de vigência da de
mocracia plena. 

A partir dai, através de iniciativa conjunta da 
bancada feminina no Congresso Nacional, foi apro
vada emenda à legislação eleitoral que assegurou a 
obrigatoriedade da cota mínima de 20% de mulheres 
candidatas aos cargos legislativos, já para as eleiçõ
es municipais de outubro de 1996. 

Na seqüência da mobilização, lançamos na
cionalmente a campanha "Mulheres Sem Medo do 
Poder'', com os objetivos de, inicialmente, deflagrar 
um amplo movimento para estimular as mulheres a 
se filiarem a partidos polfticos, possibilitando maior 
número de potenciais candidatas às eleições de 
1996 e, em uma segunda fase, estabelecer encami
nhamento para viabilizar processos suprapartidários 
de preparação de mulheres candidatas. 

A primeira etapa da campanha, desenvolvida 
durante o ano de 1995, resultou no aumento consi
derável de filiações de mulheres aos partidos, mas, 
principalmente, estimulou a iniciativa feminina de se 

inscreverem para disputar as eleições, em números 
que, apesar de ainda preliminares, já demonstram o 
acerto da medida aprovada pelo Congresso Nacio
nal. 

Agora, através de uma cartilha informativa e 
abrangente, que teve o apoio inestimável do IPEA 
para a sua elaboração e do Senado Federal e do IBGE 
para sua publicação, pretendemos também contribuir 
para ampliar o universo de conhecimentos específicos 
do mundo poiítico às mulheres, dando mais um passo 
para superação das barreiras impostas pela formação 
educacional e pela cultura dominante, que não levam 
em conta, para o universo feminino, a preparação para 
disputa polftica e para o poder. 

Neste sentido, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 
27 de junho próximo, será lançada no Senado Fede
ral uma cartilha para as mulheres candidatas a ve
readoras em 96. Inclusive, solicito que seja conside
rada como lida a cartilha, para fins de publicação, 
junto com esta comunicação que estamos fazendo. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Em suas páginas, estão contidas informações 

detalhadas sobre vários aspectos da política, desde 
corno se faz uma campanha, passando pelo históri
co das lutas das mulheres no campo político e sua 
representação, também pelo retrato das desigualda
des de gênero no Brasil, até o Federalismo, Descen
tralização e Poder local, vistos como novos desafios 
para os municípios e, ainda, as prioridades e pro
postas para as políticas públicas municipais. 

Estamos certas de que este instrumento con
tribuirá para as campanhas eleitorais, aprofundando 
o debate sobre as questões de gênero e integrando 
as mulheres no processo de busca de soluções para 
os problemas aluais, sejam pollticos, económicos, 
sociais ou culturais. 

A conquista da cota mínima de mulheres can
didatas, bem como a campanha "Mulheres Sem 
Medo do Poder", desencadeada a partir dela, que in
clui esta cartilha, é um momento de virada na luta da 
mulher brasileira pelo devido espaço que merece na 
sociedade, assim como expressa um amadureci
mento do compromisso do Congresso Nacional com 
a igualdade entre homens e mulheres. 

Expressamos nossa solidariedade e apoio a 
todas as mulheres candidatas às eleições 96, com a 
certeza de que o aumento da representação femini
na nas Câmaras e poderes executivos municipais 
contribuirá para o desenvolvimento social com justi
ça, eqúidade e democracia. 

Esta é a mensagem que eu gostaria de regis
trar em nome da bancada feminina do Congresso 
Nacional. Muito obrigada. 

OOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA EMILJA FERNANDES EM SEU DISCURSO. 
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CAMPANH_.\ "MULHERES SEM MEDO DO PODER" 

CARTILHA PARA MULHERES 

CANDIDATAS A . VEREADORAS 

1996 

Elaboração: lPEA·DIPES 
Lena Lavinas (IPEA/UFRJ) 
Hildete Pere"ira de Mdo (IPEA/UFF) 

.. 
Colaborações! Angelajorge (IBGE) 

.. Bila Sorf (UFRJ) · . 

· .. :..-

. , Leila Linhares (CEPIA) 
Manoel A. Magi.na (IPEA) 
Marcelo Nicoll Pires 

· ·Mônica Couto e Silva (IPEA) 
>Ricardo V arsano (IPEA) 
'v era Resende (Governo do Estado do 

':-Rio de J anc;iro/UFF) 

Diagramaçãof.Wilma Silva Ferr.;~z; 
Revisão: Ana Arruda Cal! ado 

]~lho de 1996 
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SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO 5 

1. Como Fazer uma Campanha Política 7 

2. Conheça um Pouco da História da Luta das Mulheres 

por mais Direitos iS 

3. Retratos das Desigualdades de Gênero no Brasil 23 

4. Descentralização e Poder Local: novos desafios 

para os xp.unidpios 39 

APRESENfAÇÃO 

Em julho de 1995, parlamentares brasileiras e latino·ameri· 
canas se reuniram em São Pàulo, para elaborar um documento a 
ser levado pelo Parlamento Latino Americano· Parlatino, para a 
lV Conferência Internacional da Mulher, promovida pela Orga· 
nização das Nações Unidas (ONU), em Beijing, na China, em 
setembro do mesmo ano. 

Nesse encontro, um dos temas prioritários foi o da baixa 
representação dóiS mulheres nas instâncias decisórias, fato eviden· 
ciado nas Câmaras de Verea-lores, Assembléias Legislativas, Câ· 
marados Deputados e Senado Fcdernl do Brasil, ainda aquém do espaço já 
ocupado pelas mulheres nos demais campos da soei~ brasileir.L 

Uma das principais decisões adoradas pelos 189 países reuni· 
dos em Beijing foi o compromisso de estabelecer mecanismos de 
ação afintuciva para incrementar a participação das mulheres nos 
processos decisórios como garantia de vigência da democracia plena. 

A partir d;Ú, atr:~sés de iniciativa conjunta da Bancada 
Feminina no Congresso Nacional, foi aprovada emenda à legisla· 
ção eleitoral que assegurou a obrigatoriedade da cota mínima de 
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20% de mulheres candidatas aos cargos legislativos, já para as 
eleições municipais de outubro de 1996. 

Na seqüência da mobilização, lançamos nacionalmente a 
Campanha Mulheres Sem Medo do Poder, com os objetivos de, 
inidalmen~e, deflagra:: um amplo movimento para estimular as 
mulheres a se filiarem a partidos políticos, po$sibilitando maior 
número -de· potenciais candidatas às eleições de 1996 e, em uma 
segunda fase, estabelecer encaminhamentos para viabilizar· pro
cessos suprapartidários de preparação de mulheres candidatas. 

A primeira etapa da c~panha, desenvolvida durante o ano 
de 1995, resultou no aumento considerávd de filiações de mulhe
res aos partidos, mas principalmente estimulou a iniciativa femi
nina de se in.screverem para disputar as eleições, em números que, 
apesar de ainda prelüninares; já demonstram ô :1cenc da medida 
aprovada pelo Congresso Nacional. · 

Agora, através desta Cartilha, infonm.tiva e abrangente· que 
teve o apoio iuestimável do IPEA para sua elaboração e do Senado 
Federal e IBGE para sua publicação -, pretendemos t<lmbém 
contribuir para ampliar o universo de conhecimentos específicos 
do mu1id6 pol!tko às rnu!her.es, dando mais um passo para a 
superação das barreiras impostas pela fqrmaçlo .educacion.al e pela 
-cultura ·dominante, que-.não·levam em conta, para o universo 
feminino,- a preparação para a disputa.política.e para, q pod~r. 

Em· suas páginas, estão ·éomidas informações detalhadas 
~obre MOs aspectos da·poütka, desde como.se faz um:~. campa
nha, p~ssando pelo histórii:o·das lutas das mulheres no campo 
político e sila representação, tàmbém pelo retrato das desigualda· 
des de gênero no· Brasil, .ate· o Federalismo, Descentralização e 
Poder I:Ócal, vis~9s com() ntw.os desafiós para os municípios e, 
ainda, as prioridadeS e propostas para as políticas pública.S munidpais. 

"c. · .Estamos cenas de que este instrumento contribuir~ para as 
cà;iripanhas eleitorais, aprofund.mdo o debate sobre as ~uestões de 
gêileroéintegrandCiasmulherésnoprocessodebuscadeso,uçõespara 
os problemas atuais, sejam políticos, econêmicos, sociais ou culturais. 

A conquisti, da cota mínima de mulheres candidatas, bem 
como a·campanh'!:~ulheres Sem Medo do Poder, desencadead.l 
a partir dela, que i~clui esta Cartilha, é um momento de virada na 
luta da mulher brasileira pelo devido espaço que merece na 
sociedade, assimcoÍIÍ? expressa umamadurecimeitto do compromisso do 
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Congresso Nacional com a igualdade entre homens e mulheres. 
ExpressiliDOs nossa solidariedade e apoio a todas as mulheres 

candidatas às eleições 96, com a certeza de que o aumento da 
representação feminina nas Câmaras e poderes executivos muni· 
cipais contribuirá para o desenvolvimento social com justiça, 
eqüidade e democracia. 

BAKCADA FE~1ININ.o\ DO CONGRESSO NACIONAL 

CHEGOU A NOSSA VEZ! 

. Este ano. vamos eleger prefeitos e vereadores: A grwde 
novidade em relação ao passado é a vitória da inclusão das cotas na 
legislação eleitoral, que obriga os partidos políticos, nesta eleição, 
a inscreverem, no mínimo, 20o/o de mulheres em S\las chapas 
proporcionaiS (Lei. 9.100/95 • Parágrafo 3 do Artigo 11). O 
objetivo da lei é au~entar a par~.icipaçio política das mUlheres n~ 
sociedade, pois o numero de senadoras, deputadas e vereadoras~ 
ainda muito pequeno. Nos· anos )0, as mulheres representavam 
1% do Parlamento; hou:ve alguma melhora, mas pouca: embora as 
mulheres sejam mais de 50% dos eleitores, hoje somos tio
somente 6 senadoras num conjunto de 81 no Senado Federal. Dos 
513 deputados federais .. somos 34 e algo como 3% de todos os 
vereadores eleitos do país. 

A política sempre foi um espttço mttsml!no, construído 
historicamente pelos homens e para os homens. E preciso mud~r 
isso! Somos metade da população e queremos uma representaçlo 
política condizente com a nossa importância. Participação pollti· 
ca é algo mais amplo do que ocupar cargos nas C1maras Munici· 
pais, Assembléias LegislatiVas ou Federal: significa participar de 
sindicatos, associações de classe, de moradores, de movimentos de 
mulheres, fóruns de cidadania, ter voz na sociedade, realizar ações 
concretas para melhorar a vida d<l população. 
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:. ·Se nos tornamos mais atuantes na sociedade e nas suas lutas 
. nos últimos 20 anos, nem por isso ingres~amos mais facilmeme no 

mundo formal da representação política. Há mec;anismos de 
poder, velhos como o mundo, que se reproduzem excluindo, 
limitando a participação polltit:a das mulheres. 

Chegou a hora da mudança! Este ano vamos disputar. espaço 
nos cargos municipais e fazer disso a largada para crescer a cada 
ano a participação das mulheres entr.e os deputados, senadores, 
.,.ereadorc:s, prefeitos e governadores. . . c 

· · ·Vamos botara boca no trombone e ocupar o espaço político. 
Vamos tratar, n6s também, dos assuntos de interesse das comuni
dades, levól.n:do filhas e filhos ·e tràúndo as questões da vida· 
fariüliar e doméstica para o âmbito da política. O cotidiano da 
cama, de' fraldas, tanque e fogão faz parte da vida humana e 
também é político. 

você decidiu ser candidata? É ~m grande desafio. v ale a pena! 

Antes de mais nada converse com sua família sobre esta 
questão. Peça o apoio de todos: filhos, marido, pais, tios, sobri
nhos, primos. Estenda também a rede para os vizinhos e amigos. 
Discuta a ·colaboração que podem dar à sua campanha, desde ;1. 

ajuda financeira à ·militância de: rua;. di$tríbuindo panfletos. ga
nhando aqeptos. Afinal,. voc~·.t candidata de'novas idéias e de 
novas açqe~na polhica. Aos filhos, peça apoio par:~. enfrentar esse 
desól.fio e compreensão, pótque.sua atenção em casa não será mais 
a mes!l'la~ :o o seu· partido, exija tudo que .lhe par:ecer necessário 
para faur a sua campanha, sein grandes expectativas. A mudança 
leva tempo. Lembre-se que a rede de companheiras, amigos e 
familiares é vital para o êxito.da campanh:~.. Sucesso! 

·-c,· 

/~'· Como Fner um:J 
. ' (. 

Campãnhã Polítlcã 

N6s, mulheres, temos uma grande vantagem"Ílest:l 
eleição, que é poder fazer uma campanha tambémsuprapartídária. 
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Por isso mesmo, existem duas estratégias a considerar para sua 
campanha: uma delas, voltada para seu crescimento dentro do seu. 
partido, e a outra a ser desenvolvida juntamente com as demais 
candidatas de sua cidade, mesmo que de outros partidos. 

No Seu Partido 

. '' 

Conseguiu a legenda? Agora ·Vamos à luta! Reúna a ·turroa · 
que apóia sua candidatura e .organize um comitê de t::~mpanha, 
com .assessores. para política, finanças, panfletagens e eventos. 
Podendo,.arrauje tambénl UJ1?-3..sala rio cemro da sua dd.ade para· .. 
o Comit& Eleitora~, Caso. c.ontr~rio, .. us. e. sua própria casa, mas . 
separe um. local para reunipes e estocagem do material de camp;a.'lha: . . ' ' ~ -, . " . . .. 

A sua primeira tarefa é fazer um panfleto se apresentando aos 
eleitor.es .. O. popular ::s;mtinho". d.eve ser uma miniatura deste 
panfleto maior. · · · · · · · .. · · .. · .. .. .. · •· 

Descre,'à· sua trajet6ria de '·ida: o que fiz até agora,- o que 
penso, por quê sou candid:ua. Suas idéias são extremamente 
importantes para definir os i:i.unos de .sua campanha. Sua platafor
ma eleitoral depende delas. Se tlnlll questão, por exemplo, é: 
Como mdhorár·a cidade? De que forma? Faça sua proposta; após 
conversar com as pessoas e ouvir =as reivindi~ações. Depois, 
tente influenciar na. definição da: plataforma do seu pr6prio 
partido, apresentàndo suas sugestões. Lembre-se das mulheres e da 
forma como elas gostariam de transformar a cidade para que ela 
se torne melhor para todos. Lembre-se tamb~m de induir as lutas 
especificamente femininas por melhores escolas, creches, planeja· 
menta familiar, aborto, contra o estupro e o assédio sexual. Não 
se pode mais dissociar tais demandas daquelas que visam :~.primo
rar o transporte, a saúde; todos sao temas a serem tratados por 
todas as campanhas tanto a do prefeito como a .sua. 

Atenção! 

Não vamos fazer política na forma tradicional. Os concor
rentes- homens e mulheres· não devem ser moralmente destruídos. 
Precisamos ganhar com os nossas propostas e não com a guerra suja. 
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O que fazer Suprapartidariamente? 

Teme aglut1nar as mulheres candid:o.tas da sua cidade com o 
movimento de mulheres e, juntas, escrevam um panfleto 
reivindicatório para a campanha majoritária. Esta é uma antiga 
prática do movimento feminista do Rio de Janeiro e de São Paulo 
que, desde 1978, redige uma plataforma com as prim:1pa1s rel-;tn
dicações das mulheres para direcionar as políticas públicas. E o 
Alerta Femi11ista, uma ótima peça de campanha! 

Escrever e divulgar o Alerta ajuda a congregar :1.s mulheres 
na campanha política. Permite organizar manifestações conjun· 
tas, criando eventos supral?artidários e divulgando os nomes das 
mulheres candid:uas. Essa e a novidade! Mulheres reunidas, ainda 
que de distintos partidos, disputando o voto antes exclusivo para 
os candidatos masculinos. 

Esta tarefa será mais fácil caso sua cidade tenha grupos de 
mulheres organizados. Caso contrário, convide as outras candidatas 
da cidade e elaborem um programa mínimo: esta plataforma 
conjunta será o gancho para atos públicos, promoção de debates 
com filmes sobre a condição feminina, panfletagens que fazem a 
.alma d.a campanha. 

Todas Juntas pela eleição de uma grande 
bancada feminina: 

a Banoada do Batom 

. . . . ~ podeserimpossívelfazeruma campanhasuprapartidária 
_Ii..a sua ctdade! Neste caso, tente ao menos fazê· la na coligação que 
·sustenta o candidato majoritário, isto é, a prefeito, que você apóia. 
Você só não pode perder a oportunidade de marcar a diferença 
entre as candidaturas femininas e as masculinas. Por que? Somente 
nós, mulheres, podemos realizar uma campanha todas juntas, a 
subordinação das mulheres é uma realidade do cotidiano femini
no, atingindo as mulheres· sem distinção de dasse, raça, credo, 
idade ou partido político. 

"' = > Este arrastão do mulherio faz de vocês candidatas diferentes na 
disputa pelos eleitores. Além do mais, como o político tradicional 
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está sendo questionado pela sociedade, por não cump:'i1· respon
savelmente o mandato popular, as suas çhances de vencer aumen
tam com esr2. c;ampanha "uma por todas e todas por umaM. 

~-----------------~ 

A Bancada do Batom está. chegando • . . .J 

O Cotidiano da Campanha do Batom 

Uma campanha política tem um ponto de partida básico: é 
preciso que as pessoas s.Ubam que você é candidata. Nio conte 
com os programas de rádios e de TV, estes são só para as 
campanhas majoritárias; mas, se houver oportUnidade, aproveitei 
Sua rede de companheiras é fundamental para um boca-a-boca 
eficiente e para realizar as tarefas indispensáveis :10 longo da 
campanha (fazendo festas para arrecadar fundos, vendendo cami
setas, broches). 

Eleja temas preferenciais na sua plataforma eleitoral. Isso v.U 
distinguir você dos demais candidatos. Por exemplo: a prefeitura 
é responsável pela oferta de creches, segundo a Constituição. 
Esse pode ser um telllll central na sua campanha, capaz de 
identificar você, credenciando-a para representar a populaç~o que 
deseja Yer atendida tal reivindicação. 

Por outro lado, aproxime-se dos eleitores colocando a im
portância do voto e da democracia na vida de todos. Você também 
tem um papel didático na construção do exercício da cidadania. 
Antes de votarem, :1.s pessoas devem se perguntar o que sabem 
daquele candidato, o que ele pensa ou o que já realizou para a 
sociedade. Mostre aos eleitores quão importante é escolher bem. 
Diga a eles que é preciso saber qual a opinião de um candidato 
sobre pobreza, desemprego, geração de: renda, planejamento 

familiar, infancia abandonada. violência , aborto, creches, e 
qualquer outro tema relevante. E assim que avança a democracia. 

Vá às feiras e distribua seu material de c;amp:~.nha. Deixe 
também seus "santinhos" nas lojas onde é freguesa. Leve-os para 
a escola dos seus filhos e peça o apoio da criançada para a 
campanha crescer depressa. E procure criar ~rupos de apoio em 
outros bairros, além do seu, para ganhar ma1s eleitores. 

Junho 1996 



Junho 1~96 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Comitê Eleitoral 

Os principais assessores de seu comitê são pessoas próximas 
que cuidarão das finanças e da promoção dos eventos políticos de 
sua campanha. Quais as tarefas imprescindíveis para levar à frente a: 
campanha e que ==itam de alguém que se encarregue de cumpri-las? 

Finanfas • Uma tesoureira que, além de arranjar os fundos 
necessários, ajudará na prestação de con;as para o Tribunal 
Eleitoral (para isso, guarde todos os recibos dás doações feitas à sua 
campanha). Como conseguir dinheiro? Faça festas, rifas, lei· 
Iões de parede com objet()s de artesanato e arte doados, venda 
camisetas, peça contribuições com um livro de ouro· só não se 
endivide; nem venda seu patrimônio, caso tenha algum! 

Agenda Política· Uma coordenadora para organizar sua ag=la de 
campanha é vital para não esquecer, faltar ou atrasar nos compro
missos, que tendem a se multiplicai. Da mesma forma, vod deve 
sempre con;parecer acompanhada de colaboradores, pois você não é 
candidata de si mesma. Mostre que tem apoio. Chame suas amigas! 

Tarefas diversas • Não se esqueça de organizar uma lista de 
endereços para enviar su.1 correspondência: convites para debates 
e eventos, comunicação de sua agenda e compromissos que fazem 
parte da sua candidatut·a. Também deve-se enYiar o panfleto 
"Quem Eu Sou" para o maior número de pessoas possível, ji9.ue 
o maior desafio a vencer é fazer com que se saiba que voce é 
candidata. Lembre-se disso! 

. 

~ciso Mud~__). 

Os tempos mudaram e o cotidiano das mulheres se transfor
mou, pelo acesso à educação, pelo trabalho fora de casa, pelo 
maior controle sobre a reprodução. A duras penas estamos· 
ocupando o espaço público que tradicionalmente nos foi vedado. 
Façamos de nossas filhas e netas pesso;~.s humanas, seres aguerridos 
que poss.1m caminhar sozinhas na vida. O exercício jileno da 
cidadania significa o direito à representação, à voz e à vez na vida 
pública, mas também a dignidade na vida cotidiana, o direito à 
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educação, à saúde, à segurança, à vivencia familiar sem traumas. U 
voto das mulheres traz consigo essa dupla exigência: igualdade no 
sistema político e na vida civil. A democracia só existirol. quotndo 
a cidadios e cidadis, sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, credo 
político ou religioso, condição física ou idade, for garantido igual 
tratamento e oportunidade de acesso às ruas, palanques, auem· 
bléias i: palícios. 

2. Conheça um pouco da 
História da Lut1 das Mulheres por· 

mais Direitos, 
. . 

"As mulheres querem se reapropriar dos . 
fragmentos dessa {sua) bisrória sem memó
ria, não para ,-nsraiizá-los e fabricar no11as 
múmias, mas para qM estejam P''esentes na 
nossa comciênda e nas nossas práticas 
cotidianas, para que foçam parte da nossa 
revolra, nossa experiência, nossos sonhos u 

(Elizabeth Lobo, 1991} 

1 Sobre este aS5unto veja: Branca l-!ortíra Ah·es (198C) láeolo,,a t Feminismo· A 
!ut.rd. m•!l:t• pelo t·o:o ~o Branl, Petrópoli•. Ed. Vozu: ]une E. Hahner (!981), 
A /ofulhtr Brasi/eir:r e suas Luw So<i.m e Políll<~s 18$0/1937, S.ioPaulo. Brasíiieme. 
Tod-as õtS citações dest~ capítulo s~o ba.sead.as nas obras mencionadas nas notas de 
rc'.Upé do wcto. 
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,., 
=:,er uma candidata mulher implica couhecer a longa 

trajetória de lutas que outras mulheres conhecidas e desconhed
das travaram para mudar nossa vida e torná-la melhor. Uma 
história das ínumeras rebeliões femininas pode começar com um 
trecho escrito em 31103/1776 por Abigail Adams, dirigido a seu 
marido ] ohn Adams, constituinte norte-americano e depois· 2° 
Presideme dos Estados Unidos, que dizia " ... no novo código de 
leis que vós estais redigindo, deséj o que: vos lembreis das 
mulheres e sejais mais generosos e favoráveis com elas do que 
foram vossos antepassados ... Se não for dada a devida atenção 
às mulheres, estamos decididas a fomentar uma rebelião, enio 
nos sentiremos obrigadas a cumprir leis para as quais não 
tivemos nem voz nem representação" .. 

Duzentos anos depois as palavras de Abigail Adams são 
ainda comoventes e profundamente .atuais; · · 

Analfabetas e alijadas do espaço ~úb!ico; as mulheres, no. 
mundo e no Brasil, passaràin a lutar por ~ducação e pelo direito ao· 
voto. Foi nos Estados Unidos que· ocorreram ás primeíi'as mani· 
festaçõesm:ganizadas em prol dos direitos da n1ulhei; ·nó século· 
XIX. Juntamente com a luta contra a escravidão, explodiu a luta 
pela libertação feminina. Na Inglaterra, esta luta começa princi
palmente a partir da década. de 1860, quando o economista John 
Stuart Mill é eleito para o Parlamento e escreve A Sufeição dar 
Mulheres, dando início a inúmeras petiçõesemfavordo voto feminino. 

No Brasil, após 1850, surgiram :IS primeiras o~~anizações de 
mulheres que lutavam pelo direito à instrução e ao voto. Depois 
de longo silêncio, a voz feminina manifestava-se na boca e na pena 
de Nísia Floresta (1809·1885), abolicionista, republicana e femi
nista nascida no Rio Grande do Norte. Ardorou defensora da 
educação feminina, denunciou a ignorância em que eram mantidas 
as·meninas, protestou coiura a condiç~o de dependência em 
relação aos homens, criada pelo desprezo com que ern vista a 
educação das mulheres. 

A baiana Violante Bivar e Velasco fundou em 1852 o 
primeiro jornal dirigido por mulheres: o Jor7141 das S1mbor.zs. 
Como N1sia, tinha por objeti v o "propagar a ilustração e cooperar 
com todas as suas forças para o melhoramento social e para a 
emancipação moral da mulher". O desprezo pela educaçãll' femi
nina abrangia todas as mulheres, senhoras e escravas, a ignorância 
reforçando ainda mais o isolamento e as limitações da vida 
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feminina. Era preciso tirar a venda dos olhos. 

Em 1873, a professora Francisca Senhorinha da Motta 
Diniz criou em Campanha, Minas Gerais, o jornal feminista O 
Sexo Feminino, que colocaYa assim a questão, "Não sabemos em que 
grande república ou republiqueta a mulher deixe de ser escrava, e 
goze de direitos políticos, como o de votar c ser votada. O que é 
inegável é que em todo o mundo bárbaro e civilizado, a mulher é 
escrava, domine o governo monárquico, ou o indiferente despotismo". 

No início deste século, os costun1es começam a mudar, o 
cinema se impõe nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
multiplicam-se os jornais, o comércio e as fábricas absorvem cada 
vez mais mulheres, as filhas da classe-média saem de casa para 
trabalhar como professoras, enfermeiras, telefonistas. Em no
vembro de 1917, a Professora Leolinda Daltro, depois de fundar 
em 1910 o Panido Republicano Feminino, lidera uma passe3t'
exigindo a extensão do voto às mulheres (desde o século passado 
o voto era acessível aos homens). Este fato inédito de mulheres n:~.. 
rua protestando e exigindo direitos políticos teve enorme reper: 
cussão na elite política e surpreendeu vivamente a população do. 
Rio de J anéiro. 

Em 1918, a jo\·em Bertha Lutz, educada no exterior e 
iniciando carreira profissional como bi6loga, publica na Revista 
da Semana uma carta denunciando o tratamento dado ao sexo 
feminino e propõe a formaÇão de uma associação de mulheres, 
visando "canalizar todos esses esforços isolados•. Qu:1tro anos 
depois (1922) é constituída no Rio de Janeiro a Fed~ração Brasi· 
!eira pelo Progresso Feminino, sob a liderança de Bertha Lutz. 

A década de 1920 foi uma época conturbada, prenúncio das 
grandes transformações dos anos 30. A classe operária se organi· 
zava, os intelectuais rompiam com o pensamento tradicional, as 
classes médias pediam mais representação política e as mulheres 
queriam tudo isso e muito mais! Sensibilizado pela luta das 
sufragistas (mulheres que lutavam pelo sufrágio, o voto) no estado 
do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, então governador, 
obteve em 1928 uma alteração da legislação eleitoral para conferir 
o direito de voto às mulheres no seu estado. Elas foram às urnas, 
nus seus votos foram anulados pela Comissão de Poderes do Senado. 

No entanto, d~ uma prefcita, a primeira da história do Brasil, 
Alzira Sorümo de Sozaa, no muniápio de~ Rio Gr.mde do Norte. 
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Em 1932, o governo de Getúlio Var~as formado após a 
Revolução de 1930, pmmulgou o novo Codigo Eleitoral pelo 
Decreto n ° 21.076, garantindo finalmente o direito de voto às 
mulheres brasileiras. Nas eleições de 1933, convocada para a 
Assembléia Nacional Constituinte, foram eleitos 214 deputados 
e uma única mulher: a paulista Carlota Pereira de Queiroz. 
Bertha Lutz, concorrendo pelo Distrito Federal (RJ), foi eleita 
primeira suplente. Neste processo constituinte havia 40 deputados 
cl=istaS e dentre esteS figurava também uma mulher, a trabalh:ádora 
Almc:rinda Farias Gama, representante do Sindicato dos Dati· 
lógrafos e TaquígrafosedaFederaçàodo Trabalho do Distrito Federal. 

A história poHtica brasileira nunca se caracterizou pela 
participação popular, tendo tradição do poder autoritário, seja em 
termos políticos, seja na$ relações senhor-escravo, marido-mu· 
lher, pai-filhos. A vida isolada nas fazendas, a urb:mização tardia, 
o cerceamento político impediram o desenvol vimerito de relações 
ol.ssociaú ... ·as. Para as mulheres brasileiras, tal cerceamento foi 
ainda mais profundo. Só a partir dos anos 1930 começam a ter em 
maior número acesso ao ensino médio e superior, conquistam o 
direito ao voto, fruto da brava luta de um punhado de mulheres 
da elite brasileira,.na sua maioria profissionais liberais. , 

Conquistado o direito ao voto feminino, o movimemo, não 
teve forças para superar a despolitização das massas femininas e a 
organização que Bertha Lut7. e suas companheiras tinham criado 
quase que desaparece. As mulheres continuaram por muitas 
décadas ainda vivendo uma posição inferior na sociedade brasileira. 

O Novo Feminismo 

,,-~ · Nos anos 1960, em paralelo com a luta dos negros america· 
rios pelos direitos civis e com os movimentos contra a guerra do 
Viemã, ressurge o novo feminismo, apoiado principalmente no 
livro da escritora fr:mcesa Simone de Beauvo1r O Segundo Sexo, 
publicado em 1949. O livro enuda o desenvolvimento psicol6gico 
da mulher e os condicionamentos de sua socialização q_ue;. tomam 
alienada e treinada para ser apenas um apêndice do homem. E famoso 
o seu texto: ~Não se nasce mulher: torna-se mulher". ., 

O ponto de partida para a segunda etapa do feminismo foi a 
publicação de A Mística Feminina, da americana Betty Friedam. 
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l:.ste livro busca explicar "o mal que não tem nome~, a angústia do 
eterno feminino, da mulher sedutora, frágil e submissa. A insatis
fação com seu cotidiano se alastra e as mulheres, agora com mais 
educação, vão à luta. Mulheres americanas, francesas, inglesas, 
italianas ganham as ruas: O Privado é Político, Nosso Corpo nos 
Pertence, foram algumas das idéias difundidas pelo movimento. 
Todavia, é a luta pela descriminalização do aborto e a denúncia eh. 
violência no lar que mobilizarão milhares e milhares de mulheres 
no mundo inteiro ao longo destes anos. A revolta das mulheres 
chega mesmo a repercutir nos organismos internadonais,levando 
as Nações Unidas (ONU) a instituir o ano de 1975 como o Ano 
Internacional da Mulher. 

· · No Brasil, o Ano Internacional da Mulher foi um importou;
te marco no ressurgimento do feminismo'. Debaixo de regime 
militar; ccim as liberdades democráticas cerceadas, a iniciativa da 
Nações Unidas propiciou às mulheres brasileiras um espaço de 
discussão e organização. No Rio de Janeiro, um grupo de imelec
ruais, estudantes universitárias e donas-de-casa articulou as come
morações que culmina~am com a f1.1ndaçào do Centro da ~ulher 
Brasileira (CMB), primeira organização do novo feminismo .. 
Logo a seguir, na cidade de São Paulo, outro grupo de mulheres 
monta o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira (CDMB). 

Também sob os auspícios das Nações Unidas, aparece o 
Movimento Feminino pela Anistia (MF A) unindo a luta pela 
democratização do país com a discriminaçio específica de gênero. 
Em função do MF A, é lançado o jornal Brasil Mulher, ainda em 
1975. Porém, o primeiro periódico ase apresentar como feminista 
foi o Nós Mulheres, que afirmava a opressão sexual da mulher. 
Este momento foi bem definido por Zuleika Alambert: ~A 
proclamação do Ano Internacional da Mulher em 1975 foi então, 
do ponto de vista prático, o detonador de um movimento de 
mulheres mais amplo no país ... Campanhas específicas foram 
lançadas, jornais feministas, embora de vida curta , apareceram e 

:r Sobre o ressurgimento do movimento feminina no Br,sil veja: Maria Apa:ecid.a 
S.::hu1112her & Elisabeth Vu{as, "Lugar no Governo: Alibi ou Conquista?", em 
Estudos Fcministlts, Rio de Janeiro, Ciee/Eeo/t:frj, vol. !, r. 0 2., !993: Maria 
Lyci• O. de Moraes, .lfulh~rtt tm Mov•mtnto. Slo Paulo, Sobel/Conselho 
Estaduaf J~ Condiçlo Feminina de Slo Paulo, 1985; Estudos F~ministlts, Cice/ 
Eco/UF!l.J, Número Especi•l, 2° Semestre de 1994; e •• publicaçil•• do Conselho 
Nacional aos Direitos da Mulher (CND!I:!), .lfull:er • Consrituintt, nonmbro de 
1985 c Mulhor e Trabalho. janeiro d• 1986, BrasHia. ~:!iniltério da Justiça. 
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desempenharam um i~ portante papel na mobilização, organiza
ção e luta das mulheres". 

No início do~ anos 80, havia inúmeros grupos de mulheres 
espalhados pelo Brasil, num amplo leque de posições feminist~, 
constituindo um movimento de mulheres brasileiras. Este mo\"t• 
menta alcariça as mulheres trabalhadoras, que passam por sua vez 

a organizar dezenas de encontros. São metalúrgicas, químicas, 
trabalhadoras em geral, que, despidas das diferenças, se descobrem 
mulheres, oprimidas, mas que se desejam autônomas na sua luta 
específica em relação aos partidos políticos, aos homens e ao Estado. 

A premência de se atuar contra todo ripo de violência da qual 
é vítima a.mulher emerge como idéia no Encontro Feminista de 
V alinhos Gunho de 1980, São Paulo) com a recomend9o da criaçio 
de centros de auto·defesa. Quem ama não mata. E então que o 
SOS..Mulher ganha fôlego, traduzindo-se na criação das DelegaciõiS 
Especiais para Atendimento de Mulheres Vítimas de Violência 
(DEM.1s). A primeira é implementad.~ em 1985 em São Paulo e 
rapidamenre várias outras são impl.mradas em outros esttdos brasileiros. 

A lenta chegada ao estado de direito no Brasil, após a anistia 
em 1979, culmina no início dos anos 80 com uma maior partici
pação política na sociedade brasileira e um grande chamamento à 
atuação das mulheres. O que fazer, então? Continuar nos movi
mentos sociais, emrar nos partidos e disputar as eleições? Em 
1982, nas eleições diretas para os governos estaduais, o movimen
to de mulheres atua e em vários estados é elaborada uma platafor· 
ma feminista submetida aos candidatos. O nome cunhado pelo 
movimento feminista do Rio de Janeiro acabou ganhando o país 
e o Alerta Feminista virou uma. tradição. 

Passada a eleiçio, os avanços se manifestam na criação, em 
1983, nos estados de São Paulo e Minas Gerais (neste estado de forma 
diferente do paulista), de wn órgão para traçar wna polltica pública 
pára as mulheres: o Cqnselho Estadual da Condição Feminina. 

Com a Nova República (1985), essas experiências estaduais são 
alçadas a nível federal, com a aprovação, pela Cimara Federal, do 
projeto de lei n ° 7.353, que esubeleceu o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher (CNDM). Sua finalidade era a formulação de 
políticas com vistas à eliminação dadiscrinúnação contra as mulheres. 
O Conselho teve uma atuação marcante na campanha da Çonsti
tuinte de 1988, através do chamado Labby do Batom, na :írea dos 
direitos reprodutivos e no combate à violência contra a mulher. 
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J. Retrato das Desigualdades de 
Gênero no Brasil 

Ü Brasil detém tri5tes recordes no campo da~ desÍ· 
gualdades, sejam elas sociais, regionais, raciais e de gênero. E aqui 
que onde a concentração de renda é das mais elevad.u do mundo 
e onde o nível de pobreza é dos mais alto. Veja como se distribui 
a pobreza no Br.l:iil: 

Tabela 1 ·Proporção de Pobres 
----------- ---------

BRASIL 

Área Metropolitana 
Área Urbana 
Área Rural 

1993 
32% 
27% 

36% ------· ---·-----
Fonte: Rodu,!PEA/DIPES, !995 (PNAD). 

Como vemos, nas grandes cidades e nas áreas rurais 1 em 
cada 3 pessoas é pobre, o que significa não dispor de dinheiro 
suficiente para atender às necessidades básicas de alimentação, 
vestuário, habitação, transporte, educ:ação, etc. Nas pequenas 
cidades, a situação é apenas wn pouco melhor. Ainda assim, 1 em 
c:ada 4 pessoas não tem c:ondições de vida dignas. 

As desigualdades entre as regiões brasileiras também do 
muito grandes e há mais de 40 anos tenta-se corrigir este problema, 
sem grande sucesso. Isso quer dizer que viver numa região ou num 
est:ado do Brasil pode significar menores oportunidades de traba
lho e crescimento do que em outras. 
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Tabela 2 • Indicadores sobre Desigualdades 
Regionais (1993) 

--··-
Renda Média Taxa de Taxa de Anal· 

Regiões dos Indiv!· Analfa· fabetismo 
duos·'(RS) betismo' Rural 

BRASIL 183,62 15,70% 34,27% 

Norte (Amazonas) 130,86 11,38% 

Nordeste 115,13 27,24% 48,30% 

Sudeste 217,36 10,27% 25,21% 
Sul 233,04 8,99% 14,87% 
Centro-Oeste 219,07 13,48% 22,70% 
fonte: .1\.tlu Regional cla.s Desisu.!dadcs, DIPES-Il'EA e IBGE, 1996. 

Vemos, portanto, que as desigualdades não se limitam ao 
nivel de renda, mas alc:ançam até acesso à instrução e escolaridade. 
A taxa de analfabetismo do Nordeste, por exemplo, é 3 vezes 
maio_r que no Sul. Se olharmos o que acontece nas áreas rurais, a 
situação é ainda mais dramática, pois dobra a proporção de 
analfabetos em relação às médias nacional e regionais. No Nordes· 
te rural, quase metade da população é analfabeta. Situação que 
atinge mais os idosos do que os jovens, mas há ainda mu.ita criança 
mal escolarizada que não sabe ler nem escrever. 

Do ponto de vista das desigualdades raciais, que diferenciam 
fortemente brancos de negros e mulatos na sociedade brasileira, as 
desvantagens para os grupos de cor são imensas e dificilmente 
serão superadas sem uma política eficiente de combate ao racismo. 
Muito estudos têm demonstrado que o salário, o nível de instru· 
ção, as oportunidades de bons empregos e condições de vida são 
sempre piores para a população negra do que para os brancos. Isto 
é; para a população de cor· quase metade da população brasileira· as 
vantagens do progresso e os direitos de cidadania custam a chegar. 

Como vemos, o Brasil é um país cheio de desigualdades e isso 
se reflete também na condição de homens e mulheres. 

l RS de fe,·ereiro de !996. A renda média signiíica • divido entre todas li penuas 
de \lma rcgiio da 50roa das rend~s ali dis.ponh-eis. 
~Diz respeito l popuLação .;:om m:..is de 15 anos. 
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O que.s!o as desigualdades de gênero? Como se manifestam na 
soc:ic:dade brasileira? 

Todo mundo nasce homem ou mulher. Mas os comporta· 
mentos masculinos e femininos são transmitidos ao longo da vida, 
em casa, na escola, no local de trabalho, trazendo consigo valores 
positivos ou negativos. Você já deve ter ouvido dizer que "lugar 
de mulher ê em casa", como se fosse coisa sem importância cuidar 
da casa e da família e como se as mulheres n:io soubessem fazer 
muitas outras coisas fora de casa e muito bem- trabalhar, partici
par ativam.ente da vid:~. política, atuar junto à sua comunidade 
ajudando a encontrar soluções par:1. os problemas! 

Assim, o espaço da casa, por ser feminino, seria menos 
importante que o espaço do trab~lho e o mundo dos negócios, 
onde ainda predominam os homens. 

Essas desigualdades entre homens e mulheres 'não surgiram 
agora e remetam a tempos pré-históricos. O que mudou 010 longo 
de tantos rnílênios ·e não sem grande e permanente esforço - foi 
01 forma como as mulheres passaram a encarar o que antes era 
considerado normal, natural, resultado da condição feminina: 
seu lugar subordinado, menor, de segunda classe na sociedade. 
Hoje sabemos que não há porque considerar o que é m:~.sculino 
pior ou melhor do que o que é feminino. Não é o sexo que faz um 
ser humano melhor ou pior, mu suas qualidades ou defeitos. 

Para explicar tantas desigualdades que existem entre homens 
e mulheres, usamos a pal:~.vra genero. que se refere à relação· 
conflituosa. e cheia de tensões entre o gênero feminino e o 
gênero masculino. 

. Quando se fala em desigualdades de gênero está-se falando 
na exist~cia de diferenç:u socialmente construídas entre ho
~~~-e mulher~, que se apóiam em ~pectos. bi.ológicos; mulhe
res ·e homens tem corpos e sexualidade disnntos, alem ~ a 
maternidade ser uma experi~ncia exclusivamente feminina. E o 
fato de o sexo ser diferente que justifica para muita gente os 
homem terem mais poder, mais recursos e mau influ~ncia do que 
as mulheres. Isso é um preconceito e tem que acab:~.r. 

Portanto, as desigualdades entre os sexos são um:1. das fq,rmas 
pelas quais se reproduzem :1.s desigualdades. Existem muitos 
conflitos e dificuldades entre homens e mulheres. Grande parte 
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desses conflitos é por causada divisão do trabalho e do poder entre 
os sexos, naquilo que tem de favorável aos homens e prejudicial às 
mulheres. Essa forma de dividir o trabalho c o poder retirou e 
ainda retira às mulheres oportunidades de um desenvolvimento 
humõlllo pleno e sem restrições. 

A democratização das sociedades modernas evidenciou que 
nem sempre os direitos políticos, sociais, econômicos e civis 
beneficiam igualmente homens e mulheres. O mesmo ocorre no 
Brasil. Já vimos como foi estendido tardiamente às mulheres o 
direito ao voto, como só em 1988 foi anulada a lei absurda que 

permitia aos maridos, se quisessem, proibir o emprego remunera
do de suas esposas. Também só com a Constituição de 88, as 
mulheres passaram a ter os mesmos direitos dos m.uidos. Antes só 
o homem era reconhecido como cabeça do casal. Agora a chefia 
familiar é co·partilhada pelos cônjuges, sem que o homem seja 
mais importante que a mulher ou vice-versa. 

O que dizem as estatísticas sobre as desigualdades entre os 
sexos no Brasil? 

Vejamos, inicialmente, o que acontece em ter~os de salári
os e rendas: 

• As mulheres se apropriam de apenas 25% de toda a riqueza 
produzida no Brasil5• Tal proporç!o é ainda menor nas áreas 
rurais, onde fica em torno a 15% (1990). Logo, no seu conjunto, 
elas são mais pobres que os homens . 

• Em cada 10 famílias no Brasil, 3 são chefiadas por mulheres, 
que vivem sozinhas com seus filhos. Em 1990, 38% de todas as 
fanúlias chefiadas por mulheres nas grnndes metrópoles eram pobres. 

·: ·· • Asdiferençasdesalárioentrehomensemulhcresvariammuito 
segundo o tipo de atividade exercida. Confira os dados para 19936: 

' Lavin ... L As ~lul!teres no Universo d~ Pobreza: o c•so brasil•irjt. Artigo 
in~dico. !995. ·· 

• Valores expressos em re.tis de Íe\·ereiro Jc: 1996. 
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Tabc:la 3 · Rendimentos li'Iédios (RS) por Sexo 
Segundo Posição na Ocupação (1993) 

----·------ ------·--·----
Empregados' Autônomos Empre· Empregados 

gadorcs Domésticos 

Homem(A) 418,54 391,37 1.502,46 139,44 

Mulher (B) 345,84 229,38 1.016,43 93,06 

B/A'' 82% 58% 67% 66% 
---·--· 
Fonte: Atlas Regional das Oesi~:Ualdades. IPEA·DIPES e IBGE, 1996. 
* Porc:en.ugem do:~ gmhos dá mulheres em rcl.aç.io ~os dos homens. 

Quais as observações mais importantes mostradz pela tabela 3? 
1) Em todas as situações, inclusive como patrões, as mulhe· 

res recebem menos do que os homens. 
2) Em geral, é no emprego assalariado que mulheres e . 

homens ga.nham quase o mesmo salário, com uma diferença de 
18% a nuis para os homens. Mas se, em vez de ser empregada 
numa firma, comércio ou numa repartição pública, a mulher 
resolve trabalhar por conta própria, tendo seu próprio negócio ou 
como diarista, a diferença de remuneraç!o com os homens é 
muito maior. Como autônomos, sendo seus próprios patrões, os 
homens conseguem ganhar muito mais dinheiro que as mulheres. 

Isso mostra que nas atividades que foram regulamentadas 
por le~s trabalhistas foi pos~Ível reduzir m~s r~P,i~amente as 
disparidades entre os sexos. E certamente rna.ts d1fíc!l para uma 
mulher trabalhar por contól·própria do que como assalariada. Não. 
por acaso, em 1993, só 15% das mulheres exerciam atividades 
como autónomas, contra 24% dos homens. 

3) Embora as mulheres representem 93% de todas as pessoas 
que trabalham como empregados domésticos, ainda assim sua 

remuneração é inferior em 30% à dos homens, raros nessa função. 
Ser empregada doméstica é quase sinônimo de mulher- sem hora 
para parar de trabalhar, sem privacidade. 

Ex.cluido a st:rviço doméstico, considen empreg.ados com c~rtei~z auinada e 
;em c.utcira a$Sin•da. 
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É verdade que as dilerenças de rendimentos entre homens e 
mulheres tendem a reduzir-se.] á foram maiores no passado! Mas 
no ritmo que vai, serão necessárias dezenas de anos para que 
desapareçam completamente. 

Como as mulheres, no seu conjunto, trabalham fora de casa 
um número menor de horas por semana do que os homens - até 
porque precisam cuidar dos filhos e do trabalho doméstico em 
geral -, elas costumam ganhar também menos. Vamos, então, 
comparar o pagamento feito • homens e mulheres por cad• hora 
trabalhada, em vez de só olhar o salúio total no final do mês. 
Veremos, assim, que esse pagamento é muito desigual em todos os 
estados da nação. 

Olhe·para os dois mapas das páginas 28 e 29. As cores vão nos 
ajudar a identificar qual o valor do salário-horário de homens e 
mulheres em cad;. estado do Brasil. 

No primeiro, m:iis colorido, você tem 4 cores para classificar 
os salmos horários pagos aos homens. No segundo, você tem 
menos cores. O amarelo, que corresponde ao salário-horária mais 
alto do país desapareceu do segundo mapa que é o mapa das 
mulheres. Nesse mapa feminino, você só tem .3 cores. Isso quer 
dizer que, em média, em nenhum estado do Brasil, :u mulheres 
conseguem ganhar salários tão altos como os que os homens recebem. 

Ess;. é' a primeira constatação: em Br;.sília, cor amarela no 
mapa masculino, ganha-se o maior salário-hora do pafs. É um 
salário masculino. Varia de RS 4,00 a RS 6,00 por hora trabalhada. 
Se voci olhar Brasília no mapa das mulheres, vai constatar que a 
cor é cinza. Isto signific;. 'lue ali as mulheres mais bem pagas de 
todo o país recebem em media entre RS 3,00 e RS 4,00. Portanto, 
as mulheres mais bem pagas do país ganham bem menos do que 
os homens mais bem pagos do país. 

·-· ·No mapa masculino, 4 estados têm a cor cinza. I~ to quer 
dizer que no Amazonàs, em São Paulo, em S;mta Catanna e no 
Rio Grande do Sul os homens recebem por hora trabalhada, em 
média, RS .3,00 a RS 4,00. No caso das mulheres, isso só ;.comece 
n~ Distrito Federal. 

Em 9 estados brasileiros, os homens recebem por cada hora 
de trabalho entre RS 2,00 e RS 3,00. É a cor azul do mapa! Vej;~. o 
que acontece com as mulheres ! Só em dois est-.dos- Ama~onas e 
São Paulo-, vemos a cor azul. Ou seja, só lá as mulheres conseguem 
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ser pagas num ''alo r sem,elhante ao dos homens de quase met:~ode 
dos esr:~.dos brasileiros. E muita desigualdade, não é mesmo? 

Mas tem pior! Olhe agora para a cor rosa-laranja. Ela 
praticamente domina todo o mapa feminino, à exceção dos 
estados do Amazonas, São Paulo e do Distrito Federal, não é?! A 
cor rosa-laranja corresponde ao salário·hor:~. mais baixo, em 
média, de todo o país, isto é até RS 2,00. Enquanto isso acontece, 
no caso das mulheres, em 24 estados, esse valor tão baixo só é pago 
aos homens em 13 estados, exatamente aqueles mais pobres do 
país (quase todos do Nordeste, salvo a Bahi<~, e Acre, Rondônia, 
Amapá e Roraima). 

É preciso encontrar soluções pua· mudar esse quadro tão 
injusto para as mulheres! 

• A situação das mulheres negras é ainda mais desfavorável: 
em 1990, elas ganhavam em média 2 salário~ mínimos por mês, 
enquanto as mulheres brancas ganhavam exaramente o dobro, 
isto é, 4 salários minimos. Ou seja, há muitas diferenças também 
entre mulheres brancas e mulheres negras. No caso dos homens, 
tais valores eram, respectivamente, de 3,5 salários mínimos para 
os negros e 7,5 salários mínimos para os brancos.' 

. No setor informal, ond~ os rendimentos si o mais baixos, 
asituaç.io das mulheres negras é ainda mais crítica: ganham menos 
de 2 salários mínimos, contra quase 3 salários mínimo no caso das 
brancas e mais de 5 salários mínimos, no caso dos homens, sem 
distinção d~ cor. 

Vejamos agora mais detalhadamente qual a situação de 
homens e mulheres no mercado de trabalho: 

• Enquanto 3 de cada 4 homens' estão trabalhando ou 
procurando emprego, ess.1 relação caí de 1 para 2 no caso das 
mulheres (1993). Em outras palavras, metade das mulheres em 
idade de trabalhar fora, cuida da casa, dos filhos, nlo sendo 
remuneradas por isso. Em 1981, esse percentual era maior (2 
mulheres em cada 3 não tinham tnbalho remunerado). Isso 

1 F!BGE. Mapa do Me~c:ldo de Trabalho no Br••il, n''l. 
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mostra que as mulheres continuam pressionando e multO o 
mercado de trabalho à procura de emprego, apesar das dificulda
des que encontram p<;ra compatibíhzar trabalho doméstico e 
trabalho remunerado. E mais fácil para os homens ganhar dinhei
ro trabalhando fora do que para as mulheres! 

• Metade das mulheres que trabalham encontra-se no setor 
informal, sem nenhum tipo de proteção social ou direito 
previdenciário (1990). Como no Brasil a vinculação ao sistema 
previdenciário se faz por contribuição, sua situação é zmis precária. 

· Mais da metade das mulheres ocupadas no setor informal 
trabalha a tempo parcial, enquanto que apenas 15% dos homens 
o fazem.:: E;ste é um traço do trabalho feminino que independe da 
cor- da mulher-. 

• As mulheres estão concentradas num número pequeno de 
atividades e ocupações: 2/3 desempenham funções no serviço 

público (educação, saúde e serviçvs pessoais) e outros tipos de 
serviços; perto de 15 % apenas trabalham na indústria~ onde os 
salários são mais altos. Foi o sctor público que mais empregou 
malheres nos últimos anos. 

• 15% das mulheres ocupadas são trabalhadoras familiares 
sem nenhuma remuneração. No meio rural, esse número sobe 
para quase 40%. · 

• Mais de 80% de todas as yessoas ocupadas como costureiros; 
prof~ssores de 1• grau, secretaries, telefonistas e/ou telegrafistas, 
enfermeir-os e recepcionistas são mulheres". E são essas as 
oc:upas;ões pior remuneradas do país! 

• 50% das mulheres concentram-se em ocupações nas qu.ois 
se encontram apenas 5% da força de trabalho masculina". Da 
mesma forma, 50% dos homens concentram-se em ocupações 
onde só 5% da m:!.o-de-obra é feminina. Isso ~ cham'ldo de 
__ ..:;__ __ 
1 t.:niverso das pessoas com mau; d~ 10 ~nos. 

"Abreu A.,J orge A. Sorj B. InformaliJade e Precaried•dc: gcnero e raça no Brasil 
em 1990. ln !PEA, série Seminirios, n' 7/94. 

"Brus,hini C. O Trab•lho da Mulher BraSileira"" Décadas Recentes. ln IPEA, 
série Semin.irios n"' ?f9~. ff 

" Barros R .• ~l•ch•do :\.F. e Mendonç• R. A Desigu>ld.de da Pobreza: 
estratégias ocupacioru.is e diferencia:s per gêne~o. IPEA, 1995, a ser p'l.lblic.ado. 
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segregação ocupacionai por sexo. Ou seja, é muito difícil ainda 
para as mulheres exercer profissões tradicionalmente desem
penhadas pelos homens, onde os salários são mais elevados. 
Isso não se explica por falta de formação das mulheres. Elas 
têm mais escola que os homens, estudaram mais, mas não 
conseguem transformar essa vantagem cm melhores oportu
nidades de emprego! 

• Nos cursos de capacitação profissional, a participação das 
mulheres é pequena e quase sempre voltada para atividadesligadas 
ao que ela costum~ fazer em casa: costur.ir, cozinhar, etc. É preciso 
abrir espaços novos de formação e treinamento profissional para 
as mulheres, onde elas estejam representadas em igual número que 
os homens. 

• O número de mulheres que ocupam cargos de chefia é 
mínimo. Embora em cada !CO pessoas que trabalhem 40 sejam 
mulheres, elas raramente conseguem subir na hierarquia funcio
nal das empresas. Apenas 10% dos postos de p1esidêucia ou 
direção são preenchidos por mulheres, percentual que cai para 4% 
nas grandes empresas". 

• Por exemplo, apesar de haver muita mulher entre os 
advogados, nenhuma brasileira conseguiu chegar até hoje nos 
Tribunais Superiores do país. Em 1990, no conjunto de diretores 
de empresas estaLais não havia ueuhuma mulher! 

• As taxas de desemprego feminino s:io, em geral, um 
pouquinho supe-riores às masculinas. Mas o desemprego femini
no está crescendo rapidamente! 

E o que acontece com as mulheres em termos de saúde, 
violência, isto é em outras esferas da vid.a tão importantes para 
o bem-estar de cada um de nós? 

'I~ ~btes~o. V. e Lavina~ L. ~1ercado F-,~mal e Emprego Feminino: evoluç.io de 
uma déc..Jda. In IPEA. série Scmin.iri'.JS, n" 7/94. 

":>o:otícia do Jom41 do 8rasd, de !I de !,.nho de 19%. 
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• A esperança de vida das mulheres é maior do que a dos 
homens: elas vivem no Brasil em média 69 anos e os homens 63 
anos. Essa é uma distinção entre homens e mulheres que nos dá 
alguma vantagem. Como no grau de instrução escolar! Somos mais 
escolarizadas. Só d~: as mulheres brancas têm uma esperança 
de vida superior à mulheres negras, que s!o mais desassistid2s. 

• A mortalidade materna no Brasil é uma das mais 
eleYadas da América Latina: há 200 óbitos maternos ein cada 
100.000 crianças nascidas. Estima-se·que no BrasilS.OOO mulheres 
morram a cada ano em decorrência de complicações na gravidez, 
parto ou pós-parto". Se morre mais de gr::~videz no Brasil de 
que: de: aborto, embora estime-se que sejam feitos, por ano, de 1,5 
a 2 milhões de abortos clandestinos no país, em condição de risco. 
Problemas simples e de fácil acompauh<\mento mé,üco, como pressão 
alta e infecções, s.lo responsá •·eis por um quadro tlo dram.ítíco. 

• As maiores causas de mortes dás mulheres são problemas 
circulatórios e câncer uterino, doenças para as quais o diagnóstico 
é fácil e a cura assegurada, caso seja feito tratamento com antece
dência. A má qualidade do serYiço de saúde e a· falta de um 
atendimento especializado \"Oltado· para a saúde reprodutiva d.t 
mulher sã:o morrais! 

, A AIDS cresce sobretudo entre àmulheres. Imagine que, 
em 1983, para 31 casos de AIDS em homens tinha-se I em mulher; 
em 1987 chega-se a 1 mulher infect;JC!a para 9 homens. Pasmem! em 1995 
tem-se 1 mulher para 3 homens. Em São Paulo, a AIDS foi a 
principal causadamortalidadeentremulheresde 20 a3~ anos em 1993. 

·Você sabia que a violência doméstica é um conflito de 
gênero? Enquanto 213 das agressões sofridas pelas mulheres 
ocorrem dentro de casa, isso só acontece em 18% dos casos com 
os homens agredidos! 

_:;Em 1995, no Rio de Janeiro, foram registrados 5. 402 crimes 
cometidos contra as mulheres nas 5 delegacias de atendimento à 
mulher (DEAMs) da cidade. Desse total, 4.000 agressões foram 
cometidas por maridos ou companheiros. Cerca de 155 estupros 
foram igualmente comunicados. E isso é apenas parte da realidade! 
Aquela que chega às delegacias! 

" "~!ulhoros tocino·•moricanas cm Dados/B~aoi!. FLACSO · CEPL"' -Instituto 
do la Mujer do Espana, 1993. 
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·Na Confederação Nacional da Indústria, na Confederação 
Nacional do Comércio, na Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro e na federação das Indústrias de São Paulo não exis.cia em 
1990 nenhuma mulher participando da direção dessas entidades. 
Mesmo entre grandes empresarios, as mulheres não conseguem 
participar das representações de cbsse'~. 

• Nos partidos políticos, a situação de desigualdade entre 
homens e mulheres é também muito grande em termos. de 
representação nas inst1ncias de poder. Em 1991, o percentual de 
mulheres presentes nas direções nacionais assim se dístribuía por 
legenda: 6,1% PT, 1,7% PFL, 1,7% PDS, 9,2% PDT, 6,6% PSDB. 
De lá para cá, as coisas só parecem ter mudado mesmo no PT, que 
aprovou, em 1991, uma cota mínima de 30% para mulheres nas 
direções do p.mido". · · · ·· · ' 

• Nos sindicatos, apenas a CUT implantouu~a ç~ra_mínima 
de represemação para cada sexo de 30%. · : 

Preste atenção! Procure: levantar 1;a sua. região,_ no s~u. 
município, na sua cidade, dados e informações sobre _as diferenças 
de oportunidades entre homens e mulheres. A cartilha lhe deu um 
panorama nacional. Descubra a sua realidade lo<:al!_ _. 

Vá aos hospitais, delegacias, sindicatos c aprenda sobre o que: 
acontece no seu munidpio. Isso vai fortalecer seu discurso e Sl.lll 

campanha política. · 

"Mulheres Latino-amcrico:us em Dados/Brasil, FLACSO • CEPIA • lnstitut~ 
de!• !>lujcr de Esp•ii•, 1993. 
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4. Descentralizãção e Poder Local: 
novos desaRos para os municípios 

Por ocasilo da proclamação da República, em 1889, o 
Brasil tornou-se uma federação, que reúne hoje 26 estados. Ao 
longo deste século, prevaleceu um sistema de governo fortemente 
centralizado em torno da União, com menos poder para estados 
e municípios. 

A pat~vra federação significa a união das partes (estados) em 
torno a um interesse comum, sob a égide do governo federal. 
Significa, portanto, uma organiz.ação territorial do poder, articu
lando as relações entre o podet central e as esferas estaduais. 

A grande no,·idade implementada pela Constituição de 1988 
é os municípios brasileiros tornarem-se entes federados, em 
igualdade de. condições com a União e os estados. Ou seja, eles 
passam a fazer parte da federação brasileira, de forma autônoma, sem 
estarem subordinados à União e. aos enados, como anteriormente. 

A Cor;;stituição de 1988 também aumentou as transferências 
de re.cursos da União para estados e, sobretudo, para municípios. 
Os go\"ernos estaduais tiveram sua participação na receita tribut~
ria nacional ampliada de 26% para :29%. Já os municípios foram 
bem mais aquinhoados: sua participação elevou-se de 10% p~ra 
17% depois de 88. 

Paralelamente, a Constituição redefiniu algumas au ibuições 
dos três níveis de governo. Por exemplo, funções antes de respon
sabilidade do governo federal, nas áreas de saúde, educaçi:q e 
assi~ência social, foram repassadas para estados e municípios. E o 
caso-da municipalizaçao da saúde com o SUS (Sistema li nico de 
Saúde). Da mesma maneira, a ausência de uma polltica nacional de 
habitação fez com que na prática, durante a década de 80, as 
p~efeituras assumissem o dever de atender à demanda por moradias 
populares e melhoria das c:ondições de vida das populações urbanas. 
O saneamento entrou na pauta dos grandes problemas municipais. 

Essas mudanças· mais recursos nas mãos dos munÍCÍEios e 
novas e maiores responsabilidades • são denomitfadas 
descentralização. Ela permite o auntento do controle, por 
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parte:, da popula~o, dos serviços prestados pelo setor público, 
emmvellocaJ. Mas se a descentralização não for acompanhada 
d_: uma ~ai.or pa;tic:ipação demo~rática do conjunto da popula
~. ela sagmfic:ara meramente maas poder para o prefeito. 

A ~escentral~zação f~rtalece o l?apel dos niunicípios na 
elabo;aç~o, execuçao ~ gestao de um numero crescente de políti
cas p:zbhcas, em pan.zcular,, ~aqu~las _polttí~:as. v~ltadas para o 
ate?~zmento dos servzços bas1cos, mdispensavezs a melhoria do 
co~diano: transportes, moradia, saúde; escola, creche, etc ... Por 
cut~em do dia-a-dia _das famílias! lidando com crianças, idosos, 
serrmdo a todos, cozmhaitqo; lavandc:l;-preocupad.~s·em tornar 
sempre: melhor. o bem-estar dos que'·as cercam, .1s mulheres 
tomaram-se mrus sensíveis para os problemas dos seus familiares 
e das comunidades. ·: ... :.. .. · 

. - . ' .. 
Descc:ntraliza~ão pode: significar.< lnais cidadania! Com as 

mulheres no poder, uma: cidadàn:i~- ·rnais ampla, po·rque Yài · · 
incorporar novos direhos! , . · ·: • ., ,,. •· •'"" · · 

É por isso que o cargo· i:lc v~re:tdor t'em -agora mais 
importância que no passado. · ·· · ·. 

No muxücípio, o ~eread9t '?-~:a ·~'ereadot~. por ie:r maior 
conhecimento dos problemas da popul;açd:o e. das dificuldades 
financeiras enfrentadas, sabe quais· sãô· "as pr!oridadés é pode 
direcionar melhor o. gasto público, to~nando~fmais eficiente e 
transpareme a administro~.ção. . ., . :·.·· . 

o gasto social por habicanr~. ç~es.s~~ no :BaÍs nos últimos 
anos. Muitas vezes o problema não é só o volume do gisto, mas 
a forma como o recurso é aplicado. Gente séria na prefeitura pode 
melhorar e muito a qualidáde da adniinisi:raçãO';'tomandÓ-a mais 
democrática, redistribuindo com mais justi~a o dinheiro· público. 

No entanto, dado o alto grau de desigualdide entre municí
pios brasileiros, muitos deles encontrado dificuldades bem mai· 
ores para desempenhar tlo bem essa nova funçã.o. As receitas- o 
dinheiro de que dispõem as prefeituras para sua gestão • variam 
muito de ummunidpio par~ outro em razão do n_ível de desenvol
vimento econômico local. E por isso que se faJ,a que é grande o 
número de municípios que vivem das transferências constitucio
nais, isto é seus recursos se limitam quase que exclusivamente 
àqueles enviados pelo governo federal. Esse munidpios são os 
mais pobres e menos desenvolvidos. , 

Junho 1996 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Isso quer dizer que os desafios colocados para os vereadores 
e vereadoras são também desiguais. Vão variar de munidpio para 
município. Onde falta dinheiro é mais complexo arbitrar os 
cont1itos c: definir o que~ prior irário para a população local. 

A participação das mulheres na vereança pode, ao aumentar, 
contribuir em muito para que: questões raramente consideradas· 
como importantes sejam incorporadas nas prioridades da pauta de 
ações municipais. -

( 

QUAL O SEU PAPEL COMO V'E~DORA? 

Quer um exemplo? 
. Você sabia que, há dez anos atrás, foi criado o PAISM -

Programa de Atençlo Integral à Saúde da Mulher • com a 
finalidade de oferecer às mulheres principalmente uma assistência 
de saúde completa para todos os momentos da sua vidareprodutiva? 
Isto é, para ajudá-la a optar por um método contraceptivo de sua 
livre escolha, para cuidar da sua gravidez, para diagnosticar a 
tempo problemas ligados ao câncer da mama ou ao câncer uterino, 
para orientá-la corretamente por ocasião da menopausa, dando
lhe confiança para seguir tendo uma vida sexual saudável e legal, 
sem ligar para idade. 

Pois é, o P AISM, embora de responsabilidade de todos os 
municípios, só existe mesmo em poucos lugares (algumas cidades 
grandes) e funciona limitadamcnte. A crise do sistema de saúde no 
Brasil vem_ emperrando sua implementação. Como vereadora, 
você pode ajudar a deslanchar o PAISM no seu município e ainda 
convencer seus outros colegas vereadores da imporrancia da sua 
cidade contar com um programa de assistência integral à saúde da 
mulher. Vai ser tttelhor para todos, homens e mulheres! E os índices 
tão iuins de mortalidade matenta uo Brasil talvez possam melhorar! 

E as creches? Quase não se fala mais nelas! Nós sabemos 
como é diflcil para as mulheres encontrarem soluções de qualida
de que lhes 'permitam associar edu,cação c cuidado_ d~s ~ilhes com 
trabalho, seja em casa ou na rua. E sempre uma g!Ilasuca danada 
a gente dar conta de tudo! No Brasil, a escola s6 é obrigat6ria a partir 
dos 7 anos! Até !:i, as crianças ficam inteiramente sob respon!'abi
!idade da família, quer dizer, das mães. E preciso encontrar uma 
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forma de substituir o curdado das mães. Seja por todo o dia, para 
quem trabalha fora, seja, por algumas horas do dia, para quem 
precisa de um tempinho livre para ir às compras ou ao médico. 

N.t prcft'iltiJ~l. Ctlll}('l: \'("!('~ldor.:t, VtK:. l·'vde .tjull.U ol'llidr 
no•·L·s Sl'n·i.;os de atendilllt'!llO l pequena· infân.:id, ajudando a 
rodos, homem, mulheres e crianç.,s! As creches podt!lll se tornar 
uma priori.-bde na <tu cíd.1d~, no seu bain o, ~t' você c out1 as 
C'ompanhcir.•s csti,•c.olll t:., deito!,, lutando p.U"i;l CL•nseguir isso 
c.om o apoio ele outras mulheres e homens. 

A lista de carências é grande e os n."cursos nunca s:io sufici~lllcs 
pan se fazer t tt<.lo qm.- é n<'c<·ss.Í•·io. Como se perde di,',heiro em 
coi~> sem import.~ncio1! Como vereadora, vo,;~ vai poJer pan.idpar 
dasdisc:tr>sÕ('S sobre orçamento, tornar ~ssa dis( u>sâ_o r_nais dt>mo· 
critica lenndo-a par .1 ~u.t comunidad~ ~trazendo p<Íra dentro da 
cm1ara de Vere..1dores o1S dem.tud,lS inais prementes cLt j!opulaçào! 

Você ni poch w;mibuir par~ transfÓ~mar ~·m~lh~í:t~ .a 
forma como é aprovado o orçamento do seu ruunit,pío, tornarJ_
do-o mais particip.ttivo e menos centrali.z.tdo. Ess.t dis_ÜI'sào['ode 
sair da C~mara e ganh~r as ru.ts, promovendo uma nova r" ação 
entre Estado t' sociedade, permitindo que o ciJadl.o e a cidadã 
pos.'a fiS<"aliz;tr mt>lhor o que f.tz a pref,.itura c promovco·••'?VolS a~Ôt;). 

O orçamento~ \"<,>tado a cada :mo: o p•efeiw éropõc metas, 
definindo linh.ts e priorid,~tlcs de ação. A Clmara de Vereadores 
analisa a prnposta, discut~, 111ud::~ o que ju)gar con\·enieutc e, 
depois de muit<l negoci.1çik•, :>pro,·a um planÕ de despésas e· um~ 
lista de objetivos a serem re.ilizados: No m:eio do· Ca!Uinho, 1is 
\'ezes, ~ preciso ,·o!tat .1 discutir o orçam.,nto, fazentlt• m<Jdifica
ções. Esse ~ um processo politico muito iiliponame, pois ele 
estabelece o que vai ser feito no seu município. . · 

Alguns municípios!:> rasil;:iros estão implt<n1cmanJo F' ograrnas 
de renda mínim01 e bols.•·~~.:ola, que consiste_em d.u todu o mês 
algum dinheiro p01ro1 :15 famflias mais <.:arentes sob a condição Je que 
suas crianças freqüt.-ntem a csce>l.l (o valor pode cheg·dr até R$100,00). 
Quem s~be vo.:ê :lju<h a tra7.Cr csso1 idéia para seu múnidpio? 

C A l' . ' ,.. . I . . om voce a prescüte, \'<11 ser ·possn·e .lno,·:~r e me u1r na 
reformubção dt> leis orgânic.ts e plauus r.liretore~ questões de 

intt>resse das mulheres t~mbém. t>.Ltis do que issP, v,uno., ampli.lr 
nn!ii:~n P'P:lÇC'I d(" p:1rti<·ip~ção, n<Js lnulher·es que prt~sarnos tanto 
tempo tPndo <jUe fahr de coisas que os homens muitas vezes 
acham sem import.ânc.i;l. 
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Você salw o <jllE' é lt'i orgânica? A lei orgânica é uma esp~ci.
dt' Constiruiç:\>) Federal para os municípios. E21.iste tamb~m uma 
Constituição Estadu,tl, mas nos munidpios futKÍonJ a lei crg.\.ni· 
c a, qne estabelece as rE>gr.ts b.bic.ts de fuuc-Í<.•namento da adminj,. 
traç3o e dos f'c>der<~S muni~ipais coustitufdos. A lei Qrgânica 
det<:"nn.ina o que f=o prefeito, o que faz a Câmara dos Vereadores, que 
matérias podem ser pr<'paradas por da e etwia,bs p.u ,, c> ptefeito, etc. 

Você p•·eci<:t .:onhcccr :1 lei orgânica do seu munidpio. 
Consiga um;l c<;pb, estude e veja como usá-la na sua campa
nha! Muius leis org3nicas devem set melhoradas. V .l desde já 
sabendo, aonde e como! 

Quer um ext'ntplo? Como ''ereadora, você pode propot 
uma emenda à lei orgânica para punÍi' <JS crimes de assédio sexual. 

Voe& sal:>e o <JIH'' é plano diretor? fi aquele conjunto de 1 egras 
para definir o funcion,tmcnto da cidade/ munidpio. Isto é, como 
se vive, como St' mora, como se circub, como se estuda, qual o 
serviço de s::tÍd<> que se quer. Em cada plano din:wr Jc cada 
município deve est;tr explicitada qual a polÍtic:a de saúde, qual a 
polític-a de uso do solo, qual a política ambiental, qual a política 
edueacional, qual a política de of.-na de infra-estrutura, inclusive 
de transporte. O plano diretor tamL~m estabelece uma política de 
~ção .:omuniúria, orientando como a populaçlo pode participar 
da discussão desus políticas. 

Muitas cidades t~m planos c.liretores, IU.lS ele )ú é obrigat6rio 
nos gundes ct>ntrós urbanos. 

O Pl:mo Dirctor ~ um direito de todo município! 

A tn:tioria dos planos Jiretot es só <'uida mesmo do phua• de 
OCU).l.IÇ:io do solo ou da política de transportes. Isso nlo é certo! 

Ele dev~ :ttuar mais amplamente, incluindo políticas re!.ttivas a 
to,dos os serviços ç'olt>tÍvos e ll('Ccss;\rios à comuniJaJe, subrctudo 
~<{11eles que poJem facilitar ~ ,·ida das mulheres. 

Vamos incluir no< planos diretores questões que tornem a 
cidade e,, ,-ida n:1 cid.tde melhor c mais jusra par.1 as mulheres, mas 
,·ant0$ t.t1nh~tll .tf1rt''tH lct :.1 çuid.u dus oullc..l:',a'.i.:iWitos,dosquaisf•)UlOS 

alijad.ls dur.mte muito tempo. 

~Jf<•dos os asstl-Iltos da prefeitu-ra são t.arnbérn 
assuntos de rnulherl Essa vai ser a gralrde 

transformação! 
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L: você vsl estar lá p,ars fszer isso acontece~ 
-- --

Como ,-er,.,rlom, '~ v:ai pc>der p.uticip.ll' das comissões especiais 
criada~ para discutir .tSSUntos impott.ant"s c somar, a.~sim, edur~u) 
para aprovar nov.ls leis que att."tulam !ts expectativas das popuhl
ções, sobretudo ;,s mais c.1rentcs. Prckitur a tem que set" igual a 
coraçii<:l dt> mã.e: cuid• de todos, tem carinho por todos, mas "saL., 
dar aquela:urrw:\o especial .. <(Uem nr~is está precis.111do no n>om<!'nto. 

PARABÉNS lfl'IE.ILA SUA CANDIDATURA! 
SIGA EM FRlENTE, VOClÊ CHIEG.'\ LÁ! 

Mulheres Eleitas para o Congresso Nacion:al 

(da proclamação da República até hoje) 

DEPUTADAS FEDERAIS 

1934-1937 Cariou. Pereira de Queiroz SP 
1936-1937 Bertha Lutz amigo DF/R) 
1946-1950 Nenhuma mulher eleita 
195C-195+ rvette V;trgas 
1954-1958 Nita Costa 

1 vette V argas 
1958·1962 lvette Vargas 
1962-1966 1 vette V argas 
1966-1970 1vette Vargas 

Necy Novacs 
Julia Steinbruch 
Maria Lúcia Mello de Araujo 
Llgia Doutel de Andrade 
Nysia Carone 

1970·1974 Necy Novaes 
1974-1978 Lígia Lessa Bastos 
1978·1982 Cristina Tavares 

J unia Marise 
1982-1986 Cristina Tavares 

PTB/SP 
PTB/BA 
~TB/SP 
PTB/SP 
PTB/SP 
PTB/SP 
Arena/BA 
MDB/RJ 
MDB/AC 
MDB/SC 
MDB/MG 
Arena/BA 
Arena!RJ 
MDB/PE 
MDB/MG 
PMDB/PE 
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Irma Passoni PT/SP 

Beth Mendes PT/SP 

Ivette V argas PTB/SP 

J unia Marise PMDB/MG 

T .t'1cia Viveiros PDS/PA 

Rita Furtado · PDS/R O 

Myrthes Bevil;>.çqua PMDB/ES 

1986-1990 Bete Mendes P:.tDB/SP 

Dirce Tutu Quadros 
.. PSC/SP 

lrma P;,~ssoni PT/SP 

Sandra Cavalcanti PFLIRJ 

Benedita da Silva PT/RJ 

Anna Maria Ratter l'MDB/R.J 

Wilma Mai11. PDS/RN 
Maria Lucia PMDB/AC 

Raquel C•piberibe PMDB/A!-.1 

Beth Azi;z:e PSB/AM 
Eu'niee Michilles PFLIAM 

.. Abigail Feitosa PMDB/BA 

Lídice da Mata PC do B/BA 

Moema São Thiago PDT/CE 

M:ircia Kubitsehek PMDB/DF 

Maria de Lourdes Abadia PFL/DF 

Riu.-C.m'laca-- PMDBIES 

Rose de FreÍt.tS PMDB/ES 

Lueia Vânia PMDB/GO 

Rosa Prata PMDB/MG 

Lucia Braga PFLIPB 

Cristina Tavares PMDB/PE 

-
Myrian Portella PDS/Pl 

·- Raque~ Clndido PFLIRO 

Rita Furtado PFLIRO 

1991/199.5 A~~ic:élia Freitas de Assis PDS/AC 
Maria Frota B. Olivein~ PMDB/AC 
Antônia Adelaide d;r. R. N e ri PMDB/AC 

Fátima Pelaes PFLIAM 
Beth Azi;z:e PDT/AM 
Maria Lui;z:a Fontenele PSB/CE 
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Maria Laura PT/DF 
Rita C.•ma.t.1 PMDB/ES 
Etevalda Grosside ~1enezes PMDB/ES 

Rosilda de Frei tas PSDB/,ES 
Lucia Vania PMDB/GO 
Maria Va!adiio PDS/GO 

_: Ros"e.ma Sarney PFL/MA 
Marilu Guimarães PTB/MS 
Aracely de Paula PFUMG 
Sandra Starling PT/MG 
M~ia do Socorro Rodrigues PCdoB/PA 
Lucia Braga PDT/PB 
Cidinha Campos PDTIRJ 
Regina Gord.ilho PDT/RJ 
Márcia Cibilis PDT/Rj 
Sandra Ca valcan ti PFL/RJ 
Benedita da Silva PFVRJ 
WandaReis PMDWRJ 
J andira Feghali PCdoB/RJ 
Raquel Cândido PDT/RO 
Maria Teresa J ud. PDS/R O 
Angela Amim Helon PDS/SC 

Irma I:'usoni PT(SP 
Fonte: Repertório Bi<:>gráfico • Clmara dos Deputados· D.F., 

1991 e 199C·1995 

SENADORAS 

Em 1979, Eunice Michilles, entlo representante do PDS 
(AM), assume vaga por falecimento do titular, cujo mandato de 8 
anos terminará em 1987. 

Junia Marise PDT /MG ·deita 1990 

A partir de 1982, .lSsumiram temporariamente o mandato as 
seguintes suplentes: 
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Laélia de Alcântara PMDB/ AC 
Maria Syrlei Donato PMDB/SC 
Dulce Braga PDS/SP . 
Eva Blay PSDB/SP ·suplente 1993·1995 

F antes: "Relação dos Deput;idos Brasileiros, publicação da C:iinara Federal"; 
Mul~r• PoJ.íi,-.. , F.Ulny Taba.: • Moema Toseano, ràz i torra, !982. 

·-Repertório Biográfico· Clmara do; Deputados, Br~ílí.:.oF, !99S. 
. .·.1 -·-< --~ ·~·' • • ' ' • • ' 

O SR. PRESIDENTE (Renan· CruheiroS} ··'A' 
Senadora Emilia Fernandes selá atendida, na: forrria 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es-
gotado o tempo destinado ao-Expediente. . . _. ..• 

. Presentes na Casa 67 Srs. Senadores. ·• ·: . ·. •• 
Passa-se à . . ·:.'.t • • • ·,' 

; 

ORDEM DO DIA ._.,. ' . . ~ . 

Item 1: 

REQUERiMENTO N° .Q7, D~: :1996 
·, 

Votação, em turno único',· do Re'querimento n• 
4:37, de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos tennos .. regimentais, a ~scrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo "Ensino ruim e 
elitista", publicado na Foltui 'de S.P~ulo, de 7 de 
maio de 1996. .. " " 

Em votação o requerimento. · :·: 
Os Srs. Senadores que o aprqvam, queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) • • · 
Aprovado. . 
Será feita a transcrição solicitad(!; 

.. .. . . .. . É a seguinte a. matéria cVja transcrição 
é solicitada: 

•,r. 

. . ' 
"FOLHA DE S. PAULO .· 

Editorial 
Ensino ruim e eiHista 
Dizer que é consternadora a sHuação do en

sino público no Brasil é pouco. Vai-Sl'l. rapidamente 
da consternação à vergonha, da vergonha ao in· 

cohfonnismo e à revolta quando se analisa mais de 
perto o que ocorre - e a reportagem publica'da na 
Folha,-domingo, delineia as 'dimensões do esCân-
dalo.···'·. 

: .ó.sáJáiio médio de um professor da rede P.úbli· 
~ )10, Brosii é di> R$78,0Q. Segundo a Apeoesp, há 
30 anos um docente do Estado de São. Paulo ganha· 
va o equivalente a R$1.188, 13, contra os R$23fl,55 
pagos hciji;l. Metape dos alunos não completa o· pri· 
m~iro. Sl'l!Y·. Dos que obt.êmo diploml!-, apenas' um 
terço está oapacHado a. resolver problemas siftlples 
d~: I!Qtroét)Ça. . .. : .. ~ . 

: .. Mas :não se· iràia apenas de uni ensinp deli· 
cien\1:1, · prof~ssore~ mal pagos, [ndices . _l~ltfssi· 
mos. de evasão escolar e repetência; instaurou
se. no Pàis uin sistema perverso, no qual o ensi
no .pOblico. de mE!canismo para a mobilidade so
c.ial e de correção das desigualdades, tornou-se, 
ele.próprio, perpet4adór cta. iniqüidade e do. privi· 
Jégio .... · · · 

: . . Uma flagrante inversão de prioridades orienta 
os gastos governamentais nesse setor. Os mais ri
cos beneficiam-se de uma universidade gratuita e, 
muitas vezes, de boa qualidade. Para quem é pobre, 
porém, a educação elementar é simplesmente de
sastrosa. Na prática, o acesso ao ensino superior e 
a cargos qualificados é garantido a quem pôde pa
gar por uma boa formação no primeiro e segundo 
graus; é barrado a quem só pôde contar com a edu
cação oferecida pelo Estado. 

No ensino básico, investe-se pouco e muno 
mal; sua população, que padece de carências múHi· 
pias e não dispõe, evidentemente, das infonnações 
necessárias para avaliar o serviço recebido, nem se
quer tem condições de preswonar para reverter o 
quadro institu[do. · . 

Trata-se, contudo, de um imperativo que diz 
respeito não apenas a considerações de justiça e 
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eqilidade· social, mas também ao próprio futuro do 
Pafs, numa fase em que a qualificação da mão-de
obra é indispensável à sua integração num mercado 
mundial globalizado. 

Como mudai? Não se trata simplesmente de 
repetir a velha exigência de mais verbas para a edu
cação. A Constituição já obriga estados e municfpios 
a gastar 25% de suas receijas com· o ensino. Não 
há, porém, controle minimamente· ·eficaz sobre a 
aplicação desses recursos - o desperdfcio é absolu
tamente generalizado. 

O Governo Federal propôs· uma emenda à 
Con&muição no sentido de corrigir tais distorções, 
redistribuindo parte das verbas confonne o número 
de alunos que cada municfpio tenha sob sua respon
sabilidade. Apesar de alguns aspectos polêmiêos, 
incide sobre um ponto essencial; é na prática, e não 
no papel, é no professor e no· aluno, não numll. ru
brica falseada dos orçamentos, que o dinhei~ da 
educação precisa ser aplicado. · 

·Não parece haver disposição · polrtica, toda
via, para tocar numa das mais clamorosas iniqill
dades · do sistema. Que justificativa existe para o 
fato de que o· Governo Federal dediqüe mais· da 
metade de suas verbas para educação ao ensino 
supetior, quando o Pafs ·carece de investimentos 
essenciais no primeiro e segundo graus? E como· 
aceitar que receba instrução gratuita quem real
mente poderia pagar por ela sem dificuldades? 

Tudo se resume a uma constatação: o ensino 
públic.o brasileiro se!Ve às ·eloos; e não à grande 
maioria. Como que condena o pobre à pobreza; con
dena-o à ignorância, à passividade, ao subdesenvol
vimento de sua capacidade inãiVidual, à estagnação 
social, a um estado incompleto de cidadania. A per
sistir essa situação, é o Pafs que condena a si mes
mo, o que é intolerável". 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • 
Item 2: 

REQUERIMENTO N° 438, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n• 438, de 1996, do Senador Pedro Simon, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo •o dever de morrer", 
püblicado no jornal Zero Hora, de 20 de abril de 
1996. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 
Simon, para encaminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão .do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srls e Srs. Senadores, raramente peço 
transcrlçlo de artigos nos Anais do Senado, mas o 
faço nessa oportunidade pela importância do tema 
queabolda. 

Paulo SanfAna é um grande cronista, um ho-j 
mem de nidlo, de jornal e de televisão do meu E~ 
do, Rio Grande do Sul, e trabalhÍl na RBS, na Rãdlo 
Gaúchli e na Zero Hora. É um rapaz que, na minha 
orinlão, vem crescendo muito como cronista, e o 
considero, juntamente com o Lufs Fernando Verfssi
rno, um dos grandes cronistas brasileiros de hoje, e, 
para honra nossa, os dois são do Rio Grande . do 
Sul. 

A cr6nica •o Dever de. Morrer• chama a 
atenção para os acontecimentos·trágicos ocorridos 
em Belém, no· Estado do Pará. Paulo Sant'Ana,
que além de polftico, pois foi vereador, é jornalista · 
e é também delegado de poifcia, portanto, oonhe
cedor da Instituição, faz, nessa crOnica, uma análi
se profünda dos acontecimentos trágicos oconridos 
em Eldorado de Carajás. 

Passo a ler, agora, a cr6nlca: 

Não se. pode desconfiar da cenas da 
televisão. Elas mostraram claramente que, 
à aproxlrnaçlo doa soldados da PM paraen
se, oa agricultoras sem terra armaram-se de 
paus e pedras a foram para cima dos solda
dos. · 

Este fato lndlscutfvel vai absolver tam
bém ~ autoras da matança de Eldorado de 
CarajéS, a exemplo de outras chacinas em 
que ninguém foi responsabilizado. 

Há um ruidoso gritar de muitas au
toridades e parlamentares contra o mas
sacre, até o Presidente Cardoso disse 
que desta vez os culpados serão puni
dos. Mas não serão. O Governador do 
Pará apareceu na televisão fazendo uma 
encenação: dizendo que não aprovava a 
chacina, que houve exagero etc. Ou seja, 
quando ele admite que houve exagero é 
porque no mfnimo as suas ordens foram 
para reprimir energicamente o movimen
to. 

O que há é uma errada e interesseira 
oompreensão da legftima de!e;sa e do estrito 
cumprimento do dever legal, que são exciu
dentes de culpabilidade no Código Penal. A 
legftima defesa, no caso desta chacina do 
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Pará, só poderia ser compreendida se a rea
ção da tropa às pauladas e pedradas dos 
~er:n-terra fosse proporcional à agressão. A 
legítima defeSa não poderia ultrapassar o 
erifrentamel)ti:> com os agricultores com cas-

, setetes. 
. Contra pedradas, a polícia tem de 

' 'usar escudos e proceder à detenção dos 
agressores ou desordeiros. Não são admis
síveis tiros de metralhadoras contra pedra
das. e paul<! das. 

·. · O · q~e. se há que entender é que .a 
atividade policial é de risco e tem que ser 

. , , .assim exe(qida e assumida. . 
· ·. •, ·. ·. . . ... Vou mais adiante: na primeira instân

cia, isto é, quando o policial corre apenas 
o risco de vida ou de sua integridade físi

: · <:a; falece· a ele o direito de matar. Éi intrín
.. ·.·.·-seca à sua: missão ·e.sse risco. Ele apenas 

· · tem ·o direito de defender-se· da agressão 
com ·mefos· propo.-cionais.a.ela, tentando 

· · · ·.neutralizar o agressor. Em outras palavras, 
· ·se a vida do policial não. corre perigo claro, 
· · cortcreto; ele tem até o dever de arriscar a 

· sua vida, antes de pensar em matar. 

É um policial, um. jomiilista,' mas, priricipá~ 
mente,.urn policiat:t~uem escreve essa crônica. 

O 'direito de matar não é inerente ao 
risco da: IIi da .do policial. O direito de matar 
na atividade policial verificar-se tão-somente 
quando não há outro meio que possa conter 
a agressão, desde que ela nitidamente irá 
recturidar em moita. o~ dano ffsico irrepará-

. · _vel do po!ii:ial, que ·não seja a eliminaÇão do 
. agressor. Só aí se i:àmpreende o ato de ma:
~r •. na rottna policial, como, excludente de 
. criminalidade. ' .• 

Esse texto é de grande impor1ância e significa· 
do. Estou pedindo a. sua transcriçãe nos Anais da 
Casa, embora o m~ tenha sido publicado no jor
nal Zero Hora do fltocGrande do Sul. 

Os juristas e os brasileiros têm que se apro
fundar na análise dessa tese, cuja discussão pare
ce-me fundamental. 

Paulo Sanfana vai adiante: 

'Ou seja, matar na função policial só 
é admitido em llltima instância, na fase w 
perigo, da não-exigibilidade. de outra con
duta, em face da ameaça extrema de dano 
grave à integridade física ou vida do agen
te, quando nenhum outro meio enérgico ou 

dissuasório será capaz de conter a agres
são. 

Tecnicamente e rigorosamente eu não 
exageraria se afirmasse que antes de matar, 
se sua vida não corre perigo, apenas risco, 
o JlOiicial tem o dever de morrer. Porque 
morrer é possibilidade crível e congénita de 
sua profissão de policial. • 

O Sr. Ramez. Tebet- Senador, V. Ex" me per-
mite um aparte?· . · : . . . . 

O SR. PEDRO SIMON ·Com o maior prazer. 
O Sr. Ramez Tebet - Apenas gostaria de di

zer que não é só o autor do artigo que merece 
congratulações • realmente; o assunto .é momento
so.-,.mas quem está de parabéns é V. Ex",-porque 
eu, por exemplo.- desconhecia esse excelente arti
go que. V. Ex• está lendo e comentando; É isso 
mesmo! É. preciso que se·dê conhecimento à Na
ção inteira dos deveres, das obrigações e dos .limi
tes do exercício da atividade policial. Às vezes, 
pensa-se·que o policial pode tudo, que a qualquer 
violência- o policial pode responder com violência 
maior, quando a verdade não é essa. A conduta 
do policial está prevista na lei, especificamente na 
legislàção penal. . Portanto, o comentário que V. 
Ex" faz é até didático, pena que a Casa não esteja 
com ·maior número de Senadores. e de ouvintes, 
para tomarem ·conhecirliento do artigo e - volto a 
repetir- das excelentes considerações que V. Ex" 
está fazendo. Meus cumprimentos. 

O SR. PEDRO SIMON· Muito obrigado a V. 
Ex", professor de Direito, professor universitário e 
jurista importante. Repare na profundidade do con
ceito. E .tem V. Ex" razão quando fala da atualida· 
de da matéria. 

Vou apenas concluir meu pensamento e, após, 
anafisar a interpretação profunda e feliz de V. Ex". 

'O que nos foi dado ver pela televi
são na chacina do Pará foi o exagero cri
minoso da ação policial diante de um risco 
quase que remoto às vidas dos policiais: 
Havia outras maneiras de conter os irados 
sem-terras naquelas suas investidas de 
paus, foices e pedras, como muitas vezes 
a Brigada Militar conteve no Rio Grande· 
dezenas dessas manifestações, sem ape
lar para a matança. 

Lá no Pará, all'rimeira ação diante 
de um risco discreto, de um perigo até ali 
inexistente, foi matar. Isso é crime. E nin
guém me tira da cabeça que não foi orienta-
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ção adrede premeditada. Se fossem outras 
pessoas do povo as atacadas pelos agricul
tores, se desculparia a pressa em matar. 
Mas em conduta de . profissionais isso é 
inadmissível. 

Foi chacina. Foi ordenada. Mas a falta 
. de compreensão com esses elementos ali
nhados acirn;t, e a i(Tlpu,ojcja<;fe ,façi!itada por 
seu subjetivismo, entendimento que está se 
consagrando no Brasil, ásSéguram que eSse 
será mais um mass,.c!'E1.q~ei .nãó .vai punir 
nenhum dos· seus ·autores, como o de Ca-

. randiru.• 

Sr. Presidente, isso. é .profundo. Esses maSSa
cres só se repetem· porque todo mundo sabe que 
este é .o País .da impunidade. 'Então;· acontecem fa
tos dramáticos como o do Maranhão. Os· sem-lena 
acham que podem cometer delitos: se eles morrem, 
porque não podem matar? ... · . · 

. Quando fui Governador do Rio Grande do. Sul; 
reuni-me com a Brigada Nlilftar. Fui o primeiro Go
vernador de oposição depois de 25 anos •.. , 

Em 1962, assumiu o Dr. Hildo Meneghelti, por. 
tanto antes da revolução. com.a .revolução, ~11ieram 
os governadores. nomeados, .todos ·da Arena; ·lodos 
o:1tegrantes do mesmo grupo,. do. mesmo bloco, to
dos identificado~ entre !;i, E;rrt. 1987, .um quarto. de 
século depois que Brizola . deixou. o Governo, che-
guei ao. Governo. · 

. As forças. militares,' si.' Presidente; vinham 
desse regime cje arbflrio· e foi C:om a Brigada, Militar 
do Rio Grande do Sul com que eu menos tilie preo
cupação. Reuni-me oom o grupo e passei a dar aula 
didática aos córonéis, aos tenentes-coronéis para 
debatermos qual a conceito da Brigada no Governo 
Pedro Simon. Manter a ordem .e a lei - dizia eu. Le
vamos 25 anos para chegar ao Governo, queremos 
ficar no Governo. Mas devemos fazer isso dentro da 
democracia e com respeito. 

Sr. Presidente, no meu governo, houve muita 
movimentação dos -sem-terra. Eu era do MDB - uni
ram-se todos os partidos, de esquerda e direita- o 
antigo PDS, a PDT, o PT, o PFL -, oontra o Pedro 
Simon. Nos movimentos de rua, estavam as profes
saras de um lado e as sem-terra de outro; ocorreram 
invasões de casas populares; havia, praticamente, 
uma unanimidade. E a orientação que eu dava à Bri
gada Militar era no sentido de que os seus campo-

nentes só deveriam usar a torça quando absoluta
mente necessária. 

Em todo o meu Govemó,' Sr. Presidente, fale
ceu um brigadiano agredido por um sem-terra, e não 
morreu nenhum sem-terra. A Brigada teve um com
portamento exemplar e passou a ser' respettada, 
parque não entrava nos oonflitos· rio sentida de levar 
a violência e a radicaiização, mas para manter a or-
dem e alei. .. ... , ... 

Penso, Sr. Presidente,' que esSe artigo do 
Paulo San!' Ana, pela sua profundidade e conteúdo, 
deveria ser lido e relido em todos as selares das for
ças públicas do nosso País, pára que Sé· pudesse 
entender e oompreender o alto, o nobre significado 
do .agente de segurança. · 

·. Na verdade, há uma diferença entre mim e 
ele! eu, Sr. Presidente;.sou um cidadão que, andan
do. na. rua, defendo-me -da maneira que· considero 
melhor e até posso agir putativamente, em legitima 
defesa, imagil)ando que serei. agre.~ido; o .agente de 
segurança tem a responsabilidade de manter a lei e 
a ordem, é um. profissional oompetente, e a sua mis
são é a de expor-se ao. perigo Rl!l1!. garantir o cum
primento da lei e manter a ordem. ... ' . -:.. '' 

Assim c6mo o bo'nibeiro expõe a vida quando 
vai combater um incêndio, o agenta de segurança, 
às vezes, expõe a sua vida quando vai garantir a or
dem, a tranqüilidade e a pacificação social. 

... Sr. PreSidente, felicHo o jornalista Paulo San
IAI]a iJorque nunca tinha vista tanta profundidade e 
tanto oonteúdo. na análise de uma realidade tão sig
nificativa e atuál oomo essa que estamos vivendo. 

· 'A agressão com j:iedras e oom gnlarias se res
ponde oom caceteies. Quando trabalhadores sem
lena avançam oom paus e enxadas, e os agentes 
de segurança reagem oom metralhadoras, na verda
de, não é reação; é chacina. · 

MuHo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em 
votação o requerimento em tumo único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição requerida pelo Sena-
dor. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

N ão se pode desconfiar~ 
cenas da televisão. Elu 

m<>&traram claramente que. i 
aproximação dos soldados da'PM 
paráense. os agricultores sem lena 
at'111zam-sC" de pau.c; e pedras e 
foram para cima dos soldadol. 

Este fato indiscutível vai 
absolver também os autores da 
matança de Eldorndo de Carajás, a 
c.."<.emplo de ouEmS chacinas cm 
que ninguém foi respoosabUizado. 

Há um ruidoso gritar dé muitas 
autoridades e parlamcDtares ax.aa 
o mas :;acre, até a presidcute .. 
Cardoso disse que desta vez os 
culpados sedo p<midoa. Mas Dio 
!'erào. O governador do .Pará. : · . 
ap=u na 1<:lcvisio fiiZCI!dl1 uma 
encenação: di:=do que 1119 
ap"""""' a chacina, que hou\-e · 
exagero etc. bu !eja. q~·· 
admite que houve exagera t 
porque no mínimo as suas ordms 
forun pa13 reprimir~ 
o movimento. 

Q 

( > quC' h.:i é wna errada e 
intcrc:-.~cira compreensão da 
legitima dt:fesa e do esb'lto 
l:Wnprimcnto do ~er legal. que 

são excludetil<:< de culpabilidade 
no Códioo Penal. A legilima 
defesa. iio caso desta chacinado 
Pará. só poderia ser comproo:ndlda 
se a reação da tropa às palllados e 
pedradas dos sem-term to-. 
proporcional .à a~. A 

-legitima deli:sa não poderia 
ultrapilSSaJ' o enfien1amenro com 
os agricul~ com cassetctes. 

Contrn. pedradas, a policia tem 
de usar escudos e proceder à 
detenção dos agressom ou 

O dever de morrer 
desordeiros. Nilo silo adnliosiYeiS 
tim:; rle met:ra:lhadora5 OOil1ra 
pedr•das e paulada5. 

O que se há que entender é que a 
ativídadc policial é de risco e t<m 
que ser assim cxcrc:ida e eesnnida 

Q 

-Vou nmis adiante: na primeira 
instânC"ia. isw é. quando o policial 
corre apenas o risco de vida ou de 
sua intcgndadc fisiça. falece a ele 
o direito de matar. E intrínseca à 
SU:.I tnÍS~I CSSC riSC'O. J.:~ 3pcr:Ja" 

tem o c.lueito de defender--se da 
agn:ss.ão co1n meios proporcionais 
a ela. tentando ncutrahzar O 
a~res.'ior. Em outras~ se a 
vida do policial não·cone perigo 

claro. concreto. i!J de tem 
até o dever de arriscar ~.sua vida. 
IIIICI de pensar em matar. 

O direito de matar não é 
~ao risco da vida do 
pollcial O dimto de matar na 
llividade policial verifJCa-sc tão
aomcote quando não há outro 

·meio que possa conter a agressão. 
desde que ela nitidamente irá 
redundar em morte ou dano tisico 
irrepuável do policial. que não 
JCj&a eliminação do agressor. Só 
aloo compreende o ato de matar, 
na rotina policial. como 
excludeal< de criminalicjade. 
. Ou seja, matar na fwlção 
policial só é admitido cm Ultima 
imlllll:ia, na fase do perigo, da 
~igibilidade de outra 
éouduta. cm face da ameaça 
extro:ona de dano i!JIM' à 
iategrida~:: flsica ou vida do 
....,..,, quando ncnhwn outro 
meio enérgico ou dissuasório será. 
c:IPIIZ de~tcr a agtessão. 

PAULO SANT'ANA 

Tecnicamente e rigorosamente 
"eu Bio exageraria· se aíli1tUlSSC 
que antes de matar. se sua vida 
não com perigo, apenas risco, o· 
policial tem o &:vtr de morm: 
Porque morrer e possibilidade 

cri vele congénita da sua 
pro flSSilo. 

o 
0 ~ DOS foi dado VIl" pela 

tclev'1São na c:bacina do Pará foi o 
exagero aimlnosv da ação 
paticiaJ diante dt um risco quase 
que n::moto às vidas dos policiais. 
Havia outras maneiras de contef 
os indos sem-terra naquela sua 
itM:olída de paus, foiccse podros. 

Como muitas vezes a Brigada 
Miliw cont<ve aqui dezcnaJ 
de,... manifcstaç6es. sem apelor 
por& & maw>;a. 

· Lí no Pará. a primeira rea<;lo 
diante do risco discreto e de um 
p<:Dgo &D! ali iDcxistcnte, foi 
11111m Isto é c;rimc. E oingtJetn 
mo tiia da cabeça que não P>i 
oricDiaçio adlede, prcmediWda. 
Se-outras pessoas di>"""" 
11s lllaCadas pelos agricul"""O. ae 
dc:sculparia a prusa em màtar. 
Mas em conduta de profissicmais 
iMo 6 inadmissível. 

Foi cllacina. Foi ordenada. Mas 
a falta de compreensão c:Qtrl CISCS 
cJeme:atul alinhados acima to e 
ünpunidade fat'ilitada ~ lrt:tO 
subjc<iYo cntcudimcnwquo 08lá 
IC consagrando DCt Brasil . 
~qae este será maiS um 
tnall!Alêíe que não vai punir 
"ntnbwn dos seus autores. Como 
o do Carandlro. 

151 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Item 3: 
REQUERIMENTO N° 472, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 472, de 1996, do Senador 
Gilberto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, dos artigos Um cidadão brasileiro no mundo, quem tem condições 
para substituir Havelange? e De campeão de natação à Presidência da Fifa, 
publicado na Tribuna da Imprensa, de 8 de maio de 1996. 

Em votação o requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Serão feitas as transcrições requeridas. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Um brasileiro cidadão do mundo 
Jo<õéD!afõ 

C mn t•Jiç:ill c C:tlllttk~n;l\·à~• du 
prc ... idenh:- da h·d~raçiitl 

P.:JU!bt.a tk Futt.'hi_JI. Eduõ>.rtk1 Ju..,C. 
Far:•h. ('h''"'" dt'l!- jt•rnah,lô! .. bl
(:ar St'illt'" c &-.,pu BaL.Ianu:-. d 

liHO "Jt'"t'm H;s,·dancc · A t:ll'a 
111' 'h•tl"l'iw MiiC'nk1", bn~adu c-m 
totlnu rmmdn, (I liMa a hi .. tciri:ldc.;,
sc C":\ll.l"''lin:írit, bra.,ikim tJu~· r,,j 
rkitt'l''\'"''khtt-d:, l:ilal."m 1117-1 ,~ 
ht•k ~; 11111 t id.u.Hind~• mtmdu. 

E .. r;mu"' ir' tHJU:.fe p:1r3 mmli,ar 
u~.""t•ntt:thl••tl:l .. t ~7r#·i~ra ... Anlt· .... 
pmCm. tk'-t"nm .. diler qut• dur.mh.' 
::~kun ... ,111,, .. ti\Cilllh :1 uptlrtuni.l.t· 
d~: ,!I!' a,"t •mp.mharfb, d:m~,. (JU.IIl· 
r.ltl ft'i t•t~·.._i,knt~ da :mlil!:t (.'81>. 
(.'hl!t!.lllll'" :l(',CfC\CT Utn:tll'J'k'll.l· 
[:enln>ml•ll!uln. -otutd.,l•lbra .. i· 
le-i.m. ::tnt\'' c depoi ... dl." ll:t' C'l:tn~c ... 
Sem m,.,J,, tk• t"rr.w.;~lirm:unn' qu~ 
a IU3ntkt'\ ulu~.:à•1dn fmchol bra ... i· 
lciru se de" c a ),-g,, Uavc1angc. 

N~<.' lumm çóa-~o cun<jUÍ,I<l'\ deiS 
1rt-s tflulu' nwndiab •• em ~8 na 
Su~cia. 6:0 noC'hitc c 711 nu Mé'\i· 
co. gar:uuindn a J't'"'e ddinili"a 
d:! Ta~a JuiC'~ Rimet.l:.le tc:,·e!!ran· 
de influência c panic.:ipaçliu na 
conc.tm\' ;u HJc ~r.mck~ ('.,tâdi'"' pc J,l 
Br<NI a leu a: o{ 'a-.~dã••.em Fc1r1.r· 
kt:l. u Bati\lõ"il'. c•m .\rat•.:~ju: n 

Vcrd:i••. r111 Cuiah:i: ,, Morc:u;iu. 
em Camrn Ciranúc; 'I Vi\·;~ldüu. 
trn M.m:10": n ,\hucid:io. cm Jt,oiu 
Pe'" •:t.l' mui1o" nulnl"I.JUe (;viam 
pane doo prtljt•tn d~ ft',llitaç-151• d;t 
1 aç:~ l111k('l.·nclt~nda nt• Bra.;il. \'III 
lt.l7.:! 

t 'm :mo .tnl~~- \'i:tjamu-. n1111 
H:J\elanÇt' e Stô!nle} Ruus. enfi'io 
pre~iJ.:t,tcda r· i t"a. na insrcç3odtK. 
e'tádio' hr,t..,ieliru~. h1rólm qu<:~lto 
dia .... d~ ManrllJ'i a Porto Alc!!re, 
ocupando um jalinho da Lider. na 
\ j.;,ita à~t•hra<,tJ~)<;t~t5tli(l<.emeçno;.. 
lrução. Onde fia\clan.gc chc~:l\3 
linh 1 r~~·('rçii~•C.:(lm banda de mú<.i. 
ca ~ cn rc~:chldll DCI<h JZtJ\crn::uJc,. 
reo;., comu autCntico C'tadi~la du 
futcOOII'Ita\ildru 

h•ra .1 ~u.1 gr.mde influCnc.:i:~ n:t 
Ct'n.;.trulij" 1h1S (' .. l.ídin ... fui 
H:l\d:.mg_c que deu uuua dim~n· 
do ao futd~1l brasilriro, primeiro 
com a di~rura da I tlrnC"in RuN-rm 
Gomc.s. P~·IITO .. a c rn .. t<!riunn~·llt.:' 
c.:um a prumt'Wi<in do C:nnpt•onato 
N:n:iunal. reunindo o<> c.:luhe" de 
ttNJ;,:-.,,.,c:it:u.lu.,, Fui a .;.cntcntcdu 
que~ ~·hama hoje "a mait•r l'tllll· 
pt.'tição. do futeNllmunJi:•l". 

Na prcsidénc.:i:l da ('RD. Ju;"tu 
11:~\elan~c llltllliUU '\tt:l urp..mil:l· 
c;:ãtl cstruwral rmr.a ~:hcl!:tr :an 

iricampetln::Jto muru.h"J. N:1n lnt 
nada fácil. Setn ter a ::~.iuda do !!U· 
\'l!'rno, fla,·elange CC'\(' de u .... ;u -.cu 
prctf[!iu pes.<ieml, ao;.o;.inôlmJc, um "p:•· 
pag:ain"(dt"st.:unhJde prurni .... titia) 
com seu amign Nelll-un V:iz 
Mureir;s. no R:mcn (kt F.stadu de 
Slo Paulo. p:n :1 finam·i.ar a J~·leg>~· 
Ç3o que rui ;i SUL~da COIIt!UÍ"'ar U 
primeíru titulo mundi;sl. 

Vamos agora 1 anâlisc dnlivro. 
O "'Jnvrm Havelangc" ll't11 pr('fá· 
dtl úe llellf) Kh .. ÍJt!,!l'r, 1'\ 'l'lll' 

h'irind~ E,_l:ulndm E<.tadu .. Uuidtv.. 
da Amé-ric:r. Di.i': ele qu .. • quando 
\'ÍU Ua\cl:urgc pd:t primcir.a vc7. 
.acl11tu que ··jmnai' iri:l ~t,,lar dck-. 
() primdr u ('11C:Untr4 • at"tllllcccu em 
Jt)7-l. n:s 1 rihuna tk· llunra. IK1 

c--.t;idiu de Dortmuml. Alemanha. 
ontle jo!!ar:sm Br:hil c Hufanda. 
E"·reve Kis.!.inger que lkou em· 
pc1l~ado '"'"n o famnc;u .. ·arros)iCI 
hul:andês, que dcrrutnu a Scleç:~IO 
1-i•a-.ilcira". 

-Mur:avilhadt1c,:orn:t:atua(,·:1ndtK 
çamic;ao;. aluranjmfa-." • ('tlnta • le· 
\lantci· me e b::~Ji palrn01s 
tlcs~.·nnlraid:rmcnt('. f-oi c:ntãv que 
sl!niJ a mãn li une e r41rt.: !'>tlhrc: o 
meu umhro; virei-nu: edepa.-e-i c.;um 
um humrm esguio. ns olhos azuis 
l.ai""ôl.'kfu. pcdindn-memk' me -.cn-
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ta-.,c. p111' a ltihuna .:k.hnm;t nftn 

t:mlo<::tl par<~ <ltlt~t'lc ti pude mani· 
lc .. taçãtl Era JuãC'I Havclange. 

"Sii hcm rnat<;. tarde pude 
t.•cmh~·c_ê·ltJ 1101 intimid.ack• c Cll!l..'D· 

u~·r ,trt.'açãctdaqucle hra~ildru que 
.-.c,f, i:tt.'tJm a derrtJta de :<>ua seleçãn 
e . .a muitu t.U\IU, .. c c.:tmtinha. im
ra.,~in•l. cnm '"" t.'nnhecida Ocug
nm hntãni~.·a. 

''(.lu>.~ndu..,eoonhc-ce Uav~la!'ge 
li;,;:t impu,,h<.:cl tomar-~ md•fe
u:ntt.• ;tele. Podc-">e at~ n.ão go<,mr 
dt' ~ua pt.''Nta, ma\ desconheço 
tJill!!IJl não o re.,pcite. 
· Si.·tt tr.:~halho â frente da Fira 
mcrcc:c .,ci mcuc; L'umprimento<,, 
ma~ ainda admir .. u;ão. Dentre suas 
qualidade.,, a que mui., aprecin é a 
c.:apadd;tdc de de..,pn:ndimento ~e 
ttl(\a.., a\ ouua., ath.idade\ nnrma1s 
de uma f!C''-'1<1 cm faHJr daquilo 
que dC\CR\'Uh ~ t"O!nO \erda(jcifa 
mh ... ãn: admini,tr.are ampliar catl:t 
\I.' I. maic; a :irea d~: atuaiiãn da Fifa. 

E termina Henr) Kh~ineer: 
''A ~ua pas~a~ern pela F1ra não 

mt,~twu :~pena., a leuura coneta 
dt' l'uturu. m.1~ a antt.•t:ip.ação do 
nwvimentn ::.eg:uinte d.a 
mm1ernid:.nle cmno se tudo eMr
,.e~-.e pre,·i:unt"nte e~tabelecido 
pcln dc~linn, n mimem de au~s 
que e'l.erce u p(,dl."r c.·t,irH:idiu cnm 
tJl\t, .. ét.,rll'tJUI.' L't'rtamente allc.-ra-
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r;i a :rrrurna~:iu tln un.i,cr,o. l"t.lr· 
que llavel:rn,Çl' ~cmpre H! o mun
c.ln pl'la IX"rJ'IC''I.'Ir\ a dn tt'lc\Ctípitl 
t• 11Jn p_elu tktalht• do mkro\Cti· 
pw. A "'ll:l .,·arrl'll::a. enfim. e a 
t'tlUIJlWVa\·;lu tk que a ,-ida não é 
t:io efêmcr:t , ..... im, t.'Urhura c.·ada 
·minuto vii:iLIO pur nôs :.eja um 
'milagre que n:in \C repetirá ja
mab. Conm :o.t.•r t;io ju,em ih \és
pt"ra" de cmnplt.'tar ~~~ ann<;.. Ma<;. 
c'sa já ê uma •)Utra hi .. hlri.a. Um 
milap.rc p01rtk·ular de- Havelange''. 

r\p~t>ntação - A apre~ntõl· 
Çiin dv livru "JO\·em H;wc:l:rnge". 
feita por F.dmtrdu Jn..C F01rah, pre· 
~klc-ntc da 1-cdc:raçãn Paulista du 
l;tnchol, curua :1 hi~lória du hu

-1i1ernquem•l<fcrni/(lU,turnou auln
:o.ufit:incte e dcm<l<;ratizou a Fifa. a 
l!l:lim cmidollle do futdllll nmndi· 
ai. <h m.imeros de ~ua adminh.lra· 
ção. antes e dc'pois. De J 38 encida
tles filiadas quando I hl\•elange as· 
-.umiu cm11)7~. rara 21~ Jl(l dia de 
hujc C Wti.J:o. 1.:1.10\ dir~·Íh• ;1 \LIIU E 
ainda h:í l(UCm n :Jl'U"~ dl' drt.ttklr. 

N" õldmini,traç;"nl úu c-.punc. 
J~1ãu na,clange éu m·ti" t'tlcutt~-.u 
e~~ulhlf 4ue u mundn ,i.i prnJu.riu 
A Fira. ~uat,hra·prima lJ:r,~hlflgt:' 
r,·pre-.entc1U o iuí,,:iu de uin.:~ t•ra de 
<•uro. uma no\aeraquet>le -.õlt"Udiu 
e n:t 1\ i meiUllU. t:' '(pandttt c ampliou 
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ale '·• ,,,,.,re~ ntoÚimo'- do glcthn. 
llavchmge !.UJf'JCt:nJeu a .. fw~te'i. 
t:'('X'rth·ac; ern 197~ c mio parou 
ru;u<:. de 1.1/ê·ICI atC no"n' dia~. 
Enconlrou uma C't!lid;ode acanha
da. maior fura duque por dentrt). 
l!maenuJaJe :.cm :unhi,:iut~u hri· 
lho. E a mcxlifkou ('um t:tlra~cm. 
inteligênt:ia e c.·riati~idade. 

A completa, perfecia e im·ejável 
or~aniza~o·ão que deu à Fifa ~ e\em· 
pi" não apL'n;.t .. t.k diteçãn L'~1wni· 
':t. m;~-. uma :mi:! d.: .Jt.hninh!ra· 
Ç~t 1• ti~ Clllll[ll:tt.:n~.i,t e uma incum
par:í\d perl.'cp,ti,,der.tUl'nm mun
do ,,.~ nulügku r~' ulu .. ~~ •11:irio e 
nt1\ o 1.'-.ta\ a naJ.o~·enJ,, 

l~;n el;m~f!' i n' ent< •u u m.rr~.e Emg 
no tuteN11. u que o ... th c>u e 'ai 
in1wJu1i·l_o cvmn o "'flllrlt' !l1JÍ\ 
puru..1lt na rerr:r nc1 T l"rn·iru \liJ.:. 
nio O p.w .. :.~tlo de JI:HeLin~L'. ,,...u 
pre~enre e .,, meta' que Lld mm e 
aintl>r ,-;ü:.~kan,.,r 1111 ftuum l1"1ifi; 
cam plenamente a rt':thtaç .in tft·~re 
Ji,ro. <:.uõl 'ida e nhra. que rhe o 
ruter e a h{1ma Je cdtrar. 

Foi a t1ponumJ.ld~ tle 'c:'l llnOJI: 
menle e~crita a hi,rtina Ju m.Jr$ 
impon01nle dirigenleda hi<;.tóriado 
futebol mundial: -João Ha' elnag~-
0 jo,·em Havelnnge de quem muh 
tr• ainda 'e uU\ irá falar" 

Quem tem condições para substituir Havelange? 
t\{'~ie tiftimt' c:tpi!ulr•. t• I h ro -_ILI· 

\Cm H,!\d,m!!.:" · ·\ Hl.tn" l'eWl'ÍH' 
MiJ.:nul' · r~·i'ata que 11.:1\el:.m~;e.tan
la, \Cil"' <u:n..;.tJt, tk ccntralit.arJur. 
f\•rmal c Lntr..ln"i~t.'f\11!'. te\ e "'-"fl.'it'rili
d:nk e aho:nur:J r.lr.l tr.J.n~f('lnllat ,, fil'a 
em um;u:nlttl:ldc rnai' rcrrc:-.cntali• a e 
.1f:!..'ftó1. A enri<.!o~Jc. ~:m ~~~- tinha 
n.11i.a mcn~.,~ que 19'» fedcra~~ics 
fili:~d.t~. CTl! igu.:~l númo..-n.~ <.!e p.~i...::o:.. 
al.:m lk ~~\ ~unt~Jcra'it'C$ ennlint:n• 
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A-. di-.ti'LtK.'I:lO. Clllrt' .c· .. .:é,~ rai-1.'-. 
r-xf~nl ~r <!OllnUe$. óh.~\ C<>rt'IV a" 
cultura•. a" iin~ua~ e.' Qo;; <.·l,qumc ... 
Cada raio.. n('l entanto. tcrn um \Uto 
certo c Eat~mtido no <XJiégin elcituml 
da fifa. t) \tJtn deCamarUe\ valetantu 
quanl('l' dalnglatr:ma. Quamk'~ alir· 
rna que Ha,dange dc:mt!C'rnlizou a 
Fi f a. o::nn•tata-\C q1.1e. hoje. um mimem 
bem amm, ~ clc!torc" clei!C o -.cu 
prct.i!Jento::. "E que o cr..:o.cimcntu de 
filiado~ ptllml.)\ido rel~emil.b.lc n:in 
é !!!;arantiaalguma de fidelidadcctcma 
aet rreo.:.idcnteda Fifa. haj01 vhtanc::r-.o 
d1, ... rai<oeo. afrie.:lllt'lS. muit(" d!'!õqu:'i" 
H.:t' el:m~c trou"e par.~ a entíd:nk•. 

Onno di-.o.,e. Ha,cbn~e e· no "'-'U 
dep.Jimt:nttJ: .. S<.'I fui candtdatn a Pf\!'-Í· 
dente da t1fa um:1 'tl. Nõlo.uutro~."o P:,.>t1i
r::unquecu fc,..sc. QiJOIIII.k•nJupcdin:m 
m:tilõ. irei t•tnb.'of3. Enqu::amt' th er a 
pref~n?nciatl.tm:Uirtia.cllfl1inu3n:iprc
skfente. :'\i·• ct•nhe"t' al~;o mar..&..'l!k'>
cr.itiro·· H:i OOi~ :lN"'- quandn ._..,rhe 
em <.CU !=..!Nneie. nu Rio. p:lr.l una 
entrc''''~I..H.J•elanE!ci.:N1Ii&:ncic'>U·In<: 
CCJm s;mrtcko entu·ia~rtll.l: "Eo.IIIU rru· 
.p:rmot&.l atê l' Oll}( • ~no~··. ~a fumt:~. 
n.l\ltcnht•dth ida tk· que""' Coo~~..o 
de I m. n.J Fr:lnç-a. Hõl,cfangco r.er:i 
rttOnt.luzilhp:la!'C ua '-1.'7 ctm.;eclni,·a 
à J'fC'idC::nda d:~ Fif:t a!éu ano ~UI 1~. de 
:k:t'IC'dt, 1.~11n ,, ~ t.Ttxk~-r.una. •• 

O b'n' •·Jo,em Ha,-elangc oõ<.' 

encerra t'l•m quatro dt:J'('in~Cnt"'· 
M:irit• ,\ lll.lll•. e'(-;ore-.iLJcm.: tia F1.'t k· 
raçàt• d:t" lnd.J~triot" d~l f. .... :~c.llllk S;ul 
Po~ul''· :uni!;t'intinll.l!.k Ha,l"lans:~ h :i 
mai<õd~ :\'lant•!oo. Jj,,c: "Au ·re,t•r'.: 
CCintat>il i1 :tr lt'idõl a Clt'tra cdi li cada pm 
cl(' 1'1('1 t'"f'<'rte. c>et•rrcu·rnc rc~:i-.trar 
num li' r11 :1 ~ua hrilhant~ lr:t.jcttiria. 
CLlfnU o ma i~ inlptlrtJnte diri!:entc c'· 
pnrti\LI que ~~ mundu jâ con~~"U. 

Para tanr11 ~fllicitd :1 EJuardn brah 
que: tmTl;t"'e realk!OJde c"-.e •;nuhn 
11~. •mcm emrrer..•ndedor c amigu lid. 
tara h nãt>lltuht.·I•U um minuto c acci
wu a mi..-.;1n. Dcpvi' de ler c,,,,., 
p:ig-in:t" C•lrit:r .. com o 7.c:h' de quL'IIl 
niin qui-. ~on-.truir s:ratuit;rmcntc ;r 
imagem rr•,mt~donõll de um pcl"•ma· 
gem. ma' a pena' enlretfM -lhe r.. 'til tcll· 
toLlque lhcê-de\ idcl. J"'C""'''erdc,nc· 
cc-.~ário talar ~~1brc o que: Ha~cl•rnJ:c 
repr~'e!li!>U p<~r".J U futebul. ~tlhrt• <1 

que ele fa l.'lllllU dirigeme ~ingu:tlr 
que ê. A ohra de João fala por !ii". 

M:írio Amalon:velaqueolftulodo 
livro "J(I\·em Havelange". SUJ'!!Íucom 
o f;no de ..:k falar C<lm e"'nlu~i.to.mu tlc 
seu~ Utl\t"' pwjctt~->, nu :tll!!l.' ,k '-I.'U' 

79 :rno-., .:um11 um ,.·erd:ld.:Ú.t' it>\t'm. 
o d~·puilllt'lltCI de Jn~ r.rmiti<J de 

r-. hlô.t,-c,. Filhn. rr~·:o.idenlc di I t't'IIO.d[w 
de Adminio.tr.JÇillldl•Grup.l V'* •r.tnrin 
e dirlscnre da Fifa~ da CBD. c CRf. 
rt''d:t qué t·nnhc~·eu prntieanll.'ntc 1"· 
dot" a-. lot-.e-. da \ illa de lla\ci:IO~'t'. 

"Eu atlmir.t\3 c;ua leuat.·idat.k. ~ua 
tét'nica e o.ua d1.1enninac;ãu. -..:ía (:(lf\1· 

pctinJu nun1:1 tr.t\CO..,i.:J do R1;, Tii.~O:·. 

num jog:~1 de pôkl aquoirit:u tlll numa 
di-.puta dt"- JUlrnctro<;. 11fk!c de t;,i 
dtJr.mce muitn tempo-o númew um du 
paf-.. ''Talve7 pouca ~nle \.1ikt • c••nti· 
nu:~; José F.nníriu ·ma~ H.:~~·d::anttc nitn 
fui à Cop:l do Méxit-c1. cm 11Jiil. [·1.: 
pcnn::tneccu nu Br.t~il e .,,,.i..,imu .. :1 

li'odolõ. l,.., jc.•gtl!< pd01 TV no "CU .!pana· 
mctltOda A\', Vi)oi.'L HXkde Alhuctucrqu.:. 
Vimn.;,ttltk)Sns jL'IgM-jUniO<:.. E quandn 
a -.cfcc;ãuretomciiJ. fomnt.dc a\ ii'Ktp;.mr 
Br;,,i1ió1 p;.tra "l:n!l1"' r<:~:dx·t-illl"-l"m 
o<: jng:adurc" pe1u pre,id.:nlt.' da 
Repühlda. 

E temtinil: ·Na" idê-ia." • Jn;\uparc
ce e.;,tar m.ai<: jU\'C111 dtl que..· .tqude 
:1\kla e..qUKI C cleg:rnte que C!UI.'IIIIht."t:i 
hámai~ck~O-anu" Qucriantc,lll<l~r.r 
de-ct,hrir o o;cu -..;ogrcdo··. P(i1 ""a \'C7.. 

GuilhL"rtllinoC::tllt.!do. vke·pre"ideme 
da Tde,i..So do Mê-xkoe ,-kc·p~i
dcnteda Fif01. em \C'Utkpt,im..:nturna
niiC...tnu·<c a.<:c;im: 

"Ha\'elan,;c fni 01 (ii!~"' >a 1.'1.'!101. nn 
caq;o l"t'r1ll. na htlf3 o.:rta. Ht'jc ~c.,. 
qu~'Cem. ma-. qua.ndo ele ot..,umin :t 

~idenda.afifatirthOlpn-.bk.·ma"L'fl(IJ· 
me-.. F.rn pc:qur..-na. mal-ap:m;D1atla c 
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falta\ :1 dinheiro.f'k-,.:.~cufn. .... ..llt.: rar.t 
alltlha &.• p:.tg:uncnlt-... de '<li~ fn111:111· 
n:lno--. Eu ~~~ .. ofabr. puh.>~tmk•.t.,,i!>.ti 
de pcrlcl. c pv.,.,.n tc .. tcmunlmr: 
H;.,clJngc deu Wpidadc à ~·ntidad1.·. 
"!-: mCrito ~'U o ~uimcntct c d.:-.cn· 
\'IJlviml.!llUltb fif:a. Puf nmi ... ~·utt\.'1.\n· 
1\t, I.Jlk: lla\dan,h.'i.!' .. 'Uh:1 kitn C.mnln 
1JI1111l;ll1 "C tnl~l!.l du l!'l'into cj(, 
"há m:ti' .a n.::otliT.w··. E .. t.l pa111wlar· 
menti!' cmpnl~ .. :om qu.nru 1111\~,, 
prujctcx de Haw~. que n incuhiu 
P'-"'~l:lhl'I!.'Jllt.' de llc<.cmctlvc;·lih 

htktlm.:ntc.mlq11:Jin'll.'ntnck-Jn"'-'f'h 
Bl<.~tcr .. '-Cen:t;íriu pn:al tla F1f'~1C clirt'IHr 
c'ccuttcu.nc-.tcl.'.~apanirtk l~.lU. 
f:Jc di'-.c que a,Primcir.tmtprc":ill Jc 
lla,·,_•lan!,!C fc•i m;u•CJiiCc. Ftti um \'1111\C· 

Çtl difícil. O primcinJ de,., pntjt:ICK de 
IJa,clangccr.aum~r.Jnl.ldi.'dc.-...cn
volvimcntocdi''ul[!:IÇàUdn ltllcl"o.ol c:m 
p-oli"-" ÚC' T cn:cim Mundo. t.·,r•.:dotl· 
mente ns da A ... i., c di Atrk;t 

E'·~crcnrc d.: mouliC'tin~ d01 
U '"f:int.' Bl:mcr :xh::l\ a. !,ftK.' t~·r rrulili
t.'Uidadc'i p:m.1 cl'll..~lllbõl/' emrrc...;1' que 
in,·e~li"><oem no fulr::f'<1f. f"'l,j' a._ \Crh.:J._ 
enm ~tinadao:; :~ nl<..r:tliJ.:.Kk'' t.ti, 
cornuautCIITk.trili...mo, lêniS. l:>a"'!treiC:. 
boo;e e :~1é rnevno!hóquei !iObrt:' palin~ 

Mas com sua aenxidade. Blaner 
con:o:.eguiu localizar o diretnr de 
nlltrlc-tin!,!dot 0lC'3·0•Iót. na I~U~'f'a.e 
cl:1 -.c lr:m,fttmwtU cm poul'll lt.11lf1'U 
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cm um r,h,, rnau•rt.•, ratn...:in.tcllfCtde 
futch<.•l cm ,,, •• h,nmutnkl.linand:mdo 
0" pwt;:ranm~ qut.• .H.l\'cbngc h:~, ia 
cdado p:1ra "A .. i.J. Afríca c .~trun.;.pa
r~c<; d:1 América l;tltna. 

fpj lamht.:m a primdr,l patrndna
dt•r:l dt'" C:unpr..•utt;tlt'" r-.tl · ndiai~ Ju
vcni<> e ... uh-17. Au l.ttlu t101 ,\díd<J'i, a 
CtiCa·Cula tr.m<>fonuutH•C na 8r.Jnde 
pan:cir.1 da fifa nt" pnmci'"' ano" da. 
admim .. trar;Jo Havelau~e. "roi a \'i
silo de H:w('l.lng:t•, (>.lal.'<•r:tF"111 e riro
cíninquc tr::~n~fonn:uam por completo 
a co;trutura da Fifa. :ué então muito 
rc-.rritôl. O trabalho foi t;lo pcrfeimque 
o rulc~<·l. cm puucu tempt•. 
tr:~,nl<>mu•u·"-C 1111 mcllttlf tK'SÜt'i(l do 
~~~·bo". 

Blalter lcmhr.:J que !mjc uma C<•pa 
do Mundo r~·rrr=o:;cnta um ncgticio de 
CCJl:!.'ll:t,tk_nlílhi!C'-tkdci:tlrc,, l.k ttm 

-:- p.,,~-:HJn nà11 muitc' longi4U1l, nn 4ual 
a' ,cfcyi.:=" paa;a .. am para jc•gilr, ha'ta 
ditcrqucnaC'c'{'3dn<.E~tadcl,UNick>S. 
em 1994. c:tdot o;clcçàn recebeu n.:td3 
mcnn' que USS fi(l() mil pnr jogo. 
SegumJnclc .o fmeb:•l. cc11n '' e"tnmml 
criada c l.'llllt::lnUadõ'l po.:l.t f:itu, tn(l~i
mema um hilh:iu de P:'~ua ... Sfu• ~00 
mtlhi~C" Uc p.: .. ,oao;. :1s quat' c ... -c CS· 
pt'ltte propurcl('ln3 empref!!O'> dire'los 
ou intlirctoc;. Sobre a" cont(',t<IÇCIC\ 
que Ha\.clan~ tem rccchid<•. Bl.liiCf 
tem uma et.pllc~IÇ;io: 
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••Não é um pruhlema político. é 
urn:t quc,t;io e~·••nt•mica. A intuição 
iniguat.i\.cl de Ha,·e!an~;-oc e <:na magni
fica cap:~ciJatk sercnt:inl e ~tdmini<.· 
trativa. proporcionaram a "im;JÇ:Iopri· 
\Í\cJ!iad:t em que 3 Fifa -.c .:nccmtra. 
Havdangc dc"-'Ohriu a "(!õ!linha <kx 
O\ no:; ele t•uro". c ap;~rcntt.•mt•ntc. llXkK 

:tt:ham que podem <.e r 11' -.eu .. tkllluo:;". 
Segundu Blau.:r. um de )<o,. trunfo-. Je 

ha\·clant:C é v.:u p<'f.l.:r de r.:mwar e 
f'~lpc•r t'Uiptt't·ndicmtnu' inCdittK 
tmnoum hc"pital rnoúdoqt~<:clct.jLJCr 
cnn-.truir na Sulç-3. A c~pcnéncicnk 
Bhttcre -.cu c••nví,·incom Ha,.elange 
p.:nnitcm·lhc fa~er uma ·<'lb'CTV3Ção 
fuud:uncntal: "Eng:mum·-.c aquele~ 
que ctlu ... iclt-ram f:icil mant.:r t..,....., ~ 
lrulUra cri;~da com t.mtn trahulho. 
Havclang.c rcprc~nta a gamntia do 
cquilihfie~ pírmnid;LI da Fil:.t.. Sem de 
<.etia dil"ídlrnautcr um cum<mdo üni
C<l. qllt.' f<li a chave para <,- .. uce~<;{) do 
c'pun:-. Oap.>i••ind•"f'IC'"''hd il~llivi. 
..._-IC,mcrn.lf'C'.:Lildco.;cnl·olvimemodo<> 
raio,co:; emergente'> que m:tmC:m o futc· 
htllcmcnn .. t;mtceo;p:111..-10.Qucmtem 
cundittt'll!" tk· liderança par:t -.ul,..tlluir 
U;,vdunf:c? Nüo Ct>n«if:<l ~ i~tumt>r.u 
nm~uém. Lidcrdi'IÇ<ltt:iu "C' irnpi>e. ~ 
wnquí<,ta. E pelo que rcpre'O('nta. pdo 
que OJtntla amda tem comu proj~to, 
acredito que'o joven1 II3\elange de 
quem faia este hvro é a ~.;oa certa e 
insubstirufvcl para colocar o futebol e 
.a Fifa no Tetttiro Milbtio ... 

De campeão de natação à presidência da Fifa 
Nu <oet!undn c:tpftulo da 3n3fJO:C 

dn ! ivru .. Jo;lc 1 Ha,·eiangc- A Fi fano 
ten:erio Milênio", v,1mo" ahordar a 
1 id:l c a 11bra dc:r;!ôe tLrol'ilciro que 
cmrolgt•u o mundo. O livro enfoca 
;t \ i.lad~· H;~\clangecm várills pázi
n:.t~ com fotrn. e tc~too:; de primeira 
qu::~lid:~de. Jc::m-Marie Fauscin 
G1odcfwid Ha\elanp:e n.:~sccu cm S 
dt·maiodc l916.noRiodeJanciro. 
P'"" roincidênci:~. em ~·m:'l ca-ca na 
R~a da Alfândega. esquina com 
MiFuel Couto. eut:.unent~em frm-
te 11 o:;edc da CBD. atuaf CBF. que 
H:'l\cl:lnf!!ece~n,truiucrn 1966,m3i~ 
de meio ~culo depc.1i't. 

lfa\elangc l: filhodn<::lSal belga 
Jn.:eph F:1u~tin Godefroid c Julicae 
Luf.li,·ine. A inclinaçl'!o paza o e.
ponc o;c- nt4tnifc,too cedn: o bioúpo 
de ~ólvel.,nge ~judava. Ecumcçou:a 
pranc.:ar nat.14;:iu. Com- ('O t~rriP"' co 
p.llri.:tn:':l do<; Havcl;mge ~~llnl 
entrar de :.ticio c frequentar o 
Flumincn<;e, onde Ha\'Cian~ pr:ali
cou nOJt:tç:kl p11r '-t.l~e~tã('l do p3i. 
r-. ta\ a o:;ua pai:.;ful. entretanto, cr.s a 
futcbnr. No C::~mpconato Colegial. 
con<oc~uiu o ~u primcim titulo. Ao 
meo:;mo temptl, defendta o time de 
e<.e<~tetro<; de~ Auminen<.e e cheiK'u 
a<~~ ju,eni:r;. onde- ao<. 16 anoe.
tomnu·<.e camrJCi!O de 1932. com 

apen:lt uma dcrrnta · para o 
Bt •rNJ<.:e~.,o. <~tuandc, c: orno 1.aguei· 
mccmral. 

O advcntfJ dn pmfh~iunali~mo 
nu futelx,f fc7 c<mt que H:~ve!ange 
dircduna<oo;e :r;u.a Cõl1Teif'3 para a na
l:tttii<•. Em 19!'2 csle\·e n:1 Olimpia-
daJc Hc:hinqtJC .dcfendendoaequi· 
pc hr.l'>ildra de pólo aquático. Se
gundo CK húngaros. rne<:trc<.da mo
d:llid:Ldc.tr.llô/\':Hoc do melhor jop· 
Jnr llr;;~ .. tliero ela épnca. 

A' ami7;n.Jc~ dtl'olcmpu' e n:K!a· 
dnf d\L Flumincn-.c faci!ir.tram :.ua 
cancir:1 de diri(!.entc. Ao~ 16 .mo~ 
Ha' clange nãt' <.e envoh·ia eJn p:lií· 
tka. ma<> :tpro\cil:tva a~ lir;õc~quea 
\ida lhe urcrccia. Ma:o:.cntrc !9J3c 
19~9. na qu:~lidade de e)I.·:Ldulc~
ccnt~·. Ha,·clangc !ibcmu.a ~uaener
çia 1an1~m nu .. dc"lilt'\. da Man· 
gudr.:J. uu n1"' f:uncNl., haile~cama
,.ale .. cns dn Rol:1 Preta. na 
Cincl:india. P..u-.1 o:r; que conhecem 
F la\dange apcn:r.. de teme) C (!r:J.\a· 
ta (\LU sc_ia, a maiuria da' f'C~..OaS), 
imagin:i·h, t:in ck"'-'(»1fraido porJc 
p.:trecer um tanto <>uri'C:'I[i,.t3. Mao:; 
!fa,·ckmgc J;ll'i::Jva mc~mo do~ 
baile-,. A dt:cd:.t de 40 modific:t a 
\.'ida dn Ju,em ll:t\·elang1:. Pouca 
genre ~abc. mao:; ele nlio viveu :lpe· 
nas no Rio de Janeiro. De 1940 a 

1952 morou em SOO Paulo, traba
lhou na Viação Cometacomoadvo
!!"du. d:3 qual $e tomaria. no futuro. 
adoni:r;ta e presidente. Nada di<oso le· 
vuu Ha,·clan~c- a dcsiuir do espane. 
No E~péna. às margen~ do Tieté. p~a
tic.:uu natação e Pólo Aquático. Foi lá, 
por sinal. que conheceu Mário Amato, 
ex ·presidente da Federação das lndt.is
l.riao:;de São Paulo c os irmãos Antonio 
c Jo'>é Ennfrio de Morae:r;. que 'Se tot· 
nari:un os matare~ capitãc., de indt.is· 
lrm do paio:;, 

Em São Paulo. dispu! ou a Jra,.-es· 
~i:t de S41o Paul<' a nado". promo\·ida 
('ICio jomal "A Gazeta E\P''"iva", ao 
I.:Jdo de- r:~mo"<lS nadadores da ~pxa. 
entn.• ootro~. Mari:1 Lenk. f'\o nado 
I h rl'. H:ndange foi c:unpc!!o paulsita. 
c.uioc:.a e- br.:t<>ieliro. n<l( JOO. 8CQ.e 
I 5!)11 metro">, alétn do revezamente> ~ 
)(:!riO. NopóloaquJtico. outra de o:;ua~ 
p.;li."tilC' ele chcf!!OU a o:;ercamreiio sul· 
:~mcricancl~m 19J6noRiodeJaneiro. 
Ha\·dang:e participou de dua~ Olimpr
:~tla~. uma como nadador~ r>utracomo 
jt•~adm de po!o aquático. 

Havelange te,.e uma brt:'e pa~~a
~cm pelo jornalismo. rro~ a ~ocar;ão 
de empre-.irio ac:tbou falando mais 
alto. Sua c~periência jrona!íslica 
aconetceu em 1935 e 1936. cobrindO 

natação para o jomal .. A Noite··. Antes 
de fmmar emad'OJ:!adu. H a' elange 
trabalh(l\1 na SidenJrgica Belgc>· \ti
neira. iniciando s.euaprcndtz:~dono<; 
22:mos. Alem de prc~idcnte da' ia· 
.;5o Cometa háS!' :1n1l~ • H3\dange 
tem pruticipação cm outra' emrre· 
'a~. <ocndo um empre~rio bcm-o:;u. 
cedido. atua!izadoe dinâmico. 

Em 19~8 Ha,~langc \QI!<J,l•' Ri1• 
de Janeiro. quando foi eleito rn:.,j. 
denle da Confedra~~o Bra~rler:a de 
E'i'One<>. A ~ua \OC:tç~o p:~r.~ drri· 
~ente rendeu-lhe um:~ indLC:lÇ'iin rara 
meml:>rodoCOmuéOiimpir.oHr.N· 
lc-iroem 19!'~. So ano ..egu~Ne i.ier:J 
o tic:e-presidente d:! CBO. em rc.:o
n~imentoà !oUapanic •r::rr;~l' nt~ trR•· 
,·inrmte> reno,ador que cnr _t:ln<!im 
daquele :mo garantiu a \itóriad.1 dt!· 
pia sn, i o Pacheco/João C<'rn'"·a d~ 
c(l~la na.( eleiçik~ da cmidaJ.: 

A CBD era C'l c\n::ão n:lCL<'ll.JI na 
órt>ita do e~f'C'ne re~f'C'n'-:l\ el p.:-13 
c('OT{)enaçàC'I de :!~ mt"..:l:tl:_da\!~'· I .'1. 
dela~ olímpicas. ~ta<., n.:::r rc-:tlrJ:nk 
o ei'o da organização era mc,mt' o 
r utet-ol. que. com o ~eu magn-:u '-11lC'. 
lo~o çonquistou a rreferinci.:::r do 
bra<oi!eiro. sendo con,rderad•> pClr 
algun~ sociólof!!OS. a mais perfeita 
imitação da \ida nacional. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Item n°4: 
REQUERIMENTO N° 487, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 487, de 1996, do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo Os ladrões da caixa d'água, 
de autoria do Deputado Roberto Campos, publicado no jornal O Globo, de 19 de 
maio de 1996. 

Em votação o requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 

Os ladrões da caixa d'água 
~~!UC.:~I:-

H 
:IIJ.ohuc;""d""' DUn\&'"Mt••um 
lrn'n.d. ur!l IM!C>f lo~ de 
n .. nt..r.a .. ,m~ .. ~IV.I o 
fl"'bWm.ll1fllfto,,~,.,,, ...... ._ 

lte$lc -lu Qol.llll" ~ pru- p.IQ 
mc:her ultl.r. C:.IJ"C.a d ;III:~ ,·hora.~ dr LI· 
dr~I'C'...mMitlfllo:u.uo~twnu"'o\._ 
. m .. du ddiCulcWits dt.1 Eslado bt.u.dcl
roe~I51Ctprio~. 
pet.a Wnbano;o~. pool.l C'UR"Upção M-NP 
IIC.I. pc&. l.aJul dC' poxMbda, C' ck Cnlé
I'IOSdtq:ounc.aum.aC'nnnno ... ~ 

• Olllffal- PJI<a ~ 
•· NAoépn:ciiO~MISSO.aFn'R&IIdo 
tknrlqut:. Era 'IIWCN de tucldu, nio l'lt 
o que SC" lhe- pDIM.ICiftC.mi.IL ...._COla 
UCN a·--.&o ~.Ida. c co. .... 
AWI~ C'a~ár manotnpuliiiiO:.I, 
eit' f'SI.t Kndn olllltlpd..so,- '*1W de 
~ SOCI.IiL por Jrupoa rold~ 
ou popo.~ta.w .. ClUI' • pRtpno ~ 
s.r.d.l.lnc:n~l:' olltft!Cftl np.-ço. t ccs. ru
pondidtlo llpno.M IT.I!IY.uncnil' .. ,._. 
C'~.C'otiiOOrdlaodct)Odlaoquaade 
o IMdM:o bll .. c-. o ~clollllo .. bor-
t.ICM. · 

P.ar«e omdoult a •.~r~Jd!UC.io·. pda 
tllid.a. de.- .JUft"ll'lrifOI.. do _...,....... 

. como ~ losw~a CKOIIftfVI 1uftlldo pio 
qucn.que com bllu cWidiiL Ah,_ 
p..ra DW.It ~- Md&-...o& dD 
qwn..-uma~·~ 
~.ltfcmeado~··a. 

. Cuif'vU~. IUO lt. ~ 111ull!pilc~ ck Joaar. 
~-,~~EKI~~ 
ÜYftU-.i~Wadl',.......dcup 

r«add•e .llJWIS JUbP E111atur- _.. 
n&blarfta~dl's.dnllc. ...... 
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:s« 'UII:a.lln.lawftlll' ........ A ...... 
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q..,..~ .... .-. .. ~ ......... 
"""'...,...~ "- Pf"'•U.lõl(' .. • doM~ 
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(iod T•~u • .-t'oc:s . .....,lodoo- d.IJ,ucklno..:r.~<:lb.~.o:'fti:'UAU.an•~ 
dO ~~ wbstlluel' o. rova-- ic' Cllbfuld.odos pu" u~ ,i .a.;io dus 
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do podn ,,.. ... .,,., .. libetad.l ~ ideo-

~:::..:=~= presidente =..,deK~! 
pdu CSQUCidla ~ pdo deixar pail. "~"* teMpqraria-
t~ftlWOcrdlplo _ .. _. fM'Iu crlns •.ut--

,.,NoC.IIOtw......_.alilj. deser :=:== 
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brC'r.;a.lbscMuU..queA.Iti.IJU5tlk.ac~ ·• 
o~16mdhOer.dcpesiOU,c&.lbMHdlorw:-.,. 
hctenc~o~. c ~.lftlõ& do E.stack> na liSO 

s.oo.:al doe llmd;a.dot. «eur:wK Em rc-Lt
çaa an PIB. J! IC'ft!IK .I rM$t1111 pwport;Mio 
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ai!J.QIWIIO~tcsnrtl O h.llllfO CSIP tJIIW 
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o SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Es
gotada a matéria conslante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agaa, à apreciação do Requerimento 
n" 597, de 1996, de mgência, 6do no Expediente, prua 
o Ofício n• 44, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do ar!. 345 do Regimento Interno combinado 
com o ar!. 4• da Resolução n• 37 de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Pas
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 598, 
de 1996, de urgência, lido· no Expediente, para o 
Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1995. 

Em vo.ação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüenta, nos 
termos do ar!. 345 do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • A 
Presidência convoca sessão extraordinária a reali
zar-se hoje às 19h04min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-!-
REQUERIMENTO N° 575, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
575, de 1996, do Senador Osmar Dias! solicitando, 
nos termos do ar!. 172, inciso I, do Reg1mento Inter
no a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do'senado n• 142, de 1995, de sua autoria, que cria 
o Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego -
PEPE -, e dá outras providências. 

-2-
REQUERIMENTO N° 576, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requérimento n• 
576 de 1996 da Senadora Marina Silva, solicitando, 
nos'tarmos reÍiimertais que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 111, de 1996, de autoria do Senador José 
Bonffácio, que altera disposttivos do De<:reto-Lel n• 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cód1go Penal), 
além da Comissão constante do despacho inicial, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Nade 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h30min.) 

Aw de 981 Sessão Deliberalilla Extraordinária 
em 18 de junho de 1996 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidéncia do Sr. Renan Ca/heiros 

ÀS 19 HORAS E 04 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladeres- Artur de Távola- ~llo Par
ga - Benedtta de Silva - Beni Veras - Bel)lBrdo Cabral 
- Cartas Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner
Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Élcio Álvares- Emí
lia Fernandes - Epttácio Cafeteira- Emendes Amorim
Fernando Bezerra - Raviano Melo - Francelina Pereira 
- Frettas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gil
vem Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena- Jader Berbalho- Jefferson Peres
João França - João Roche - Joel de Hollande - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho.- José Bonffácio - José 
Eduardo Outra - José Eduardo Vieira - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira -José Roberto Arruda- José Sar
ney - Laura Campos - L.evy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Marina Silya -. Marluce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna 
- Odacir SoareS -Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro 
Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan 
Calheiros- Romero Jucá -Romeu Tuma- Ronaldo Cu
nha Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teo
tônic Vilela Rlho -Totó Cavalcante -Valmir Carnpelo
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • A 
lista de presença acusa o comparecimento de 67 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que vai ser lido 
pela 1• Secretária em exercfcio, Senadora Emília 
Fernandes. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N• 334, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre a Mensagem n• 175, de 1996, 
do Senhor Presidente da República, sub
metendo à apreciação do Senado Federal 
o nome da Senhora MARUSA VASCON· 
CELOS FREIRE para exercer o cargo de 
Procurador-Geral do Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômlca- CADE. 
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A Comissão de Assuntos Econômico< em vo
tação secreta, realizada em 18 de junho t > 1996, 
apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
José Roberto Arruda sobre a Mensagem n• 175, de 
1996, opina pela aprovação da indicação da Senho
ra MARUSA VASCONCELOS FREIRE para o cargo 
de Procurador-Geral do Conselho Administrativo de 
Defesa Econõmica- CADE, por 14 votos favoráveis 
e nenhum contrário. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1996. -
Francelina Pereira, Presidente eventual - José Ro
berto Arruda, Relator - Valmlr campelo - Joel de 
Hollanda - Ney Suassuna - Gerson camata -
Freitas Neto - Eclo Alvares - Jonas Pinheiro -
Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - José 
Fogaça- Osmar Dias- Benl Veras. 

RELATÓRIO N°, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econõml
cos, sobre a Mensagem n• 175, de 1996, 
do Senhor Presidente da República, sub
metendo à consideração do Senado Fe
deral, o nome da Dr.• MARUSA VASCON· 
CELOS FREIRE, para exercer o cargo de 
Procurador-Geral do Conselho Adminis
trativo de Defesa Econõmica. 

Relator: Senador José Roberto Arruda 
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da 

Constttuição Federal, combinado com o diSposto no 
art. 11 da Lei n• 8.884, da 11 de junho de 1994, o Se
nhor Presidente da República submete à aprovação do 
Senado Federal o nome da Dr.• MARUSA VASCON
CELOS FREIRE para exercer o cargo de Procurador
Gerai do Conselho de Defesa Econômica. 

Os referidos dispositivos conferem competên
cia privativa ao Senado Federal para, após argüição 
pública, aprovar, por voto secreto, a escolha do Pro
curador-Geral do Conselho de Defesa Econômica, 
dentre brasneiros d~ .ilibada reputação e notório sa-
ber jurídico. ··-:-. 

O curriculum vilae anexado à Mensagem pre:, 
sidencial evidencia que a Dr.• MARUSA VASCON
CELOS FREIRE possui fomnação acadêmica e ex
periência profissional compatrveis com o cargo para 
o qual é indicada. 

Bacharel em Diretto pela Faculdade de Direito 
do Centro de Ensino Unificado de Bras ma, a Dr. • 
MARUSA VASCONCELOS FREIRE é mestranda 
em Direito pela Universidade de Brasma, onde de· 
senvolve trabalho sobre o tema "O Sistema Finan
ceiro e a Proteção da Economia Nacional". 

Na Universidade de Brasma leciona a disciplina 
"Instituições de Direito Público e Privado". 

Relativamente a sua experiência profissional, 
além da já mencionada atividade acadêmica, cumpre 
ressattar a relevante função pública que vem exercen
do como Procuradora do Banco Central do Brasil. De
sempenhou, ainda, atividades de assessoramento ao 
Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados, 
de 1992 a 1994, e à Ministros de Estado da Justiça. no 
período de 1986 a .1990. Foi também Secretária de Foi 
também Secretária de Trabalho e Ação Social do Mu
nicípio de lgarassu - Pernambuco. 

Estas funções e cargos exercidos, evidencia
dos em seu currículo, que se encontra à disposição 
dos eminentes integrantes deste colegiado, revelam 
o nível de qualificação profissional e formação aca
dêmica da indicada, ficando, assim, esta Comissão 
de Assuntos Económicos em condições de deliberar 
sobre a indicação da Dr.• MARUSA VASCONCE
LOS FREIRE para exercer o cargo de Procurador
Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica. "'· 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros):- O 
expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela 1• Secretária em exercício, Senadora Emília 
Fernandes. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N° 602, DE 1996 

Requeiro nos termos do art. 336, alínea b, do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Reso
lução n• 68, de 1996, que solicita autorização para 
emissão de Letras Rnanceiras do Tesouro do Esta
do do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1996. - El
cio Alvares - José Eduardo Outra - Valmlr Cam
pelo - Romeu Tuma - Ney Suassuna - Franceli
na Pereira. 

REQUERIMENTO N• 603, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do ar!. 336, 

alínea b, do Regimento lntemo, para o Olfcio n• 
S/53, de 1996 (n°1.786/96, na origem), relativo à so
licitação do Governo do Estado de Alagoas para que 
possa contratar operação de crédito externo, me
diante emissão e lançamento de Secured Global 
Notes, no mercado intemaci<iP!al, no valor de cento 
e sessenta milhões de dólares norte-ameiicanos, 
equivalentes a cento e cinqüenta e cinco milhões, 
setecentos e quarenta e quatro mn reais, cotados 
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em 12 de· janeiro do corrente, cujos recursos serão 
destinados à regularização das contas públicas e sa
neamento financeiro daquele Estado. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. - Jader 
Barbalho- Hugo Napoleão- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es
ses requerimentos serão votados após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art. 340 do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em !Urna único, do Requerimento n• 

575, de 1996, do Senador Osmar Dias, solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 142, de 1995, de sua autoria, que cria 

. o Programa de Eslímulo ao Primeiro Emprego -
PEPE e dá outras providências. 

SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre 
a mesa, Ofício n• 14, do Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, que será lido pela 1• Secretária 
em exercício, Senadora Emilia Fernandes. 

É lido o seguinte 

Offcio n• 14/96-CAS 

Brasma, 17 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao seu offcio 898/96, referente aos 

Projetas de Lei do Senado n•s 142 e 143 de 1995, 
informo a V. Ex" que nada tenho a obstar sobre sua 
inclusão em pauta, nos termos do requerimento do 
Senador Osmar Dias. Atenciosamente Senador 
Benl Veras Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) - O 
ofício lido vai à pubfiCação. Passa-se à votação do 
requerimento em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1995, 

será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) -Item 2: 
Votação em turno único, do Requerimento 

n• 576, de 1996, da Senadora Marina Silva, solici
tando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n• 111 , de 1996, de auforia do Se
nador José Bonifácio, que altera dispositivos do De
creto-lei n• 2.843, de 7 de dezembro de 1940 (Códi
go Penal), além da Comissão constante do degpa-

cho inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos So
ciais. 

Em votação o requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 111, de 1996, 

vai também à Comissão de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Pas

sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 602, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de 
Resolução n• 68, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem 

do Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente 
nos termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução ·n• 37/1995 • 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Pas
sa-se à apreciação do Requerimento n• 603, de 
1996, de urgência, lido no expediente para o OfiCio 
n• 53, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Or

dem do Dia da sessão do segundo dia· útil sub
seqüente nos termos do art. 345, 11, do Regimen
to Interno, combinado com o art. 4° da Resolu
ção n• 37/1995. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cenrar os trabalhos, designando para a sessão delibe
rativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14h30min, a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°1, DE 1996 

Votação, em segundo turno, da PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 1, DE 1996 (n• 
48195, na Câmara dos Deputados), que dá nova re
dação ao inciso 11 do art. 192 da Constituição Fede
ral, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiamento) 
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-2-
REQUERIMENTO N° 440, OE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
440, de 1996, do Senador José Eduardo Outra, soli
citando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei da Cãmara n• 13, de 1991-Complernentar 
(n2 223/9G-Complementar, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a edição e o processo legislativo das 
medidas provisórias previstas no art. 62 da Consti
tuição Federal, e dá outras providências. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N24, OE 1996 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 4, de 1996 (n2 1.156/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 52 

da Constituição Federal, tendo 
Pareceres, sob n2s 26 e 273, de 1996, da Co

missão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° 

pronunciamento: favorável ao Projeto, com emendas 
de n"s 1 a 6-CCJ, que apresenta; e 22 pronuncia
mento (sobre as emendas de Plenário): favorável 
parcialmente às emendas n2s 8, 12 e 13, nos termos 
de subemendas que oferece; e contrário às emen
dasn2s7, 9a 11 e 14. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°1, OE1995 

(Incluída em Ordem do Ola nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituiçãon"s 4, 11 e 20, de 1995) 

Proposta de Emenda à Constituição n• 1 , de 
1995, de autoria do Senador Esperidião Amin e ou
tros senhores Senadores, que dá nova redação ao 
art. 62 da Constituição Federal. 

(Dependendõ- de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

-5-
PROPOSTA OE EMENDA À CONSnTUIÇÃO 

N2 4, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 358 do Regimento ln temo) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2s 1 , 11 e 20, de 1995) 

Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 
1995, de autoria do Senador Ney Suassuna e outros 

senhores Senadores, que acrescenta ·parágrafo ao 
art. 62 da Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

-6-
PRO!"OSTA OE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 11, DE 1995 

Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Ccnstituição n•s 1, 4 e 20, de 1995) 

Proposta de Emenda à Constituição n2 11 , de 
1995, de autoria do Senador Epitácio cafeteira e ou
tros senhores Senadores, que ·dá nova redação ao 
parágrafo tlnico do art. 62 da Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

-7-

PROPOSTA OE EMENDA À CON5nTUIÇÃO 
N° 20, DE 1995 ~·-

(lncluldo em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n•s 1 , 4 e 11, de 1995) 

Proposta de Emenda à Constituição n• 20, de 
1995, de autoria do Senador Roberto Requião e ou
tros senh<:>res Senadores, que dá nova redação ao 
ar!. 62 da Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUIÇÃO 

N" 65, DE 1995 

Proposta de Emenda à Constituição nO 65, de 
1995, de autoria do Senador Nabor Júnior e outros · 
Senhores Senadores, que altera dispositivos da 
Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

-9-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUiÇÃO 

N212, DE-1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à j;:onstituição n• 12, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta inciso X ao 
art. 30 da Constituição Federal, tendo 
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Parecer contrário, sob n' 40, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
voto vencido, em separado, do Senador Roberto Re
quião. 

-10-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N2 17, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n' 17, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon e outros 
senhores Senadores, que altera a redação do inciso 
Vil do art. 129 da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 820, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
voto vencido do Senador José Eduardo Outra. 

-11-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N2 18, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 18, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon e outros 
senhores Senadores, que acrescenta § 13 ao art. 14 
da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 739, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-12-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 28, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n' 28, de 
1995, de autoria do Senador Gilvam Borges e outros 
senhores Senadores, que revoga o inciso IX do art. 
235 da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 7 40, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-13-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 31, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 31, de 
1995, de autoria do Senador Ney Suassuna e outros 
Senhores Senadores, que altera dispositivos da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 105, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
voto vencido, em separado, do Senador Ademir An
drade. 

-14-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 43, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 43, de 
1995, de autoria do Senador Romero Jucá e outros 
Senhores Senadores, que altera o art. 46 da Consti
tuição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 756, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-15-
MENSAGEM N°176, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
_sobre a Mensagem n• 176, de 1996 (n• 491/96, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor JORGE KONOER BORNHAUSEN, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Portuguesa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h10iriin.) 
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Ata da 99!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 19 de junho de 1996 

2!! Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q!' Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Renan Cafheiros, Ney Suassuna 
Vafmir Campelo, Lúcio Alcântara, Joel de Hoflanda e Vifson Kleinübing. 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE· 
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -·Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares • Artur da Távola - Bello 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - canos Bezerra - Carlos WilSon - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduar
do Suplicy - Élcio Alvares - Emma Fernandes • Epitá
cio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperiõláo Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata 
- Gilvam Borges - Guilhenne Palmeira- Hugo Napo
leão - Humberto Lucena • !ris Rezende - Jader Bar
balho ~ Jefferson Peres - João França - João Rocha 
- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho - José Agripino - José Alves - José Bianco -
José Bonifácio - José Eduardo Outra - José Eduardo 
Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Samey - José Serra - Laura 
Campos - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcân
tara - Lúdio Coelho - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Ouinan -
Osmar Dias - Pedro Simon - Rarnez Tebet - Regina 
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vilela 
Rlho- Totó Cavalcante- Valmir Campelo- Vilson 
Kleinúbing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ·A lista 
de presença acusa o comparecimento de 7 4 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Esperidião 
Amin. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 604, OE 1996 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador José Samey, 

Com fundamento no disposto no item 2 do art. 
21 O do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a Vossa Excelência a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo 
jornalista Jayme Sirotsky por ocasião de sua posse 
no cargo de Presidente da Federação Mundial de 
Jornais- FIEJ, no dia 22 de maio de 1996, em Was
hington-De. 

Justificação 

Constitui motivo de grande honra, para nós 
brasileiros, o lato de um compatrício assumir; por 
eleição, o posto mais elevado do jornalismo mundial. 

Jayrne Sirotsky, que, no Brasil,' lidera um dos 
maiores complexos jomallsticos do Pais, projeta-se, 
agora, internacionalmente, como Presidente da As
sociação Mundial de Jornais. 

Em seu discurso, Jayrne Sirotsky expõe as 10 
metas que irá perseguir, na vigência de seu manda
to, durante o qual a FIEJ irá completar 50 anos de 
existência. A liberdade de imprensa é a meta-sínte
se de seu programa de trabalho. O Projeto 
R.E.A.D.Y. for the Year 2000, com duração de três 
anos, será posto em execução. Do que conhecemos 
do nosso ilustre conterrâneo, o sucesso de todos es
ses empreendimentos está assegurado. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1996. -
Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - De 
acordo com o art. 21 O, § 1°, do Regimento Interno, o 
requerimento será submetido ao exame da Comis
são Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exerclcio, Senador Esperidião 
Amim. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 605, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 76, § 1°, "a", do Regimento 

Interno, requeremos a prorrogação, até o dia 15 de 
dezembro próximo, do prazo da Comissão Temperá-
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ria destinada a elaborar e apresentar Projeto de Re
solução reformando o Regimento Interno, criada 
com a aprovação do Requerimento n2 201, de 1995. 

Sala das sessões, 19 de junho de 1996. - Ney 
Suassuna, José Eduardo Outra, Lucídio Portella, 
Nabor Júnior, Lúcio Alcântara - Waldeck Ornei
las - Osmar Dias- Mauro Miranda - Hugo Napo
leão. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O re
querimento lido será votado oportunamente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Esperidião Amin. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 1 /96 CP I/ MINER 

Bras ma, 4 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Par

lamentar de Inquérito, criada através do Requeri
mento n2 185 I 95 - SF, "destinada a apurar denún
cias veiculadas na imprensa nacional sobre a ativi
dade de mineração no Brasil" levo ao conhecimento 
de Vossa Excelência que esta Comissão aprovou o 
Relatório Final, em reunião realizada no último dia 
30 de maio, e cumprindo as recomendações cons
tantes do referido Relatório informo a Vossa Exce
lência o encerramento de suas atividades, nos ter
mos do artigo 76, item I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, devendo o seu ace!Vo ser encami
nhado ao arquivo. 

Ao ensejo, reiteiro os protestos de minha ele
vada consideração e apreço. - Senador Ramez Te
bel, Presidente. 

É o seguinte o relatório aprovado pela Comis-
são: 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a "apurar denúncias vei
culadas i!a imprensa nacional sobre a ati
vidade ~mineração no Brasil" 

: Relatório 

Índice 

1 - Introdução 
2 - Desenvolvimento dos trabalhos 
2.1 - Depoimentos 
2.2- Resumo dos depoimentos 
2.3 - Audiências públicas 
2.4 - Visitas realizadas pela CPI e pela Subco

missão 
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RELATÓRIO N' 2, DE 1996 

1 -Introdução 
A Comissão Parlamentar de Inquérito "destina

da a apurar denúncias veiculadas pela imprensá na
cional sobre a atividade de mineração no Brasil", 
teve origem no Requerimento n• 185, de 1995-SF, 
de autoria do Senador Emandes Amorim, subscrito 
por trinta e um Senadores e que foi acolhido pelo 
Plenário do Senado Federal em 17 de fevereiro de 
1995. 

Feitas as indicações das lideranças, sua com
posição foi anunciada em 14 de março de 1995, fi
cando assim constitufda: 

Trtulares 
Ramez Tebet- PMOB 
Carlos Bezerra- PMDB 
Gerson Camata- PMDB 
Romero Jucá- PFL 
José Bianco - PFL 
João Rocha- PFL 
Jefferson Peres- PSDB 
Leomar Quintanilha - PPR 

Suplentes 
Coutinho Jorge - PMDB 
Mauro Miranda- i?MOB 

Jonas Pinheiro - PFL 
José Agripino - PFL 

Lúdio Coelho- PSDB 

Luiz Alberto de Oliveira- PTB 
João França - PP 
José Eduardo Outra - PT Sebastião Rocha- Bloco 

No decorrer dos trabalhos da CPI as lideranças 
procederam a algumas substituições que alteraram 
essa composição. As aHeraçôes foram as seguirrtes: 

a) -Pelo PSDB, substituindo o Senador Jeffer-
son Peres pelo Senador Canos Wilson, em 28-3-95; 

b) - Pelo PTB, substituindo o Senador Luiz Al
berto pela Senadora Manuce Pinto em 7-4-95; 

c) - Pelo PDT, substituindo o Senador Sebas
tião Rocha pelo Senador Emandes Amorim, em 16-
5-95; 

d) - Pelo PPB, substituindo o Senador Leomar 
Quintanilha pelo Senador José Bonffácio, em 11-4-96. 

Registre-se, ainda, que em 11-4-96 a Uderan
ça do PFL desligou da Comissão, a pedido, o Sena
dor João Rocha. 

Sua reunião de instalação foi realizada em 21 
de tnarço de 1995, oportu\lidade em que o Senador 
Ramez T ebet foi eleito Presiderrte, o Senador Leo
mar Quintanilha, Vice-Presidente, e o Senador Ro
mero Jucá, indicado Relator. 
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Nessa reunião foram acatadas sugestões do 
Senador Gerson Camata, quanto a requisição de 
material considerado importante para análise da Co
missão, quais sejam: todos os projetas de lei em tra
mitação no Congresso Nacional versando sobre a 
matéria; Relatório da CPI da Mineração na Câmara 
dos Deputados; Relatório da Comissão lnterministe
rial elaborado em 1989. Sugeriu, mais, o eminente 
parlamentar, que se mantivesse contato com as Em
baixadas do Canadá, Indonésia e França para que 
fossem fornecidos à Comissão os Códigos de Mine
ração dos respectivos países, já que, considerados 
como dos mais evoluídos, constituiriam valioso sub
sídio para um estudo comparativo com o código bra
sileiro. 

Por parte do Relator, as sugestões, igualmente 
acolhidas, foram no sentido de que também fossem 
contatados o Ministério das Minas e Energia e o De
partamento Nacional de Produção Mineral - ONPM 
e que, no prazo máximo de uma semana marcar-se
ia nova reunião para análise do material coletado e 
estabelecimento das diretrizes a serem seguidas 
pela Comissão. 

No dia 30 de março realizou-se a 2" reunião da 
CPI, quando o Relator propôs as linhas básicas da 
atuação a serem seguidas, norteadas pelos seguin
tes pontos: a análise sobre o item "contrabando de 
minérios"; denúncias referentes à questão dos pro
blemas de mineração no país; a mineração em área 
indígena, inclusive a legislação pertinente à regulari
zação dos conflttos e um estudo mais profundo da 
própria legislação minerária do país, os entraves, as 
pendências e apontar as soluções para a modern
ização da mineração no País. Dentro dessas linhas 
básicas, foi proposto um roteiro de trabalhos, onda 
seriam ouvidos, preliminarmente, o Oiretor da Polícia 
Federal; o Secretário da Recetta Federal; o Presi
dente do lbama; o Presidente da Ftinai; o Oiretor do 
ONPM e técnicos; o Presidente da CPRM e técni
cos; dirigentes da Paranapanema; o Presidente da 
Associação Brasileira de Comercialização do Ouro, 
Sr. Natan Blanche; membros da Comissão lntermi
nisterial criada pela Portaria n• 643, de 5-12-89; o 
Presidente da Federação Nacional dos Garimpeiros 
e o Ministro das Minas e Energia, solicttando ainda, 
sugestões quanto à oitiva de um representante do 
setor de pedras preciosas. 

Para uma segunda etapa, foi proposta a realiza
ção de audiências públicas nos Estados ligados à 
questão e visitas a determinadas áreas de mineração. 

Por proposta do Senador José Eduardo Outra, 
incluíram-se como de interesse os depoimentos dos 

Presidentes da Coordenação Nacional dos Geólo
gos e da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Setor Mineral. 

Registre-se, por derradeiro, que na sessão rea
lizada em 31-8-95 foi deferido requerimento do Se
nador Emendes Amorim para criação de uma Sub
comissão, sendo designados o requerente e os Se
nadores Joã França e José Bianco para a compo-
rem. 

Diante da complexidade da problemática anali
sada e das responsabilidades inerentes à atividade 
parlamentar - cujo leque de atuações não comporta 
a concentração de esforços em apenas uma delas -
a Comissão viu-se diante da necessidade de amplia
ção do prazo inicialmente previsto para o seu térmi
no, que acabou por fixar-se no dia 3 de junho da 
1996. 

Os trabalhos da Comissão foram exemplar
mente secretariados por Naurfdes Barros e tiveram 
ainda a eficiente assessoria dos Consultores Drs. 
Fernando Santos e Márcia Beato, todos funcionários 
desta Casa e aos quais, por questão de justiça, con
signa-se os agradecimentos pela colaboração zelo
sa e competente. 

2-Desenvolvimento dos Trabalhos 
2.1 - Depoimentos 
Foram ouvidas pela Comissão as seguintes 

pessoas: 
Em 7 de abril de 1995 
Elmer Prata Salomão - Diretor-Geral do 

ONPM 
Em 11 de abril de 1995 
VIcente Chelotti - Diretor do Departamento de 

Polícia Federal 
Em 18 de abril de 1995 
Carlos Oltl Berbert- Presidente da Compa

nhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
Em 4 de maio de 1995 
Dinarte Madeiro - Presidente da Fundação 

Nacional do Índio 
Em 5 de maio de 1995 
José Alves da Silva - Presidente da Confede

ração Nacional dos Garimpeiros em 09 de maio de 
1995 

Natan Blanche - Presidente da Associação Na
cional de Ouro e Câmbio em 12 de maio de 1995 

Ricardo Lemer - Presidente do lnstiMo Brasi
leiro de Gemas e Metais Preciosos 

Raimundo Vianna - Presidente da Associação 
de Joalheiros e Empresários de Pedras Preciosas 
de Minas Gerais 
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Hecliton Santini Henriques - Diretor-Executivo 
do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos 
em 18 de maio de 1995 

Dídimo Graciliano de Oliveira - Administrador 
Regional da Fundação Nacional do fndio- FUNAI 

Antônio Santiago - Assessor da Superinten
dência Regional do INCRA, em Rondônia 

Hudson Alvarenga Morais - Coordenador Re
gional da Polícia Federal em Rondônia 

João Closs Júnior - Secretário da Fazenda do 
Estado de Rondônia 

Marco Antônio Carlos Cotrim - Delegado da 
Rece~a Federal em Rondônia 

Francisco Sales - Deputado Estadual em Ron
dônia 

Wanderley Martins Mosini - Secretário de Se
gurança Pública do Estado de Rondônia 

João Maria - Presidente da COOPEGRO em 
Rondônia 

Oscarino Lopes Rlho - Presidente da COOGARI 
Osni Beliche - Procurador da República, Repre

sentante do Ministério Público Federal em Rondônia 
Adão Ferreira- Presidente da COOMIGA, em 

Rondônia 
Amílcar Adami- Delegado do DNPM em Ron-

dônia 
Neuclary Martins Pereira - Diretor da EBESA 
Janatan Igreja - Prefeito de Ariquemes 
Roque Dias - Presidente do Sindicato dos Ga

rimpeiros de Rondônia 
Renato da Costa Melo - Secretário do Desen

volvimento Ambiental de Rondônia 
João Bernardes - Presidente do Sindicato dos 

Garimpeiros de Aríquemes, Rondônia 
Em 8 de junho de 1995 
Daniel Norberto - Delegado da Polícia Federal 

em Roraima ,_ . 
João Rabelo Filho - Delegado da Rec6M Fe

deral em Rorairná'~-. · 

Suami Paremo dos Santos - Administrador Re
gional da Fundação Nacional do índio - FUNAI, em 
Roraima 

Francisco de Araújo - Superintendente do 
DNPM em Roraima 

José Altino Machado - Presidente da União 
dos Garimpeiros da Amazônia Legal 

Em 9 de junho de 1995 
Essem Pinheiro Filho - Secretário da Fazenda 

de Roraima 

Manoel de Lima Mendes - Secretário de Segu
rança Pública do Estado de Roraima 

Crisnel Francisco Ramalho - Presidente do 
Sindicado dos Garimpeiros de Roraima 

Alfredo da Silva - Presidente da Associação 
dos Povos Indígenas de Roraima 

Nelino Galé - Coordenador do Conselho Indí
gena de Roraima 

Em 22 de junho de 1995 
Gastão Lobosque Neves - Di reter da Ta boca, 

Empresa da Holding Paranapanema 
Em 29 de junho de 1995 
Francisco José Schettino - Presidente da 

Companhia Vale do Rio Doce 
Breno Augusto dos Santos - Presidente da 

DOCEGEO 
Em 19 de setembro de 1995 
Raul Belens Jungmann- Presidente do IBAMA 
Em 21 de setembro de 1995 
Getúlio Neiva - Secretário Adjunto de Recur

sos Minerais, Hídricos e Energéticos de Mina$ Ge-
rais 

Paulo Nantes - Chefe da área de mineração 
do DNPM, em Minas Gerais 

Xisto de Oliveira Andrade - Mineração de !tal
tinga de Nova Era, Minas Gerais 

José Mauricio Neto - Presidente do Sindicato 
das Indústrias Extrativas de Ouro- SINDIEXTRA 

Cláudio Scijar - Instituto de Geociências da 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Andréia Silveira- Professora da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

João César Pinheiro - Confederação Nacional 
dos Traibalhadores do Setor Mineral 

Carlos de Faria Tavares-Mineração lta!iaia do Sul 
Em 22 de setembro de 1995 
Robson Caio de Andrade - Presidente da ~ 

ciação dos Corretores de Gemas de Teófilo Otoni- MG 
Benedito de Oliveira Bento - Vice-Presidente 

do Sindileste de Nova Era- MG 
Paulo Fernando Soares de Oliveira - Prefeito 

de Governador Valadares 
José Geraldo de Aquino- DPF de Governador 

Valadares, em Minas Gerais 
Romário Ribeiro - DNPM de Governador Vala

dares 
Em 23 de setembro di! 1995 
Kali! Kassim Elawar - ASSociação dos Comer

ciantes Exportadores de Gemas e Jóias do Brasil 
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Salvador Moreira Gomes Presidente da 
Coorpervale 

Sarnir Sagih Aouar- Prefeito de Teófilo Otoni 
Em 27 de setembro de 1995 

Dom Aldo Mongiano - Bispo Diocesano de Ro
raima 
Em 7 de novembro de 1995 

Gilberto Duarte Prado - Diretor da LEASE
CORP Serviços 
Em 8 de novembro de 1995 

Jaime Verissirno Campos - Ex-Governador do 
Estado de Mato Grosso 
Em 9 de novembro de 1995 

Marcos Ventura Guimarães - Tenente-Coronel 
do Exército · 

Sérgio Casadey Florêncio - Presidente da 
COOGEMIG 

Antonio Edson Deroma - Delegado aposenta
do da Polícia Civil de Minas Gerais 
Em 14 de novembro de 1995 

Pedro Pedrosslan - Ex-Governador do Estado 
de Mato Grosso do Sul 

Geraldo Antonio Dias - Chefe de inquérito poli
cial para apurar a extração clandestina de diamantes 
e ouro no Vale de Jequitinhonha 

2.2- Resumo dos Depoimentos 

Elmer Prata Salomão - Oiretor-Geral do DNPM: 
(em 7 de abril de 1995) 

Inicialmente, "afirmou, perante a CPI, que o 
ambiente econõmico e político para a mineração tor
nou-se progressivamente insalubre já a partir do iní
cio da década de 80. E que os investimentos na ex
ploração de novos depósitos minerais desabaram de 
US$242 milhões em 1982 para US$49 milhões em 
1991. As principais razões para essa queda são a 
instabilidade das regras econõmicas, ambiente infla
cionário, adverso a investimentos de risco, a legisla
ção mineral excessivamente regulamentadora, o de
saparelhamento do Departamento Nacional da Pro
dução Mineral, a interrupção dos levantamentos 
geológicos básicos, a eliminação sistemática de in
centivos, e as restrições impostas ao capital estran
geiro na mineração pela Constituição de 1988. So
bre o garimpo, afirmou que há um discurso ideológi
co a suportar a garimpagem: o de que ela resolve 
um problema. Isto não é verdade. Não há um único 
local do Brasil contemporãneo em que o garimpo 
trouxe solução para problemas sociais. 

As ações governamentais devem, portanto, 
pautar-se pelo resgate da dignidade destes concida
dãos, embora infelizmente suas vozes estejam aba-

fadas por falsos líderes e por organizações não repre
sentativas. 

Quase inteiramente fora de controle, o garimpo 
tem causado constrangimento ao Governo, como 
nos casos de invasões de terras indígenas e de terri
tórios de países limítrofes, além de se constituir um 
agente direto de degradação ambiental, lavra preda
tória, subversão de costumes, disseminação de 
doenças endémicas, evasão fiscal etc. 

Fez severas críticas à obrigatoriedade de as
sociação, imposta ao garimpeiro, que o toma re
fém de cooperativas ilegítimas, à descaracteriza
ção do garimpeiro como trabalhador: sem defini
ção, qualquer um pode declarar-se garimpeiro e 
perturbar a organização social, à perda de direitos 
como aposentadoria especial e pensão, por falta 
de documento identificatório, à exigência de com
plexos documentos técnicos para obtenção das li
cenças ambientais para legalização de áreas de 
garimpagem e concessão de permissão de lavras 
garimpeiras, as quais quase nunca estão ao alcan
ce dos garimpeiros e à criminalização da prodUção 
ilegal retirou do DNPM a competência para interfe
rir nos garimpos não legalizados e sua repressão 
compete à Polícia Federal, que tem apresentado 
restrições quanto a esta competência. 

Disse, também, que os problemas com contra
bando de bens minerais têm se concentrado em três 
produtos principais: as pedras preciosas, a cassíteri
tae o ouro. 

E no caso das pedras preciosas afirmou que 
estas são extremamente sensíveis a excessos tribu
tários. Quando tributadas acima de seu limite de 
competitividade, derivam para a informalidade, sen
do praticamente impossível controlar a evasão por 
via de ação repressora. O caminho da legalidade 
passa pela adequação da carga tributária e pela re
gularização dos garimpos. 

Disse que cerca de 80% do ouro novo produzi
do no mundo é consumido pela indústria joelheira 
No Brasil, em virtude de uma polftica tributária equi
vocada, não há condições para emergir uma indús
tria de jóias poderosa, compatível com nosso poten
ciai aurífero e gemológico. Praticamente todo o ouro 
comercializado no País destina-se ao seu uso corno 
ativo financeiro, uma vez que é incipiente o consumo 
industrial regular. 

A partir de 1990, com a criação do chamado 
dólar turismo, o Banco Central passou a realizar a 
operação de arbitragem (na qual o ouro é convertido 
em moeda nacional equivalente ao dólar turismo e o 
Banco Central vence o ouro no exterior, recebendo 
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em moeda forte e C!llllPletando a operação) e prati
camente eliminou o descaminho do ouro. 

E que a arbitragem, antes exclusiva do Banco 
Central, foi recenteli'lll!!1te estendida a todo o sistema 
financeiro, que estã agora habilitado a realizá-la di
retamente. Com essas condições dificilmente ocor
rerá mais no País c0 contrabando de ouro, uma vez 
que a arbitragem ct:lS!a muito menos que a taxa co
brada pelo 'doleiro• ,para vender o ouro no exterior. 

No caso da cassi!erita, ressaltou que o contra
bando atingiu níveis alarmantes em 1989, devido ao 
descontrole da produção de Bom Futuro, em Rondô
nia E que a partir de 1990, empreendeu-se signifi
cativo esforço para regularizar a produção em Bom 
Futuro, e em ·qüe pese não ter sido ainda possível 
alcançar um processe ajustado de produção, obte
ve-se uma expressiva redução do descaminho. 

Sobre o contrabando em geral, é de opinião 
que como não se pode caracterizar como crime o 
trânsito ilegal intertronteiras de materiais não proibi
dos à export;~ção, e como a maioria dos produtos 
são liberados para exportação, o contrabando é tra
tado como contraveRSão, suprida com o recolhimen
to dos tributos devidos e respectivas multas. Assim, 
toma-se urgente uma lei que venha a dotar a Policia 
Federal, a quem incumbe a repressão desse ilícito, 
dos instrumentos-legais indispensáveis à sua ação. 

Finalmente, apresentou as seguintes sugestões:· 
a) a aprovação do Projeto de Lei n• 117194, já 

aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramita
ção no Senado. O projeto compõe o chamado Pro
grama para a Mineração. Com sua aprovação, se
riam significativamente acelerados os procedimentos 
para tramitação de tdulos minerários, aliviando os 
mineradores e contribuindo para que o DNPM possa 
oferecer rapidamente as autorizações de pesquisa e 
intensificar a fiscalização; 

b) a normalização do pagamento de uma taxa 
anual por hectare/ano, o que será alcançado com a 
aprovação do Projeto de Lei n• 4.194/93, atualmente 
na Comissão de:..Minas e Energia da Câmara. Este 
projeto também. 'é iirtegrante do Programa para Mi
neração e estabelece os emolumentos a serem pa
gos no ato dos requerimentos de pesquisa; 

c) a modernização da Lei n• 7.805/89, que tem 
se revelado de difícil aplicação e que tem se mostra
do inepta para regularizar a atividade extrativa; 

d) elaboração de projeto de lei que caracterize 
como crime o trânsito ilegal de minerais através de 
fronteiras; 

e) regulamentação do art. 231, § 3• da Consti
tuição, que trata da mineração em terras indfgenas. 

Um projeto de lei, que representou o consenso, após 
um ano de amplas discussões, foi incorporado ao 
Estatuto das Sociedades Indígenas. Este Estatuto 
aguarda apreciação pelo plenário da Câmara. Dada 
a urgência e relevância dessa questão, a recomen
dação é para que este capítulo seja transformado 
em projeto de lei, pois representa o melhor consen
so a que se pôde chegar, e desta forma possa ser 
aprovado com rapidez; 

f) a remoção das restrições constitucionais ao 
capital estrangeiro na mineração; e 

g) a aprovação de projeto de lei sobre águas 
subterrâneas. 

Vicente Chelotti - Diretor do Departamento 
da Polícia Federal 

(em 11 de abril de 1995) 
De inicio, o depoente fez uma explanação so

bre o papel do DPF na conjuntura policial brasileira e 
sobre sua presença nas regiões de garimpo de ouro 
e cassiterita, mostrando que à Polícia Fede,..! não 
compete a investigação nestas áreas, mas sim inter
vir, quando solicijada, em apoio à Polícia JuÇiciária 
Estadual. Explanou sobre a legislação conc{mente 
à repressão de ilícitos penais, tais como o contra
bando e descaminho de minerais e metais e discor
reu sobre fatos geradores de exportações de mine
rais, afirmando que a aplicação de imposto é rara. 
Referiu-se, também, a acordos celebrados por mine
radoras e cooperativas de garimpeiros, especifica
mente no garimpo de Bom Futuro, em Rondônia, 
mostrando que o DPF só intervém quando há des
cumprimento do acordo e quando se trata de expor
tação que envolve o Ministério das Relações Exte
riores. Mostrou a dificuldade por que passa o Depar
tamento que dirige, em virtude de estar desaparelha
do, tanto em pessoal, como em viaturas, para de
sempenhar suas funções. Fálotftambém sobre o re
lacionamento do DPF com o Poder Judiciário, men
cionando vários fatos ocorridos nas regiões dos ga
rimpos e como têm se comportado os juízes nas 
sentenças processuais condizentes com as infraçõ
es penais e referentes aos minérios. 

Mostrou, ainda, a situação das áreas que con
têm maior incidência penal, desculpando-se por não 
possuir todos os atos e procedimentos adotados nas 
áreas de descaminho e contrabando de minérios, 
principalmente no Pará e no Mato Grosso do Sul, 
discorrendo sobre as situações nos Estados do 
Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais e 
Roraima Falou sobre a <lfleração conjunta do DPF 
com a Funai, no que se refere aos índios, princi
palmente na reserva indígena dos Yanomamis. 
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Fez breve relato sobre a situação de alguns garim
pos brasileiros e como vem agindo, ar, a Policia Fe
deral. 

Lamentou que os preceitos legais não se 
coadunam com a conjuntura garimpeira, pois, no 
Brasil, conforme dados do DNPM, existem, aproxi
madamente, dois mil pontos de garimpo, sendo 
que apenas 10% se encontram regularizados. 
Diante dessa situação, cotejando com os retro
mencionados dispositivos penais, a Policia Fede
ral teria que instaurar inquérito policial e, conse
qüentemente, autuar, em caso de prisão em fla
grante, a maioria das pessoas que estão exploran
do os 90% dos pontos de garimpo, ainda não re
gularizados. Se fosse agir dessa forma, não have
ria estabelecimentos prisionais suficientes para re
ceber tamanha quantidade de pessoas. Isso cria 
um enorme problema para a Polícia Federal. Além 
de não possuir mecanismo que possibilitem a re
pressão a· todos os infratores, seria temerosa tal 
ação, pois causaria alé clamor social, razão pela 
qual o DPF tem atuado, quando acionado pelo 
DNPM, nas fronteiras, evitando a repressão in 
loco. 

Sobre o contrabando ligado ao narcotráfico, 
ressaltou que existem somente indícios. Percebe-se 
que o garimpo é utilizado muitas vezes para masca
rar ganhos auferidos com o tráfico de entorpecentes, 
principalmente o de cocaína. Casos concretos não 
temos: só temos essas suspeitas de "lavagem de di
nheiro", mas não são os garimpos; são as pessoas 
que procuram esses garimpos para fazer o mascara
mente de ganhos. 

Sobre as limitações da atuação da Policia Fe
deral, foi enfático ao afirmar que através de uma 
portaria interministerial, patrocinada pelo DAC, se 
disciplinou, nos aeroportos, áreas de atuação, onde 
se delimitou a parte da Polícia Federal, a parte do 
DAC, a parte da lnfraero e parte da Receita. Não há 
um entrosamento entre esses órgãos. Muito pelo 
contrário. Existe, sim, rivalidade. 

Segundo o depoente, a Policia Federal, hoje, 
nos aeroportos, por incrível que pareça, somente 
atua, especificamente, na área internacional, carim
bando passaportes. Não fiscaliza nenhum tipo de 
bagagem, porque esse serviço está sendo feito pela 
lnfraero que, por sua vez, terceirizou-o a uma em
presa que não sabemos como foi contratada. 

A carência de pessoal é tão grande que há 6 
ou 8 anos a Polícia Federal contenta-se tão-somente 
em fazer aquilo que está à sua frente. Já não se faz 
uma investigação aprofundada. 

Sobre o contrabando de cassiterita em Bom 
Futuro, sublinhou que as Leis n" 8.176 e 7.805 tra-

tam da exploração em garimpos que não tenham 
permissão ou que estejam irregulares e que sejam 
de áreas pertencentes à União. Como a empresa 
Ebesa tem, junto ao DNPM, o certificado para per
missão de lavra, não é possível caracterizar a saída 
da cassiterita como ilfcito. 

Enquanto permanecer na legislação a expres
são "exportação suspensa de estanho e cassiterita", 
a Justiça entenderá que isso não é considerado um · 
ilfcito penal, não sendo possível enquadrar esse es
tanho ou cassiterita que está sendo transportado 
para o outro lado como contrabando, mas urna mera 
infração administrativa que tem de ser aplicada pelo 
DNPM. 

Finalizando seu depoimento, apresentou as se
guintes sugestões: 

a) buscar medidas que possibilitem a agiliza
ção da regulamentação dos garimpos ou propor um 
projeto de lei que caracterize como crime o trânsito 
ilegal de mercadorias através ·de fronteiras; 

b) dotar o DNPM de recursos materiais em 
quantidade adequada para suprir suas necessida
des, mormente na parte de fiscalização; 

c) implantar representações do DNPM em 
áreas de fronteira nos Estados que possuem quanti
dade expressiva de garimpos minerais e metais; e 

d) aprovar o Funrepol, que visa o reaparelha
mento e a operacionalização da Polícia Federal. 

Carlos Olti Berbert - Presidente da Compa
nhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(em 18 de abril de 1995) 

Inicialmente, fez um retrospecto e retrocesso 
na história da mineração brasileira, onde primeiro 
houve a fase do pinoneirismo, de 1500 a 1811; pos
teriormente, a fase dos estrangeiros, de 1811 a 
1907; a primeira fase nacional iniciou-se em 1907 e, 
na sua opinião, terminou em 1990, iniciando-se ar a 
segunda fase nacional. 

Após discorrer sobre cada uma dessas fases, o 
depoente disse que o programa de mineração - en
viado em 1993, pelo Presidente Itamar Franco ao 
Congresso se constitui na segunda ação mais im
portante do Governo depois da década de 70, segui
do do Primeiro Plano Decenal, e que o Brasil hoje 
tem um serviço geológico e um "Bureal de Minas" 
bem definidos, nas instituições CPRM e DNPM, res
pectivamente é mais recentemente foi lançado c> 
Plano Plurianual para o Desenvolvimento do P 
Mineral, e esse é o documento básico quE' 
ger, daqui por diante, as ações do Governo, 
presas, inclusive na área mineral. 
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Fala-ndo sobre as atribuições da CPRM, o 
depoente ressaltou que a mesma foi criada para 
estimular o desccbrimento e intensificar o apro
veitamento dos recursos minerais e hídricos do 
Pafs; para orientar, incentivar e cooperar com a 
iniciativa privada e ação estritamente limitada 
aos campos de recursos minerais e dar apoio 
administrativo e técnico aos órgãos dá adminis
tração direta do então Ministério das Minas e 
Energia - MME, e como a CPRM foi uma das 
empresas encarregadas de certa politização, 
vem executando trabalhos para o DNPM, para o 
DNAEE e para a Sudene. A CPRM tem as se
guintes atribuições, dentre outras: subsidiar a 
formulação da política mineral e geológica junto 
com o DNPM e MME; trazer subsídios e partici
par do planejamento, da coordenação e executar 
os serviços de conhecimento da geologia e da 
hidrologia brasileira, sob a responsabilidade da 
União tendo, também, como objetivo estimular o 
descobrimento e o aproveitamento de recursos 
minerais e hídricos, conforme fazia anteriormen
te; orientar, incentivar e cooperar com entidades 
públicas ou privadas na realização de pesquisas 
e estudos geocientíficos; elaborar sistemas de 
informações, cartas e mapeamentos que tradu
zem o conhecimento geológico e hidrológico na
cional, seja ele Governo ou iniciativa privada; co~ 
laborar com projetes de preservação do meio 
ambiente, complementando ações do lbama e de 
outros órgãos estaduais. O depoente relatou os 
programas que estão sob a responsabilidade da 
CPRM, os quais não estão mais restritos ao se
ter mineral tão-somente, sendo alguns junto à 
Prefeituras, DNAEE e montagem de sistemas de 
recursos naturais em bancos de dados, num sis
tema avançado e moderno, bem como serviço de 
captação de água substerrãnea, por meio de 
perfurações. 

Discorreu, também, os principais minerais no 
Brasil, e mostrou'l:nna tabela que cita os minerais de 
todos os estadÓs brasileiros e ressaltando que as 
províncias minerais auríferas de pedras preciosas, 
cassiterita, que são temas desta CPI, referente a 
contrabando, e se o mesmo existe, se existe, repe
tiu, seria de gemas, de ouro e diamantes. Conduto, 
o contrabando de ouro existiu somente até quando o 
Banco Central passou a comprar o produto produzi
do no País, a preços internacionais, passando a não 
existir interesse do garimpeiro ou de quem quer que 
seja na venda do ouro e com relação ao contraban
do de cassiterita através da Bolívia, não há nenhu-

ma informação oficial, mas somente através dos jor
nais. Porém, o contrabando de pedras existe devido 
à política de taxação de minérios e não existe, real
mente, uma política para gemas no País. 

Dinarte Madeiro - Presidente da Fundação 
Nacional do Índio- Funai 
(em 4 de maio de 1995) 

Ressaltou o caráter ilegal da garimpagem em ter
ras indígenas (34 áreas, segundo ele), e os malefícios 
que traz para os índios. Falta regulamentação do Pará
grafo 3", do art. 231, da Constituição Federal. 

Esclareceu, também, que o papel da Funai é tra
tar da questão indígena e não do problema da garim
pagem, que está, teoricamente à cargo do DNPM. 

Frisou que a Operação Yanomami foi muito 
desgastante para a Funai, embora o resultado tenha 
sido alentador, pois foram retirados cerca de 3.000 
garimpeiros da área. 

Teceu, também algumas considerações sobre 
a sistemática de demarcação de terras indígenas, 
adotado pelo Governo Federal. 

Na sua opinião, não tem cabimento a c;liação 
de uma Nação Yanomami, já que os índios sáo bra
sileiros e estão conscientes dessa condição, sendo, 
também, contrários a internacionalização da Amazõ-
nia. 

Fez várias intervenções em defesa da atuação 
da Funai especíalmente em Roraima, reclamando 
dos parcos e cada vez menores recursos orçamen
tários alocados para a Funai, nos últimos anos. 

Finalmente, debateu-se a extensão, para al
guns inaceitável, da área Yanomami, situada no ex
tremo Norte, abrangendo partes dos territórios do 
Brasil e Venezuela. 

José Alves da Silva - Presidente da Confe
deração Nacional dos Garimpeiros (em 05 de 
maio de 1995) 

Inicialmente. criticou a maneira como vem sen
do tratado por garimpeiro: com desdém e arrogância 
pelo doutos da mineração formal. 

Rebateu as acusações de que os garimpeiros 
traficam o ouro. 

Rechaçou, também, as dimensões da chama
da chacina Yanomani, culpando a imprensa pelo 
destaque que deu ao episódio: 72 índios mortos. 
Após muita investigação, por parte do depoente, 
com técnicas, com investigadores, até em nível in
ternacional, chegou-se a conclusão de que só uma 
caveira, que não se sabe !!é de fndio ou de branco, 
foi encontrada. Até hoje pesa sobre a comunidade 
garimpeira a responsabilidade deste episódio. 
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Segundo ele, a grande questão da mineração, no 
Brasil, é o seu aspecto legal. O Código de Mineração, 
que está obsoleto, não "anda" no Congresso Nacional. 

Natan Blanche - Presidente da Associação 
Nacional de Ouro e Câmbio 
(em 9 de maio de 1995) 

Fez um breve relato sobre sua atuação no Pro
jeto Brasil-Ouro, a partir de 1980. 

Seu intento, na CP I, é demonstrar que, no Bra
sil, não há contrabando de ouro. 

A seguir, fez uma análise técnica dos históricos 
equívocos cometidos pelo Brasil quanto à sua polftica 
tributária e mineral em relação ao ouro, quase sempre 
em dissonância com as leis do mercado mundial. Tan
to assim que, somente em 1986, houve o reconheci
mento do ouro como ativo financeiro. Com o advento 
da Constituição de 1988 sacramentou-se o ouro como 
ativo cambial e instrumento financeiro, regido por nor
mas do Banco Central. O seu Art. 153, regulamentado 
pela Lei 7. 766, provocou a eliminação do contrabando 
até então existente, dando lugar à ·normalização e à 
normalização do câmbio flutuante. No entanto, segun
do o depoente, o espírito da lei não foi respeitado e so
bre a taxação de 1 o/o, prevista constijucionalmente, 
houve um acréscimo de 2% de Confins e 0,65% de 
PIS, elevando sua tributação ao patamar de 3,65%, o 
que inviabiliza o ouro como ativo financeiro e incentiva 
a volta à contravenção. 

Sustentando a tese de que o ouro deve ser pou
co tributado, o depoente afirma que ele não pode nas
cer pobre. Se o imposto é baixo na primeira aquisição, 
o ouro gera riqueza, fica dentro da Nação, disponivel 
para o Banco Central fazer politica monetária e cam
bial, age como muttiplicador econõmico. Sustentou, 
ainda, que para não se dar vantagem ao contrabando, 
nem no garimpo nem na mineração, é preciso que o 
ouro entre no circuito legal, sendo tributado na Bolsa, 
como Imposto de Renda, o PIS, o Finsocial ou qual
quer outro ganho, mas não na fonte, na boca da mina 
ou do garimpo. Na sustentação da sua tese o depoen
te apresentou gráfico produzido pela Fundação Getúlio 
Vargas, em que se pode observar a produção de ouro 
no Brasil, tanto da registrada (vendida com nota) como 
da estimada (vendida sem nota). 

Teceu ainda o depoente considerações sobre o 
mercado da indústria joelheira. 

Ricardo Lerner - Presidente do Instituto 
Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos 
(em 12 de maio de 1995) 

Ressattou, inicialmente, que faria um pronun
ciamento mais político-setorial do que técnico. 

Frisou que a nossa indústria de lapidação, com 
certeza, está mais atrasada do que a italiana na dé
cada de 50. Talvez até esteja na década de 1 o ou 
20 em relação à lapidação internacional. 

Tão preocupante quanto a legislação tributária 
é a complicação fiscal. O índice de funcionários pro
dutivos em relação aos funcionários administrativos 
neste setor está se tomando um absurdo. A parte 
administrativa custa em média, hoje, 40%, e a parte 
produtiva, 60"/o. A parte administrativa não poderia 
influenciar no custo em mais de 15%, em qualquer 
parte do mundo, mas nós temos que prestar tanta 
satisfação ao fisco, de modelo três, disto e daquilo, 
temos uma balbúrdia de livros fiscais que têm de ser 
mantidos em ordem. E nossos concorrentes não têm 
esse tipo de imbróglio fiscal que lemos aqui. 

Estamos entrando em um caminho muijo peri
goso, o do desestimulo da atividade empresarial e o 
estímulo muito forte das atividades financeiras. So
mente 30% desse setor é legal; 70% desse setor 
atua na informalidade. O formal, cada vez mais pe
nar.zado, tende a procurar outros setores, seja até o 
de investimento, pura e simplesmente, que está dan
do 40% ao ano real, mais do que a indústria 

Conclui, convocando os políticos a alavancar o 
setor, para que se tome competüivo, com uma legis
lação fiscal adequada e descomplicada. 

Raimundo Vlanna - Presidente da Associa
ção de Joalheiros e Empresários de Pedras Pre
ciosas de Minas Gerais 
(em 12 de maio de 1995) 

Disse, ao iniciar sua fala, que os depoentes 
que lhe antecederam já tinham esgotado o assunto, 
mas, preconizou uma adequação tributária, uma 
simplfficação no processo de exportação, porque 
atualmente a situação é propicio ao descaminho. 

Outro problema seríssimo à própria figura hu
mana do garimpeiro, que é uma pessoa muito sim
ples, praticamente sem cultura. Para legalizar o seu 
produto, teria uma dificuldade muito grande. Tem su
gerido, há bastante tempo, que se formem coopera
tivas nos principais pontos de garimpo. A cooperati
va, uma vez formada, entraria com o processo para 
legalização desses produtos. 

Grande parte dos compradores estrangeiros, 
que adquirem o produto, levam a mercadoria ilegal
mente e o fazem porque não têm como legalizar o 
produto. 

Uma forma de combater o descaminho, o con
trabando, é fortalecer a indústria, utilizando o produ
to aqui dentro. 
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Preg0u, também, o fortalecimento da indústria 
joalheira. 

Finalmente, conclamou a todos a ajudar o selar. 
Hecliton Santini Henriques - Diretor Execu

tivo do Instituto Brasileiro de Gemas e Matais 
Preciosos 
(em 12 de maio de 1995) 

Iniciou o seu relato, lembrando que a Inconfidên
cia Mineira foi ferta por Tiradentes, tendo como motivo 
básico a derrama e a imposição de um imposto, àque
la época, considerado abusivo de 200/o. Procurou des
monstrar que o setor joalheiro hoje está pagando 51% 
e, em alguns Estados, 65%, onde o ICMS é de 25%. 
Ou seja, estamos pagando duas ou três vezes mais do 
que estávamos na Coroa. 

A respetto do ouro, frisou que o Brasil é talvez 
o país que tem o maior potencial aurífero âo mundo, 
e seu custo de produção é relativamente baixo e 
muito competitivo. Acredita que, com uma possível 
mudança na legislação, no que se refere à absorção 
de capital estrangeiro, teremos, na próxima década, 
um boom de produção de ouro. 

Uma das grandes vantagens do setor aurífero 
é que ele é altamenta intensivo em mão-de-obra. É 
um setor que pode realmente responder de fonma rá
pida à necessidade de geração de empregos. 

Sobre o setor de gemas, frisou que talvez 95% 
da produção brasileira ainda seja feita por garimm
peiros, em lugares inóspitos, de difícil acesso e, por
tanto, com reduzido controle na sua produção e oo
:nercialização. 

Este é um setor altamente intensivo em mão
de-obra e que pode realmente responder de fonma 
rápida à necessidade de geração de empregos. 

O comércio internacional de ouro e gemas é li
vre. Não existem, nortrialmente, impostos de impor
tação e exportação para matérias primas e pedras 
lapidadas; e as alíquotas para artigos de joalheria 
são reduzidos. Possui grande sensibilidade à carga 
tributária. · 

Sobre o contratiando, disse que a gema sai de 
forma irregular e o·:auro também, porque não há um 
esquema legislativo, tributário e fiscal adequado que 
possa realmente dar condições objetivas e práticas 
para que aquela situação seja regulamentada. 

As experiências internacionais e mesmo as ex
periências do Brasil, comprovam que qualquer pro
grama de desenvolvimento desse setor teve, na 
adequação fiscal e tributária, condição essencial. 

O objetivo é tomar o Brasil um dos maiores ex
portadores de gemas, jóias e bijuterias, a partir da 

exploração racional do potencial do setor, notada
mente, em termos de beneficiamento de matéria-pri
ma, de geração de empregos e de renda de divisas. 
Qual a nossa meta para o ano 2000? Vamos gerar 
US$1,5 bilhão ao ano de renda adicional e 15 mil 
novos empregos diretos. Com isso, pretendemos al
cançar US$1 milhão/ano de divisas. 

Finalmente, apresentou as seguintes sugestões: 
a) o financiamento adequado às características 

e peculiaridades do setor. É preciso muito mais capi
tal de giro do que capital fixo; · 

b) a adequação da legislação minenal, fiscal e 
tributária nos ãmMos federai e estadual. Essa é a 
condição sine qua non para o sucesso desses pro
jetas; 

c) a reformulação da Lei n• 7.805189, que regu
la a produção de minerais garimpáveis, com a finali
dade de viabilizar a regularização das áreas produ
toras; 

d) a redução da alíquota do lP I para zero; 
e) a redução da base de cálculo do ICMS nas 

operações internas estaduais de ouro bruto. _para 
que tenha o percentual de 1%,o mesmo tratamento 
que o ouro; artigo financeiro; " 

f) a regularização das áreas produtonas de 
ouro e gemas; e 

g) a incorporação de novos métodos e técnicas 
de gerência, produção e tnatamento, com ênfase na 
pequena mineração e nas cooperativas, que pode
riam substituir a figura tradicional do garimpeiro. 

Dídimo Graciliano de Oliveira - Administra
dor Regional da Fundação Nacional do índio -
FUNAI 
(em 18 de maio de 1995) 

Garantiu logo no início de seu depoimento, não 
haver qualquer área indígena sendo objeto de explo
ração mineral no momento em Rondônia, embora 
muitas vezes ocorram invasões por garimpeiros. 

É a favor do aproveitamento dos recursos mi
nerais existentes nas terras indígenas, desde que, 
como reiteradamente enfatizou, ocorra de fonma or
denada. A esse respeito, expressou sua esperança 
de desenvolver-se atividade minerária nas terras 
dos índios submetidos à imprescindfvel ordenação, 
para que todos possam na verdade receber os be
nefícios das riquezas do solo de Rondônia. 

Antônio Santiago - Assessor da Superften
dência Regional do Incra em Rondônia 

(em 18 de maio de 1995) "' 
Inicialmente, esclareceu que as sete áreas que 

são objetos de atividade de mineração no Estado de 
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Rondônia,· e que estão ainda em funcionamento, não 
apresentam conflitos pela posse da terra. 

Disse, depois que cerca de 25% do Estado de 
Rondônia são constituídos de áreas indígenas, re
servas florestais e biológicas e florestas nacionais. 

lnfonnou, ainda, que grandes contingentes de 
agricultores trocavam a agricultura pelo garimpo, 
afirmação esta contestada pelo Senador Emandes 
Amorim, que é de opinião que o garimpo é a reden
ção para os agricultores. 

Finalmente, também frisou que o Incra nos 
anos 70, assentou na região de Ariquemes, cerca de 
125 fammas que, posteriormente, toram abrangidas 
pela reserva dos índios Uru e Uau-Uau. Sabe-se 
que a legislação indígena é muito forte. A funai ga
nha praticamente todas as questões quando se refe
re à área indígena. Então o Incra não concorda com 
a pol ílica adotada pela Funai neste caso, porque 
quando o Incra assentou as famílias ali não havia 
nenhuma notícia de que a área era indígena. Poste
riormente, ela foi aumentada violentamente. Então 
dá um milhão e oitocentos mil hectares de área indí
gena. E, conforme trabalhos do Incra nas proximida
des, não se detecta tantos índios assim. O número é 
pequeno. E como já foi dito sempre é objeto de con
flitos. 

Hudson Alvarenga Morais - Coordenador 
Regional da Polícia Federal em Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Preferiu responder às indagações dos Senho
res Senadores, a respeito da aiuação do DPF, em 
Rondônia. 

Disse que a Polícia Federal não age ex ofício 
no caso da mineração, justamente em face da ca
rência de pessoal. 

Queixou-se sobre o número de policiais exis
tentes em sua coordenação frisando que é. o mesmo 
que havia no passado, ou seja cerca de 1 O delega
dos na capital, dois em cada delegacia e cerca de 
20 agentes nas delegacias cerca de 50 agentes para 
tentar resolver pelo menos uma parte dos problemas 
de atribuição da Polícia Federal. São 70 agentes e 
20 delegados. 

Hoje, a situação real é de 3 delegados para o 
Estado inteiro, quatro escrivães também no Estado 
inteiro e 21 agentes. 

Perguntado qual o problema mais grave para 
a Polícia Federal, se o contrabando de minério ou o 
problema do narcotráfico, o Dr. Hudson respondeu 
que em razão da proximidade do Estado de Rondô
nia com a Boi ívia, o problema do narcotráfico é o 
mais sério. O contrabando também não pode ser 

desprezado, porque há essa conotação de ser nego
ciado com cocaína na Bolívia. 

Por causa da extensão da fronteira, 1300 Km 
existe o perigo de troca de minério por narcotráfico. 
Existe, inclusive, registro de troca de veículos e aviõ
es furtados por droga. Com relação à cassiterita, 
creio que ocorre o mesmo fenômeno. 

João Closs Júnior - Secretário da Fazenda 
do Estado de Rondônia 
(18 de maio de 1995) 

Fez um retrospecto de sua atuação como Se
cretário da Fazenda de Rondônia 

Afirmou que nos últimos quatro anos - isso já 
foi levado ao conhecimento do público - assistimos 
ao desmantelamento da estrutura tributária do Esta
do. Para se ter uma idéia, há quatro anos não se au
dtta nem se inspeciona a arrecadação das agências 
de renda. Ainda hoje, paga imposto quem quer, 
quando quer, para quem quer e quanto quer. Infeliz
mente, essa é a siiuação da estrutura da Secretaria 
da Fazenda, que já é do conhecimento do povo de 
Rondônia 

Sobre as dificuldades de ordem legislativa, afir
mou que a Constituição nos deu com uma mão, a 
competência tributária da União, e a legislação intra
constitucional nos tirou, com a outra, os instrumen
tos que podiam viabilizar a cobrança do tributo. 

Temos hoje vigente no Pafs a Lei n• 8.137, que 
trata de crimes contra a ordem tributária Vamos fiscali
zar o acontecimento, a realização, a hipótese da exiS:. 
tência de crime ii!Cíto tributário, que trata exclusiva
mente da evasão de receita Se houver o crime de ilíci
to penal, a competência foge do Estado. Porque não 
tendo origem a mercadoria, a casstterita, a competên
cia de fiscalização é da União. Aí, a Polícia Federal 
tem que agir e não mais o Estado. Quem faz a apreen
são, como prova da materialidade do crime e anterior
mente ao crime de extração irregular do minério é a 
União. O Estado fica sem instrumento para cobrar e 
punir quando acontece o ilíctto tributário penal. 

Disse que o agente tributário que tentar C<;:Jra
ro imposto, legalizar, portanto, a ordem tributária, o 
minério apreendido sem origem, sem nota fiscal ou 
sem autorização de lavra, está sujeito às penalida
des impostas na legislação federal. 

A respeito da necessidade de maior fiscaliza
ção, inclusive quanto ao teor do minério que sai, fa
lou sobre a cassiterita. Surpreendentemente, consta
tou que na cassiterita ln natura, que saíam sem 
fundição, existe um alto percentual de ouro agrega
do e que saiam do Estado riquezas sem pagar tribu-
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to, pois não era fundido aqui. Outros minérios agre
gados também iam embora, e vão até hoje sem dei
xar tributo no Estado. 

Sugeriu, finalmente, que se regulamente os ar
tigos carecedores de lei complementar, que definem 
o fato gerador, as alíquotas os contribuintes o que 
implica, em outras palavras, fazer um novo Código 
Tributário Nacional para substituir esta temporarie
dade do Convênio 66. 

Marco Antônio Carlos Cotrim - Delegado da 
Receita Federal em Rondônia. 
( 18 de maio de 1995) 

Limitou-se a responder às indagações dos Se
nhores Senadores, pois a participação da Receita, 
hoje, na questão da mineração é diminuta. Cinge-se 
à recepção do material apreendido e à sua destina
ção. Fez menção a inquérito sobre o contrabando de 
cassiterita. 

Francisco Sales - Deputado Estadual de 
Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Há um enorme protecionismo pelos grupos de 
mineradores no nosso País. Em havendo o monopó
lio, como existe hoje no Galimpo Bom Futuro, só 
uma única empresa explora o minério de Bom Futu
ro, a cassitelita, no caso. Isso faz com que, primeiro, 
ela detenha todo o poder de declarar o que ela pro
duz e, a partir daí, pagar o que quiser, porque, na 
verdade, não há fiscalização nenhuma da Receita 
Estadual na região. 

Afirmou não ser contra a Ebesa ter o direito de 
explorar, mas que ela entre concorrendo com o livre 
mercado. Que ela vá competir com os garimpeiros, 
que vá competir com as cooperativas. No momento 
em que o País está tentando quebrar todo e qual
quer monopólio, uma empresa mantém, hoje, o mo
nopólio da exploração de minério no Brasil inteiro. 

Hoje, existe uma situação de conflito. Há vários 
garimpeiros que têm seu pedaço de terra. Bes estão 
trabalhando. Agora, são obrigados a vender 80% de 
sua produção para à.Ebesa, e os 20% restantes po
dem vender no meroado, desde que a Ebesa forne
ça a nota, note bem, desde que a Ebesa forneça a 
nota. 

Wanderley Martins Mosinl - Secretário de 
Segurança Pública do Estado de Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Afirmou que tem enfrentado uma situação caó
tica no setor de segurança pública, haja vista que, 
para a área do garimpo, em Bom Futuro, especifica
mente, dispomos apenas de um delegado, dois poli-

ciais, um escrivão de polícia, uma viatura Fiat, e no 
período de chuvas somos obrigados a recorrer ao 
Prefeito ou a outros órgãos que tenham um Toyota 
ou carro similar para chegar a esses locais. 

Disse também que quanto à vigilância privada, 
um delegado verificou que a empresa mineradora 
está respaldada. Inclusive, obteve da administração 
anterior todos os alvarás e autorização do próprio 
Exército para compra de munição e armamento. 

João Maria- Presidente da COOPEGRO, em 
Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Falou sobre o Coopegro e respondeu às inda
gações dos Senhores Senadores. Negou que a Pa
ranapanema esteja brigando com a classe garimpei
ra. A briga, segundo ele, é entre empresas que têm 
interesse no minério e não têm outra atitude a não 
ser recorrer ao uso do nome do garimpeiro para tirar 
proveito dessa categoria. 

Oscarino Lopes Filho- Presidente da COO
GARI 

·(em 18 de maio de 1995) 
Falou, inicialmente, sobre o relacionamento en-

tre o DNPM e a Ebesa. ' 
Disse que a Coogari tinha uma liminar que lhe 

dava o direito de comercializar o minério. Nessa épo
ca, a Ccoperativa movimentou, só de exportações, 
algo em tomo de US$30 milhões, no ano de 1991. 

Osni Belice - Procurador da República, rep
resentante do Ministério Público Federal em 
Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Fez um retrospecto sobre sua atuação em 
Rondônia, como membro do MP, acumulando com 
as funções de Procurador Eleitoral e Advogado da 
União. 

A riqueza gerada deveria ser melhor distribuf
da, e parece que o legislador constituinte foi feliz em 
estabelecer que a preferência seria para as coopera
tivas garimpeiras que estão na área. 

E espera que, ao !inal do inquérito civil, que 
está tramitando no Ministério Público, poder apreciar 
essas questões e que o Judiciário dê logo uma pala
vra final sobre a legalidade, ou não, dessas conces
sões de portarias de lavra, quando, então, poderia 
haver um acordo. 

Adão Ferreira - Presidente da COOMIGA, 
em Rondônia (em 18 de maio de 1995) 

Esclareceu que a Cco~tiva que dirige não 
participa do acordo operacional com a Paranapane
ma. A COOMIGA e a COOGARI estão brigando na 
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Justiça Federal pelos direitos minerais, contestando 
as portarias de lavra da EBESA. E há uma paralisa
ção porque os nossos filiados permanecem dentro 
do garimpo de Bom Futuro, trabalhando com as 
suas próprias mãos, tirando o seu minério e sendo 
obrigados a vender para a EBESA pelos preços que 
ela quer pagar. 

Ressaltou que o garimpeiro é obrigado a ven
der 70% para a EBESA. Ocorre que, para que o ga
rimpeiro venda os 30% no mercado livre, ele tem 
que pagar à EBSA uma taxa de 9 ou 10%, tomando 
inviável a operáção, porque ele tem que pagar para 
a empresa, para a COOPEGRO, que fez o acordo, 
para a COOPERSANTA e mais a taxa da empresa, 
o que é inviável. E aí a empresa compra tudo. 

Defendeu o trabalho do menor de 12 anos no ga
rimpo, pois é melhor trabalhar do que roubar. Existem, 
no garimpo Bom Futuro 450 crianças sem escola Es
ses menores trabalham para suas famllias. 

Esclareceu que o garimpo Bom Futuro conta 
com uma escola mu~o precária e um posto de saúde. 

Denunciou, finalmenle, que as grandes empresas 
de mineração, desde 1970, vêm achacando, batendo, 
prendendo, fazendo o que bem entende com a classe 
trabalhadora. E discordou do representante do INCRA, 
no tocanle à existência de confioos nas minerações. 

Amílcar Adami - Delegado do DNPM em 
Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Inicialmente, prestou esclarecimentos sobre a 
Delegacia do DNPM por ele dirigida. 

Fez menção ao Plano Plurianual para o Desen
volvimento do setor mineral do Pais. 

Sobre a tramitação de licenças e alvanás, afir
mou que, após o advento da Lei n• 8.876, a docu
mentação já pode ser protocolizada em Rondônia 
(antes era em Manaus), o que facilita o andamento 
dos processos. 

Disse, também, que, por falta de recursos fi
nanceiros e humanos, hoje, está mais difícil acom
panhar os garimpos. O último estudo de acompa
nhamento data de 1989. Agora, só se acompanha 
quando há denúncias de garimpos ilegais. --

Falou, também, sobre a fiscalização dos garim
pos, dos mineradores e do garimpo Bom Futuro. 

Neuclayr Martins Pereira - Diretor da EBESA 
(em 18 de maio de 1995) 

Sobre a razão da queda no número de garim
peiros e de suas péssimas condições de vida, afir
mou que, segundo cadastramento feito pelo DNPM 
em meados de 1994, havia mais ou menos 70 a 80 

pequenas empresas operando em Bom Futuro, que 
tinham dezenas ou centenas de empregados e pro
duziam cerca de 1 O toneladas de concentrados de 
cassiterita por mês. Hoje, esse número não passa 
de uma dezena. Infelizmente para todos que traba
lham em Bom Futuro, não foi a impertinência, ou a 
opressão, ou a obrigatoriedade que a empresa tem 
de comprar ou vender os seus concentrados que le
vou a isso; foi a exaustão da própria jazida. Os teo
res são cadentes. Enquanto no começo do garimpo 
numa caçamba havia cerca de 200 quilos de miné
rio, hoje raramente encontramos 20. 

Desde 1985, o estanho passa por uma crise, que 
é inlemacional. Os preços caíram de 12 para 6,5 ou 7 
mil dólares por tonelada. Nos úHimos 3 anos, o preço 
não passou de 5,5 mil dólares em média. 

Aliado a esses preços, houve também a enor
me queda do câmbio a partir do real, quando o dólar 
chegou a R$0,84. 

A jazida de Bom Futuro foi uma grande contri
buinte do ICMS aqui no Estado. E chegou realmente 
a vinte e tantos por cento do ICMS escolhido, em ra
zão da grande quantidade que foi produzida e dos 
preços eram melhores do que hoje. Na verdade, a 
jazida de Bom Futuro tem uma história de produção 
onde já chegou a 35 mil toneladas em um ano, en
quanto que hoje isso não passa de 6 mil toneladas 
no ano de 1995. 

Hoje as empresas pagam 4,65%, além do im
posto único sobre minerais que pagavam até 1988. 
Esse número é duas a três vezes maior do que toda 
a redução de investimentos em pesquisa mineral fei
ta no País depois de 1988. Muita gente atribui a di· 
minuição maciça de investimentos em pesquisa mi
neral apenas à lei que colocou restrição à empresas 
estrangeiras, o que não é verdade. O que de fato 
aconteceu é que tiraram os recursos que as empre
sas aplicavam em pesquisa minenal. 

Recebemos um despacho da Secretaria da Fa
zenda, dizendo, clanamente, que ena nossa obriga
ção fiscalizar dentro dos lim~s da nossa conces· 
são. Foi isso que nos levou a colocar as vigilâncias 
dentro das portei nas. Alguns meses depois, a própria 
Secretaria da Fazenda, através da 3° Delegacia de 
Ariquemes, colocou clanamente num ofício que todo 
o minério que nós apreendêssemos deveria ser en
caminhado pana a 3° Delegacia. Esteva partindo do 
princípio de que tínhamos que fazer a fiscalização. 

Janatan Igreja - Prefeito de Ariquemes 
(em 18 de maio de 1995) 

Afirmou que ficou preocupado com o posicio
namento do Secretário de Fazenda aqui, ao alegar 
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não ter o Estado estrutura para proceder à fiscaliza
ção no garimpo do Bom Futuro. 

Desde que assúmiu a Presidência da Asso
ciação Rondoniense do Município, uma das suas 
lutas, uma das suas bandeiras, é a criação de 
convênio com as prefeituras municipais, para 
que elas passem a ter o poder de política na 
questão tributária. !Essa nossa luta tem sido em 
vão. Isso amenizaria e muito a questão da eva
são de divisas, não só do garimpo do Bom Futu
ro, como de todas as atividades econõmicas do 
Estado de Rondônia_ 

Finalmente, fez um apelo à CP I para que se
jam reavaliados os critérios e reformulada a legis
lação que culminou com a criação do garimpo 
Bom Futuro e a conseqüente emissão do direito de 
lavra. 

Roque Dias - Presidente do Sindicato dos 
Garimpeiros de Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Basicamente, se limitou a discorrer sobre o ga
rimpo Bom Futuro. 

A certa altU!a foi enfático: os garimpeiros en
tendem que não somente a Ebesa, mas toda e qual
quer empresa deve efetivamente trabalhar em bene
fício de seus próprios lucros. Observa-se que a outra 
ponta do problema não estava na Ebesa. Segundo o 
depoente, se a Ebesa é uma empresa da Paranapa
nema, e esta é quem funde esse metal, quem o ex
porta e que obtém o resultado de todo esse trabalho 
em seus lucros grandiosos, é exatamente na Para
napanema que se encontram verdadeiramente os 
grandes lucros. 

Renato da Costa Melo - Secretário do De
senvolvimento Ambiental de Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Fez um breve selato sobre as atribuições da 
Secretaria do Meio Ambiente, que dirige. 

A Secretaria,· segundo o depoente, dispõe de 
instrumentos legais:.para exigir de cada empresa que 
explora esses reci.irsos minerais, medidas que mini
mizam o impacto ambiental, já que o minério encon
tra-se no subsolo. A empresa para extrair o minério, 
tem que desmatar, fazer a queimada, procedimentos 
esses que degradam o ambiente. 

Segundo ele, existem 140 frentes de garimpei
ros no Estado, não lendo o Governo de Rondônia 
condições de acompanhar todas essas atividades, 
salientando que a área do garimpo Bom Futuro é a 
mais degradada, ambientalmente. 

Rnalizou, afirmando que todos os órgãos liga
dos à fiscalização minerária estão falidos. 

João Bernades - Presidente do Sindicato 
·dos Garimpeiros de Ariquemes, Rondônia 
(em 18 de maio de 1995) 

Fez, de início, algumas considerações sobre o 
depoimento do Sr. Neuclayr Martins Pereira, no to
cante ao lucro da fundição e à defesa dos interesses 
daEbesa. 

E mais: sobre a existência de contrabando 
para a Bolívia, Neuclayr disse que este país não 
descobriu nenhuma jazida nova, nem melhorou sua 
performance. Na verdade, a Bolívia simplesmente 
retomou as atividades de jazidas que estavam desa
tivadas naquele momento, em função dos preços 
que o estanho atingia no mercado intemacional, da 
ordem de 12 mil dólares a tonelada. 

Falou, também, sobre sua participação no ga
rimpo Bom Futuro e sua história. O rejeito do minério 
lavado provoca um mar de lama no garimpo. 

Se há algum ilícito fiscal, se há algum descami
nho, não é praticado por garimpeiro e muito menos 
dentro do Estado, e, sim, além de suas frontefras e 
já na forma de estanho metálico. 

Rnalmente, relatou aspectos da presença de 
milícias para desocupação de áreas ocupadas por 
garimpeiros. 

Daniel Norberto- Delegado da Polícia Fede-" 
ral em Roraima 
(em 8 de junho de 1995) 

O depoente deu a conhecer aos membros da 
Comissão Parlamentar de Inquérito a situação exis
tente no órgão ao qual pertence em Roraima, e que 
se encontra desequipado para fazer face a suas 
competências. Como exemplo, citou a necessidade 
de empréstimo de viaturas do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA, para controlar os protestos dos índios con
tra a construção da barragem do Cotingo, nas áreas 
Raposa e Serra do Sol. 

Mesmo com a chamada "Operação Reforço", 
que permite o deslocamento de servidores de uma 
para outra unidade de serviço, a Polícia Federal em 
Roraima não dispõe de efetivo de pessoal compatí
vel com as exigências dos seus serviços. O órgão 
está, pois, desequipado, tanto materialmente, quan
to em termos de recursos humanos, pelo menos 
nesse Estado. 

Diante disso, não surjif99nde, na opinião do 
depoente, que sejam totalmente ineficazes, hoje, 
as ações da Operação Selva Livre, destinada à re-
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tirada dos ·garimpeiros ocupantes da terra Yanoma-
mi. 

Indagado sobre a existência de evidências de 
contrabando de minérios, praticado por missões 
religiosas que prestam assistência às populações 
indígenas, o depoente afirmou que, há mais de 10 
anos, ouve falar em contrabando de minérios, que 
missões estrangeiras os levariam daqui, porém 
não existe nenhum fato constatado, nenhum pro
cedimento policial sobre o contrabando ou desca
minho de minério na Polícia Federal. Assegurou, 
ademais, não haver, formalmente, nenhuma qual
quer contra instituição religiosa, em relação às 
áreas indígenas. 

João Rabelo Filho - Delegado da Receita 
Federal em Roraima 
(em 8 de junho de 1995) 

Ressattou, inicialmente, que a sua instituição 
tem por finalidade fiscalizar e arrecadar recursos 
oriundos de todos os tributos da competência da 
União. 

Até antes da promulgação da vigente Constitui
ção, tinha plena oompetência para fiscalizar o Im
posto Único sobre Minerais. A partir da referida 
Constituição, essa oompetência foi destacada para o 
Estado e à SRF compete, apenas, fiscalizar o ouro, 
enquanto ativo financeiro, comercializado pelas 
DTVM, que paga o IOF. No caso da cassiterita, inci
de o ICMS, competência do Estado, e não há fiscali
zação da Receita Federal. 

Atualmente, dispõe o órgão de um contingente 
de apenas 6 fiscais para cuidar de todos os tributos 
da competência da União. A Receita faz esse acom
panhamento estatisticamente, pois não tem efetivo 
para proceder a uma operação consistente, fazer 
barreiras e acompanhar o próprio deslocamento do 
aeroporto, como deveria ocorrer. 

Finalmente, esclareceu que não existe nenhum 
tipo de material apreendido sob a guarda da Receita 
Federal. 

Suami Percmo dos Santos - Administrador 
Regional da Fundação Nacional do Índio- FUNAI 
em Roraima 
(em 8 de junho de 1995) 

Invocou, inicialmente, a diversidade de sttuaçõ
es existentes entre a exploração mineral e o garimpo 
em terras indígenas. A primeira forma de aprovetta
mento dos recursos minerais é permttida pela Cons
tituição brasileira, nas condições por ela especifica
das em seu artigo 231, parágrafo 32 , mas carece de 
regulamentação, fato que está causando muitos 
transtornos, muitos desgastes. 

No seu entendimento, é urgente a regulamen
tação legal da exploração mineral em terras indíge
nas, como forma, inclusive, de propicia( recursos 
para a assistência aos índios. Sugeriu a possibilida
de de ser acertada oom as comunidades indígenas a 
concessão de algumas vantagens em forma de per
centuais ou coisa parecida, para serem empregados 
na saúde, no desenvolvimento comunitário e em ou
tras atividades de interesse da comunidade. 

Relativamente ao garimpo, disse, a Carta Mag
na estabelece a proibição de sua prática em terras 
dos índios, conforme dispõe seu artigo 231, § P. 
Apesar de manifestar preocupação com a situação 
do garimpeiro, afirmando ser ele uma vítima de sua 
condição social, o depoente julga prejudicial para o 
índio o contato oom o garimpeiro, visto que o índio é 
frágil, é um ser humano, mas não é igual aos demais 
indivíduos, pois, como eles não têm anticorpos, não 
têm resistência contra as doenças, as quais podem 
acarretar até mortes na comunidade, em malocas in
teiras, como tem-se observado. 

A respetto de exploração mineral por missões 
religiosas, relatou experiência vivida em 1972, como 
chefe de posto indígena, ocasião em que recebeu 
denúncia a respeito do assunto, sem nada constatar, 
após investigação realizada in loco, inclusive envol
vendo entrevistas com os índios da área objeto da 
denúncia. Nas palavras do próprio depoente, pode 
existir, mas não está confirmado, comprovado que 
eles têm se dedicado à pesquisa de minério ou à 
sua exploração. 

Francisco de Araújo - Superintendente do 
DNPM em Roraima 
(em 8 de junho de 1995) 

Começou seu depoimento afirmando que a 
indefinição das áreas indígenas do Estado é um 
fator limitante que traz a própria ilegalidade da mi
neração. De tanto a FUNAI expandir as reservas, 
houve um levante de garimpeiros que invadiram 
essas áreas. 

O DNPM é desprovido de dados atualizados 
com relação à produção, porque a delegacia é ape
nas um órgão representativo, ela não tem nenhuma 
atividade fim. 

Disse que garimpeiro na Amazônia só serviu 
de alvo para as empresas mineradoras. Nenhuma 
delas quer empregar geólogo. Elas não querem pes
quisar, pois esperam os garimpeiros entrar e achar 
alguma coisa, quando isto ocorre, a área já está re
querida. 

Roraima é um Estado cheio de fronteira e, até 
hoje, não regulamentaram o § 2", do Ar!. 20. da 
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Constituição Federal, que trata das fronteiras. Afir· 
mou que foi preso e está respondendo processo por 
ter entrado em área indígena, embora a área tenha 
sido criada em 1992, esses fatos aconteceram na 
década de 80 e principio da década de 90. 

Esclareceu que a carteira de garimpeiro não 
era expedida pelo DNPM e, sim, pelo Ministério da 
Fazenda, mais precisamente pela Receita Federal. 
Ela autorizava o garimpeiro a trabalhar, mas não lhe 
dava a propriedade. Dai a confusão. A propriedade 
do garimpeiro muitas vezes ficava para ser discutida 
no Código do Direito Civil. Então a carteira de garim· 
peiro tem de ser, novamente adotada, só que agora 
expedida pelo órgão competente para tal, que é um 
DNPM reformulado. 

Informou, também, que não dispõe de dados 
precisos sobre eo potencial geológico de Roraima. 

José Altino Machado- Presidente da União 
dos Garimpeiros da Amazônia Legal 
(em 8 de junho de 1995) 

Demonstrou, inicialmente, que o Brasil é um 
dos poucos países do mundo produtor de ouro. Dis
correu sobre as várias modalidades dos garimpos na 
Amazônia Legal, mostrando a realidade do seu fun
cionamento. 

Criticou a falta de lei que confira direttos pela 
descoberta. As áreas indígenas em Roraima foram 
aumentadas, em 1988, quando a Constituição Fede- , 
ral deu prioridade aos garimpeiros. Segundo o de
poente, o lobby das grandes empresas se reuniu às 
Bancadas Cooperativistas daquela época no Con
gresso Nacional e, juntos, conseguiram fazer cons
tar do texto que garimpeiro não entraria em terra in
dígena Ai, todo o lobby das grandes mineradoras 
passou a forçar o aumento das áreas indígenas em 
cima das áreas garimpeiras, é o que está aconte
cendo na Amazônia por inteiro. 

Essem Pinheiro Filho -Secretário da Fazen
da de Roraima 
(em 9 de junho de 1995) 

De inicio, afir(nou que, hoje, a arrecadação de 
minerais não chega· a 1 "'o do total arrecadado. A par
tir de 1988, o imposto passou a ser estadual. 

É interessante manter-se essa independência 
do Estado como arrecadador. Pois Roraima é urna 
das maiores províncias minerais do planeta e o Es
tado não lucra nada com isso. Seria importantfssimo 
para um Estado que está nascendo, contar com 
esse tipo de beneficio, que seria a arrecadação, não 
só sobre os minerais, mas, também, sobre o comér
cio de um modo geral. 

Manoel de Lima Mendes - Secretário de Se
gurança Pública do Estado de Roraima 
(9 de junho de 1995) 

O depoente afirmou ser preocupante a situa
ção reinante nas Áreas Indígenas de Raposa e Ser
ra do Sol, devido à retirada da tropa federal da área. 
A ocupação da mencionada região, por tropas fede
rais, ocorreu para impedir o agravamento das hostili
dades entre índios e não-índios, situação tende a se 
tomar séria, em virtude de a Policia Federal não dis
por de meios para continuar na região e devido ao 
fato de que tanto a Polícia Militar quanto a Policia 
Civil do Estado estão deficientes, sem meios para 
operar a contento na área. 

Crisnel Francisco Ramalho - Presidente do 
Sindicato dos Garimpeiros de Roraima 

(em 9 de junho de 1995} 
Fez um relato sobre o Sindicato que dirige e 

sobre a Cooperativa que congrega garimpeiros em 
Roraima. 

Segundo o depoente, há necessidade de se 
definir, urgentemente, uma política de assi~ncia 
médico-hospitalar e odontólogica para o garimPeiro. 
A vida do garimpeiro não é fácil, sair da cidade e 
deixar suas esposas, filhos, como é o caso de mui
tos. perederem a vida. 

Conseguiu levantar o número de 20 mil garim
peiros, sem registrar nome por nome. Desses 20 mil, 
70"/o está localizado na capital, Boa Vista. Os restan
tes 30% estão em todo o interior, sem condições de 
sobrevivência. Em muitos lugares espera-se por au
xl1io do governo do Estado, além de estradas e pro
jetes de estradas, mas ainda falta muito a ser feito 
para organizar o garimpo, que sobrevive trabalhando 
na agricultura. 

O Sindicato dos garimpeiros tem, por obriga
ção, expedir a carteira de garimpeiro. Porque se há 
uma entidade, se ela tem estatuto, ela tem que ter a 
representação legal. Então, se existe um estatuto 
que estabeleCe direitos aos seus associados, então 
ele faz jus a sua carteira de representação. É preci
so saber quem é garimpeiro. Caso contrário, nunca 
o Sindicato controlará esse meio. 

Alfredo da Silva - Presidente da Associação 
dos Povos Indígenas de Roraima 

_(em 9 de junho de 1995) 
O depoente expressou sua preocupação com o 

desenvolvimento do Estado e com a migração de
sordenada de pessoas que ~deslocam para Rorai
ma, acreditando nas perspectivas propiciadas pelo 
garimpo. 
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Segundo ele, o Norte brasileiro tem sido o de
saguadouro de contingentes populacionais de outras 
regiões, principalmente, em decorrência da expan
são da fronteira agrícola do País. Entretanto, a exis
tência de riquezas minerais também tem atraído 
massa ponderável de migrantes, em sua maioria, 
pessoas empobrecidas em seus locais de origem, 
fazendo aumentar seriamente o índice das carências 
sociais, do desemprego e do subemprego, num Es
tado ainda em formação e cujo desenvolvimento 
econômico é compreensivelmente incipiente. 

Nesse ·contexto, é compreensível que o de
poente tenha se declarado favorável à exploração 
dos minerais existentes em terras dos índios, desde 
que isso seja feito de acordo com a legislação, que 
os índios, pela garantia que têm na Constituição, re
cebam seus royalties e que o meio ambiente seja 
recuperado. 

Ressalvou, no entanto, não contundir a sua 
concepção com a defesa de um desenvolvimerrto a 
troca de uma massa conduzida por poucos, por 
grandes empresários que desfrutam da ignorância e 
da falta de informação de toda uma população, seja 
ela de índio, seja ela de garimpeiro. 

Nellno Galé - Coordenador do Conselho In
dígena de Roraima 

(em 9 de junho de 1995) 
No seu depoimento, referiu-se aos riscos a que 

estão submetidos os índios, em face da exploração 
mineral em suas terras sem as cautelas devidas. De 
acordo com o depoente, os efe~os do garimpo sobre 
o meio ambiente são danosos em relação às condi
ções .das águas. E como há, também, a destruição 
das margens dos rios, das terras, a s~ação das co
munidades indígenas é agravadas por ·doenças, 
prostituição e violência. 

No seu entender, são três os cuidados a serem 
tomados no processo de aproveitamento mineral em 
terras indígenas. Em primeiro lugar, é necessário 
que a extração de minerais não atente contra o meio 
ambiente, particularmente, no que se refere à polui
ção dos rios e à destruição de suas margens. 

Além disso, é preciso que as populações indí
genas estejam a salvo da possibilidade de transmis
são de enfermidades pelos não-índios, em virtude 
da sua baixa resistência às doenças não existentes 
entre eles, antes do contato com o homem branco. 

Por fim, é imperioso que asatívidades da mine
ração se cerquem das precauções que impeçam os 
não-índios, menos capacitados tecnicamente, de 
aluarem. 

Gastão Lobosque Neves - Diretor da Tabo
ca, Empresa da Holding Paranapanema 

(em 22 de junho de 1995) 

Inicialmente, falou sobre a pretensa reabertura 
da garimpagem na província estanifera de Rondô
nia, sob os mais variados argumentos, que vão des
de a necessidade de propiciar empregos, até a rei
vindicação de que os garimpeiros teriam direito, pelo 
fato de terem descoberto as áreas ali s~adas. 

Segundo o depoente, o primeiro desses argu
mentos, ou seja, a necessidade de propiciar empre
go à mão-de-obra ociosa, é pífio, irreal e distorcido. 
O garimpo, hoje, é um explorado trabalhador braçal, 
a serviço de empresas e empresários que vivem na 
clandestinidade quanto ao fisco, relações e obriga
ções trabalhistas e previdenciárias. 

Frisou que não é contra o garimpeiro, mas sim 
contra a ação garimpeira. Não aceita ombrear-se 
com empresas clandestinas. que agem à margem 
da lei, procedem como empregadoras mas não obe
decem à legislação trabalhista e previdenciária, 
aluam na extração mineral mas não atendem à le
gislação mineral. 

Segundo ele, a ação garimpeira substituiu o al
tivo e independente, transformando-o em massa de 
manobra utilizada por empresas que não hesitam 
em promover invasões, depredações e até interrup
ções de serviços essenciais à coletividade, como 
bloqueios de rodovias federais etc. 

Esclareceu que entre a data do protocolo do 
requerimento e aquela da outorga do aivará, po
dem se passar 2 ou 3 anos. Acontece, por vezes, 
que, neste espaço de tempo, garimpeiros ingres
sam na área que, embora coberta por requerimen
to de pesquisa, não pôde ainda ser pesquisada 
pelo requerente. Quando ocorre a outorga do alva
rá e a empresa se desloca para a área, a fim de 
dar início aos trabalhos efetivos de pesquisa, lá 
encontra garimpeiros trabalhando. Não há, a seu 
ver, qualquer procedência em se dizer que foram 
descobertas pelos garimpeiros áreas mineraliza
das em tais situações. 

Relatou que os investimentos em pesquisa mi
neral, até 1988, foram da ordem de US$140 milhões 
ao ano. Após 1988, foram de US$46 milhões. A 
maior perda do setor mineral nos termos da Consti
tuição Federal de 1988, foi a retirada do Imposto 
Único sobre Minerais - IUM, pois ele assegurava a 
incidência de um único tributo, uma única vez, o que 
tomava conhecida a priori a carga tributária do pro
jeto de mineração. 
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Ainda na sua visão. a carga triblJiária anterior à 
Constituição de 1988, que incidia sobre os minerais, 
era, exclusivamente, o IUM. A carga triblJiária atual 
tem o ICMS, que varia de 12% a 17%; PIS, que é 
0,65% do faturamenlo da empresa; o Cetins, que é 
2% do faturamento da empresa; a participação dos 
Estados e Municípios, que é de 2% do faturamento 
da empresa; a contribuição sobre o lucro, de 1 O%; o 
imposto de renda de pessoa jurídica, de 25%; e adi
cional de imposto de renda, de 12"/o, se o lucro for 
de R$180.000,00 a R$780.000,00, ou de 18%, quan
do acima do valor citado. 

Considerando--se que a remuneração líquida 
real auferida no men:ado financeiro brasileiro gira 
em tomo de 24% ao ano, nenhum projeto de minera
ção, com até 50%, inclusive de margem operacional 
anterior aos triblJios, é atraente para o investidor, 
tanto nacional quanto estrangeiro. 

Fez, finalmente,~ seguintes sugestões: 
a) é fundamental que se tenha sempre presen

te o princípio da prioridade ao ser requerida área 
para pesquisa. Esse princípio tem de ser geral, ou 
seja, tem de obrigar a lodos; 

b) definir o que é garimpo e quem pode ser 
considerado garimpeiro; 

c) manter os dispositivos legais que impedem a 
atividade garimpeira nas áreas sujeitas à pesquisa ou 
lavra; 

d) criar mecanismos legais menos burocráticos 
que permitam ao garimpeiro requerer ao DNPM au
torização para extração mineral, diretamente, sem 
necessidade da antecedente pesquisa, sendo o pro
cesso de tramitação simplfficada; 

e) estabelecer o limite máximo da extensão da 
área sujeita a essa condição, dfferenciando--a quan
do se trata de ocorrência aluvíonal ou primária; 

f) adaptar os dispositivos do Código de Mine
ração, no sentido de dar ao DNPM condições de 
dinamizar a tramitação dos requerimentos de pes
quisa; 

g) dotar o DNPM de instrumentos de fiscaliza
ção dos trabalhos de pesquisa em áreas de alvará 
sem que esse órgão arque com os custos dessa fis
calização; 

h) mudar o conceito de empresa nacional con
tido no texto da Lei Maior; 

i) agilizar a tramitação legislativa do Projeto de 
Lei da Câmara n• 117194; e 

i) buscar a estabilidade polfiica, no intuito de 
atrair capital estrangeiro garantindo-se que as regras 

do jogo não serão alteradas, para assegurar, assim, 
o retomo justo do capital. 

Francisco José Schettino - Presidente da 
Companhia Vale do Rio Doce 

(em 29 de junho de 1995) 
Fazendo uma análise sobre o problema mine

rário, afirmou que é necessário criar um clima favo
rável para os investimentos para que a mineração 
brasileira entre num novo período de desenvoM
mento. 

Segundo o depoente, as providências já toma
das foram o apoio à proposta do Executivo, para a 
transformação do DNPM em autarquia, a transfor
mação da CPRM em empresa pública e a retirada 
das restrições ao capital estrangeiro da Constituição. 

Mas falta ainda: 
a) resolver a crise de todo o setor público nacio

nal, que se reflete na não-renovação de quadros, na 
baixa remuneração, na falta de treinamento adequado 
e na desatualização tecnológico-administrativa; · 

b) reformular as rotinas utilizadas para as; auto
rizações de pesquisa e concessões minerais; c. 

c) aprovar o Projeto de Lei n• 4.151/9:r, que 
dará importante contribuição para desburocratizar e 
desregulamentar o processo de olJiorga dos títulos 
minerais; 

d) aprovar o Projeto de Lei n• 4.149/93, que 
objetiva regulamentar o pagamento das taxas por 
ocupação de área na fase de pesquisa e restaura os 
emolumentos extintos, criando instrumentos para ini
bir os nequerimentos de pesquisa de cunho mera
mente especulativo. 

Sobre o processo de privatização da CVRD, 
afirmou que é favorável, desde que a empresa não 
seja desfigurada nem fatiada. Além do mais, o Go
verno deve procurar a pulverização máxima possfvel 
das ações da Vale, pois para isso, tem instrumento 
legal. Por olJiro lado, os empregados devem partici
par e, durante o processo de privatização, a Vale 
não deverá ser engessada, devendo dar continuida
de aos seus projetos. 

Ressa~ou que a CVRD enfrenta uma série de 
amarras pelo fato de ser estatal, notadamente no 
que diz respeito à Lei de Ucitações. Então, o Gover
no pode fazer um processo novo de privatização que 
mantenha seu status de empresa de desenvoM
mento, de geração de grandes projetas, tirando es
sas amarras. 

Na sua opinião, além <ie querer tirar o melhor 
. proveito financeiro da privatização, o Governo deve 
manter a Vale como uma empresa total, gerando 
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projetes nos quais a infra-estrutura entre pesada
mente, com projetas de desenvolvimento regionais 
bem estruturados, defendendo o meio ambiente e 
tratando bem os empregados. Entende que, se o go
verno quer privatizar a Vale, a uma época é boa 
para isso, porque o alumínio e a celulose estão bem 
cotados. 

Sobre o problema com garimpeiros e soluções 
de convivência, disse que Andorinha, no sul do 
Pará, sofreu invasão de garimpeiros, mas a reseiVa 
não era muito grande. Hoje, a Vale faz uma associa
ção e paga todas essas áreas de ouro, que são mui
tas, e está arrendando. O interessado pode investir 
e arriscar em prospecção, o mesmo valor da Vale. 
Depois do investimento na região, a empresa anali
sa se é conveniente implantar o projeto em socieda
de, se é melhor arrendá-lo ou cobrar royalties. Há 
várias alternativas. 

Sobre a relação com órgãos voltados para a 
proteção do meio ambiente, discorreu que há mui
ta confusão com essas entidades relacionadas ao 
meio ambiente, sejam federais, estaduais ou muni
cipais. É preciso muito trabalho para conseguir o 
RIMA. Além do que, há muitas exigências que 
considera lógicas. Então, há muitas dificuldades. 
Qualquer município pode embargar um projeto de 
mineração importante, como, por exemplo, o caso 
da mineração de caulin. Há um tipo de minério 
bruto que passa por cerca de 6 municípios do 
Pará, e, em cada município, deve-se obter um 
RIMA. Isso atrasa muito o projeto. 

O depoente disse que os órgãos de meio am
biente são importantes, mas estão muito dispersos e 
os interesses são diferentes, o que atrasa os proje
tas nessa área de mineração. 

Abordou, também, o aspecto da relação entre 
legislação e entrada de tecnologia. 

Para ele, pode-se comprar uma tecnologia, 
pois a nossa legislação não proibe isso. Pode-se tra
zer técnicos, contratar consulto ria, mas a tecnologia 
é muito acadêmica. A tecnologia prática, geralmen
te, as empresas não cedem. Transferem via asso
ciação e cobram caro por isso. Então a estratégia da 
associação é a adotada pela Vale do Rio Doce 
quando ela não domina um determinado mercado e 
esse mercado tem potencialidade no Brasil. 

Breno Augusto dos Santos - Presidente da 
DOCEGEO 
(em 29 de junho de 1995) 

Inicialmente, disse que aluou no setor mineral 
brasileiro como profissional da geologia por mais de 
três décadas, trabalhando na Amazônia e, há 24 

anos, na Companhia Vale do Rio Doce, através de 
sua empresa controlada de geologia, a Oocegeo. 

Relembrou as últimas décadas do setor mine
rai brasileiro, tendo identificado um período de gran
de desenvolvimento, iniciado no final da década de 
60, quando uma política de governo e investimentos 
estatais e privados possibilitaram um expressivo 
avanço no conhecimento do subsolo brasileiro e a 
descoberta de significativas jazidas minerais. Esse 
ciclo foi interrompido pela recessão dos anos 80, 
passando a mineração brasileira a enfrentar tempos 
difíceis, com retração das ações governamentais e 
sensível redução nos investimentos anuais em pes
quisa, de US$150 milhões para cerca de US$60 mi
lhões. 

Continuou, dizendo que, ao final da década de 
80, surgiram os primeiros sinais de recuperação do 
setor mineral mundial, e o capital disponível para 
aplicação na mineração, grande parte proveniente 
dos fundos de investimentos americanos e canaden
ses, começou a migrar para os países com potenciai 
para novas descobertas, como a Chfna e a Rússia, 
mas, principalmente para os nossos vizinhos latino
americanos. 

A instabilidade politico-econômica, aliada às 
restrições constitucionais às empresas estrangeiras, 
colocou o Brasil fora dessa rota. Registrou que a 
maior parte desse capital tem sido destinada à bus
ca de depósito de ouro, sendo o subsolo brasileiro, 
particularmente o da Amazônia, considerado pelas 
próprias empresas internacionais como os de maior 
potencial para novas descobertas. 

Frisou que a crise econômica que assolou o 
País também inibiu os empresários nacionais, fican
do a pesquisa de novas jazidas praticamente restrita 
aos investimentos da Companhia Vaie do Rio Doce, 
da ordem de US$ 30 a 40 milhões por ano. 

A visão dos diregentes da CVRD, que criaram 
a Docegeo, com o objetivo de contribuir para o seu 
programa de diversificação - na época, a empresa 
era dependente apenas do minério de ferro, que ain
da é hoje o seu carro-chefe - foi plenamente confir
mada com os resultados obtidos pela empresa nos 
seus 24 anos de atividade. As pesquisas desenvolvi
das contribuíram diretamente para a CVRD entrar na 
mineração de ouro, maior produtora da América Lati
na, de cobre e de cauiim e, indiretamente, de man
ganês, alumínio e fertilizantes. 

Relatou que, além dos negócios já implementa
dos, com a maioria das jazidas em produção, o pro
grama em andamento na Docegeo, com o controle 
de um significativo banco de dados do subsolo brasi-
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feiro, vai permitir coo!ihua ampliação da produção 
mineral da Companhia Vale do Rio Doce, possibili
tando, muitas vezes. a associação com parceiros 
nacionais e internacionais, atraindo novos investi
mentos para o nosso setor mineraL 

Elogiou a inStalação da CPI que ocorre num 
momento bastante cportUno da mineração brasileira. 
As mudanças políticas e económicas do pafs, que ti
veram expressiva contribuição desta Casa, ao ir ao 
encontro dos anesios mais legítimos da sociedade 
brasileira, estão transformado, profundamente, o ce
nário para invesfime'*ls. 

Em relação ao setor mineral, acrescentou que 
as principais empresas internacionais de mineração 
começaram a interessar-se pelo pafs a partir do final 
do ano passado, aguardando apenas a retirada das 
restrições constituCionais para a concretização dos 
seus investimentos. Entretanto, convém que aqui se
jam feitas algumas considerações sobre a saída do 
Estado da área produliva e a abertura da economia. 

As principais cliretrizes politicas setoriais, prin
cipalmente na área energética e de telecomunicaçõ
es, em parte na mineração e, no passado, na side
rurgia sempre foram implementadas pelo Estado 
brasileiro, aluando cliretamente nas suas empresas. 
Da mesma forma, os órgãos oontroladores sempre 
aluaram em estreita colaboração com esses selares 
pcodutivos estatais. 

Continuando, ressaltou que com a safda do Es
tado da área produtiva e conseqüente abertura da 
economia, há necessidade de fortalecimento dos ór
gãos gestores das políticas setoriais nacionais, bem 
como dos departamentos e empresas responsáveis 
pelo controle do cu""rimento das leis e pelo desen
volvimento da produção, no caso mineral, Secretaria 
de Minerometalurgia, Departamento Nacional da 
Produção Mineral e Companhia de Pesquisa de Re
cursos Minerais. Urge fortalecer essas instituições, 
para que não se prive a sociedade brasileira dos ins
trumentos indispen.sáveis para balizar o aproveita
mento e as rique=- do nosso subsolo, com beneff
cios para toda a Nação. 

Explicou, depois, porque é tão importante forta
lecer o setor mineral brasileiro. Em primeiro lugar, 
porque, ao lado da vocação agrfcola, o território bra
sileiro apresenta considerável potencial mineral, não 
sendo razoável que a sociedade não tenha condiçõ
es de bem utilizá-lo para o seu desenvolvimento 
económico e sociaL Além disso, a nova fase de 
crescimento da economia brasileira poderá vir a ser 
comprometida nos próximos anos pela falta de insu
mos minerais para atendimento da indústria, voltan
do o pais a ser dependente do subsolo estrangeiro. 

O Plano Plurianual para o Desenvolvimento do 
Setor Mineral, elaborado pelo Ministério de Minas e 
Energia, através do Departamento Nacional da Pro
dução Mineral, por determinação da Presidência da 
República, prevê a necessidade de investimentos 
considerável para que não haja colapso da produção 
de alguns bens minerais no infcio do próximo milé
nio. 

Discorreu sobre a característica desenvolvi
mentista da atividade mineral que, mesmo sendo in
tensiva de capital, atua como ponta de lança para a 
geração de empregos, através dos empreendimen
tos complementares, e dá abertura de espaço para 
novos investimentos, a partir da infra-estrutura por 
ela criada. Assim ocorreu em Minas Gerais no Brasil 
colõnia, no oeste americano, na África do Sul e em 
outros distitos mineiros do mundo. 

Disse que o cenário atual é totalmente favorá
vel para que a mineração brasileira entre num novo 
perfodo de desenvolvimento, mais abrangente; com 
a participação de mais investidores e com maior res
ponsabilidade social e ambiental que na déCS!ia de 
70. Para que se consiga isso, é necessário qiJe se 
dê prosseguimento ao processo de criação de um 
clima favorável para os investimentos. 

Segundo o depoente, passos importantes já fo
ram dados pelo Senado Federal ao apoiar a propos
ta do Executivo, como a transformação do Departa
mento Nacional da Produção Mineral em autarquia, 
da transformação da Companhia de Recursos Mine
rais, o Serviço Geológico do Brasil, em empresa pú
blica, e a retirada das restrições ao capital estrangei
ro na Constituição. 

Entretanto, muito ainda tem que ser feito. A cri
se que afeta todo o setor pública nacional, com a 
não renovação de quadros, a baixa remuneração, a 
falta de treinamento adequado e a desatualização 
tecnológico-administrativa, não deixou imunes as 
instituições do setor mineral. Muito do esforço huma
no e dos recursos orçamentários são gastos com os 
trâmites burocráticos, com pouco resultado produti
vo. Há necessidade de reformulação das rotinas uti
lizadas para as autorizações de pesquisa e conces
sões minerais. Os novos investidores têm pressa na 
aplicação do seu capital e na obtenção de resulta
dos. 

Finalmente, preconizou a aprovação do Projeto 
de Lei n• 4.151 /93, que dará importante contribui
ção para desburocratizar e desregulamentar o pro
cesso de outorga dos título! minerais, e do Projeto 
de Lei n• 4.149 /93, que objetiva regulamentar o pa
gamento das taxas por ocupação de área na fase de 
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pesquisa e restaura os emolumentos extintos, crian
do instrumentos para inibir os requerimentos de pes
quisa de cunho meramente especulativo. 

Raul Belen JoogmaM-Presidente do IBAMA 
( em 19 de setembro de 1995 ) 

Baseou seu depoimento na análise da regula
mentação do setor mineral. 

É de opinião que há um vazio em tennos de 
sua regulamentação. 

A Lei n• 7.805 e o decreto que a regulamenta, 
em nenhum momento são explícitos quanto à respon
sabilidade pelos estudos e relatórios de impacto am
biental. E na medida em que isso não se dá, fica-se 
numa tenra de ninguém, onde o DNPM e o IBAMA não 
se sentem com autoridade legal para fazê-lo. 

Como ainda não foi concluído o processo de 
regulamentação da matéria constitucional relativa ao 
setor mineral, temos uma situação de semilegalida
de, quando não de ilegalidade, do grosso dessa ati
vidade garimpeira, o que dificulta sobremaneira a 
sua estabilidade, a a introdução de padrões ambien
talmente sustentáveis na sua fiscalização etc. 

Finalmente, fez as seguintes sugestões, nota
damente em relação ao garimpo: 

a) avançar na regulamentação do setor e elimi
nar esse vácuo que existe na atribuição de respon
sabilidade pelos estudos de impacto ambiental. Só 
assim será alcançado o efetivo cumprimento de le
gislação ambiental; 

b) adotar um conjunto de mecanismos, inclusive 
econômicos, que conduzam o setor à estabilidade, na 
direção de uma a!ividade empresarial estruturada por
que esse é um !ator de auto-regulamentação e que é 
decisivo para que esse segmento venha não só a con
tribuir para a geração de emprego e renda, mas tam
bém, para que se obtenha um desenvolvimento sus
tentável, e para que o meio ambiente não sofra essas 
agressões que atualmente sofre; e · 

c) consolidar a legislação ambiental, com vis
tas a eliminar os conflitos entre a Constituição de 
1988 (arts. 23 e 24) e a legislação ambiental pré-
1988. No momento, a União, os Estados e os Muni
cípios são concorrentes em matéria ambiental. Hoje, 
há zonas cinzentas e sobretudo dificuldades em de
finir quem faz o que ou quem arbitra o que, em vá
rias das áreas do setor ambiental. 

Getúlio Neiva - Secretário Adjunto de Re
cursos Minerais, Hfdrlcos e Energéticos de Mi
nas Gerais 
( em 21 de setembro de 1995 ) 

Fez relato sucinto sobre a atuação da Secretá
ria sobre a legislação vigente as cooperativas e os 
garimpos de Minas Gerais. 

Defendeu uma ação conjunta da Secretaria 
com o DNPM, FEAM e IBAMA. 

Afinna que não a constatação de contrabando 
exatamente em função da completa ilegalidade do 
setor, no início de sua atividade, no meio e no fim. A 
alfãndega brasileira não controla esse tipo de con
trabando. 

Sobre as irregularidades crê que decorrem, 
quase exclusivamente do emaranhado legal. Acha 
que o irrealismo tributário está conduzindo o setor 
para ilegalidade, tanto quanto as nonnas de controle 
do poder concedente e as nonnas ambientalistas. 

Há um irrealismo tributário em Minas, o Gover
no anterior reduziu a alíquota de exportação para 
1%. Mas existe a alíquota de 18% para a comerciali
zação interna. 

Por outro lado em Minas Gerais a interpretação 
que vinha sendo dada à Lei n• 7.805 criou uma si
tuação de fato muito constrangedora, colocando na 
ilegalidade quase cinco mil garimpos de gemas. 

Numa decisão histórica, com a participação 
dos orgãos ambientalistas de Minas Gerais e dos ór
gãos concedentes conseguiu-se entendimento de 
que o Estado passaria a aceitar a pesquisa de lavra 
garimpeira em qualquer parte do seu tenritório, inde
pendentemente de existir ou não reserva garimpeira. 

Sobre os prejuízos do setor afinnou que o Bra
sil exportou no ano passado pouco menos de 300 
milhões de dólares de pedras preciosas, enquanto 
que o Estado de lsrªel ultrapassou US$1 ,5 bilhão 
sem produzir uma gema sequer mas somente impor
tando pedra bruta do Brasil. 

Sobre as relações entre garimpo e narcotráfico 
esclareceu que há o aproveitamento do aglomerado 
humano para se fazer essa negociação. Tanto a pe
dra quanto a droga são comercializadas em dólar. 
Então há um inter-relacionamento, e as próprias mu
Jas são aproveitadas, também, para transportar as 
gemas e exportá-tas ilegalmente. Isso é um fato que 
não se pode provar mas que, na realidade quem co
nhece o garimpo e quem é da região garimpeira 
sabe que acontece há muitos anos no Brasil. 

Finalmente, apresentou as seguintes sugestões: 
a) ajudar a acelerar na Câmara dos Deputa

dos, a aprovação do novo Código de Mineração; · 

b) efetivar a autarqulzação do DNPM, que hoje 
tem realmente um mapeamento beo' re;to ~· ... País 
inteiro. Havia um atraso de quinze ~in:J_s na a·.taliação 
das solicitações e dos requE<1imtnloa- >:eitos ao ór
gão concedente. A Palllr do mor.~er;to em qca o 
DNPM montou seu ba."lco de cactos no .-;omputadc.r 
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e passou a ter tudo atualizado pôde regularizar cer
ca 50% dos processos que estavam pendentes em 
Minas, desde 1979; 

c) dotar o DNPM de estrutura para cobrir todo o 
Estado. Hoje pode-se alirma, que nem o DNPM, nem a 
FEAM, nem o IBAMA consegue cobrir 1 O"k das atMda
des minerais seja para a concessão das autorizações, 
seja para o controle do funcionamento, ou para a manu
tenção do equilíbrio do meio ambiente. 

d)estabelecer nos prazos de validade dos re
querimentos para cada fase do processo, seja para 
o alvará de pesquisa, seja para licença de operação 
ou para a licença de instalação. A legislação está 
possibilitando a formação de uma reserva de merca
do. Pessoas requerem, criam estrutura para reservar 
áreas do estado para fins de negociação futura e im
pedem o desenvolvimento de mineração. Informou 
que um grupo de pessoas em Minas, tem hoje 4 mil 
requerimentos junto ao DNPM; e 

e) Reduzir a carga tributária para facilitar a le
galização. 

Paulo Nantes - Chefe da área de mineração 
do DNPM em Minas Gerais 
(em 21 de setembro de 1995) 

Inicialmente, o depoente ressaltou que se exis
tia a clandestinidade da atividade garimpeira em Mi
nas Gerais, esta era fruto da errônea interpretação 
dada à Lei n• 7.805, havendo divergência entre o ór
gão ambiental estadual e o DNPM. Esta situação já 
foi sanada. 

Outro aspecto abordado é sobre a suposta co
nivência entre o DNPM e grupos que requerem área 
para especulação. Isto, se existe, é por culpa da lei 
vigente, cuja proposta de alteração encontra-se no 
Congresso Nacional, desde 1991. Urge uma mod
ernização do Código de Mineração e das leis que re
gem a matéria. 

Sobre as condições de trabalho do DNPM, em 
Minas Gerais, disse que são precárias, principal
mente no que tange ·à falta de pessoal. O grande 
avanço, nos últimos.quatro anos, é na área de infor
mática. Minas Gerâis responde por 32% do setor mi
neral do País, com uma carga de trabalho imensa. 
Faltam engenheiros de minas e geólogos. 

Falou, também, sobre a atividade garimpeira 
clandestina de Minas Gerais, e sobre a especulação 
de grandes áreas por grupos poderosos, por culpa 
da própria lei. 

Finalizou, abordando o problema da concessão 
contratada (contrato estabelecendo obrigações do 
Estado e do minerador, envolvendo tecnologia, meio 
ambiente, produção e emprego). Sobre este assun-

to, é de opinião que não se deveria conceder lavras 
de substâncias por período superior a 30 anos. 

Xisto de Oliveira Andrade - Mineração de 
ltaitinga de Nova Era, Minas Gerais 
(em 21 de setembro de 1995) 

Prestou, de início, informações sobre as duas 
empresas mineradoras, das quais o depoente parti
cipa: a Mineração ltaitinga e a Mineração Cantagalo. 

Sobre a primeira, disse que se _trata de uma 
concessionária de lavra de alexandrita, localizada no 
Município de Antônio Dias, na Comarca de Coronel 
Fabriciano, atingindo, também, parte do Munícipio 
de Nova Era. 

Encontra-se em fase de instalação, porque as 
dificuladades são grandes, ainda que se tratando de 
um mineral de valor. 

Já a segunda, de acordo com o depoente, teve 
seus trabalhos iniciados pela parte considerada mais 
pobre da área, onde se explora esmeralda. O pro
cesso de impacto ambiental está em fase de aprova
-ção. Acessortamente, a empresa está desenvQiven
do e ampliando a pesquisa que foi feita e apróvada 
pelo DNPM. ' 

Perguntado se é sócio de Antônio Rosa Filho, 
na Mineração Cantagalo, respondeu que este se
nhor adquirtu quota de um sócio-fundador da citada 
mineração, e é, hoje, sócio da mesma. 

Também lhe foi indagado se tinha conhecimen
to do extermínio de uma famma ligada à mineração, 
no Estado de Goiás, a mando de Antônio Rosa, ten
do respondido que não. 

Igualmente negou que tenha sido contador do 
Sr. Sócrates Martins, embora admitindo que traba
lhou numa empresa da qual este senhor era sócio. 
(Mineração Somage, que explorava minas de piçar
rão- minério de ferro). 

Explicou, também, como obteve a concessão 
de lavra de Alexandria, bem assim como se deu a 
demolição da casa dos familiares de D. Margarida, 
segundo ele, indenizada, na forma da lei. 

Finalmente, sobre quanto pagou ao Fisco pela 
exploração de alexandrtta, disse que poderia passar 
às mãos dos senadores sua declaração de rendas 
dos últimos quinze anos. 

José Maurício Neto - Presidente do Sindicato 
das Indústrias Extralivas de OUro- SINDIEXTRA 
(em 21 de setembro de 1995) 

Informando que nas úl!i"Jas estatfsticas publi
cadas em 1992, pela Associação dos Joalh~iros In
gleses, as pedras de origem brasileira chegaram a 
quase US$ 4 bilhões brutos, enquanto nossa expor-
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tação oficialmente é da ordem deUS$ 300 milhões, 
o depoente criticou a desorganização do setor e res
saltou a necessidade de serem tomadas as seguin
tes medidas: 

a) hanmonização ·das discrepâncias existentes 
entre órgãos estaduais, federais e municipais na 
condução dos problemas minerais, agravadas pelos 
conflitos entre os diversos órgãos ambientais, como 
o lbama, Feam, Capam e lei; 

b) equacionamento da questão tributária, pois 
sendo o Brasil o único país do mundo a taxar a ex
portação, causando enormes prejuízos à mineração, 
isso poderá levar à inviabilização da nossa exporta
ção de minérios de ferro: e 

c) atualização do nosso Código de Mineração. 
Considerou o garimpo um produto da miséria, 

do abandono das nossas populações, conseqüência 
das políticas erradas até hoje adotada pelo nosso 
País. Sobre as cooperativas, emitiu a opinião de 
que, teoricamente, é uma idéia bonita, uma tentativa 
de organizar a desordem, mas que, até hoje, não viu 
nenhuma funcionar. 

Para finalizar, apresentou as seguintes suges
tões: 

a) hanmonizar as discrepâncias existentes en
tre órgãos estaduais, federais e municipais na con
dução dos problemas de minerais, colocando juntos 
o Estado, o Município e os órgaõs ambientais confli
tantes, tais como, IBAMA, FEAM, COPAM, IEF. Eles 
entram em guerra uns com os outros, um não aceita 
a autorização do outro; 

b) melhorar a questão tributária, pois a tributa
ção sobre exportação é uma vergonha nacional. 
Este é o único país do mundo que tributa exporta
ção. Até o Presidente dos Estados Unidos, recente
mente, questionou porque o Brasil exporta imposto. 
Isto está prejudicando muito a mineração e, inclusi
ve, poderá até inviabilizar a nossa exportação de mi
nério de ferro; e 

c) aprovar um Código de Mineração atualizado. 
Cláudio Scllar - Instituto de Geociências da 

Universidade Federal de Minas Gerais 
(em 21 de setembro de 1995) 

Na opinião do depoente, será muito diffcil o es
tabelecimento de políticas públicas para o setor mi
neral sem que se normalizem as relações e as re
gras entre as atividades oficialmente reconhecidas e 
as clandestinas. Na sua opinião o garimpo tem seiVi
do a diferente e poderosos interesses, seja a nfvel 
governamental, seja a nível empresarial, funcionan
do, ainda, como válvula de escape social ao gerar 
empregos e rendas nas áreas onde atua. 

Trata-se de um trabalho desenvolvido a baixo 
custo e muito bem aproveitado por alguns setores 
empresariais totalmente instalados, o que lhes dá 
um alto rendimento não obstante o questionamento 
por vezes feito em relação aos garimpeiros. 

Segundo o depoente, há centenas de requeri
mentos de alvarás de pesquisa seiVindo como co
bertura para a produção garimpeira, sem nenhum 
tipo de controle e as concessões de lavra existem há 
dezenas de anos com produção fictícia, somente 
para justificar o relatório anual. Estas, na prática, 
acabam sendo antes uma doação do que uma con
cessão e, segundo o DNPM, apenas 12% das con
cessões de lavra no Brasil estão em atividade. 

Citou exemplos de distorções, como a indústria 
de quartzo de Minas Gerais, em que algumas em
presas possuem dezenas de dezenas de alvarás de 
pesquisa e nenhuma concessão de lavra, as quais 
não se interessam porque auferem melhores rendi
mentos no acordo com os garimpeiros para extrair o 
quartzo na sua área de alvará de pesquisa. No de
pósito de cassiterita em Bom Futuro - RO, a maioria 
das empresas de mineração passou a comprar mi
nérios dos garimpeiros para fundi-lo e exportar ou 
vender para o mercado interno. Para essas empre
sas, as dificuldades surgiram com a concorrência 
dos compradores bolivianos, que viriam na cassiteri
ta de Bom Futuro uma boa chance para a lavagem 
de dólares obtidos no narcotráfieo. 

Suas sugestões são no sentido de que as con
cessões contratadas o sejam por tempo limitado e 
de que haja vontade política para enfrentar o proble
ma, pois alguns segmentos da sociedade têm inte
resse na continuação do manto da ilegalidade e da 
clandestinidade. 

Andréia Silveira - Professora da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais 
(em 21 de setembro de 1995) 

A depoente extemou sua preocupação pelas 
precárias condições de trabalho no setor mineral, 
particularmente na extração de ouro no subsolo, que 
tem resuitado num número crescente de trabalhado
res portadores de doenças delas decorrentes, impor
tando isso, além do sofrimento humano, num altíssi
mo custo social de completo desinteresse das em
presas, uma vez que cabe à Previdência arcar com 
os benefícios previdenciários, com o custeio do tra
tamento e da reabilitação física desses doentes e 
com o pagamento das pensões. 

Do seu ponto de vista, a legislação que trata 
das condições do trabalho no setor mineral é ultra-



184 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

passada, inspirada na década de 50, dificultando a 
fiscalização do Sistema Único de Saúde e do Minis
tério do Trabalho, mal equipados para inspecionar 
dentro das empresas de mineração. Além disso, a 
penalização económica de valor irrisório desmotiva 
as empresas para investimentos em melhoria de 
processos de trabalho. 

João César Pinheiro - Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores do Setor Mineral 
(21 de setembro de 1995) 

Comunicou que sua exposição teria duas par
tes: uma sobre a politica mineral brasileira e outra 
sobre as questões da polílipa mineral do Estado de 
Minas Gerais. 

Sobre a política mineral brasileira, alerta que 
deve ser redi recionada, pois a a tua! foi implementa
da durante a ditadura militar e não consegue gerar 
recursos voltados prua o desenvolvimento social e 
económico do País. Ela é concentradora de renda, 
cerceia a maioria da população brasileira em relação 
à produção e ao consumo de bens minerais. Proibira 
o atendimento do mercado externo. É recessiva e 
não combate a estagnação. Não fomenta o aumento 
e nem contribui para diversificar a produção mineral 
e a interiorização e desconcentração do desenvolvi
mento económico e social. 

Fez, depois, relato sobre a situação de Mi
nas Gerais, principalmente, abordando a trajetó
ria da antiga Metaming, hcje Comig, e do Cegem 
(Conselho Estadual de Geologia e Mineração), 
congregando representantes do Governo e de 
entidades representativas do setor mineral, com 
participação da Comissão Técnica da Assem
bléia Legislativa. 

Teceu, também, considerações gerais sobre 
o setor universitário de Minas Gerais, sobre a 
atuação do DNPM, defendendo uma política para 
minerais e a organização dos garimpeiros em coo
perativas que possam alavancar a produção de 
minerais industriais, para suprir as necessidades 
da indústria cerâmica, da indústria química e de vi
dro, numa ação conjunta dos governos e da inicia-
tiva privada. • 

Defendeu, finalmente, a translonnação do 
DNPM em autarquia, para dotá-lo de maior flexibili
dade. 

Carlos de Faria Tavares - Mineração ltatlala 
do Sul 
(em 21 de setembro de 1995) 

Seu depoimento fixou-se, basicamente, na ne
cessidade de se limitar o número de pedidos de 
pesquisa à capacidade do requerente, evitando-se 

o que chamou de bandalheira dos bancos, que, ao 
dar atestado de indoneidade financeira àquelas em
presas que não as têm, estão cometendo um crime 
de lesa-prátria. Segundo ele, há grupos que acuml.l
lam inúmeros pedidos de pesquisa, esperando ven
dê-las com a abertura da mineração para o capital 
estrangeiro. 

Na sua opinião, transformar o DNPM em autar
quia seria uma boa salda, desde que esta tivesse 
esse poder de limitação. 

Suas sugestões foima no sentido de que o 
DNPM cobrasse uma taxa por pesquisa solicitada, de 
modo a impedir o requerimento aos que não tivessem 
çoncfiÇÕes. Com isso, esse órgão arrecadaria recursos 
para melhor servir. Poder-se-ia, ainda, limttar o número 
de pesquisas, conforme o poder econômico da empre
sa e subordinar novas autorizações à apresentação de 
relatório sobre as já existentes. 

Robson Gaio de Andrade - Presidente da 
Associação dos Corretores de Gemas de Teófilo 
Otoni-MG . 
(em 22 de setembro de 1995) •. 

Fez um relato sobre a penúria em que ~e en
contram os garimpeiros e as atrocidades de que são 
vítimas. Ele mesmo se diz ameaçado por uma me
tralhadora de um PM. 

Mostrou uma loto de um garimpeiro crucificado 
de cabeça para baixo, dizendo ser o corpo do Aristi
des, morto na lavra de Alexandrita, de Antônio Dias. 

Outro massacrado foi o garimpeiro Tauzinho, 
com mais de 5.000 caroços de chumbo. Vítima, se
gundo o depoente, da polícia e dos capangas dos 
donos do garimpo. 

Falou, também, de um chinês, chamado 
Chang, que tomou conta do garimpo e comprou as 
autoridades brasileiras, expulsando os garimpeiros. 

Denunciou, também, que o Sr. Edson Terama 
tem 3.000 pesquisas minerais em Minas Gerais. 

Afirmou que, desde 1991 , os garimpeiros ti
nham direito à aposentadoria. De lá para cá, não 
tem mais. 

Benedito de Oliveira Bento - Vlce-Presiden
te do Sindileste de Nova Era- MG. 
(em 22 de setembro de 1995) 

Em seu depoimento, graves denúncias sobre 
atividades garimpeiras clandestina na região, sob a 
proteção de jagunços e com envolvimento de oficiais 
da Polícia Militar de Minas Gerais, de um Oficial do 
exército e de diversos cidaàiios brasileiros e estran
geiros. Cita-os nominalmenté e relata fatos que, na 
sua ótica, modificariam as irregularidades cometidas, 
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passando pelas relacionadas ao garimpo da Lavra do 
Tatu, Municfpio de ltauninha e fixando-se, especialmen
te no contrabando da alexandrita, cujo comércio ~icito 
seria, na sua denúncia, comandado por um cidadão chi
nês de nome Chang Yashing que as envia para Hong 
Kong. Afirma que, não obstante a intensa extração des
sa pedra, exclusiva da jazida brasileira de Antônio Dias, 
está de posse de um atestado da Receita Estadual na
quele Município e outro, de ltabira, nos quais se compro
va que, de 1987 até 1994, não há nem uma pedra de 
alexandrita, nem guia de pagamento de imposto, o que 
caracterizaria o contrabando. 

Paulo Fernando Soares de Oliveira - Prefei
to de Governador Valadares, em Minas Gerais. 
(em 22 de setembro de 1995) 

Inquirido pelo Senador Emandes Amorim a respei
to do depoimento do Sr. Benedto de Oliveira Bento, que 
o precedeu, o depoente infonnou que não pode determi
nar onde termina a estória e começam os fatos verdadei
ros, ainda que a estória das alexandritas, Antônio Dias, 
as lavras, as valiosas esmeraldas de Nova Era, sejam do 
conhecimento pli>lico. Esclareceu que Governador Vala
dares não sofre de problemas sociais com o garimpo, 
pois a única lavra existente dentro do seu território está 
desativada, sendo o munk:ipio apenas um centro de lapi
dação de gemas, unnas organizadas e até regularizadas 
e outras clandestinas. A esse respeitO, infonnou que 80"/o 
a 90% das gemas que chegam nas lapidações vêm do 
garimpeiro, porque as empresas são grandes e as ge
mas extraídas na região são levadas, brutas, para os lo
cais onde funcionam as grandes mineradoras. 

Extemou o depoente, ainda, a opinião de que, 
por força das próprias leis criadas nos bastidores da 
República, impõe-se uma burocracia que foge do al
cance das mãos dos trabalhadores, daqueles que 
estão no buraco, cavando a pedra. 

José Geraldo de Aquino DPF de Governa
dor Vaiadares- MG. 
( em 22 de setembro de 1995) 

Foi evasivo e não prestou informações que pu
dessem elucidarlatos e denúncias fettas ante à CPI 
pelos depoentes que lhe antecederam. 

lnfonnou que a lavra do Sr. Chang está regula
rizada no DNPM. Negou que haja tráfico de drogas 
na região de Governador Valadares, nem inter-rela
ção de tráfico de drogas com o contrabando e des
caminho de pedras preciosas. 

Rornário Ribeiro- DNPM de Governador Va
iadares 
(em 22 de setembro de 1995) 

O depoente, não obstante estar à frente do 
DNPM de Governador Valadares há vinte anos, não 

soube responder com precisão a· diversas perguntas 
formuladas pelos membros da Comissão, fato que 
causou estrannheza ao Relator da Subcomissão, 
Senador José Bianco. Na sua exposição inicial, criti
cou a Lei n• 7.805, que, ao seu ver, pôs na clandes
tinidade todos os garimpeiros desde 1989, pela exi
gência da licença do órgão ambiental. Informou que, 
em Minas Gerais, ninguém conseguiu até hoje, a 
permissão de lavra garimpeira e, deste modo, todos 
estão irregulares. 

Kalil Kasslm Elawar - Associação dos Co
merciantes 
Exportadores de Gemas e Jóias do Brasil 
(em 23 de setembro de 1995) 

Após fazer um breve histórico das atividades de 
mineração na região de Teófilo Otoni, o depoente dis
correu sobre a excelência das gemas encontradas no 
seu subsolo e criticou a taxação injusta que leva gran
de parte do setor a ficar na üegalidade. Para ele, o pe
queno comerciante e a pequena empresa devem ser 
isentos. Com relação ao descaminho e ao grande nú
mero de requerimentos de pesquisa e lavra concentra
dos em um grupo de empresas, afirmou desconhecer 
a situação. Alertou que o setor de gemas é um dos se
tores mais sociais do País, porque envolve garimpei
ros, corretores, cambalacheiros e lapidadores. A res
petto destes últimos, ressaltou o alto nível profissional 
que atingiram na região, tal ponto que se exporta mão
de-obra para o exterior. ~ 

Quanto à exportação de gemas, o recolhimento 
de apenas 1% do ICMS exigido pelo Estado de Mi
nas Gerais tem atendido muito bem às empresas. 

Salvador Moreira Gomes - Presidente da 
Copervale 
(em 23 de setembro de 1995) 

Informando que na década de 70 Teófilo Otoni 
ocupava o 1° lugar no mundo como fonte de pedras 
preciosas lapidadas, caindo hoje para o 3° lugar e 
com perspectivas de ir para o 10° lugar dentro de 
cinco a dez anos, o depoente criticou severamente a 
Lei n• 7.805 que acabou com os garimpeiros. 

Lembrando que o Brasil possui a maior província 
gemológica do mundo, apontou como de apenas 5% a 
sua participação do mercado que envolve 1 bilhão e 
SOO milhões de dólares. E que desses 5%, 800/o é todo 
feito em matéria bruta, in natra, que é toda exportada 
para a Ásia. Essas pedras brutas são vendidas na fai
xa da US$100 o quilo, quando, se aqui beneficiadas 
alcançariam preço na faixa de US$ 1 ,5 mil o quilo. 

O depoente passou às mãos da Comissão um 
projeto elaborado por ele conjunto com a USP, 
CNEN e IOEN, entregue ao DNPM e ao Ministério, e 
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que está ehgavetado na Secretaria de Assuntos Es
tratégicos. 

Afirmou que, se não for implantada uma tecno
logia avançada ao ramo de joalherias e lapidação, 
com garantia de suprimento de matéria prima, a Co
réia e vários outros países da Ásia acabarão por do
minar totalmente o setor. 

Com relação ao contrabando de pedras, só a Re
ceita Federal e a Polícia Federal poderiam informar. 

Sarnir Sagih Aouar- Prefeito de Teófilo Otonl 
(em 23 de setembro de 1995) 

Na sua exposição o depoente analisou os pro
blemas do setor sob três aspectos: o do garimpeiro, 
o do pequeno comerciante e do grande comerciante 
exportador de pedras. Quanto ao primeiro, está Cei
fado no seu direito de exercer a profissão e já nem 
consegue entrar nos garimpos, uma vez que estes 
estão monopolizados. fechados; o segundo, o pe
queno comerciante de pedras e de artesanato mine
ral, está literalmente falido, sem condições de sobre
vivência pela falta de compradores; o terceiro, o 
grande comerciante exportador, que paga os impos
tos, têm uma certa tranquilidade, não obstante a ri
gorosa fiscalização a que vem sendo submetido. 

Mas, no entender do depoente, este último não 
gera aproveitamento de mão-de-obra e, pela alta 
tecnologia dos países para onde as pedras são ex
portadas, os nossos lapidárias estão ficando ociosos 
e sem condições de sobrevivência. 

Apontou, como solução para a região, a cria
ção de uma Zona de Processamento de Exportação 
- ZPE, ao contrário do pensamento desfavorável 
que, em relação a elas, existe nos escalões supe
riores do Governo Federal. 

Dom Aldo Mongiano - Bispo Diocesano de 
Roraima 
(em 27 de seJembro de 1995) 

Em seu depoimento, leu carta enviada ao Presi
dente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador 
Ramez Tebet, em _fe!Íposta à comunicação que lhe 
fora enviada a r~ de acusação fonmalizada à 
CP!, por ocasião da audiência pública realizada na As
sembléia Legislativa de Roraima. Em tal acusação, in
criminou-se a diocese de receber recursos internacio
nais de forma irregular e de usá-los para financiar a 
participação de índios em conflttos com garimpeiros. 

O depoente entJegou, juntamente com a carta 
então por e:a lida, doclmentos que comprovam a ido
neidade das fontes dos recursos recebidos e a regula
ridade do càmbio de moedas, além de prestação de 
contas relativa aos cheques, cujas cópias foram entre
gues à CP!, em anexo à mencionada acusação. 

Manifestou-se, também, favorável ao aprovetta
riiento dos recursos minerais existentes nas terras dos 
índios, afirmando que a opinião da Igreja sempre foi 
clara: aceita que haja mineração em áreas indígenas, 
conforme estabelece a Constituição. É imprescindível, 
porém, seja essa atividade desenvolvida com a neces
sária cautela, uma vez que os povos indígenas, com a 
presença desordenada do branco, têm sofrido profun
damente em sua vida ffsica e em sua cuttura. 

Ressalvou, no entanto, ser contrário ao garim
po em terras indfgenas, pois essa atividade não per
mite o controle dos cantatas interétnicos, tomando 
impossível serem tomadas as cautelas de que se 
deve revestir essa forma específica de exploração 
mineral. 

Gilberto Duarte Prado - Dlretor da Lease
corp Serviços 
(em 7 de novembro de 1995) 

Fez um histórico da Leasecorp e rechaçou as 
acusações de envotvimento da empresa com fatos 
denunciados na CP I, tentando provar a idoneidade e 
capacidade técnica da citada firma. ~ 

Resumiu as atividades da empresa, qJe se 
centralizam nas áreas de consultoria de crédito, ava
liação económico-financeira, sistema de avaliação 
de empresas via soft específicos para processamen
to de dados, com uma marca registrada chamada 
Planium. Além disso, a Leasecorp Serviços é cre
denciada pelo BNDES para fazer avaliação do pro
grama nacional de desestatização, incluindo a mo
delagem de venda de empresas. 

Esclareceu que o trabalho fetto pela Leasecorp 
para a Urucum não foi de avaliação física da jazida, ou 
de cubagem ou do valor do minério contido na mina. O 
que se realizou foi uma avaliação financeira, ou seja, 
qual o valor dessa empresa em termos correntes de 
dinheiro, quanto ela produz de dinheiro num perfodo 
de tempo e quanto vale essa empresa, com essa pro
dução de dinheiro, se ela fosse vendida hoje. É o cha
mado método de fluxo de caixa descontado. É um sis
tema universal para avaliação de empresa 

O contrato da Leasecorp, frisou, foi celebrado 
com a Metamat, mas as propostas foram avaliadas 
pela Urucum e pela Metamat, que trabalhavam jun
tas nessas linhas de avaliação. 

Jayme Varíssimo Campos - Ex-Governador 
do Estado de Mato Grosso 
(em 8 de novembro de 1995) 

Informou, inicialmente, que o projeto de lei foi 
aprovado por 23 dos 24 Del!'utados Estaduais. Ato 
contínuo, descreveu as benefeitorias que seu go

. verno realizou com a venda: da Urucum. Com a pa-
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lavra, o Senhor Presidente registrou a presença do Lf
der do PTB na Câmara Federal, Deputado Nelson 
Trad. Concedida a palavra ao Relator, este, questio
nou o depoente sobre os procedimentos adotados 
para avaliação dessa venda, tendo o depoente respon
dido que o governo de Mato Grosso contratou a em
presa LEASECORP - Serviços, Locações e Participa
ções Ltda., e o Mato Grosso do Sul contratou a CON
SUL T- Consuttoria Empresarial e Assistência Técnica 
SIC Ltda. Na seqOência, o Relator indagou ao depoen
te sobre a divisão patrimonial da Urucum Mineração 
entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, tendo o ex-governador, esclarecido que ao seu 
Estado coube 60% das ações. O Senador Ca~os Be
zerra teceu comentários sobre a capacidade de avalia
ção das empresas contratadas e questionou o fato de 
que foram avaliadas apenas as ações e não ter sido 
realizada a cubagem da mina Apartearam ainda o de
poente o Senador Jonas Pinheiro e o Senador Júlio 
Campos que elogiou a sua administração à frente do 
Governo de Mato Grosso e à iniciativa em resgatar 
para este Estado ações que, por lei, caberiam ao Esta
do de Mato Grosso do Sul. 

Marcos Ventura Guimarães- Tenente-Coro
nel do Exército 
(em 9 de novembro de 1995) 

Inquirido pelo Senador Emandes Amorim, o 
depoente informou desconhecer qualquer ação de 
milícias, pistoleiros ou outra forma de coação aos 
garimpeiros em Nova Era, além de que não perten
cia a qualquer comando de milfcias, mostrando-se 
surpreso em ouvir tais alegações, uma vez que sua 
presença nos garimpos teve como objetivo levar be
neficios aos garimpeiros através da Coogemig. Dan
do continuidade, esclareceu sua relação de amizade 
com o Tabelião Xisto de Andrade, e que teria vago 
conhecimento de algumas mortes ocorridas em ga
rimpos, sendo que é sabedor da morte do Tenente
Coronel da Polfcia Militar de Minas Gerais, Afonso 
Pimenta. O Senador Emandes Amorim informou à 
Presidência da CPI que fará um requerimento para 
solicitar à Receita Federal, ao Ministério Público e 
outros órgãos para apurar as atividades na área de 
Nova Era. O relator interpelou o depoente e obteve 
esclarecimentos a respeito de sua estada em Brasf
lia, desde abril, o que o levou a pedir demissão da 
Coogemig por não poder participar ativamente na 
área dos garimpos e que não está respondendo a 
nenhum processo sobre violência, assassinato ou 
agressão, sendo que a Coogemig está agindo den
tro da lei. Informou ainda que a Coogemig, para ga
rantir seus direitos, contratou segurança privada 

que, segundo consta, com elementos oriundos da 
Polfcia Militar que atuou por dois dias, sem que fos
se registrado qualquer indício de violência. Prestou 
informação sobre o acordo entre o DNPM e coope
rativas, em que a Coogemig cedeu parte de sua 
área em favor da Coopenera, sendo a cópia deste 
acordo solicitada pelo Relator. 

Sérgio Casacley Florêncio - Presidente da 
Coogemig 
(em 9 de novembro de 1995) 

O seu depoimento, basicamente, centralizou
se na defesa da atuação da Coogemig, ao qual o 
presidente responsabilizando a Cooperana por gran
de parte dos conflitos existentes na área. Ofereceu 
farta documentação à Comissão, por meio das quais 
pretende comprovar suas afirmações, esclarecendo 
que toda ela já fora anteriormente remetida ao Minis
tro da Justiça, Oscar Dias Correia, a outros Ministros 
da Justiça e diversas autoridades, Governador do 
Estado e até ao Presidente da República da época, 
o Senhor José Samey. Nelas foram denunciadas in
terferências de setores da Policia Civil e Militar nos 
garimpos, principalmente da primeira. 

Segundo o depoente, essa atuação nefasta de 
grupos de segurança, inclusive da Vale do Rio Doce, 
que existe em ltabira foram citados, sendo que até a 
ONU e os governos que importam minério dessa 
Companhia foram comunicados. 

Afirmou que o desassosego e a pistolagem 
chegaram com a entidade ilegal denominada Coope
rativa Mista de Garimpeiros de Capoeirana, criada ir
regularmente por remanescentes da ilegalidade, jun
tamente com forasteiros oriundos de Goiás, Bahia, 
atraidos pela riqueza local. 

Com a Coogemig não tem poder de polícia, há 
muito tempo vem sendo solicitado, sem sucesso, a 
instalação de um posto policial. 

Antonio Edson Deroma- Delegado aposen
tado da Polícia Civil de Minas Gerais 
(em 9 de novembro de 1995) 

Dizendo-se detentor do maior currfculo que um 
integrante da Policia Civil de Minas Gerais já teve e 
de ser um profundo conhecedor da área de minera
ção, o depoente defendeu-se de algumas acusações 
que lhe foram formuladas e confirmou ter cerca de 
dois mil requerimentos de pesquisa. 

Tecendo criticas à atuação do DNPM, explicou 
detalhadamente os meandros da sua burocracia, im
pedttiva de uma democratização no setor e reconhe
ceu a existência de fila naquele órgão, privilegiando 
os acobertados e dificuttando a obtenção de alvarás 
por parte do cidadão comum. 

Segundo o depoente, o que existe hoje no ga
rimpo são pistoleiros, policiais, gente safada de todo 
lugar, condenados da justiça, o que toma uma teme
ridade a entrada num garimpo. 
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Com ·relação à alexandrita, considera que o 
que saiu e está saindo de dinheiro é escandaloso, 
pois no mercado brasileiro ela não é encontrada. 

A respeito do assassinato do Coronel Pimenta, 
ex-Assessor da Secretaria de Segurança Pública de 
Minas Gerais, o depoente afirma que foi cometido 
por policiais civis. 

Pedro Pedrossian- Ex-Governador do Esta
do de Mato Grosso do Sul 
(em 14 de novembro de 1995) 

O depoimento foi tomado em função de ques
tionamentos encaminhados à Comissão, relaciona
dos à alienação da participação acionária: âo Estado 
de Mato Grosso do Sul na U rucum Mineração S/ A 
ao tempo que o depoente era Governador desse 
Estado. Com respeilo ao fato, o ex-governador de
monstrou que a transferência dessas ações foi reali
zada com a transparência, a legalidade e a morali
dade devidas. Para tanto, após historiar a origem 
daquela sociedade anónima, as modificações havi
das nas participações acionárias e a situação criada 
com a divisão do antigo Estado de Mato Grosso em 
dois, gerando um impasse que ensejou ajuizamento 
de ação perante o ~remo Tribunal Federal, o de
poente exibiu documentação comprobatória do 
acordo havido entre as duas unidades da federa
ção, com Termo de Compromisso que foi homolo
gado pela Assembléia Legislativa e referendado 
pela Corte Suprema, em cujos termos se baseou 
para determinar a extinção do processo. Ofereceu, 
ainda, documentação comprobatória da consulta 
feita ao Tribunal de Contas do Estado, da avaliação 
do valor feita pela empresa Consult e de que foram 
observados os preceitos constitucionais e cumpri
das todas as exigências e formalidades legais para 
a colocação das ações em pregão levado a cabo 
pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ocasião 
em que foram arrematadas pela Cia. Vale do Rio 
Doce pelo preço de maior avaliação. 

Geraldo Antonio Dias - Chefe de Inquérito 
Policial para apu~ a extração clandestina de 
diamantes e ouro_iHi Vale de Jequitlnhonha 
( 14 de novembro_{!ã.1995) 

O depoente prestou esclarecimentos acerca do 
inquérito policial instaurado no inicio de 1995, a reque
rimento do DNPM, para apuração de denúncias oons
tantes de matéria veiiculada pelo jornal O Estado de 
Minas, envolvendo o Deputado Federal Viltório Media
li, responsável pelas empresas Sada Mineração Uda., 
Parma Mineração Uda. e Nepenta Mineração Uda., 
que, supostamente, estariam oometendo irregularida
des na extração de diamantes e ouro. Informou que 
nesse inquérito por ele presidido, que foi especffloo, 
nada fioou oomprovado contra o citado Deputado. A 

operação, no entanto, deu ensejo a que se consta
tasse a existência de cinqüenta pontos de extração 
clandestina, todos interditados, sendo que trinla e 
dois deles foram enoontrados nas áreas de oonces
são de pesquisa. o depoente alertou a Comissão 
quanto aos estragos feitos ao Rio Jequitinhonha, 
hoje quase extinto, e quanto ao perigo causado ao 
Flio São Francisoo pela invasão de empresas clan
destinas na sua cabeceira. Dada a sua oondição de 
Chefe da Delegacia Fazendária, restrita à repressão 
de oontrabando e sonegação !isca~ o depoente de
clarou-se tecnicamente incapacitado para responder 
inúmeras indagações formuladas pelo Senador Er
nandes Amorim. Com relação ao contrabando, o de
poente registrou que o sucateamento da Polícia Fe
deral está impedindo-a de exercer as suas atribuiçõ-
es oom maior eficácia · 

2.3 Audiências Públicas 
Foram realizadas cinoo audiências públicas, 

durante os trabalhos da CPI. 
A primeira foi realizada na Assembléia Legisla

tiva do Estado de Rondônia, em Porto Velho, em 18 
de maio de 1995. 

Por esta ocasião, foram ouvidas 20 pessoas da 
região, ligadas a problemas de mineração. :~· 

A segunda, aconteceu no recinto da Assem
bléia Legislativa do Estado de Roraima, em Boa Vis
ta, nos dias 8 e 9 de junho de 1995, ouvidas 1 O pes
soas envolvidas com os assuntos interligados pela 
Comissão. 

A terceira, deu-se na Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 
21 de setembro de 1995, quando foram ouvidas as 
opiniões de mais 8 pessoas. 

As duas últimas, tiveram lugar nas Câmaras de 
Vereadores das cidades de Governador Valadares e 
Teófilo Otoni, nos dias 22 e 23 de setembro de 
1995, respectivamente. 

Ali depuseram 1 O pessoas, sendo 7 em Gover
nadorValadares e 3 em Teófilo Otoni. 

(Vide item 2.2 deste Relatório, que contém o 
resumo dos depoimentos de todas as pessoas ouvi
das nas Audiências Públicas). 

2.4 - Visitas realizadas pela CPI e pela Sub-
comissão 

2.4.1 -Garimpo Bom Futuro em Rondônia 
(em 19 de maio de 1995) 
Após a audiência pública realizada em Porto 

Velho, Rondônia, os Senadores José Bianco, Emen
des Amorim e João França, se deslocaram ao ga
rimpo Bom Futuro, localizado na linha C-75, em Ari
quemes, naquele Estado. 

A visita prendeu-se à necessidade de constata
ção in loco dos fatos relatados durante os depoi
mentos prestados à CPI por!dirigentes de cooperati
vas de garimpeiros estabelecidas no locaf, e pelo 
Superintendente da Empresa Brasileira de Estanho 
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S/ A, beneficiada com as Portarias de Lavra n• 307 e 
308, que compreendem a área. 

Embora a gartmpagem no local se realize ao 
amparo da decisão do Mandado çle Segurança n• 
92.17626..()/RO, impetrado pela Cooperativa de Pro
dução dos Garimpeiros de Ariquernes Lida. - COO
GARI, e Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes 
Lida. - COOMIGA, a Empresa Brasileira de Estanho 
SIA, beneficiada com as Portarias de Lavra n• 307 e 
308, de 1991, mantém guarda privada que impede a 
saída de cassiterita produzida pela garimpagem, 
quando não é comercializada com a Empresa, nos 
termos do Acordo de Ordenamento que firmou com 
duas outras Cooperativas, e integra o Plano de 
Aproveitamento Económico aprovado pelo DNPM 
para a outorga das Portarias. Desta ação resulta 
cerca de trezentas toneladas de cassiterita que se 
encontram no pátio da Empresa e estão apreendi
das em consequência de cem processoscriminais 
em andamento e movidos pelo Ministério Público 
Federal, como incursos no crime definido no artigo 
21, da Lei n• 7.805, de 1989. 

Constatou-se ainda, que a população residente 
no Garimpo Bom Futuro, de aproximadamente qua
tro mil pessoas, que dependem di reta e indiretamen
te das atividades garimpeiras no local, vivem em 
condições precárias, sem segurança e assistência 
médica adequada. 

No local, os integrantes da CPI conheceram, 
também, que os direitos minerários sobre a jazida de 
Bom Futuro constituem objeto de lide, em curso na 
13' Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos 
autos do Processo n• 89.2494-9 e conexos. 

2.4.2- Garimpo capoeirana, em Minas Gerais 
(em 18 de agosto de 1995) 

Deslocaram-se até a cidade de Nova Era, Es
tado de Minas Gerais, os Senhores Senadores Er
nandes Amorim e João França, membros da CPI da 
Mineração, acompanhados do Secretário da Comis-
são, Naurides Barros. · 

Naquela comuna, os Senadores acima citados, 
participaram de uma reunião com a presença de Dire
tores da Cooperativa dos Garimpeiros de Capoeirana, 
Diretores da Federação Nacional dos Garimpeiros, po
líticos e autoridades, garimpeiros e segmentos da so
ciedade, ocasião em que ouviram diversas reMndica
ções correlatas ao setor de garimpagem. 

No dia 19 de agosto de 1995, realizaram uma vi
sita ao garimpo, onde verificaram as condições precá
rias de trabalho no local, bem corno constataram que 
os problemas sociais da população que lá habita de
vem ser objeto de recomendação ao Governo de Mi
nas Gerais, para as providências cabfveis. 
3-Conclusão 

Os trabalhos da CPI de Mineração deixam pa
tente que o setor mineral brasileiro não tem recebido 
a atenção merecida ao longo dos anos de consolida-

ção do modelo económico brasileiro, à exceção das 
áreas específicas do petróleo e da ação isolada da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

A imensa riqueza mineral do nosso Pafs tem 
sido, reiteradamente, alvo da ineficácia governamen
tal, expcnenciada pela tributação excessiva, pela le
gislação mal feita, que por um lado amplia os riscos 
de investimento e por outro lado, permite as reser
vas de mercado futuro, com o congelamento da ex
ploração de áreas potenciais transformadas em 
áreas intocadas e intocáveis, arquivadas como mer
cadoria de manipulação e troca. 

O setor mineral, com indiscutível poder de ge
rar divisas numa expressão muito mais pujante, tem 
sido um absorvedor de mão-de-obra minimizada, em 
comparação com o seu potencial. Os depoimentos 
demonstram claramente esta questão. 

Neste setor temos involufdo na última déca
da. Se em 1982, investia-se em pesquisa cerca de 
U$242 milhões de dólares, caimos em 1991, para 
apenas U$49 milhões. 

Paralelamente, o perfil tributário foi ampliado, 
gerando, como no caso das pedras preciosas e 
semipreciosas, um quadro de graves distorções. 
Em decorrência desse peso tributário, estima-se 
que, apenas 30% da produção de gemas do país, 
sejam regularizadas. Ou seja, os impostos joga
ram na clandestinidade cerca de 70% da produção 
nacional de pedras. O que deveria ser marginal, o 
contrabando, transformou-se no principal. Os efei
tos deste modelo são extremamente perversos: 
queda do nível de emprego no setor, desmobiliza
ção das lapidações e transferência para o exterior 
da nossa capacidade de implantar no Brasil um 
poJo forte de indústria joalheira. Esta indústria se
ria um caminho importante para o desenvolvimen
to de áreas do nosso Pais, no entanto, a carga tri
butária, de 51% a 65%, dependendo de cada Esta
do, simplesmente tira a competitividade do nosso 
produto. Só a título de comparação, há um dado 
significativo a ser rememorado: na época da derra
ma, em Minas Gerais, a motivação inicial do pro
cesso revolucionário seria um imposto de 20%. 
Hoje, este imposto joalheiro é em média 60%. Por
tanto, 3 vezes mais, e, até agora não se levantou 
outra Inconfidência Mineira. O nosso País tem 
ouro, tem pedras mas não exerce este potencial 
com competência. 

No caso do ouro, taxado anteriormente em 
1%, agora recolhe 3,65%, já que foram acrescidos 
2% de COFINS e 0,65 de PIS. 

Por conta de tudo isto, a indústria de lapida
ção brasileira está comparada à da Itália do come
ço do século. 

A própria exploração de gemas ocorre hoje 
em condições precárias, já que 90% das pedras 
brasileiras são recuperadas por garimpeiros. 
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E af'nos depammos com outro quadro de alta 
complexidade e de enorme repercussão social. A 
questão gartmpeira, cuja solução tem como pressu
posto a necessidade de se resgatar a dignidade desse 
trabalhador, quase sempre vítima de um processo que 
envolve conflitos com a legislação, com os índios e 
com o meio ambi~. agravantes da sua miserável 
condição de ser humano socialmente marginalizado e 
em busca da sobrevivência 

A nova legislação tirou, na maioria dos casos, 
do alcance do gari~iro a sua condição de traba
lho, em decorrência da impossibilidade de atendi
mento das exigências técnicas complexas para a li
beração das áreas de alividade pretendida A criminali
zação da produção considerada ilegal, tentou tomar o 
garimpeiro um bandido, mas na verdade o transformou 
em vítima, e em tantos casos, reféns de cooperativas e 
de grupos econõmicos e políticos. Hoje existem maís 
de 2.000 garimpos no Brasil, dos quaís 34 em áreas in
dfgenas. Praticamente todos ilegaís. E na ilegalidade, 
ficam sujeitos a todo tipo de pressão e ações irregula
res. Aí entra o contrabando, a relação com o tráfico de 
drogas e a lavagem de dinheiro. 

Estes fatores estão presentes na ilegalidade dos 
processos de exploração mineral, mas, na maioria das 
vezes, não são coibidos em razão do despreparo e do 
desaparelhamento dos Órgãos Públicos résponsáveís 
pelas intervenções no setor. Essa situação caótica fi
cou completamente clara perante à CPI. 

Constatamos que o DNPM e a CPRM estão pro
movendo um denodado esforço de reestruturação para 
atingir seus objetivos, mas a verdade é que ainda es
tão sem condições de fiscalizar e manter uma efetiva 
presença nas áreas de exploração minerai, e, também, 
de reiniciar os levantamentos geológicos básicos que o 
País reclama 

Por outro lado, a Polícia Federal, está igualmente 
sem condições de atuação eficiente, inteiramente de
sestruturada para enfrentar todo um quadro de ilegali
dade, violência, iniÍasões e tráfico de drogas que ne
cessitam ser invesi!gados. Isso ficou perfeitamente de
monstrado no depóirnento do Superintendente da Polf. 
cia Federal, que, de maneira cabal, descreveu as defi
ciências existentes, principalmente nas regiões Ama
zõnica e do Centro Oeste. 

A mineração no Brasil foi intensamente discutida 
nestes quase 14 meses de trabalho, extrapolando as 
dependências do Senado Federal para verificar, ln 
loco, as áreas de conflito, de pendências concretas, 
de sofrimento e de necessidades. 

A CPI enfrentou o Brasil real, cru e verdadeiro. 
Instalada com o objetivo inicial de levantar e discutir 

casos específicos e de repercussão regional, depa
raram-se os seus membros com um quadro muito 
mais grave, emoldurado por inacreditáveis erros es
truturais, pela completa ausência de um modelo ra
cional e, em muitos casos, pela violência física, legal 
e social. 

Ouvimos entidades governamentais, índios, garim
peiros, empresas, entidades representativas da socieda
de, polítioos, sindicalistas e representantes da Igreja 

Testemunhamos, de um lado os conflitos técni
cos e ideológicos, mas evidenciou-se também, do ou
tro lado, a grandiosidade de nosso potencial mineral. 

Questões específicas surgiram durante o desen
rolar dos trabalhos da CPI, inclusive, quando do deslo
camento dos nossos trabalhos a outros Estados. Por 
conta dísso, cabem neste relalório breves comentários 
sobre quatro delas: 

1) Bom Futuro: conflito garimpeiros X Ebesa 
(Rondônia). 

A CPI deslocou-se à Rondônia para investigar as 
dificuldades do quadro de exploração mineral, existen
tes no Estado. Os conflitos gerados da disputa ~ Ebe
sa, Coopegro, Coomiga e Coogari pela exploraÇão da 
área de Bom Futuro já renderam pendências judiciais 
que se amontoam, assim como grande quantidade de 
acordos de parceria que se discutem até hoje. 

Pelo que foi colhido nas audiências, ficou claro 
que os governos Federal e Estadual estão desapare
lhados para equacionarem os problemas, seja no to
cante ao controle arttliental, seja quanto à eficácia da 
receita de impostos ou à manutenção da segurança. 
Existem denúncias de parte a parte, e o modelo adota
do por mediação do DNPM é contestado por algumas 
cooperativas. 

A legíslação invocada em todo o processo de titu
lação de lavra tem gerado protestos dos garimpeiros, 
que lutam pelo ãreito de trabalhar livremente. Este é um 
retrato con!tr1dente de uma legislação que precisa ser 
discutida e mocificada com urgência. 

As iúnelas derú1cias de violência não foram com
provadas, assim oomo também não o foram as de contra
bando, de tráfico de drogas e de lavagem de ãnheiro. 

As pendências legais encontram-se, ainda, em 
apreciação na Justiça Federal, mas, inde
pendentemente desse resultado, as discussões em 
tomo de Bom Futuro foram extremamente válidas 
como indicativo de um modelo a ser modificado. 

2) Áreas indígenas X exploração mineral 
(Roraima) , 
· O Estado de Roraima pode ser considerado a 

síntese do quadro convulsivo decorrido da ação ga
rimpo x áreas indfgenas. Estado rico em potencial 
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mineral, e· contando com extensas áreas indígenas 
demarcadas ou pretendidas, Roraima vive o dilema 
do conflito e da ausência de um modelo nacional de 
exploração mineral. 

Exemplificando nas operações Selva Uvre, em 
suas várias versões desenvolvidas na área yanoma
mi, a atuação dos Governos Federal e Estadual foi 
meramente pictórica e mais voltada ao marketing 
interno e internacional do que direcionada para uma 
solução permanente. 

Os depoimentos em Roraima serviram, em al
guns casos, para demonstrar o grau de emociona
lismo existente na questão. 

Ficaram patenteados, no entanto, alguns 
pontos dignos de registro: 

- não existe em Roraima constatação .de 
contrabando de minérios; 

- não há denúncia formal, investigação ou 
muito menos comprovação do envolvimento de re
ligiosos em qualquer questão mineral; 

- ficou demonstrada a necessidade urgente 
da aprovação de legislação que discipline a Cons
tituição, no tocante à exploração mineral em terras 
indígenas; 

- as comunidades indígenas, na sua grande 
maioria, concordam com a exploração mineral ra
cional e controlada nas reservas indígenas, e con
tam, inclusive, com recursos dessa atividade para 
o seu desenvolvimento comunttário; 

- os garimpeiros são, também, vítimas do 
próprio processo de exploração mineral rudimentar 
e sem assistência, sendo que, em muitos casos, 
são usados por empresas e grupos 

econõmicos; 
- o DNPM não tem a mínima estrutura para 

aluar no Estado e na Região; 
- tanto a Polfcia Militar, como a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, por falta de apoio, 
não têm condições operacionais de atuar eficaz
mente na proteção dos diversos segmentos envol
vidos na questão; 

- o garimpo, hoje, transformou-se num proble
ma social, pela falta de condições de sobrevivência. 
A maioria vive num quadro de extrema pobreza. 

Ainda na discussão do relacionamento índio, 
garimpeiro e exploração mineral, prestou informa
ções à CPI o Bispo de Roraima. Dom Aldo Mon
giano, que esclareceu denúncia encaminhada 
quando da audiência pública realizada na Assem
bléia Legislativa do Estado, acerca de verbas in
ternacionais recebidas pela Diocese para o traba
lho de apoio aos índios. 

O Prelado entregou à CPI documentos que 
comprovam a regularidade dos recursos rec3bi
dos, o cumprimento da legislação de cãmbio e a 
idoneidade da atuação da Diocese na questão. 

Manifestou, também, posição favorável à re
gulamentação dos disposttivo constnucional que 
trata da mineração em terra indígenas, com os devi
dos cuidados que a matéria requer. 

3 -Garimpos de Minas Gerais 
Ficou demonstrado, no setor de pedras, a 

maior ilegalidade do setor mineral brasileiro. Não 
há controle possível com a legislação tributária vi
gente. 

Outros aspectos de imensa complexidade e 
que, por isso mesmo, são geradores de dmculdades, 
estão nas normas ambientais e na ação concedente 
do poder público. 

Em Minas Gerais, a taxação para exporiação 
de gemas foi definida em 1 %, mas, a comercializa
ção interna é tributada em 18%, o que demonstra o 
contra-senso na geração do emprego interno. 

Paralelamente à questão tributária, verificou-se 
que a legislação ambiental, notadamente, a Lei n• 
7.805, criou uma sttuação de fato, colocando na ile
galidade mais de 5 mil garimpeiros, responsáveis 
por cerca de 90% da produção de gemas. 

Um dado surpreendente diz re.speito às expor
tações brasileiras de gemas. Enquanto, em 1992, o 
Brasil exportou oficialmente cerca de US$300 milhõ
es, Israel exportou US$1 ,5 bilhão, sem produzir uma 
única pedra, só importando gemas brutas do Brasil e 
trabalhando-as. 

No tocante aos municípios de Nova Era e Anto
nio Dias, a exemplo de Bom Futuro em Rondônia, 
existe uma luta implantada pelo dire~o de lavra. Acu
sações de parte a parte, violência e agressões, são 
uma constante neste processo de definição que se 
arrasta na justiça há alguns anos, alternando-se ga
nhos de ca!J5a paça ambos os lados. O processo de
flagrado, pela falta de nitidez e pelas brechas da le
gislação, nos impõe uma posição eqüidistante quanto 
à emissão de parecer. O caso está entregue à justiça 
cabe a ela a decisão em suas várias instãncias. 

No entanto, um ponto é inquestionável. Estã 
caracterizada a diminuição do ritmo de trabalho, em 
decorrência da legislação arcaica, das pendências, 
dos impostos altos e da violência descabida. 

Minas Gerais, que já ocupou o primeiro lugar 
do mundo como fonte de pedras preciosas lapida
das, hoje, caiu para o terceiro ou quarto, e, nos pró
ximos cinco anos, deverá cair para o décimo lugar. 
Os países da Ásia deverão, a curto prazo, se a si
tuação atual não se atterar, dominar o setor mundial 
de gemas e de lapidação. 

4- Caso da Mineração Urucum 
Neste caso, foram encaminhadas denúncias 

sobre a irregularidade na venda da Mineração Uru
cum, em decorrência da criação do Estado de Mato 
Grosso do Sul e da divisão de ações do empreendi
mento entre os dois Estados de Mato Grosso. 
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Foram ouvidos técnicos, políticos e · ex-go
vernadores Jayme campos e Pedro Pedro. ;ian. Fi
cou constatado que o processo de avaliação está 
sendo contestado na justiça, que ainda não se pro
nunciou definitivamente. 

Quanto à legalidade do ato de venda, os dois 
ex-governadores demonstraram o cumprimento das 
normas pertinentes, sendo que a operação foi con
sumada em leilão público na Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro, com a aquisição da Empresa Uru
cum pela Companhia Vale do Rio Doce, pelo preço 
maior da avaliação. 

Portanto, o processo da venda, em tese, cum
priu as formalidades legais; e quanto às questões le
vantadas sobre a avaliação do património vendido, 
deve-se aguardar a manffestação da justiça. 
4- Recomendações 

1) - aprovação pelo Senado Federal do PLC 
117194 (PL n• 4.151193, na Câmara dos Deputados), 
oriundo do Poder Executivo, que altera dispositivos 
do Decreto Lei n• 22.7, de 28 de fevereiro de 1967, 
que trata dos procedimentos de autorização e apro
veitamento de jazidas minerais. (anexo 1 ); 

2) - aprovação pela Câmara dos Deputados do 
PL n°1.610196, aprovado no Senado sob 121195 e en
viado àquela Casa em 8-3-96, que dispõe "sobre a ex
ploração e o aproveitamento de recursos íninerais em 
terras indígenas, de que tratam os arts. 176, § 1° e 
231, § 3°, da -Constituição Federal. (anexo 2); 

3) - aprovação do Projeto de Lei n• 4.149-B, 
de 1993, de autoria do Executivo, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, (na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Redação), que dá nova redação aos 
arts. 20 e 26 do Decreto Lei n• 227, de 28 de feverei
ro de 1967. (anexo 3); 

4) - elaboração de proposta para aHeração da 
Lei n• 7.805, de 18 de julho de 1989, visando equa
cionar as pendências e entraves criados ao trabalho 
garimpeiro no Pais; inclusive, no que concerne à im
plantação de cadastramento ou matricula dos garim
peiros. (anexo 4); .':· .' . 

5)- rediscu5são do Decreto n• 98.812, de 9 de 
janeiro de 1990, decorrente da Lei n• 7.805189, vi
sando a adoção de uma nova politica de proteção 
ao garimpo. (anexo 5); 

6) - elaboração de projeto de lei que caracteri
ze como mime o trãnsffo ilegal de minério através de 
fronteiras, visando coibir o contrabando; 

7) - fortalecimento do DNPM como organis
mo essencial ao controle e modernização do pro
cesso de mineração no Brasil. Esta tarefa tomou-

se mais urgente no momento em que, através de 
Emenda Consmucional, se abriu a exploração mine
ral ao capital estrangeiro. É de fundamental impor
tância que o DNPM disponha de capacidade técnica 
operacional para atuar competentemente em todo o 
País; 

8) - reaparelhar e apoiar o Departamento de 
Policia Federal, dotando-o de pessoal e recursos 
compatíveis com a magnttude das suas atribuiçõ
es, que incluem o combate ao narcotráfico, a lava
gem de dinheiro e o contrabando de minério; 

9) - redefinir o perfil tributário nacional, no to
cante aos impostos cobrados para o ouro, pedras 
e outros minerais, uma vez que ficou comprovado 
ser a taxação absurda o principal motivo de se jo
gar na clandestinidade parte da produção mineral 
brasileira. O momento é oportuno para esta ampla 
discussão, em decorrência da Proposta da Refor
ma Tributária que tramita na Câmara dos Deputa
dos: 

10) - gestões do Governo Federal e do Mi
nistério Público Federal junto ao Poder Juditiário, 
no sentido de que sejam solucionadas, com urgên
cia, as pendências jurídicas sobre áreas de lavra, 
que tanto estimulam os conflitos e prejudicam o rit
mo da exploração mineral nacional; 

11) - definição de uma politica social e traba
lhista que amparem o garimpeiro, hoje sem as mi
nímas condições de exercer a sua cidadania e 
completamente esquecido da proteção que lhe é 
devida pelo Estado; 

12) - discussão de um modelo a ser adotado 
pelo DNPM, quanto a prazos de concessão de al
varás e pesquisas, quantidade de áreas e direito 
de descoberta do minério, que implante contratos 
de concessão e revogue o modelo cartonai vigen
te. Atualmente, apenas 12% das concessões es
tão em atividade, demonstrando, claramente, a 
existência de uma politica de estoques e reservas 
de áreas que não é interessante para o Pais; 

13) - necessidade da cobrança de taxa de 
pesquisa em condições de dotar o DNPM de recei
ta que financie a sua atuação operacional; 

14) - regulamentar procedimento que subor
dine a concessão de novas autorizações de alvará 
e pesquisa à apresentação de resultados de áreas 
já concedidas; 

15) - reformulação da atuação brasileira no 
setor de gemas, visando K. implantação .de uma 
politica de valorização da lapidação e de uma in
dústria joalheira pujante; 
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16) - · redefinir e consolidar a legislação nacio
nal do meio ambiente, desburocratizando-a e delimi
tando os campos de atuação das esferas municipal, 
estadual e federal; 

17) - discussão de uma legislação mais efi
ciente na proteção contra a invasão de áreas e que 
possibilite a agilização do andamento dos processos 
de concessão no DNPM, visando a acabar com os 
longos períodos de espera, ensejadores de inaceilá
veis intervalos de exploração mineral; 

18) - agilização da demarcação de áreas indf
genas, visando à definição dos espaços a serem tra
balhados, de acordo com a legislação pertinente, 
uma vez que a sua inconclusão tem gerado conflitos 
e estimulado disputas prejudiciais, tanto aos fndios 
quanto aos não-índios; 

19)- redefinição do papel da DPF, DAC, IN
FRAERO e Receita Federal nos aeroportos e portos 
nacionais, visando coibir o descaminho do minério 
brasileiro. Atualmente, a rivalidade existente entre as 
instituições prejudica a atuação fiscalizadora. Ao 
DPF praticamente só cabe o carimbo de passapor
tes, limitado que está na fiscalização do contraban
do; 

20) - necessidade de definição, pelo BNDES, 
de financiamento especifico para o setor da minera
ção, visando à retomada dos nfveis de pesquisa e 
exploração mineral no pafs. 

Senador Romero Jucá, Relator. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DA MINERAÇÃO 

Relatório da Sub-Comissão de Garimpagem 
Senadores: João França, e Emandes Amorim. 
Relatório 
Introdução 
1. A Comissão Partamentar de Inquérito consti

tufda no Senado da República para apurar as graves 
denúncias veiculadas na imprensa nacional, sobre a 
atMdade de mineração no Brasil, dentre outras ma
nifestações da Sociedade, recebeu da Federação 
Nacional dos Garimpeiros- FENAG, reclamação da 
omissão do DNPM na execução da Lei n• 7.805, de 
1989, e denúncias pertinentes a irregularidades na 
outorga de direttos minerários sobre a jazidas locali
zadas nos garimpos de Capoeirana, em Nova Era, 
Minas Gerais, e Bom Futuro, em Ariquemes, Rondô
nia. 

Em razão da especificidade do assunto delibe
rou-se a constituição de sutrcomissão para seu exa
me, constitufda pelos Senadores João França, José 

de Abreu Bianco, e Emandes Amorim, que haviam vi
silado aqueles garimpos. Concluindo-se com o presen
te Relatório, que reporta-se a origem da legislação vi
gente, para a adequada compreensão dos fatos. 

O Decreto Lei n• 227/67 e a Garimpagem 
2. O governo militar, na década de 60, para a 

autonomia estratégica do Brasil, convocou emprei
teiras que atuavam em obras públicas para investi
rem na modernização, implementação tecnológica 
e desenvolvimento empresarial da indústria nacio
nal de mineração. 

Viabilizou-se o projeto com a disponibilidade 
de recursos financeiros através do BNDES, e le
gislação adequada, o Decreto-Lei n• 227 de 28 de 
fevereiro de 1967. 

3. A opção para o desenvolvimento do setor 
mineral não contemplou os pequenos e médios 
empreendedores regionais, que exploravam os 
chamados garimpos em parceria com trabalhado
res autónomos denominados garimpeiros. 

A estes empreendedores reservou-se o papel 
de "preposto • na exploração da mais valia do tra
balho garimpeiro em áreas objetivadas em requeri
mentos de autorização ou concessão de pesquisa 
e lavra, nas quais consentia-se a atividade me
diante a exclusividade da aquisição da produção 
pelo titular da outorga, e de financiadores das 
"prospecções" por eles realizadas para a desco
berta de novas jazidas, permitindo-se a continuida
de das atividades, em liberdade de comércio, nas 
áreas sem interesse às Empresas de Mineração. 

4. Nos termos do referido Decretro-Lei o ga
rimpeiro era legalmente conceituado como o traba
lhador que por conta própria extrai substâncias mi
nerais úteis, por processo rudimentar, com permis
são do Governo Federal formalizada em Matricula 
do interessado nas Coletorias Federais, onde era 
registrada em livro próprio, a seu requerimento, 
mediante a apresentação do comprovante de qui
tação do Imposto Sindical e o pagamento da me
nor taxa remuneratória cobrada pela Coletoria. 
Tendo-se no Certificado expedido pela Coletoria, 
com seu retrato, nome, nacionalidade e endere
ço, o documento da permissão para o exercfcio 
da atividade, na área de jurisdição, aonde o pro
prietário do solo consentisse, e não fosse área 
objeto de autorização de pesquisa ou concessão 
de lavra. (art. 70 a 75). 

O decreto-lei previa ainda a delimitação de 
áreas específicas para a exploração pela garim
pagem, ou nas quais fossem proibida. (art. 76, e 
art. 78). 
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5. Sob sua égide, quando interessante "ao se
ter mineral", ao invés da delimitação de áreas ocu
padas por garimpeiros para o exercício da extração 
mineral exclusivamente pela garimpagem como pre
ceitua o ar!. 76 do Decreto-Lei, ou da expulsão des
tes trabalhadores quando estas áreas tomavam-se 
objeto de autorização de pesquisa ou concessão de 
lavra, nos termos do ar!. 75, ou ainda da proibição 
da garimpagem por entendimento de malbaratamen
to da riqueza mineral, como preceitua o ar!. 78, for
mulava-se "acordos", com a gestão e até arbítrio do 
DNPM, pelo qual o titular do Requerimento, da Auto
rização ou Concessão de Pesquisa e Lavra, com a 
condição da exclusividade na aquisição da substãn
cia mineral extraída pela garimpagem, "permitia" seu 
desenvolvimento, e o órgão omitia-se em pr6mover 
a expulsão "ex ofício", consentido ainda na comer
cialização da produção garipeira como resultante da 
atividade de lavra concedida à Empresa, ou resul
tante da pesquisa em desvio do que estabelece o 
ar!. 22, VIl, do referido Decreto-lei n2 227/67, Códi
go de Mineração, ln verbis: 

Ar!. 22. A autorização será conferida 
nas seguintes oondições, além das demais 
constantes deste Código: 

VIl - as substâncias minerais extraí
das durante as pesquisas, só poderão ser 
removidas da área para análise e ensaios 
industriais, podendo, no entanto, o DNPM 
autorizar a alienação de quantidades co
merciais destas substâncias minerais, sob 
as condições que especificar: 

6. Ora, na realidade o desenvolvimento tecno
lógico e económico ensejou aos empreendedores 
regionais relegados à marginaldiade naquela legis
lação, um melhor aproveitamento das jazidas, pela 
garimpagem. 

7. A estas questões levantadas foi sucitada a 
Portaria 226188 do. ONPM, que prescreveu ao titular 
dos Alvarás de Pesquisa outorgados concomitante
mente a sua ediçãó-'a exclusividade na aquisição da 
substância minerai extraída por garimpeiros que, se
gundo alegam, ali já se enoontravam quando a Em
presa requereu a Autorização de Pesquisa. 

Segundo os denunciantes, o monopólio foi 
instituído com a Portaria editada concomitante
mente a outorga dos Alvarás de Pesquisa à Em
presa de Mineração na área, aonde se havia cria
do 3 (três) Cooperalivas, nominadas na Portaria 
como beneficiárias de "Royalts". Justificando-se o 
ato com o dispositivo então aprovado da Constitui-

ção, ainda não promulgada, que estabeleceu a Coo
perativas prioridade na obtenção da autorização de 
pesquisa, "porque assim se estará antecipando o 
desejo do constituinte, mantendo-se os garimpeiros 
na área", alega-se. 

8. No mesmo diapasão, após a Justiça suspen
der o monopólio, a Administração ameaçou paralizar 
a garimpagem em efeito a Ação Civil Pública reco
mendada na Portaria PT n2 180/90, caso não fosse 
finmado Acordo no qual algumas destas Cooperati
vas reconhecem os "direitos" concedidos à Empresa 
em confronto ao dispositivo constitucional citado, e 
se obrigam a lhe vender a produção havida pelos 
garimpeiros na área. 

A Constituição 
No contexto descrito, no Capftulo da Ordem 

Econômica, o novo ordenamento constttucional deci
diu a prioridade dos garimpeiros sobre os direitos 
minerários sobre as áreas aonde aluassem, instituin
do às Cooperativas de Garimpeiros, cuja organiza
ção detenminou ao Estado favorecer, a prioridade 
para a obtenção da autorização e conces~9 de 
pesquisa ou lavra, nestas áreas. ' 

' 1 O. Atendeu-se clamor de justiça oonsoante os 
princípios do desenvolvimento sustentado que pre
conizam o acesso das populações empobrecidas ao 
aproveitamento econõmioo dos recursos naturais, 
sob o efetivo controle ambiental e insumo tecnológi
co, ensejado com a tiTularidade do garimpeiro sobre 
a área em que atue, tudo na forma do ar!. 174 da 
Constituição, in verbis. 

Ar!. 17 4. Corno agente normativo e re
gulador da atividade econõmica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fis
calização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor públioo e in
dicativo para o setor privado. 

§ 32 O Estado favorecerá a organiza
ção da atividade garimpeira em cooperati
vas, levando em oonta a proteção do meio 
ambiente e a promoção eoonômico - social 
dos garimpeiros. 

§ 4• As oooperativas a que se refere o 
parágrafo anterior terão prioridade na autori
zação ou concessão para pesquisa e lavra 
dos recursos e jazidas de minerais garim
páveis, nas áreas onde estejam aluando, e 
naquelas fixadas de acordo com o ar!. 21, 
XXV, na fonna da I <ti< 

11 . Consoante ainda o Capftulo da Ordem Eco
nômica compete à União, na forma da lei, a autoriza-
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ção ou con-cessão para a pesquisa e a lavra dos re
cursos e jazidas de minerais, que se constituem sua 
propriedade, assegurando-se ao concessionário a 
propriedade do produto da lavra. (art. 176). 

12. Embora a competência da União para a 
outorga seja objeto do dispositivo constitucional ci
tado, na Organização do Estado, cabendo privati
vamente à União legislar sobre jazidas, minas e 
outros recursos minerais (art. 22, XII), Lei Comple
mentar pode autorizar os Estados a legislar sobre 
a matéria (Parágrafo único), bem como fixar nor
mas para a cooperação entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, no exercício da 
competência comum de registrar, acompanhar e 
fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos minerais em seu_s_ territó
rios (art. 23, XI, e Parágrafo único). 

13. Na ordem Social, estabeleceu-se ao ga
rimpeiro que exerça sua atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes, 
a contribuição para a seguridade social mediante a 
aplicação de uma alíquota sobre o resuftado da 
comercialização da produção (Art. 195, § 8"), fato 
gerador da Tributação incidente sobre minerais -
ICMS (Art. 155, § 32). 

14. O capítulo do Meio Ambiente, por sua 
vez, trouxe ao nível constitucional a exigência do 
estudo prévio de impacto ambiental, para instala
ção de obra ou atividade potencialmente causado
ra de significativa degradação do meio ambiente, 
categoria de atividade em que a extração da subs
tância mineral, via de regra, se insere, e a obriga
ção ao explorador do recurso mineral para a recu
peração do meio ambiente degradado, conforme 
solução técnica exigida pelo Poder Público, na for
ma da lei. (Art. 225) 

A legislação lnfra-Constitucional 
15. De imediato, consoante os dispositiVos do 

controle ambiental que inseriu-se na Constituição, 
promoveu-se a edição dos Decretos n• 97.507, de 
13 de fevereiro de 1989, e n• 97.628, de 10 de abril 
de 1989, dispondo que atividades de extração mine
ral, inclusive a garimpagem, teriam que ser licencia
das pelo órgão ambiental competente, aos quais fa
cultou fixar prazos para o requerimento da licença; e 
do Decreto n• 97.632, de 1 o de abril de 1989, que 
obrigou a apresentação de Plano de Recuperação 
de área degradada, com o Estudo de Impacto Am
biental, relativo aos empreendimentos destinados à 
exploração de recursos minerais, concedendo-se 
prazo de 180 dias para a apresentação do Plano 
para os empreendimentos existentes. 

16. No mesmo ano encaminhou-se ao Congres
so Nacional o Projeto de Lei que originou a Lei n" 
7.805 de 23 de julho de 1989, cuja exposição de rnoti-

vos justifoca o Projeto porque o Regime de Matrícula 
mostrava-se inadequado à realidade do setor, que 
em função dos avanços e disponibilidade da tecnolo
gia, não mais caracterizava-se pelo trabalho incfiVi
dual e/ou uso de equipamentos rudimentares, mas 
congrega tecnologia modernas e organização em
presarial. 

17. O Projeto institui novo Regime para a adm~ 
nistração da garimpagem - que passou a ser conce~ 
tuada como o aproveitamento imediato de jazimentos 
minerais. O regime de Permissão de Lavra Gari~ 
ra, no qual o garimpeiro tem a titularidade do diretto m~ 
nerário na área objetivada na Permissão, cuja outorga 
cabe ao DNOM, no intetior das áreas que delimttar 
para a finalidade. Instituindo o novo Regime, extinguiu 
o anterior, a forma pela qual administrava-se a garim
pagem, a Matrícula, que não objetivava área definida à 
titularidade do diretto minerátio. 

18. Sua Exposição de Motivos ressalta ainda a 
compatibilização da proposta aos princípios constitu
cionais pertinentes: 

• Assim, porque a Constttuição estabeleceu à 
União a propriedade das jazidas e demais recursos m~ 
nerais, que apenas podem ser exploradas mediante 
sua autorização, instituiu o obstáculo legal impeditivo, 
cujo afastamento é a outorga, definindo crime a extra
ção da substância mineral sem o ato declaratório que 
compete a Administração expedir. (art. 21 ). 

• Por outro lado, consoante o direito de priorida
de institufda na Constituição (art. 174) para os garim
peiros obterem a titularidade minerátia aonde aluas
sem, e o art. SO, XXXVI, assegurou a prioridade para a 
obtenção da titularidade minerária nas áreas que hou
vessem sido ocupadas quando consideradas livre, ou 
mesmo se objeto de requerimento prioritário, e sendo 
a atuação na área condição necessária ao exercfcio 
deste diretto, nos termos da Constttuição, afastou a co
minação do crime prescrito para a extração mineral 
sem o ato declaratório da outorga, nestas áreas, ao 
determinar que o DNPM promova a delimitação e pro
ponha a regulamentação, destas áreas, em sua forma, 
urna vez que a regulamentação, quando expressa
mente recomendada na lei, opera como condição sus
pensiva à sua exequibildade. (Art 14, § 2") 

19. Esta regulamentação consiste na ctiação 
da área de garimpagem pelo DNPM, mediante pré
vio licenciamento do IBAMA. no interior das quais 
procede-se a outorga da Permissão de Lavra Garim
peira a estabelecimentos especllicos, por requeri
mento dos titulares, mediante o licenciamento espe
cífico do órgão ambiental competente para o funcio
namento do estabelecimento extrator. 
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A Execução da Lei 

20. Constata-se que o Departamento Nacional 
da Produção Mineral não vem, na prática, aluando 
em conformidade com a Lei n2 7.805 de 1989: 

. Não delimitou. ainda, as áreas ocupadas pela 
garimpagem, não propôs, nem propõe a regulamen
tação destas áreas na forma da nova lei -criação de 
áreas de garimpagem, e outorga de permissão de 
lavra aos estabelecimentos garimpeiros em seu inte
rior - conforme ordenado nos termos do parágrafo 
22 do seu art. 14. 

21. O próprio DNPM informou que dos 3.000 
garimpos existentes no Brasil em menos de 1 O (dez) 
se havia outorgado a Permissão de Lavra Garimpei-
ra 

Segundo depoimento da Díreção do DNPM, o 
desempenho incipiente decorre da inexistência de 
definição legal sobre a responsabilidade para o cus
teio do Estudo de Impacto Ambiental exigido para o 
Licenciamento Prévio do lbama, que é condição à 
criação da área de garimpagem, e da inexistência de 
recursos orçamentários para a finalidade. 

22. Já o Presü!nte do lbama, esclareceu à 
CPI que, nos termos da legislação vigente (Decreto 
n2 99274, de 6 de junho de 1990, art 17, § 2"), as 
despesas do estudo de impacto ambiental exigido 
para a avaliação e expedição de licenciamento am
biental, correm à con1a do proponente do projeto. No 
caso da criação da área de garimpagem, na ótica 
dos garimpeiros, o proponente seria o DNPM, e no 
caso da permissão de lavra a estabelecimento espe
cffico, no interior da área de garimpagem, o propo
nente é o titular do estabelecimento, localizado no 
interior da área, ou que nela se pretenda instalar. 

23. Por outro lado, os técnicos do DNPM nunca 
esconderam a posição de que a Lei n• 7.805 de 
1989, "é inadequada. e há registro que oficiou o Se
cretário de Estado do Meio Ambiente, solicitando 
que não se procedesse licenciamento ambiental em 
áreas ocupadas ppr. garimpeiros, antes da regula
mentação pelo DNPM, quando este licenciamento é 
documento n~ à instrução do processo de 
regularização da área 

24. Verificou-se ainda, em depoimento à CPI, 
que o Engenheiro Paulo Nantes, do DNPM - Minas 
Gerais, logo após a edição da Lei n2 7.805, de 1989, 
e do decreto n• 98.812 de 1990, que a regulamenta, 
tendo verilícado que o decreto não disciplina os pro
cedimentos para a implantação das áreas de garim
pagem instituídas pela lei, nas áreas já ocupadas 
pelos garimpeiros, solicitou à díreção do órgão a re
gulamentação para esta implantação em Minas Ge-

raís. Não foi atendido, recebeu orientação para apli
car a Lei n• 7.805 de 1989 como apresentava-se, 
sem a regulamentação para implantar as "àreas de 
garimpagem" por si instituída nos garimpos já exis
tentes . 

25. Enfim, constata-se omissão dos governos 
Federal e Estadual na competente execução da le
gislação que regula os direitos minerais, pela qual a 
atividade de aproximadamente 300 mil garimpeiros 
permanece a margem da lei, com danos sociais e 
ambientais às populações e regiões envolvidas, e 
seus agentes sujeitos a apreeensão do produto da 
lavra, equipamentos, e processo judicial que pode 
culminar com 3 anos de prisão, ao arbítrio da vonta
de de agentes da Administração. 

O Garimpo Bom Futuro 
26. O garimpo Bom Futuro foi visitado por uma 

Comissão de integrantes da CPI, formada pelos Se
nadores Emandes Amorim, José de Abreu Bianco, e 
João França. Esta visita aconteceu no dia seguinte a 
audiência pública realizada na Assembléia Legislati
va do Estado de Rondônia, em 18 de maio de 1995, 
durante sua décima reunião, a primeira redi'IZada 
fora de Bras ma. ~ 

27. As questões relativas a Bom Futuro foram 
exaustivamente expostas em depoimentos presta
dos na audiência pública, e durante a visita ao Ga
rimpo Bom Futuro, que localiza-se na confluência do 
lgarapé Jacaré com o lgarapé Santa Cruz, ao fim da 
linha C-75, no Município de Ariquemes: 

28. Sobre o garimpo, que se iniciou em 1987, 
concedeu-se Alvarás de Pesquisa à MS Mineração 
em 1988, nos termos da Portaria 226/88 do DNPM, 
e as Portarias de Lavra n• 307 e 308 de 1991, do Mi
nistro João Santana, da Infra-Estrutura, em favor da 
Empresa Brasileira de Estanho S.A- EBESA, à qual 
incorporou os direitos mínerários da MS Minerações 
S.A, sua associada. 

29. Sobre estas Portarias de Lavras, segundo 
foi colocado por uma das partes, há manifestação do 
procurador Regional da República, Oswaldo José 
Barbosa Silva, de 17 de abril de 1996, no processo 
n• 89.2494-9, Autos de Ação Popular, que devam 
ser declaradas nulas, por vfcío de incompetência, 
art 2", alínea a, da Lei n• 4717/65. 

30. Quanto ao controle ambiental, a Secretaria 
de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondô
nia expediu licenças de operação à Cooperativa de 
produção dos Garimpeiros de Ariquemes Ltda. -
COOGARI, à Cooperativa Mfneradora dos Garimpei
ros de Ariquemes Lida. - COOMIGA, e para a Em
presa Brasileira de Estanho S/ A EBESA. 
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31. A Subcomissão verificou que o acesso ao 
Garimpo realiza-se por estrada pública, cujo trânsito 
é obstado por porteira e guarita mantida por homens 
armados a serviço da Empresa, que, segundo de
núncia dos garimpeiros, impedem a saída da cassi
terita que não é vendida pelos garimpeiros à empre
sa, pelo preço que arbitra. Abusos desta guarda ar
mada foram denunciados a Polícia de Ariquemes, 
sem que se tenha concluído qualquer denúncia à 
Justiça no Município. 

Recebemos, ainda, as denúncias de que esta 
guarda armada também realiza rondas nas estradas 
periféricas, retendo a cassiterita que não é vendida à 
Empresa, em cujo pátio encontra-se em depósito 
aproximadamente 300 toneladas do minério, que 
após retido pela guarda da Empresa foi em Autos do 
Processo no qual é qualificada pelo Ministério Públi
co Federal corno produto dos crimes cominados nas 
leis n's 7.805 de 1989, ar!. 21, e n• 8.176, art. 2", § 
único - a realização da atividade de extração da 
substância mineral sem a competente permissão, 
concessão ou licença, e o transporte ou posse do 
produto que resultar da produção de bens ou explo
ração de matéria- prima pertencentes a União. 

32. Após a visita dos integrantes da CPI, ternos 
a informação de que a Empresa requereu em Juízo 
que o minério fosse retirado de suas dependências, 
e o Procurador da República em Rondônia, Osnir 
Beluce, manifestou-se com proposição de leilão, en
tendP,ndo a perda do produto em favor da União, 
mesmo sem as sentenças transitadas em julgado, por
que os réus apenas seriam absoMdos pela insignifi
cância ou prescrição. O que foi acolhido pelo Juízo. 

33. Seguiu-se a suspensão do leilão com o ofício 
DIPOD/COFEP n• 001/96, do Presidente do Tribunal 
Regional Federal - 1• Região, mofivado por notícia 
pertinente do Senador Emandes Amorim, em face da 
decisão havida no MS n• 92.01.1762&0/RO, que che
gou ao conhecimento no curso das diligências. 

34. A decisão dá efeito suspensivo ao Manda
do de Segurança, sustando a execução de liminar 
concedida em Ação Cautelar requerida pela Empre
sa de Mineração com o litisconsórcio da União na 
pessoa do Procurador da República em Rondônia, 
Dr. Osnir Beluce, a qual, ordenou a paralização da 
garimpagem, e evacuação da área em 30 dias, em 
prejuízo das sanções penais cabíveis pelos fatos ile
gais que se continuassem a praticar, mediante a ale
gação que a lavra ali realizada pelos garimpeiros 
constitua o fato típico ao qual comina-se sanções 
nos dispositivos citados, dentre as quais a apreen
são do produto da lavra. 

35. O Procurador, indagado na Audiência Pú
blica sobre a razão pela qual apenas à cassiterita 
que não era vendida à Ebesa era considerada pro
duto de crime, justificou com a existência de um 
Acordo de Ordenamento firmado por outras Coope
rativas com a Empresa, dizendo que "Eles tem um 
acordo de ordenamento e dentro dos limites da mina 
cabe à concessionária estabelecer quem é que ex
plora. Se o garimpeiro está dentro dos limites da 
mina e não não sair dos limites da mina não é crime 
nenhum se ele estiver vendendo para a empresa". 

36. Indago sobre a razão pela qual o crime de 
lavra ilegal também não era imputado a lavra de 
ouro que realiza-se sem outorga de permissão ou 
concessão de lavra, também em sua jurisdição, ex
plicou ter "conhecimento de urna portaria do DNPM 
que especificamente no trecho do Rio Madeira dis
pensou a permissão de lavra, a concessão de lavra. 
De sorte que o garimpo de ouro, ao menos no Rio 
Madeira, aonde se concentra 99% ou mais do que 
isso talvez, da extração de ouro aluvionar tem porta
ria do DNPM dispensando essa concessão, permis
são, autorização de lavra". 

37. O que existiu, segundo consta, e estão re
vogadas com a extinção do Regime de Matrícula 
pela Lei n•7.805 de 1989, foram Portarias delimitan
do áreas nas quais o aproveitamento do recurso mi
neral apenas se poderia realizar consoante aquele 
Regime. 

38. O acordo citado foi firmado por 2 Coopera
tivas (Cooperativas dos Garimpeiros de Santa Cruz 
- Lida, e Cooperativa dos Garimpeiros de Rondônia 
- Ltda) que em seus termos desistem dos direitos 
minerários sobre a área, e de quaisquer contest
ações judiciais ou administrativas aos direitos de la
vra da Empresa, e obrigam-se a vender-lhe todo o 
minério extraído pelos garimpeiros que representam, 
podendo destinar em operação de revenda, a tercei
ros, até 30% do minério entregue, com o pagamento 
de encargos que chegam a 10%. Em contrapartida a 
empresa obriga-se a não impedir, direta ou indireta
mente, a atividade extrativa dos associados na área 

39. O Acordo foi proposto pela Direção do 
DNPM, em 1990. 

Ocorre que as Cooperativas de Garimpeiros da 
área haviam protocolizado requerimento em que 
contestam a aprovação de relatório de pesquisa da 
MS Mineração, e solicitam revisão, o qual constitui o 
documento de !Is. 298 e seguintes do Processo 
DNPM 880391/87. 

40. Procedia-se ainda litígio judicial, em Ação 
Popular, para a anulação dos Alvarás de Pesquisa 

I J+ 
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concedidas a MS, com a apaiamento financeiro das 
Empresas de Mineração que adquiriam a produção 
garimpeira. 

41. A Portaria PT-180/90e as alvarás que per
mitem a trabalho na área também são contestados 
pelos garimpeiros. 

42. O Acorda, firmado por 2 (duas) Cooperati
vas, foi inserido no Plano de Aproveitamento imedia
tamente após a ccntestação da pesquisa. Supriria a 
contestação, porque em seus termas as Cooperati
vas expressam desistência de qualquer medida ad
ministrativa contrária aos diretlos minerárias da MS 
Mineração, e sua sucessora, Ebesa, não fosse o 
fato de uma das signafárias da contestação não ha
ver firmado o Acorda. 

Na audiência, em Rondônia, a Engenheira 
Amílcar Adami prestou declarações expressando a 
opinião de que as sondas e sondagens que constam 
do relatório -sondas a Irado, não poderiam perfurar 
o tipo de rocha que posteriormente verificou-se exis
tir em Bom !"uturo. Afirma, ainda, que o número de 
sondagens não seria suficiente para avaliar sua re
serva. 

43. Segundo informações, os auditores contra
tados pelos novos donos teriam verificado que não 
havia qualquer plano ·de produção porque não havia 
qualquer pesquisa efetiva, fosse na área aonde a 
Empresa instalou frente de serviço que respondem 
por 15% da produção de Bom Futuro, fosse nas 
áreas aonde os garirrpeiros produzem os 85% res
tantes, que vendem à Empresa 

44. A Sub-Comissão recebeu diversas outras 
queixas da conduta de servidores do DNPM. 

O Garimpo de Capoeirana 

45. Capoeirana localiza-se em Nova Era, Mi
nas Gerais. Em 1988 iniciou-se a garimpagem de 
esmeralda no local, coosoante o Regime de Matricu
la. Após a edição da Lei n• 7.805 de 1989, face a 
não regulamentação da área, a garimpagem foi in
terditada pela Políci11 Federal em razão de denúncia 
do então Presidente Jlo Sindicato dos Garimpeiros 
do Centro Leste iie. Minas Gerais, que constituía 
uma Cooperativa para ali pleitear a direito de lavra. 

46. Seguiu-se a delimitação de área de garim
pagem pelo DNPM, que convocou para a outorgada 
permissão aquela Cooperativa, e outra, ocnstituída 
por proprietários de parte do solo em que localiza-se 
a garimpe. Os garimpeiros que afetivamente alUa
vam na área mobilizmam-se em uma Associação, e 
para a definição da propriedade prescrita na lei n• 
7.805 de 1989, segundo informaram, o DNPM suge
riu que se associassem a Cooperativa, alegando 

que esta seria a aHemativa mais rápida para a rea
bertura do garimpo, firmando-se um Protocolo de ln

. tenções em 15 de janeiro de 1993. 
47. Consoante este Protocclo, fundamentado 

no art. 1025 do Código Civil (prevenção e termo de 
litígio mediante concessão mútua), os garimpeiros 
associaram-se a Cooperativa formada pelo Presi
dente do Sindicato, dando-lhe a condição de priori
dade, mediante aceitação das áreas ocupadas pelos 
garimpeiros que foram identificadas, e obrigação de 
outorga, pela Cooperativa, a cada um dos ocupan
tes, de uma certidão de ocupação, pela qual o titular 
poderia desenvolver seus direitos de proprietários 
nos termos da legislação civil e mineral vigentes. O 
protocolo foi posteriormente ratificado em transaçãa 
de compromisso. 

48. Entretanto, segunda denúncias encaminha
das à diretoria da Cooperativa Mista dos Garimpei
ros do Centro Leste de Minas não tem respeitado os 
direitos assegurados aos garimpeiros que ocupavam 
a área, ao que se obrigou para a obtenção da outor-
ga, gerando-se conflitos diversos. . 

49. Por outro lado, existe denúncia de ql)e as 
Permissões de Lavra na área foram outorgadas.sem 
o licenciamento ambiental do órgão competente. 

Portarias de Lavra 

50. Emerge no curso das investigações que em 
1991 delegou-se a ccmpetência da outorga de con
cessão de lavra a ministro de Estado, retirando-se a 
questão da responsabilidade do Presidente da Re
pública, na qual se encontra, nos termos da lei 

Efetivamente, a Constituição estabelece no seu 
art 176 que a lavra apenas se pode realizar através 
de concessão da União, na forma da lei, no caso a 
Decreto Lei n• 227/67, cujo art. 7" estabelece que a 
concessão de lavra e outorgada por decreto do Pre
sidente da República. Senda certo que a expedição 
de decreto é ato de sua competência privativaindele
gável, consoante o art. 84, IV, parágrafo único da 
Constituição. 

Este dispositivo do Decreto Lei n• 227/67,inclu
sive, é objeto de proposta de modificação através da 
projeto de Lei da Câmara n2 117, de 1994, ora trami
tando para aprovação no Senado da República, em 
que modifica-se a competência para a outorga de 
concessão de lavra, ao Ministro de Estado das Mi
nas e Energia, atandenda-se proposição do Execu
tivo. 

No entanto, antes da promulgação deste proje
to, se discuta sobre a ilegalicillde dos Alvarás de La
vra concedidos por Portaria Ministerial, o que se re
conheceu no Superior Tribunal de Justiça, na apre-
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ciação de Mandado de Segurança pertinente às Por
tarias de Lavra n• 307 e n• 308, do ex-Ministro João 
Santana, que não foi recebido em razão do pedido 
demandar a produção de provas, caso de ação ordi
nária. 

Também na Pet/PRDF/OS/003/96, relativa ao 
Processo n• 89.2494-9 e conexos (91.1097-9, 
91.28923-0, 92.8899-6, 92.11551-9, 92-16.509-5}, 
em que discute-se a anulação dos Alvarás de Pes
quisa e Lavra concedidos em Bom Futuro, e a decla
ração do direito de prioridade de CooperatiVas de Ga
rimpeiros para a obtenção da titularidade minerária no 
local, o ilustre Procurador Regional da República, Os
waldo José Barbosa Silva, pugna a nufldade destas 
Portarias de Lavra, porque outorgam concessão de la
vra, em ato firmado por autoridade incompetente, con
soante o art. 2", alínea a, da Lei n" 4-717/65. 

Recomendações 

Face ao exposto, recomenda-se: 
1 - Que seja oficiado ao Excelentfssimo Se

nhor Presidente da República quanto à necessidade 
do Departamento 'Nacional da Produção Mineral em 
promover a regulamentação das áreas ocupadas 
pela garimpagem, conforme determinado no § 22 do 
art. 14 da Lei n• 7.805, de 1989, recomendando-se a 
edição de decreto que discipline procedimentos da 
administração para o cumprimento desta regulamen
tação, no qual seja discutida a possibilidade dos Go
vernos Estaduais o encaminhamento de proposição 
de criação de área de garimpagem no território do 
Estado, ao Ministro das Minas e Energia, mediante o 
prévio licenciamento ambiental do lbama para a fina
lidade, fundamentada em Estudo de Impacto Am
biental elaborado por organismo do Estado, a sua 
ordem, ou a ordem de organização não governa
mental que tenha por finalidade a preservação e a 
recuperação do meio ambiente. 

2 - Que seja oficiado ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República para a análise dos 
procedimentos de outorga de concessão de lavra 
efetivadas através de Portarias expedidas por Minis
tro de Estado, e posterior ratificação das outorgas 
em que não se constatar irregularidades, e for do in
teresse nacional, através do Decreto do Presidente 
da República conforme prescrito na lei vigente (De
creto-Lei n• 221/67), para a concessão de lavra, vez 
que a competência de expedir Decretos é indelegá
vel nos termos da Constituição (art. 84, IV, parágrafo 
único}. 

3 - Que seja oficiado ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República sugerindo a elabora-

ção e encaminhamento ao Congresso Nacional de 
Projetas das Leis Complementares de que trata o 
parágrafo único do art. 22, XII, e parágrafo único do 
art. 23, XI, da Constituição. 

4 - Que seja encaminhado cópia deste Relató
rio ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da 
República e ao Excelentíssimo Senhor Advogado
Geral da União, para providências pertinentes. 

5 - Que seja oficiado ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro das-Minas e Energia para análise e, se 
necessário, revisão dos dados apresentados pela 
MS Mineração Ltda., referentes a Relatório de Pes
quisa constante dos Processos DNPM 880.391/87, e 
880.393/87, conforme requerido ao Diretor do De
partamento Nacional da Produção Mineral em 9 de 
março de 1990, por Cooperativas e Sindicatos de 
Garimpeiros; em documento constante do Processo 
DNPM n• 880.391/87, fls_ 298 e seguinte'>; adotan
do-se as providências conseqüentes; 

6 - Que seja oficiado ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro das Minas e Energia verificar se houve 
descumprimento das condições prescritas no inciso 
11 dos Alvarás de Pesquisa referentes aos Processos 
DNPM n• 880 391/87, e DNPM n• 880.393/87, bem 
como do Acordo de Ordenamento inserido nestes 
Processos, que se expressa no pedido de paralisa
ção da garimpagem em Bom Futuro, Ariquemes, 
Rondônia, pela Empresa Brasileira de Estanho S/ A
Ebesa, titular das Portarias de Lavra n• 307 e n• 
308/91, constante da Ação Cautelar em que exarou
se medida liminar cuja execução foi suspensa com a 
segurança concedida no MS n• 92.01.17626-Q/RO; 
a dotando-se as providências conseqüentes; 

7 - Que seja oficiado ao Excelentfssimo Se
nhor Ministro das Minas e Energia para análise dos 
procédimentos outorga de lavra em Bom Futuro, Ari
quemes, Rondônia, a vista os dispositivos da Lei n• 
7.805 de 1989 que determinam prioridade às Coope
rativas de Garimpeiros, e Concessão e a Permissão 
de lavra, em uma mesma área, mediante o consenti
mento expresso dos interessados para a atividade 
mútua, conforme firmado em Protocclo de Intenções 
que fundamentou a edição da Portaria DNPM n• 
226/88, e da prioridade assegurada às Cooperativas 
de. Garimpeiros que requerem Permissão de Lavra 
no local, consoante o art. 17 4, da Constituição. 

8 - Que seja oficiado ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro das Minas e Energia para análise dos 
procedimentos de Permissões de Lavra concedidas 
sobre o Garimpo de Capoeirana, em Minas Gerais, 
face a denúncia do licenciamento ambiental exigido 
na legislação, e descumprimento dos termos de 
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acordo inserido no processo de outorga da Permis
são de Lavra. 

9 - Que seja encaminhado cópia do Relatório 
ao Exm• Sr. Juiz da 13° Vara - Seção Judiciária do 
Distrito Federal, enquanto notícia desta Comissão, a 
vista o Processo n• 89.2494-9 e conexos, relativos 
aos direitos minerários sobre a jazida mineral de 
Bom Futuro; 

Brasma, 30 de maio de 1996. - Senador João 
França- Senador Ernandes Amorim Vilson Klei
nübing -José Bianco- Gerson Camata - Carlos 
Wilson- Romero Jucá- Ramez Tebet-

0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
Offcio lido vai à publicação. A Presidência comunica 
ao Plenário que a Comissão Parlamentar de Inquéri
to criada pelo Requerimento n• 185, de 1995, desti
nada a apurar as denúncias veiculadas na imprensa 
nacional sobre a athlidade de mineração do Brasil, 
encerrou seus trabalhos com a apresentação do Re
latório n• 2, de 1996, com recomendações que serão 
encaminhadas ao órgãos competentes. 

Sobre a Mesa olú:ios que serão Kdos pelo Senhor 
12 Secretário em exereício, Senador Esperidião Amin. 

São lidos os seguintes: 

OF .PSDBIVN2 1.230/96 

Brasma, 18 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a subst~uição do Deputado Márcio 
Fortes pelo Deputado Mário Negromonte, como 
membro suplente da Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização-

Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar, 
Vice-líder do PSDB. 

OF/GAB/I/N2 403 

Brasflia, 19 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Gonzagã Mota e Edinho Bez para inte
grar, respectivameiile ·na qualidade de Titular e Su
plente, a Comissão Mista destinada a em~ir parecer 
sobre a Medida Provisória n• 1.470, de 5 de junho 
de 1996, em minha substituição e do Deputado Ge
del Vieira Uma. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço_ - Deputado Mi
chel Temer, Uder do Bloco PMDBIPSDIPSU
PSC/IPMN. 

O SR- PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, após a votação conclusiva no âmbi
to da Comissão Especial, na última quinta-feira, o 
Senado está pronto para votar e aprovar, ainda nes
te semestre, o novo Código Nacional do Trânsito, 
matéria do mais elevado interesse para toda a socie
dade brasileira_ Eu não cometeria a leviandade de 
afirmar que a indústria de violência que mais mata 
neste País está com seus dias contados. Primeiro, 
porque o subsmutivo aprovado terá que passar no
vamente pelo crivo da Câmara dos Deputados. E, 
segundo, porque as muitas mudanças impostas pela 
nova lei passarão por lentos processos de impregna
ção social, tais são os vícios que se arraigaram ao 
longo dos últimos 30 anos em que vigorou o Código 
atual, com suas concessões à impunidade. 

O mais importante é saber que estamos do.tan
do o País de uma nova lei, exaustivamente discàtida 
durante 37 meses com toda a sociedade, como 'con
vém à democracia. Seu conteúdo será uma resposta 
à indignação e ao sentimento de impotência de mui
tos milhares de famflias enlutadas pela perda de en
tes queridos no asfalto das cidades e das estradas_ 
E vai refletir as aspirações mínimas de segurança de 
um país que viu crescer violentamente o processo 
de migração e urfbanização, que convive com o agi
gantamento de suas megalópoles e que mu~iplicou 
por 8 os 2 milhões de veículos de trinta anos atrás. 
Neste final de século, não faltaram, enfim, ingredien
tes poderosos para estimular a violência sobre ro
das, no confronto entre a redução dos espaços ffsi
cos e a progressiva velocidade competitiva do ho
mem. É fora de dúvida que a sociedade não pode 
esperar mais e que o Congresso deve concluir o 
processo de votação ainda este ano,. para remessa 
à sanção do Presidente da República_ 

Como defensor intransigente que tenho sido da 
municipalização em todos os níveis, estou particular
mente feliz por ter contribuído, como membro da Co
missão Especial que votou a matéria, para transferir 
às prefeituras as tarefas específicas de administra
ção do trânsito no nível local. Creio ter sido esse um 
dos pontos mais importantes entre as teses vitorio
sas, até porque resu~ou de sentimento generalizado 
que a Comissão captou entr'it'Os municípios brasilei
ros. A decisão foi sábia e modemizante, àlém de 
realista, já que questões como sinalização, circula-
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ção, estacíonamentos públicos, construção de vias e 
licenciamentos para transportes coletivos devem ser 
tratadas a parti r das realidades locais. O relatório 
produzido pelo nobre Senador Gilberto Miranda e 
seus assessores mostra os bons resultados já obti
dos em muitas cidades de grande porte, e nada im
pede que nos municípios menores os efeitos sejam 
igualmente positivos. 

No conjunto de nomnas estabelecidas, envol
vendo penas severas para os delitos, uso obrigatório 
de equipamentos de segurança, direttos definidos de 
indenização das vítimas, massfficação do trânsito 
como disciplina escolar e aumento da velocidade 
máxima nas estradas para 11 O quilómetros por hora, 
é inegável que o Código é inovador e acompanha a 
dinâmica social do País. A proibição do uso do tele
fone celular no trânsito, com os riscos que traz para 
a concentração do motorista, é mais uma prova de 
que as preocupações dos legisladores estão atuali
zadas com a vida modema. A gradação das puniçõ
es, adaptada à natureza dos delitos, acredtto que 
terá efeitos profiláticos no comportamento do condu
tor de veículos, pois vai incluir a prestação de·servi
ços à comunidade, a aplicação de muHas que po
dem chegar a mais de R$800,00 a valores de hoje, 
penas de reclusão que chegarão ao limite de seis 
anos e meio e cassação da licença para dirigir. 

Além de outros tatores que concorrem para os 
acidentes e as mortes no trânsito, todos claramente 
tipificados, são importantes os avanços no controle 
do alcoolismo e na proibição dos chamados "ra
chas", que têm feito tantas vítimas. Em tudo isso, a 
lei que está para ser aprovada dá à Justiça todos os 
requisitos para punir exemplarmente os infratores, 
de forma ágil e eficaz, num país onde a impunidade 
tem sido um convite à irresponsabmdade e à violên
cia, inclusive em relação às empresas de transpor
tes, que agora sofrerão punições mais rigorosas se im
puserem aos motoristas jornadas de trabalho acima do 
que permite a legislação. Acho que o Governo deve 
antecipar-se à aprovação do novo Código e promover 
uma grande campanha de orientação, buscando cons
cientizar a população para o espírito do novo diploma 
legal. Não faltarão os criminosos que usarão o pretexto 
de que a lei não está em vigor para continuar espa
lhando o pânico, o medo e a violência, mas a motiva
ção nacional é amplamente favorável para absorver as 
mudanças e inibir os irresponsáveis. 

É importante também cobrni dos executh10s fe= 
dera! e estaduais as providências complementares 
que vão permitir o pleno cumprimento da lei. Ela es
tabelece, por exemplo, a concessão provisória da 

habilitação por 12 meses. Cumprido esse período, 
será emitida a carteira definitiva àqueles que não te
nham cometido delitos no período de prova. Essa 
parte do Código, que no meu entender é inovadora e 
correta, não funciona sem a adesão de todos os Es
tados ao registro nacional das carteiras de habilita
ção, o Renacha. Isso permitiria a licença provisória 
em um Estado, a prática de todos os tipos de infra· 
ção em outro e a obtenção da carteira definitiva na 
voHa ao Estado de origem. 

Essa integração é indispensável, mas caminha 
lentamente. Segundo o Ministério da Justiça, apenas 
sete Estados aderiram até agora ao novo sistema. O 
registro integrado vai impedir a fraude na concessão 
de carteiras, já que vão desaparecer os fomnulários 
em branco, cujo preenchimento fica ao arbftrio dos 
favores pessoais de funcionários dos Detrans. A 
emissão ficará a cargo de empresas ou entidades de 
notório crédito público, como a Casa da Moeda, por 
exemplo, e lá ficará registrado o nome do médico 
que aprovou o exame de vista e do profissional que 
realizou o exame psicotécnico. Nos Estados onde o 
modelo ainda não foi implantado, essa apuração é 
praticamente impossível. 

O RENAVAM, Registro Nacional de Veículos, 
já está quase totalmente implantado em todo o País, 
com a adesão de 21 Estados. Em tese, isso facilita· 
ria a identfficação de quadrilhas, a prisão de crimi
nosos, a recuperação dos veicules e a redução do 
volume de roubos. Mas, na prática, isso não acon· 
tece, porque o aparato policial é desaparelhado e 
precário, em um país onde há mais de um milhão 
de veículos roubados, segundo as estatísticas 
mais recentes do Ministério da Justiça. Não basta 
a modernização da lei e dos costumes. É preciso 
que a repressão ao crime também se modernize. 
Faz parte das atribuições do Congresso buscar so
luções para corrigir essas disfunções do Poder Pú
blico. Infelizmente, tomei conhecimento de que 
metade das dotações orçamentárias previstas 
para o Renavam e o Renacha foi desviada na Câ
mara para uma campanha surrealista, que vai en· 
sinar os homens a participarem mais ativamente 
de atividades domésticas. 

Em manço do ano passado, solicitei, desta tri· 
buna, ao Presidente José Samey a reconstttuição da 
Comissão Especial encarregada de estudar o novo 
Código Nacional de Trãnsito. Alguns Senadores que 
integravam a'1tefiolmente-e Digãotécnlco desta_Caõ;i 
não haviam sido reeleitos, e os trabalhos já estavam pa
ralisados por mais de seis meses. Fui prontamente aten
dido peio Presidente e honrado com a inclusão de meu 
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nome entre os mentlros da Comissão. Estou parti
cularmente reali<ado com os êxitos alcançados, gra
ças ao trabalho melíciJ!oso do Relator, Senador Gil
berto Miranda, e a !i!RieZB de comando do Presiden
te, Senador Francermo Pereira. Espero ·em· breve ler 
os jornais de segurmfeira sem encontrar os núme
ros espantosos das mortes do fim de semana nas 
estradas. 

Minha última leitura dessa tragédia semanal 
mostrou 29 mortos e 270 feridos somente em São 
Paulo. As estatísticas mais recentes mostram que 
estamos perdendo 23 mil vidas por ano em aciden
tes de trânsito. O n0110 Código é a nossa grande es
perança para reverter essas estatfsticas sinistras de 
tanto sangue derramado e de tantas famflías definiti
vamente marcadas pela dor. Acredito no sucesso de 
um acordo partidário que possa permitir, tanto no 
Senado como depois na Cãmara Federal, a aprova
ção imediata do Código Nacional de Trânsito. Since
ramente, não há mals o que discutir ou alterar. Pro
duzimos uma peça que reflete o consenso de toda a 
sociedade brasileira, restando-nos, agora, o dever 
único e inadiável de colocá-la em vigor. 

São as minhas palavras, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, s~lente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Vilson K/einübing. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Con
cedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, os bancos não deveriam ter o poder que 
têm. Mas, no mJ.ii,do todo, têm poder demais, por
que, pelo volume de dinheiro de que dispõem, po
dem contratar os mellores advogados, os melhores 
articulistas da imprensa, fazendo uma boa imagem. 
Eles sempre se dão bem. É ruim com eles, mas pior, 
nesse nosso sistema, seria lliver sem eles. Se um 
grande banco quebrasse, teriamos um efeito domi
nó, como ocorreu na Venezuela, onde 15% do PIB 
desapareceu. No Brasil, isso daria algo superior a 
R$1 00 bilhões. 

Entretanto, temos que ter uma vontade política 
firme para estabelecer limites que determinem até 

onde pode ir o Proer. A experiência comprovada ser
ve para desmontar a tese de que o Proer referencia 
uma intervenção isolada de ajuda governamental 
única no mundo. Isso não é verdadeiro. 

No Japão, foram feitos investimentos gigantes
cos no setor imobiliário. Os bancos foram compran
do imóveis; de repente, os preços dos imóveis vie
ram abaixo, e o governo japonês foi obrigado a inje
tar mais de US$1 00 bilhões para salvar o sistema fi
nanceiro. Nos Estados Unidos, quando o banco é 
pequeno, eles deixam quebrar. Se for banco grande, 
o governo interfere. Lá existe o principio do too big 
to fali. Na França e na Alemanha, também não foi 
diferente. O que aconteceu é que temos algo como 
um castelo de cartas. 

Qual a cadeia que comanda a segurança do 
sistema bancário? Como é fiscalizado esse sistema 
bancário? Em primeiro lugar, vem o contador do 
banco, que obedece às normas do Conselho Fede
ral de Contabilidade e também a algumas normas da 
nossa legislação. Em seguida, os auditores exter
nos, obrigatórios por lei, que dizem aos acionistas 
minoritários e ao Governo como vai o bancó, se o 
serviço está sendo bem feito, se realmente cÍbanco 
e_stá na linha. Depois, vem a CVM-Comissão de Va
lores Mobiliários, a quem compete fiscalizar as 6.000 
instituições bancárias, mas que dispõe apenas de 24 
fiscais para fazê-lo. Caso não sejam verificadas 
ocorrências anormais, a CVM volta a cada 450 dias 
úteis para proceder à fiscalização rotineira da insti
tuição. É quase impossível que não escapem furos. 
Então o que se faz? Quem estiver pagando dividen
dos não é suspeito e, como tal, não é fiscalizado. ou 
seja, se o banco estiver cometendo uma desonesti
dade, mas estiver pagando dividendos, na prática, 
está fora da fiscalização da CVM. Pelo menos era 
assim no caso do Banco Nacional. Isso toma a fisca
lização tão inexistente que o Senador Roberto Re
quião, quando do depoimento do Presidente, pediu a 
extinção da CVM. Claro que a CVM tem outras obri
gações e não poderia ser extinta dessa forma. 

Na cúpula do sistema, como órgão normativo e 
fiscalizador, está o Banco Central, que tem a obriga
ção de fiscalizar as 6.000 instituições financeiras, a 
partir de um trabalho de pouco mais de 120 fiscais 
em atividade. Assim, o que ocorria, até o presente 
momento, era uma espécie de acordo de cavalhei
ros, onde cada estamento corrfiava no outro. Os au
ditores independentes acreditavam no que dizia o 
contador, a CVM acred. no que dizia o auditor 
externo, o Bacen acreditava no que dizia a CVM e 
ninguém checava Da mesma forma, ninguém esta-
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va fazendo o seu trabalho dentro dos padrões de se
gurança e eficácia demandados, mesmo porque não 
havia condições materiais capazes de dar o suporte 
necessário e, além do mais, a legislação provava-se 
insuficiente e inadequada 

No caso do Nacional, foram dez anos seguidos 
em que mais do que o capital do banco sumiu sem 
que ninguém se desse conta. No Econõmico, acon
teceu algo similar. E eu diria que não foram só esses 
bancos, há outros mais. É até diffcil encontrar um 
banco que não .tenha maquiado o seu balanço; uns 
mais, outros menos; uns levando à área de perigo, 
outros ainda dentro da área de segurança 

O Sr. Jefferson Péres- Pennite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA ·Com prazer, ouço V. Ex". 
O Sr. Jefferson Péres - Senador Ney Suassu

na, não há dúvida de que o Proer é passível de críti
cas. Também é indubitável que o Banco Central fa
lhou gravemente na fiscalização do sistema bancá
rio. Entretanto, admitido isso, vale salientar que a 
maioria das críticas fe~as à intervenção do Governo 
nesses bancos é uma crítica feita por tremenda ig
norância ou por má-fé. Como V. Ex" já realçou, é 
uma tremenda inverdade dizer que o dinheiro foi 
dado para ajudar banqueiros. As contas e bens dos 
banqueiros, dos controladores e dos administrado
res ficam indisponíveis e podem responder pelo pas
sivo do banco. Em segundo lugar, em um país que 
não tinha seguro de depósoo, evidentemente que os 
grandes prejudicados com a quebra de bancos se
riam os depositantes, inclusive os humildes deposi
tantes que viram parte de suas economias se per
der. Em terceiro lugar, como V. Ex" também mencio
nou, o Governo interveio aqui, como intervém em to
dos os países civilizados, para evitar a chamada cri
se sistêmica, o efeito dominó, a quebra sucessiva de 
bancos. O exemplo da Venezuela é o mais próximo, 
mas não é, de tonna alguma, isolado. Isso provoca 
um custo tremendo para o País, para o depositante 
e para a economia como um todo. Na Venezuela 
houve, realmente, uma queda de 15% no Produto 
Interno Bruto. Então, repetir-se à exaustão que o 
Proer existe para ajudar banqueiros e que o Gover
no deveria deixar os bancos quebrarem é uma tre
menda irresponsabilidade, que nos faz lembrar 
aquela velha tese de Joseph Goebels de que uma 
mentira repetida mu~as vezes acaba se tomando 
verdade. Parabéns a V. Ex" pela sua posição, que 
procura colocar os pontos nos is. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, no
bre Senador Jefferson Péres. 

O dinheiro do Proer que está sendo utilizado 
não vem do Orçamento do Governo. Ele traz alguns 
reflexos, não resta dúvida, mas são reflexos peque
nos, e o dinheiro é do próprio sistema. 

O Sr. Jefferson Péres - No final, se o ativo 
dos bancos não cobrir, haverá algum prejuízo. Mas 
só então, no final. 

O SR. NEY SUASSUNA - É isso mesmo, Se
nador. 

No caso do Nacional, foram dez anos seguidos 
em que mais do que o capital do banco sumiu, sem 
que ninguém se desse conta, como ocorreu também 
no Banco Econômico. 

Mas uma parcela de culpa cabe a nós, parla
mentares, porque não tivemos o cuidado de dar o 
arcabouço legal necessário e eficiente para que o 
Governo e as autoridades realmente pudessem tra
balhar. O principal erro do Legislativo foi negligen
ciar a legislação infraconstitucional. De 1988 até 
hoje, transconridos quase oito anos do encerramento 
dos trabalhos da Constituinte, ainda não regulamen
tamos o art. 192. Na Comissão de Assuntos Econõ
micos do Senado estamos, agora, apresentando 
uma versão dessa regulamentação, para que possa
mos sanar essa dificuldade. 

Urge agilizar a regulação infraconstitucional e, 
juntos com o Banco Central e a CVM, corriginnos 
esse estado de coisas. Do sistema bancário, 24% 
são bancos estatais, bancos estaduais que necessi
tam também entrar numa linha do Proer, porque rep
resentam 25% do sistema. Mas não é só por isso: as 
seis ou sete mil agências que estão pelos grotões do 
Brasil são desses bancos estaduais. Por isso preci
samos cuidar deles. 

O problema é que existem ex-Governadores 
que deveriam estar na cadeia, porque assaltaram 
bancos estaduais, mas, lamentavelmente, o sistema 
não foi ágil para fazer essa constatação. Alguns 
bancos tiveram quebra de bilhões e bilhões de reais. 

Subjacente a esses, está o setor privado, os 
bancos universais. que sumiram também com uma 
fábula de dinheiro, sendo que grande parte está <K 

exterior. Nesse caso também a Justiça se mostra 
lenta; ainda não existe ninguém na cadeia, o que 
nos deixa mu~o triste. Foram cerca de R$21 bilhões 
injetados no sistema, que resolveriam, se fossem do 
Orçamento Público, problemas grandiosos de estra
das, saúde, educação. Mas esse dinheiro, como 
bem disse o Senador Jefferson Péres e reafinno 
aqui, é do sistema de depós~o compulsório, que tem 
reflexo no orçamento sim, mas são muito insignifi
cantes comparados com essa soma de dinheiro. 
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Fomos à Alemanha - dois Senadores e três 
Deputados Federais -verificar como e por que o sis
tema alemão, que teve problemas, deixou de tê-los
Lá existem três tipos de bancos: os universais, os es
tatais e os cooperaliv!ls, que são fiscalizados por uma 
agência especial, Olljja ação é desvinculada do Bun
desbank, que, por sua vez, é independente do gover
no_ Para cumprir a fooção de guardião da moeda, faz
se imprescindível a independência do Banco Central, 
modelo que acredito iJOderlamos copiar no Brasil. 

O Banco Central deve ser independente e não 
deve ter sequer o alrelamento da fiscalização, que, 
embora seja um vaso comunicante, constitui-se em 
atividade independen~E_ Pesquisa recente na Alema
nha revelou que o .Delllsche Bundesbank é a institui
ção mais respeitada desse país. Depois vem a Igreja 
e, em quinto lugar, <O Governo. Porque o banco não 
tem nenhum dos arrar!hões, conseqüência inevitável 
das intervenções, que o nosso Banco Central tem 
hoje. Ele cuida simplesmente da moeda. 

A segunda coisa que verificamos, e que esta
mos tentando, através desse projeto, introduzir no 
Brasil, é que os barn:os universais, privados, criaram 
um fundo que garanle inteiramente os depósitos. 
Não como no Brasil -que s6 vai até R$20 mil, mas in
teiramente. Seria: para cada R$1.000,00 deposita
dos, IQ,3% iriam para o fundo. E não mais acontece
ria o que ocorre hoje no Brasil, em que o banco con
trata o seu auditor irn!ependente. 

Ora, que independência tem um aud~or que é 
contratado pelo banoo? A única coisa que temos a 
fazer talvez seja exigir que o auditor não seja contra
tado pelo banco e, 5ÍIT1, por esse fundo de garantia 
de depósito. Cada um passa a ter medo que o outro 
faça qualquer coisa enada, porque vai doer no bolso do 
banqueiro, e dessa fo!RJa passa a haver fiscalização. 

É assim na Alemanha, e vamos tentar fazer 
isso também no Brasi. com esse projeto. 

Acima desses Jutdos e dessa aud~oria, paga 
por esse fundo, é que vem o fiscalizador geral, que é 
do governo, maS:-não é do Banco Central nem ligado 
a ele. Além disso;"' a Justiça alemã consegue agir 
com rapidez. No 8Jasil, estamos tentando, nessa 
nova regulamentação, provocar o Ministério da Fa
zenda, para que temamos no sistema essas válw
las de garantias para os depositantes e para o pró-
prio sistema. · 

Quando foi editada a primeira Medida Provisó
ria do Proer·, seis Senadores, entre eles este orador, 
fomos ao Ministro Pedro Malan e dissemos que· não 
poderia ficar o controlador isento de punição - até a 
época era; teria que haver garantia de depósito - o 

que não existia; teria que haver responsabilidade do 
contador e da aud~oria; e querfamos acompanhar, 
passo a passo, o que está acontecendo no Proer, 
não queremos nada obscuro; por último, não queria
mos prejuízo para o contribuinte brasileiro. 

Um grande parte, 80% disso, já ocorreu: foi a 
segunda medida provisória, que criou, inclusive, a 
punição para o controlador, etc. 

C resultado dessa iniciativa ficou evidente na 
edição da segunda versão da medida provisória, 
agora prevendo penalizações para o controlador, 
que passa a responder com seus bens pessoais, o 
que antes não acontecia. Igualmente são responsa
bilizados o contador e o aud~or_ Mas ainda precisa 
ser criada, se é que vamos atender à área pública, a 
regulamentação para o caso dos bancos públicos, 
até porque bancos importantes, como a própria cai
xa Económica, precisam e já estão ingressando no 
Proer. O Banco Económico tem 42 mil contratos na 
área imobiliária, e a CEF tem que receber isso. Tem 
dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, no caso do Banco Económico, mais de R$700 
milhões que a Caixa precisa ressarcir. E elii teve 
que entrar para o Proer. As regras alUais para isso 
não são claras tampouco fáceis. Além do mais -
como disse - há bancos que querem se privatizar, 
como é o caso do Bane~. 

Por todo o exposto, a propósito dos Bancos, 
reafirmo a minha convicção de que, a exemplo do 
provérbio popular, "ruim com eles, pior sem eles•, do 
contrá.rio terfamos a bancarrota de outros setores e 
o desemprego maior do que já temos. Contudo, não 
podemos facilitar, conferindo regalias e privilégios 
aos banqueiros. Não podemos permitir que moeda 
podre seja comprada a R$0,30 e contabilizada a 
R$0,83, como se está verificando atualmente na ga
rantia do Proer_ Nós estamos solicitando que o Mi
nistério tome esta medida mais real e que a contabi
lidade dessas moedas podres seja lançada pelo va
lor de contabilidade da compra do dia. 

É absolutamente inarredável a necessidade de 
salvaguardas capazes de proteger o contribuinte 
quanto aos eventuais prejuízos das operações. 

Na Alemanha, um grande banco faliu em 1970. 
Houve ajuda governamental e até hoje não foi en
cerrada a história da operação de salvamento, uma 
vez que havia empréstimos de longo prazo. No Bra
sil, não temos empréstimos com prazos de trinta, 
quarenta e até cinqüenta anos, para resgate, como 
naÃiemanha. -r 

Por esta razão, ainda se arrasta o fechamento 
desta, não é o caso do Brasil, que, pelo sistema in-
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flacionário; temos nos bancos empréstimos de cur
tíssimo prazo. 

Precisamos criar essa infralegislação e regula
mentar o art. 192. Acabei de conversar com o Presi
dente da Comissão. Na próxima semana, vamos fa
zer a nossa primeira reunião, porque~Urge a regula
mentação para um setor que é uma permanente ins
tabilidade para a nossa economia 

Temos que fazer valer as regras para que o 
povo acredite que a lei não existe só para os peque
nos; a lei existe para todos, inclusive, para os ban
queiros. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Vítson K/einübíng deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, s• Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, grande parte do 
noticiário da imprensa, nas últimas semanas, foi to
mado pela polêmica em tomo dos comentários feitos 
pelo economista alemão, naturalizado americano, 
Rudiger Dombusch. 

Essa polêmica, Sr. Presidente, tomou patente 
·que ainda existe no Brasil, fortemente arraigados, 
resquícios de colonialismo cultural, manifestado de 
duas formas no episódio. A primeira, na reação rai
vosa, histérica daqueles que entendem que o co
mentário feito por um economista estrangeiro, a res
peito da economia brasileira, implica interferência in
devida nos assuntos do pafs, uma avaliação equivo
cada, de vez que eu e qualquer brasileiro tem todo 
direito de analisar a economia americana, como, em 
contrapartida, eles têm, também, o desmentfvel di
reito de lazer comentário sobre a nossa 

Creio, Sr. Presidente, que quem melhor anali
sou a manifestação do Sr. Dombusch foi o Ministro 
da Fazenda Pedro Malan, quando ironizou as verda
des e novidades que teriam sido ditas por aquele 
economista americano. 

o Ministro Pedro Malan, a meu ver, só come
teu uma incorreção quando pretendeu ser original e 
não atribuiu a paternidade do seu comentário a 
quem de direito, que foi o estadista inglês Winston 
Churchill. 

O episódio é bastante conhecido, mas eu não 
me furto ao prazer de relatá-lo aos que não o conhece. 

Winston Churchill era parlamentar veterano, na 
Câmara dos Comuns, quando um dia foi abordado 
por um deputado novato que estreava na tribuna. Ao 
témnino do seu discurso, o estreante procurou Wins
ton Churchill e perguntou-lhe o que ele havia achado 
do seu pronunciamento. Winston Churchill, então, 
respondeu: "Seu discurso continha muitas verdades 
e algumas novidades." Completou, em seguida, feri
no. "Acontece que as verdades não eram novas e as 
novidades não eram verdadeiras. • Ou seja, disse de 
fomna elegante, que o deputado estreante tinha dito 
uma porção de platitudes e mentiras. 

Foi mais ou menos o que fez e disse Rudiger 
Dombusch, como acentuou Pedro Malan, plageando 
Winston Churchill. As coisas novas ditas pelo econo
mista Rudiger Dombusch não eram verdades verda
deiras, e as verdades não eram novas. Tudo o que ele 
disse a respeito de necessidade e de eliminação ou re
dução do défiCit fiscal, do déficit público, é claro, nirl
guém ignora isso. Os próprios economistas do Gover
no têm repetido à exaustão, que a eliminação do déficit 
público ou a sua redução ou o seu financiamento por 
vias não inflacionárias, com redução da dfvida pública 
de curto prazo, é condição necesSária. para que a infla
ção, realmente, se mantenha baixa, ou seja, se con
siga a estabilidade de preço. Não disse novidade. 

No entanto, quando afirmou que a propalada 
defasagem cambial chega ao nfvel de 40"k, ele, evi
dentemente, deu um tremendo chute. Não se sabe 
qual foi o parâmetro Dombusch para afirmar que a 
defasagem chega a 40%. Aliás, ninguém tem parâ
metro nenhum. Economia não é ciência exala; eco
nomia tem um pouco de ciência e um pouco de arte; 
economia é a sintonia fina no uso dos instrumentos 
de política econômica. A única maneira de se saber 
se há, realmente, defasagem cambial é se isso se 
refletir na balança comercial ou na balança de paga
mento. 

Se existe, qual é a defasagem cambial? Num 
Pafs em que as exportações crescem - e cresceram 
muito neste ano, em relação ao ano passado, cuja 
balança comercial já está equilibrada nos cinco pri
meiros meses deste ano - tudo indica que chegarão 
ao final do ano com um superávit de US$1 a US$2 
bilhões. Que estranha defasagem cambial é essa, 
Senador Ney Suassuna, que não estimula nem de
prime as exportações, que fazem com que o Pafs te
nha uma situação tranqüila no âmbito externo? 
Como? Essa é a primeira afirmativa tremendamente 
falsa do Rudiger Dombusch a respeito da defasa
gem cambial. A segunda, o seu prognóstico pessi
mista a respeito de possfvel repetição aqui da crise 
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mexicana,· ou seja, do famoso efeito tequila. Ora, a 
situação brasileira absolutamente nada tem a ver 
com a situação mexicana de final de 1994. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ouço V. Ex", 
Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - O tema que V. Ex" 
aborda é realmente importante. Na Comissão de 
Economia debatemos esse tema e, inclusive, por su
gestão nossa, criamos uma subcomissão apenas 
para analisar com mais profundidade os dizeres des
se cidadão que bancou um tanto quanto Cassandra 
ao fazer previsões de certa forma precipitadas. No 
entanto, nossa ponderação foi de que sempre que 
ouvimos um rumor devemos conferir as razões, para 
não oorrermos o perigo de pensar depois que deve
ríamos ter conferido. Se aquele cheiro de gás, infor
mado pela primeira e pela segunda vez naquele 
shopping center de Osasco, tivesse sido conferido, 
talvez não tivesse havido tantas mortes. Acredito e 
tenho certeza de que nosso economista alemão
americano agiu precipitadamente. Mas, para tranqüi
lidade nossa e desencargo de nossa consciência, 
nós da Comissão de Economia vamos nos aprofun
dar um pouco mais, checar informações e verificar 
as parcelas de razão que ele tem, para, dessa for
ma, estarmos aqui unidos lutando para que o Gover
no não seja surpreendido. Mas não resta dúvida - e 
V. Ex" está ooberto de razão - de que foram precipi
tadas as afirmações, inclusive demonstrando desoo
nhecimento da aluai economia nacional, que está 
exportando cada vez mais, e da defasagem cambial 
que - dizem nossos economistas- não chega sequer 
a 20%, e ele chega a falar em 40%. Parabéns. 

O SR. JEFFERSON PÉRES -Obrigado; Sena
dor Ney Suassuna. Só me permito divergir de V. Ex" 
quanto a chamar o Dombusch de Cassandra. Afinal, 
a filha de Príamo .. se celebrizou porque fazia profe
cias verdadeiras que não eram, no entanto, levadas 
em conta por seusCconterrâneos de Tróia, e o resul
tado foi o que se'ViiJ. Ela alertou os troianos a res
peito da ameaça grega, não foi ouvida ... 

O Sr. Ney Suassuna - Perdão, Excelência, eu 
disse uma Cassandra, porque esta, realmente, lem
brou e previu o final de Tróia - ela que era irmã de 
Pares e filha de Prfamo; até acertava muitíssimo. O 
referido economista, eu o ooloquei como uma Cas
sandra no pejorativo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Na verdade, ele 
é, no meu entender pelo menos, a anti-Cassandra, 

porque faz profecias falsas que, no entanto, são le
vadas em conta por muita gente. 

Veja bem, Senador Ney Suassuna, inclusive 
essa história que rola por aí de que o Dombusch 
acertou a respeito do que disse sobre a crise mexi
cana é discutível. Ainda outro dia, a colunista Minam 
Leitão, de O Globo, fez referência a um artigo ou 
entrevista, não sei bem, do Dombusch, publicado 
pela Business Week de abril ou maio de 1994, no 
qual ele fazia rasgados elogios à política de Carlos 
Salinas, no México. Pouoo depois, quando a situa
ção parecia perfeitamente previsível, quando o défi
cit da balança de pagamentos no México já chegava 
a 8% do PIB mexicano e as reservas já estavam lá 
embaixo, foi fácil prever que o desastre estava pres
tes a ocorrer. 

Quanto à questão da defasagem cambial, se é 
que existe, Senador Ney Suassuna, ela não precisa 
ser necessariamente - e quando a situação do setor 
externo é tranqUila - ela não precisa ser necessatia~ 
mente corrigida com uma maxidesvalorização' cam
bial, que tem conseqüências negativas muito gran
des. Ela pode ser eliminada ou neutralizadà em 
grande parte com a redução da carga tribbtária, 
como já está sendo leito, oom a diminuição do chama
do custo Brasil e com a abertura - o Governo anuncia
rá isso hoje ou amanhã - de linhas de financiamentos a 
taxas de juros baixos aos produtos exportáveis. Tudo 
isso oontribuirá para eliminar a defasagem que deve 
estar em tomo de 1 0"/o a 15%, não em tomo dos 40% 
chutados pelo Sr. Rudiger Dombusch. 

Voltando ao seu aparte, Senador Ney Suassu
na, se a Comissão a que V. Ex" pertence está preo
cupada - e isso é louvável por parte de seus mem
bros - com os rumos da economia brasileira e quer 
ouvir profetas, não precisa buscá-los no exterior; há 
muitos aqui. Por exemplo, o Sr. Delfim Netto e a Sr" 
Maria da Conceição Tavares, que há dois anos pro
fetizam que o Plano Real vai por água abaixo. Profe
tizaram isto - lembra-se? - no lançamento: Que o 
Plano seria eleitoreiro, sustentado até outubro, mas 
que, em novembro, dezembro, o mais tardar, o Pia

. no estaria fazendo água. Será que é desmemoriado 
este Pafs? Então, se V. Ex" quer ouvir profeta, não 
precisa buscar o Sr. Rudiger Dombusch, chamem a 
Sr" Maria da Conceição e o Sr. Delfim Netto, que 
são muitos bons em profecia. 

De forma, Sr. Presidente, que o meu pronun
ciamento - meu tempo já está se esgotando - foi 
apenas nesse sentido. .-

0 Sr. Bernardo Cabral- v. Ex" me permite um 
aparte? 
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O SR. JEFFERSON PERES • Concedo-lhe 
com muito prazer, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral • Ouvi atentamente V. 
Ex', quando começava seu discurso, relembrando 
Churchill. Alguém disse sobre ele, um dia, na Câma
ra dos Comuns, que os mais velhos não conhece
ram ninguém parecido, e os mais novos dificilmente 
encontrarão outro igual. É importante que a premis
sa do discurso de V. ex•, falando sobre aqueles que 
querem lançar uma perspectiva que não tem qual
quer alicerce, encontra em V. ex• um exímio esgri
mista, até porque é a matéria que V. Ex' leciona 
com mestria. Também ocupei a tribuna para falar so
bre esse economista alemão - que muita gente pen
sa que é norte-americano - Sr. Rudiger Dombusch, 
mas não consegui dizer aquilo que V. ex• agora diz 
com propriedade absoluta, recomendando inclusive 
ao nossc grande Senador Ney Suassuna: Aqui exis
tem aqueles que são os profetas da catástrofe. Ain
da bem que V. Ex' está pondo à calva os respecti
vos autores de profecia tão nefasta. Meus cumpri
mentos. 

O SR. JEFFERSON PERES -Costumo dar no
mes aos bois, Senador Bernardo cabra!. Ilude-se 
quem pensar que algumas dessas cassandras irão 
algum dia aplaudir o Plano Real. Não irão jamaiS. In
clusive porque alguns são ressentidos; deixaram a 
economia do Pafs com inflação beirando 1.000% ao 
ano, e o êxito no controle da inflação e na estabilida
de de preços é uma bofetada no rosto deles. Eles 
têm essa mágoa profunda, aberta, que nunca será 
fechada; jamais aplaudirão o controle da inflação 
porque o êxito atual é a prova do seu fracasso, da 
sua incompetência no passado. Essa que é a verda
de. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex' fazer 
apenas uma clarificação das nossas posições. Não 
queremos ouvir o Sr. Dombusch; queremos apenas 
que essa Comissão faça a verificação dos números, 
dos itens levantados, para que possamos ficar mais 
tranqüilos. Dessa forma, o cidadão poderá dormir 
sem aquela preocupação de que haja alguma porta 
aberta, porque fez a conferência e todas estavam fe
chadas. Queremos fazer isso porque achamos - e V. 
Ex' bem uscu agora mesmo a expressão no sentido 
pejorativo - que ele é apenas uma Cassandra que 
chuta números para ocupar espaços de televisão e 
de mídia. Nós não queremos ouvi-lo, queremos ape
nas conferir, para ter a consciência tranqüila de que 
cumprimos o nosso dever revisando os números, e 
para podermos continuar tranqüilos, como estamos 
hoje, de que o Plano Real está dando certo. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, 
nobre Senador Ney Suassuna. Finalmente, para 
concluir, Sr. Presidente, quero dizer que tenho sido 
um crítico desse Governo e que continuarei a sê-lo, 
apesar de pertencer ao Partido que está no Gover
no. Esse Governo precisa ser criticado em muita coi
sa, como a sua atuação débil na parte social, as 
suas vacilações, a falta de afirmação, enfim, as suas 
concessões ao fisiologismo. Quantas vezes procla
mei isso aQui! 

Agora, não se virá criticar aqui, sem o meu pro
testo, sem a minha contestação, uma coisa na qual 
o Governo merece nota 10, e que enquanto conti
nuar assim merecerá a minha aprovação, que é uma 
poh1ica macroeconômica impecável. Quem diz isto 
não sou eu, são os resultados econômicos, que es
tão aí para quem quiser conferir. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Casfldo Maldaner. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal

meira 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, temos visto 
e ouvido aqui, ontem e hoje, pronunciamentos da 
maior importância sobre os mais diversos temas de 
interesse.nacional. 

Ontem, ouvimos o Senador Antonio Carlos Ma
galhães, que fez pronunciamento muito importante 
no qual abordou o problema dos sem-terra, o proble
ma agrário, que, talvez, seja um dos mais sérios que 
o nosso País enfrenta. 

Infelizmente, não pude estar presente quando 
foi feito esse pronunciamento, mas tive oportunidade 
de lê-lo e, em seguida, através de gravação, pude 
acompanhar e constatar que a grande maioria do 
Senado dele participou, numa conclamação de que 
a safda para a situação dos sem-terra passa natural
mente por uma politica agrícola, passa por uma defi
nição política do Governo do que quer, do que dese
ja da nossa agricuttura. 

Não atingiremos as desejadas metas sociais se 
não definirmos os problemas e as dificuldades em 
que vive a agricuttura brasileira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto a 
tocar num ponto que acho da maior importância para 
o social, para a economia, especialmente para o 
Nordeste e, em particular, para Alagoas. 

Tenho me pronunciado em algumas oportuni
dades eu diria que até franciscanamente. São pro
nunciamentos pequenos, reduzidos, mas objetivos, 
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que buscam e conclamam o Governo para que en
Ire, na verdade, na luta para salvar o Programa do 
Álcool. Para nós, em Alagoas e no Nordeste, ele é 
de grande importância na geração de empregos, 
para a sua economia. E também para o Brasil, de 
uma maneira geral. 

Só que - e pretendo ler aquilo que escrevi e 
que aqui resumo como um preâmbulo - palavras 
existem; ação falta. Infelizmente, pouco se tem pro
gredido com relação a uma definição, a uma ação 
do Programa do Álcool. Enquanto isso, cresee e au
menta a crise do setor; cresce e aumenta a crise so
cial resultante da crise do setor, e continuamos ou
vindo e ouvindo, e as ações continuam muito tími
das. 

Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, 
como disse, nos últimos meses venho, com francis
cana persistência, e em breves pronunciamentos, 
abordando duas questões que, em meu entender, 
são vitais para a economia nacional, a estabilidade 
do Plano Real e o grave desafio social representado 
pela questão agrícola e fundiária em nosso País. 
Refiro-me, em primeiro lugar, à equação económica 
da agricultura brasileira, responsável pela chamada 
"âncora verde" do real e, mais particulannente ainda, 
ao Programa Nacional do Álcool. Ninguém ignora 
que o setor primário está descapitalizado, são cres
centes as drriculdades de financiamento adequado 
para a safra agrícola e há ameaças concretas repre
sentadas por uma quebra, na aluai safra, estimada 
entre 1 O e 13% da produção nacional c!e grãos. 

No que se refere ao Proálcool, tive oportunida
de de aplaudir, em detenminado momento, as decla
rações da Ex-Ministra da Indústria, do Comércio e 
do Turismo, quando anunciou há alguns meses a 
reativação desse que é o maior, o mais amplo e fru
tffero programa de energia alternativa em todo o 
mundo. Da mesma fonma, registrei como altamente 
promissoras as declarações do Presidente Fernando 
Henrique Gardosó, . quando de sua recente visita de 
Chefe de Estado :à França, ao referir-se à importân
cia desse projetã""nacional de desenvoMmento da 
biomassa. No entanto, Sr. Presidente, não deixei, ao 
mesmo tempo, de lamentar a distância, que se vai 
alargando, entre o discurso oficial e a realidade so
cial, algo a que estamos assistindo no tratamento de 
ambas as questões. 

Vale lembrar que a prometida reativação do 
Proálcool tenminou se reduzindo a um simples rea
juste parcial de preços defasados, traduzidos pelos 
meios de comunicação como um subsídio a mais 
aos usineiros, cuja conta lamentavelmente teria que 

ser paga por todos os brasileiros consumidores de 
gasolina. Uma iniciativa, portanto, que, em vez de 
contribuir para a adequada solução do problema, 
ajudou apenas a indispor a opinião pública com um 
setor que vem contribuindo decisiva e patrioticamen
te para a manutenção de um milhão e trezen1os mil 
empregos, para o desenvolvimento tecnológico do 
País, para a economia de petróleo cru ainda, lamen
tavelmente, importado, e, por fim, para atenuar os 
terríveis e danosos efeitos da poluição nas grandes 
cidades, como já ocorre sobretudo em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. 

Em meio a tantos desencontros, Sr. Presiden
te, quero louvar, ressaltar e aplaudir a iniciativa da 
Frente Parlamentar Sucroalcooleira, de realização 
de seminário internacional sob o t~ulo O Álcool e a 
Nova Ondem Económica Mundial, levado a efeito 
nos dias 11, 12 e 13 do corrente, iniciativa essa que 
mostrou, para minha satisfação pessoa~ que defendi 
a tese correta quando afirmei que a questão era de 
natureza macroeconómica e exigia muito mais do 
que micropolíticas. Através da contribuição de emi
nentes especialistas, técnicos de renome e d~í con
sagrados cientistas, evidenciou-se que a questão do 
álcool transcende - e muito - o seu simples emprego 
como combustível, para se situar na esfera estraté
gica da produção energética em seu sentido mais 
amplo, a partir da biomassa. O amplo leque de opor
tunidades eoonõmicas que se abre em face das pos
sibilidades cientfficas de aprove~amento da energia 
natural renovável, como é o caso do etanol, obtido 
das mais variadas fontes, é praticamente ilimitado. 

É um imperativo do desenvolvimento mundial 
conter, como já se decidiu, aliás, na Conferência 
Mundial sobre o Meio Ambiente, a Rio-92, a emissão 
de poluentes que danificam a camada de ozõnio, 
agravam o efeito estufa e produzem as danosas 
chuvas ácidas em várias partes do mundo. Não se 
trata só de uma questão internacional, é um proble
ma geopolítico de natureza mundial, quando consta
tamos, como se demonstrou no trabalho da Dr" Lfdia 
da Silva e do Dr. Neo Eston, do Instituto de Pesqui
sas Tecnológicas, sobre "Análise Ambiental do Ciclo 
Total do Etanol como Combustível", que os Estados 

• Unidos e o Canadá, a Europa e a ex-União Soviética 
respondem juntos por mais de 73% das emissões de 
gás carlbónico, sendo a América Latina responsável 
por menos de 1 O% desse total e o continente africa
no por menos de 0,5%. 

As áreas tropicais pr~ícias, por suas caracte
rísticas de insolação, à produção de energ.ia a partir 
da biomassa têm que aliar esforços a pafses como a 
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Austrália, a: Índia, o Japão e a Nova Zelândia, para 
exercer pressão sobre o mundo desenvoMdo, res
ponsável pela poluição da atmosfera e a degradação 
do meio ambiente, a fim de que aclotem, como che
garam a propor alguns países europeus, antes da 
Rio-92, o chamado imposto ecológico, que deve inci· 
dir sobre o consumo de combustíveis fósseis. Isso 
mostra que o problema tem que ser tratado, interna
mente, na dimensão macroeconômica, por suas re
percussões políticas, sociais e ambientais. 

Não basta uma Comissão lnterministerial do 
Álcool, nem o problema se esgota, como se eviden· 
ciou no Seminário, no campo do abastecimento de 
combustlveis. Temos que tomar evidentes as impli· 
cações sociais, os mercados emergentes que o Bra· 
sil pode suprir, seus efettos na balança comercial, a 
legislação ambiental, a nível interno e internacional, 
as exigências tecnológicas e o aparte cientifico que 
ainda será necessário para que a biomassa possa 
ser a fonte energética alternativa para o diesel e o 
carvão na produção de energia elétrica. É todo um 
campo de atividades que tem perspeclivas sem fim 
e que depende, em grande medida, da Biotecnologia 
e da Bioengenharia. O País precisa fazer um esfor
ço, junto a seus parceiros comerciais, para lhes dar 
a exata medida de nossas possibilidades de coope
ração e intercâmbio, na mesma medida em que tere
mos que ir buscar, em muitos deles, o conhecimento 
necessário para diminuirmos custos, aumentarmos a 
produtividade e termos ganhos de escala que, em 
menos de dez anos, com investimentos rentáveis, 
podem tomar o álcool competitivo mundialmente. 

Esse não é um problema contingenciado pelos 
interesses económicos da Petrobrás, pelas respon
sabilidades políticas do Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo, nem pelas potencialidades 
a serem aproveitadas pelo Ministério das Minas e 
Energia É uma questão transcendente, na medida 
em que é todo um projeto de governo. Quase diria, 
Sr. Presidente, um projeto de poder pohlico e econô
mico, num mundo em que o número de veículos, 
que era de 50 milhões em 1950, atingiu, em 1988, a 
espantosa quantidade de 500 milhões! Uma pro
gressão que não pára de aumentar, num universo 
que não pára de se desenvolver. 

Espero que a Secretaria de Assuntos Estratégi
cos do Governo, sob a judiciosa responsabilidade do 
Embaixador Ronaldo Sardenberg, tenha enviado um 
observador a esse Seminário, promovido pelo Con
gresso Nacional, porque, seguramente, ele apartou 
informações, cifras e números que devem interessar 
ao Projeto Brasil 2000. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que o fu. 
turo do Brasil, o interesse nacional, nossas expecta
tivas de chegarmos ao fim deste século com um 
Produto Bruto de US$1 trilhão e as exigências do 
nosso precário mercado de trabalho não podem dis
pensar a contribuição da agricultura, nossos recur
sos naturais de solo, clima e insolação. Podemos 
aumentar enormemente nosso potencial económico 
em menos de duas décadas. É preciso, no entanto, 
que não sejam; como a de 80, décadas perdidas 
para o desenvolvimento nacional. 

Tomo a liberdade de sugerir aos organizadores 
do Seminário internacional que, no mais breve prazo 
possível, promovam a tradução, a edição e a distri
buição da íntegra das exposições e debates desse 
encontro. Devemos ter em vista que se trata de uma 
contribuição inestimável para a compreensão da am
plitude, das possibilidades e das enormes expectati
vas que se descortinam, se soubermos investir nes
se campo novo, rico e promissor, que é o do apro
vettamento da biomassa como fonte de energia lim
pa, renovável e, portanto, inesgotável. 

Faço votos, Sr. Presidente, que isso sirva tam
bém de advertência a todos os que, de maneira às 
vezes leviana e às vezes danosa, querem apresen
tar ao País, como parasitas e beneficiários de incen
tivos indevidos, os empresários, trabalhadores e téc
nicos que, à custa de enormes sacrifícios, contri
buem com seu esforço para uma atividade que su
pre mais de 2% do nosso PIB. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Nobre 
Senador Guilherme Palmeira, desculpe-me interrom
pê-lo. Vou prorrogar, de oficio, o Expediente por 
mais 15 minutos, para que V. Ex" possa concluir o 
seu pronunciamento. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA· Muito grato 
a V. Ex". Já o estou concluindo. 

À sua operosidade, à sua persistência e ao seu 
esforço, devemos a sobrevivência de um programa 
que pode chegar a ser a mais dinâmica. a mais pro
dutiva e a mais promissora atiVidade económica 
deste País. 

O Sr. Geraldo Melo • V. Ex" me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA • Com muita 
honra, Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo • Eu gostaria de cumpri
mentá-lo pela iniciativa de trazer ao debate esse 
tema. Permita-me que consigne, como V. Ex" o está 
fazendo, a importância da contribuição do Programa 
do Álcool ao desenvolvimento nacional. Impõe que 
se chame a atenção também para o fato de que, até 
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hoje, a sociedade no Bras!l não teve a oportunidade 
de avaliar o Programa do Alcool com base em dados 
isentos. Insistiu-se, desde o começo, que esse era 
um programa cercado de subsídios. Eu, que me de
diquei a estudar esse assunto, como sabe V. Ex', 
não consigo localizar onde estão os subsídios de 
que tanto se fala. Habituei-me a ouvir uma compara
ção indevida, uma falsificação a respeito dos custos 
de um barril de álcool comparado aos custos de um 
barril de petróleo, quando se sabe que o petróleo é 
matéria-prima e o álcool é produto acabado. Se o 
que se pretende é comparar custo, deve-se fazê-lo 
em relação a um barril de petróleo e um barril de 
cana-de-açúcar, que são matérias-primas; ou então 
deve-se comparar o custo de um barril de álcool 
com um barril de gasoüna, ambos produtos acaba
dos. Terceiro: não há ninguém que seja capaz de di
zer qual é o custo real de um barril de petróleo no 
Brasil. Seria necessário saber muito mais a respeito 
do que se gasta para comprar petróleo lá fora e do 
que se gasta para explorar petróleo aqui dentro. 
Nunca se ouviu dizer quanto custou ao Brasil um li
tro de álcool de mandioca, fabricado pela Petrobrás 
em uma destilaria em CurveJo. Quando este País ti
nha tradição e experiência na fabricação de álcool 
de cana, os inimigos desse Programa houveram por 
bem fazer áiccol de mandioca, bem como, redesco
brindo a pólvora, fizeram álcool de madeira. E aí vie
ram autoridades do exterior, agentes econômicos, 
cientistas do exterior para louvar o Programa do Ál
cool de cana, para dizer que seus países precisam 
realizar algo semelhante. No entanto, nós, no Brasil, 
voltamo-lhe as costas, porque estamos sendo do
brados por um tipo de lobby que até hoje não vi, 
nesta Casa, no Congresso Nacional, ninguém cen
surar. Estamos sendo dobrados por esse tipo de 
lobby e estamos abandonando um programa impor
tante para o desenvolvimento nacional, importante 
para a preservação do meio ambiente, importante 
para que se assegure a continuidade das atividades 
de mais de 50 mi(pequenos agricultores e pequenos 
fornecedores de -~na. importante para preservar 1 
milhão e 200 mil empregos diretos. Portanto, penso 
que as pessoas de responsabilidade deste País - em 
;>articular aqueles que, como nós, Senadores e Se
nadoras, têm a responsabilidade direta pelos desti
nos da nossa Pátria e os interesses do nosso povo
não podem mais continuar assistindo ao que está sen
do feito contra o Programa do Álcool. Isso é contra os 
interesses do Brasil. Meus cumprimentos a V. Ex'. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obri
gado, Senador Geraldo Melo, o aparte de V. Ex" faz 

com que eu pouco possa acrescentar ao que procu
rei dizer nesses 15 minutos de pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sena
dor Guilherme Palmeira, por favor, queira ccncluir, 
pois o seu tempo já se esgotou. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA • Sr. Presi
dente, vou encerrar. Antes, faço uma colocação so
bre a oportunidade, sobre a maneira lúcida pela qual 
se pronunciou o Senador Geraldo Melo. S. Ex•, que 
é um estudioso do assunto, pôde, juntamente com 
vários outros Senadores, manifestar que o Programa 
do Álcool é uma alternativa de salvação não só para 
a nossa Região Nordeste, mas para todo o País, no 
futuro. É preciso que o Presidente da República e o 
seu Governo tomem reais as palavras que têm esta
do soltas ao ar; é preciso que o Programa do Álcool 
realmente se revigore e passe a funcionar, como ne
cessita o nosso País, o nosso povo. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador Humberto Lucena. ··-

0 Sr. Humberto Lucena - Trago o meti apoio 
as suas palavras. Lembro que já ocupei esta tnbuna 
com o mesmo propósito. Se há um programa que 
deve ser reativado com a maior urgência, é o Proál
cool. Mediante a implementação desse Programa, 
conseguimos provar ao mundo que somos capezes 
de criar uma tecnologia avançada que nos permitiu a 
alternativa de um ncvo carburante. Fabricamos carros 
movidos a álcool, que hoje poderiam estar sendo ex
portados para vários países, sobretudo da América La
tina V. Ex" sabe do empenho que nós, particularmente 
do Nordeste, temos demonstrado nesse sentido. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA· Muito obri
gado, Senador Humberto Lucena. V. Ex' também 
ilustra o meu discurso. 

Concluindo, repito que o Programa do Álcool en
caixa-se perfeitamente dentro do que pretende, ou pro
paga o programa de governo do Presidente Fernando 
Henrique, tanto na área eccnômica, quanto na área 
social. Espero que Isso vá para a frente, que se tome 
realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Levy Dias, 3° Secretário, dei
xa a cadeira da presidencia, que é ocupada 
pelo Sr. Jefferson Péres. 

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Jefferson Péres deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
JoséSamey. 
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O SR. EDUARDO SUPUCY · Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT·SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente José 
Samey, sinto-me na responsabilidade de falar a res
peito de um fato inusitado ocorrido hoje pela manhã 
no Senado Federal. A Comissão de Assuntos Eco
nómicos, em decorrência de requerimento de minha 
autoria, aceito pela Comissão - o convite foi provi
denciado pelo Presidente Gilberto Miranda -, havia 
convidado os Presidentes das centrais sindicais dos 
trabalhadores para uma audiência: Vicente Paulo da 
Silva, da CUT; Luiz Antonio de Medeiros, da Força 
Sindical; Enir Severino, da Confederação Geral dos 
T raba\hadores; Ubiraci Oantas, Vice-Presidente da 
Central Geral dos Trabalhadores; e o Presidente da 
Central Autónoma dos Trabalhadores, Laerte Teixei
ra da Costa. Inclusive ontem fiz um convite a todos 
os Senadores para que ali comparecessem. O Jor
nal do Senado corretamente ressaltou, ontem e 
hoje, a realização dessa reunião. -

Há aproximadamente três semanas, a convite 
do Senador Fernando Bezerra, Presidente da Confe
deração Nacional da Indústria, tive o cuidado de ou
vir dois mil e setecentos empresários. Quando eles 
se reuniram no Hotel Nacional com o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, falaram a respeito de 
suas reivindicações e ouviram as palavras de Sua 
Excelência. O mesmo ocorreu no Salão Negro do 
Senado Federal. Aqui desta tribuna cheguei a co
mentar as palavras dos empresários. 

Sr. Presidente, ontem à tarde, como percebi a 
grande relevância da oitiva, não apenas por parte do 
Senado, mas também da Câmara, sugeri à Comis
são de Trabalho, Administração e Serviço Público 
daquela Casa que se juntasse à nossa Comissão de 
Assuntos Económicos. Conversando com o Presi
dente da Comissão da Câmara, Deputado Nelson 
Otoch, propus que esses representantes sindicais 
também aqui comparecessem. S. Ex", concordando, 
sugeriu que fosse feito um ofício nesse sentido por 
parte do Presidente da nossa Comissão. Nesse 
caso, mesmo que a Comissão não se reunisse, os 
representantes sindicais seriam ouvidos. Conversei 
com o Senador Francelina Pereira, que, por ser o 
mais velho, substituiu o Senador Gilberto Miranda 
em relação à formulação do convite. Ponderei que 
seria importante que se mandasse até um ofício. S. 
Ex" disse-me que estava de saída para o Tribunal 
Eleitoral, que voltaria mais tarde, quando conversa-

ríamos. A meu ver, já havia o entendimento de que o 
convite seria feito. Foi o que depreendi de suas pala
vras: "Na minha volta, trataremos disso". 

Solicitei à minha chefe de gabinete que conver
sasse com o Secretário da Comissão de Assuntos 
Económicos, que, por sua vez, como costuma fazer, 
teve a iniciativa de já adiantar o otrcio. O Presidente 
demorou-se um pouco. Houve uma falha, aí, de mi
nha responsabilidade. Acontece que, em função de 
ter sido feito um convite por determinação do Presi
dente da Comissão, eis que o Líder do Governo, Se
nador Elcio Alvares, utilizou-se da desculpa de pe
quena falha de fato administrativo, se é que houve 
um, e, numa descortesia para com os Presidentes 
das Centrais Sindicais dos Trabalhadores, montou 
um sistema de barreira, onde o seu assessor inter
pelava cada Senador que chegava para ir à Comis
são de Assuntos Económicos e que fosse da base 
de Partidos do Governo. Com algumas exceções. In
clusive é importante ressaltar que o Senador F ran
celino Pereira ali esteve, procurando ouvir os traba
lhadores. Em que pese o apelo que fiz em voz alta 
na Comissão de Infra-Estrutura ao Senador Elcio 
Alvares, não se demoveu S. Ex• nem os demais 
Senadores para irem pelo menos assinar e dar a 
presença, uma vez que o Senador Francelina Pe
reira, de forma inusitada, disse ·que só abriria a 
reunião, não para daliberação, mas para ouvir os 
Presidente das Centrais Sindicais, se quorum 
houvesse. Um fato inusitado na Comissão de As
suntos Económicos. Desde 1991 estou nesta Casa 
e jamais houve tal exigência para ouvir depoimen
tos. Mas hoje se exigiu, para ouvir trabalhadores! 
E para ouvir trabalhadores, Sr. Presidente, os Se
nadores da base governamental se ausentaram. 
Todos que foram aqui perto ouvir os empresários 
mais importantes do País, acharam por bem não 
ouvir trabalhadores sobre a situação de desempre
go, de política salarial, de uma política que para os 
trabalhadores não é adequada, e ainda colocam 
uma justificativa administrativa pequena, diante de 
fato importante. 

Ora, Sr. Presidente, as Centrais Sindicais aqui 
convidadas estipularam para 21 de junho a decreta
ção de uma paralisação. Seria oportuno, seria im
portante que os Líderes do Governo aproveitassem 
a oportunidade até para demoverem os trabalhado
res da sua decisão de greve geral, mas preferiram a 
ausência. É inadmissível! Protesto veementemente 
contra a atitude dos Senadores que, ouvindo o Líder 
do Governo do Presidente Fernando Henrique Car
doso, se recusaram a participar da oitiva. 
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Há Senadores, como o Senador Osmar Dias e 
o Senador Pedro Simon, que é do PMDB, que desde 
o in feio da reunião ali estavam. 

Ora, Sr. Presidente, não compreendo isso. 
Hoje, o Ministro Pedro Malan, quando falava 

perante a Câmara dos Deputados, na Comissão de 
Rnanças e Tributação, disse que o Governo havia 
consultado lideranças empresariais, economistas e 
outros segmentos, esquecendo-se de dizer - aliás, 
porque não aconteceu - que tinha consultado traba
lhadores. 

Este Governo, para sua polftica económica, de 
fato não censuRa trabalhadores. E condeno a atitude 
de Senadores que também preferem apenas ouvir 
empresários. Espero que esta seja a última vez que 
ocorra tal tratamento para com representantes legíti
mos dos trabalhadores brasileiros. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
recolhe o pronunciamento do Senador Eduardo Su
plicy não como uma questão de ordem, mas como 
uma comunicação de liderança de natureza urgente. 

Pediu a palavra o Senador Francelina Pereira 
para uma explicação pessoal, uma vez que foi cita
do. Em seguida, darei a palavra a V. Ex", Senador 
Pedro Simon. 

Nobre Senador Francelina Pereira, V. Ex" dis-
põe de cinco minutos. · 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presiden
te, nem sei se fui citado. Estou sabendo agora, atra
vés de V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
informou-me que V. Ex" pediu a palavra Em sendo 
assim, V. Ex' aguardará a manffestação do Senador 
Pedro Simon. É um pedido que a Presidência lhe 
faz, a fim de não parecer que está dando preferência 
a V. Ex". 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presiden
te, falo depois do Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRo SIMON - Sr. Presidente, enten
do a intenção de'v. EJ>", mas concedo a prioridade 
ao Senador Francelina Pereira para usar da tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sena
dor Pedro Simon concede a V. Ex" a prioridade para· 
usar da tribuna. 

V. Ex" pode usar a palavra. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 

Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje 
pela manhã, na Comissão de Assuntos EconOmicos, 
tivemos uma reunião destinada a ouvir o depoimento 

de líderes sindicais. Fundamentalmente, os depoi
mentos de Vicente Paulo da Silva, Presidente da 
Central Única dos Trabalhadores; Luiz Antônio de 
Medeiros, Presidente da Força Sindical; Ubiraci 
Dantas de Oliveira, Vice-Presidente da Central Geral 
dos Trabalhadores; Enir Severino da Silva, Presi
dente da Confederação Geral dos Trabalhadores; e 
Laerte Teixeira da Costa, Presidente da Central Au
tônoma dos Trabalhadores. 

Considerando que o Presidente da Comissão, 
Senador Gilberto Miranda, encontra-se no exterior, 
em licença, cabia a mim presidir aquela reunião. 

Compareci na hora marcada; compareceram 
os lfderes sindicais e, da parte dos Parlamentares, 
além da minha pessoa, apenas os Senadores 
Eduardo Suplicy, Fernando Bezerra, que se ausen
tou no momento, Lauro Campos, José Eduardo Ou
tra, Benedita da Silva, Pedro Simon e Osmar Dias -
sete, portanto, foram os que compareceram. 

Instou-se junto a mim no sentido de qtie se 
abrisse a reunião da Comissão de Assuntos l;:conô
micos. Como Presidente eventual, devo ficar atento 
ao Regimento. Eu não poderia abrir aquela reimião 
sem que houvesse número, porque de um momento 
para outro poderia haver um requerimento e a reu
nião não teria prosseguimento por falta de número. 
Conseqüentemente, tomei a decisão de não abri-la 
enquanto não houvesse número e, corno isso não 
ocorreu, a reunião não foi aberta. 

Claro que o Senador Eduardo Suplicy conver
sou comigo e se empenhou muito no sentido do 
comparecimento dos Senadores. 

Esperamos até às 11 h, mais ou menos; só 
compareceram os Senadores citados. Por faita de 
número, a reunião não se realizou. 

Houve conversas e entendimentos, no momen
to, mas todos compreenderam a decisão de não se 
realizar a reunião. Conseqüentemente, deu-se por 
encerrado o trabalho. 

Esta era a comunicação que eu queria fazer a 
V. Ex', considerando que sempre expliquei aos pre
sentes, inclusive aos lfderes sindicais, que nas ter
ças, quartas e quintas-feiras, no Senado, todos tra
balhamos simuitaneamente em duas, três, quatro, 
às vezes até em cinco comissões, principalmente 
com a prolfferação de comissões provisórias, e os 
Senadores nunca chegam no momento para a reu
nião. No dia de hoje só compareceram sete; razão 
pela qual não houve núrnelb e não se consolidou a 
reunião. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Pedro Simon, para uma comu
nicação. V. Ex• dispõe de cinco minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é verdade o 
que disse o Senador Eduardo Suplicy e é verdade o 
que disse o Senador Francelina Pereira. Mas tam
bém é verdade, Sr. Presidente, e quero dizer a V. 
Ex", que com dignidade preside a nossa Casa, que 
vivi hoje um dos maiores vexames da minha vida de 
Parlamentar no Senado da República. Nunca havia 
passado por nada semelhante e imaginei que nunca 
passaria por tal situação. O que aconteceu foi urna 
grosseria desnecessária, foi um fato, uma agressão 
sem a mínima razão de ser. Não consigo entender 
qual a lógica. Quando dizem que pior que a má-fé é 
a incompetência, parece-me que é correto. 

Como dizem os Senadores Francelino Pereira 
e Eduardo Suplícy, estavam ali sete Senadores, es
tava ali um número de Parlamentares, inclusive o 
Presidente da Comissão do Trabalho da Câmara 
dos Deputados. Estavam ali os cinco líderes, esta
vam ali os cinco líderes, presidentes das centrais 
sindicais, e estavam ali sete Senadores. 

Sr. Presidente, V. Ex" sabe, eu sei - o Senador 
Francelino Pereira, com todo o carinho que tenho 
por S. Ex", agiu com a melhor boa-fé. Mas V. Ex" 
não sabe - e perdoe-me o que vou dizer - que nós já 
nos reunimos em comissão com dois ou três Sena
dores; já nos reunimos com um Senador presidindo 
e os outros pedindo para os funcionários sentarem 
nos lugares dos Senadores, para lazer de con!a que 
havia mais parlamentares. A reunião não era para vo
tar nem para discutir, mas para ouvir o que os presi
dentes das centrais sinãiCais tinham a dizer sobre "um 
problema do Brasil que se chama desemprego. Eles 
iam trazer as propostas, as idéias, as sugestões, com 
relação ao desemprego. Não estavam vindo reclamar, 
protestar, nem havia nenhum projeto em discussão. 

E isso aconteceu, Sr. Presidente, às vésperas 
de um dia de greve geral; e nem se trata de uma 
greve geral por tempo indeterminado, é uma greve 
de protesto de 24 horas. Esse era um momento em 
que o Senado deveria estar presente; tínhamos de 
ouvir as pessoas falarem, tinha de haver o debate e 
a discussão. Não poderíamos ter prejudicado o es
forço que fazemos para mostrar a independência e a 
autoridade do Senado, vendendo à opinião pública 
essa imagem negativa. 

No mês passado, dois ou três mil empresários 
entraram no Congresso e foram muito bem recebi-

dos por todos os Parlamentares, como também pelo 
Presidente da República. Expuseram suas idéias -
diga-se de passagem, importantes - e as preocupa
ções que têm com relação ao drama que vive a nos
sa indústria. E aquilo foi considerado um ato demo
crático, e foi um ato democrático! E o Senado fez o 
que tinha de fazer: ouviu os empresários. 

No entanto, Sr. Presidente, hoje, de repente, 
sem mais nem menos, cinco líderes que foram con
vidados pelo Presidente da Comissão - poderia até 
se dizer que eles chegaram aqui, por exemplo, trazi
dos pelo Senador Eduardo Suplicy - não puderam 
falar. 

O Presidente da Comissão enviou-lhes um ofí
cio, comunicando-lhes que deveriam lá comparecer 
hoje, às dez horas. Nós estávamos lá, e eles tam
bém. E com que cara ficamos, para dizer a eles que 
não haveria reunião, que não falariam, que poderiam 
ir embora, porque o Senado não queria ouvi-los? 

Sr. Presidente, que vexame nós demos hoje! E 
que vexame desnecessário! Para o Governo, o que 
iria mudar, acontecer, se os cinco líderes sindicais 
dissessem o .que pensam numa reunião em que ha
via sete, oito ou doze Senadores? Nada! 

Essas pessoas falam todos os dias. Não esta
mos num regime de ditadura, mas num regime de
mocrático! Todos os dias, o Vicentinho e essas pes
soas dizem o que pensam na televisão, no • Jornal 
Nacional", na Rede Globo, para o Brasil inteiro! 

No que isso iria atingir o Governo? Gostaria 
que me explicassem que política é essa, qual a ra
zão de esvaziarem a Comissão. E, mesmo que es
vaziassem a Comissão, já que não havia doze Se
nadores, que deixassem eles falarem para os sete! 
A reunião começaria sem número? E daf?! Seria a 
primeira vez? Não, seria a milionésima vez que abri
ríamos uma reunião da Comissão de Assuntos Eco
nómicos sem número. 

O Sr. Francellno Pereira- Então não poderia 
abrir, porque seria contra o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Francelino Pereira, numa comunicação inadiável 
não pode haver apartes. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, a Co
missão abre sem número, a Comissão funciona sem 
número; a Comissão não pode votar sem núrr.~ro! 
Mas a Comissão está cansada de votar sem número 
questão de unanimidade, onde todo mundo : stá de 
acordo! Sabemos disso, porque é o nosso d:a-a-dia! 

Foi um absurdo não se ter deixado c Senado 
ouvir aqueles cinco líderes sindicais. cinco presidan
tes de entidades sindicais, que foram convk!3.dos a 
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depor, num momento em que o Brasil está acompa
nhando a preparação para uma greve geral e quan
do havíamos recebido oerca de três mil empresários, 
há quinze dias. 

Faço um apelo a V. Ex", Sr. Presidente, que é 
um homem de compreensão e sensibilidade, no sen
tido de que, por intermédio de sua assessoria, faça 
chegar ao conhecimento dos líderes sindicais que V. 
Ex" lamenta o ocorrido, e que nós - tenho certeza de 
que falo em nome da Comissão - marcaremos logo 
uma nova oportunidade para que eles venham. 

A minha solicitação é também no sentido de 
que, pelo menos, quando hoje forem publicadas as 
notícias na imprensa, que o sejam desta maneira: 
aconteceu, os Senadores Pedro Sjmon e Eduardo 
Suplicy erraram; não sei o que fizeram, mas erra
ram; o Senado, não. O Presidente José Samey la
menta o que aconteceu e faz questão de confirmar o 
conv~e da Comissão de Assuntos Econõmicos, para 
que marquem data e hora, a fim de serem recebidos. 

Esse é o apelo que faço a V. Ex", Sr. Presiden
te, para o bom nome da nossa Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em razão 

de estarmos atrasados no início da Ordem do Dia, 
solictto aos Srs. Senadores que não mais peçam a 
palavra para uma explicação pessoal durante este 
período. 

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson Pé-
res. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Muno obrigado pela gentileza. Não 
vou entrar na discussão sobre as razões por que a 
Comissão não se reuniu hoje, mas sinto-me no de
ver de me pronunciar, em apreço ao Senador Eduar
do Suplicy, em relação a minha responsabilidade 
pessoal. ~ · 

Sou membro tttular da Comissão de Assuntos 
Econõmicos e também titular da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, que se reuniu na mes
ma hora, em sessão ordinária, às dez horas. 

Eu era Relator de cinco projetas, um dos quais 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, um projeto 
de lei sobre suplentes, que, por sinal, foi apreciado e 
rejeitado, contra o meu parecer. 

Por isso, Senador Eduardo Suplicy, e somente 
por isso, não compareci à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. Devo dizer-lhe que, fossem líderes sin-

dicais, líderes empresariais ou ministros, cada um 
estabelece as suas prioridades; a minha é o trabalho 
na Comissão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável; serei mu~o breve. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como Lf
der, tem V. Ex" a palavra, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Líder. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar 
que a orientação da Liderança do Governo, no senti
do dos Senadores nem sequer assinarem a lista de 
presença para que a reunião começasse, não foi um 
ato contra o Senador Eduardo SUplicy, nem contra o 
PT. A meu ver, foi um ato menor, um ato mesquinho 
contra entidades representativas da sociedade brasi
leira. 

· Sinceramente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, a permanecer esse comportamento por 
parte das Lideranças do Governo, a partir de·agora, 
no que depender dos Senadores do Partido dÓs Tra
balhadores, as reuniões das comissões só irão se 
iniciar com a presença do quorum da comissão. Va
mos começar a pedir verificação de quorum antes 
da instalação de qualquer comissão; não vai nem 
adiantar os Partamentares lá comparecerem, assina
rem o livro e irem passear. A continuar esse tipo de 
comportamento das Lideranças do Governo- mes
quinho, a meu ver -. infelizmente, vamos ter que fa
zer uma operação-padrão, cobrar o cumprimento do 
Regimento do Senado, o qual exige a presença dos 
Srs. Senadores. 

Portanto, ao se iniciar qualquer comissão, va
mos pedir verificação de quorum em todas elas, 
para que somente se instalem com a presença efeti
va do número de Senadores que for regimental. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 133, DE 1996 

Dispõe sobre a participação dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Munict
pios na implantação da Reforma Agrária. 

o Congresso Nacionf) decreta: 
Art. 1 ° É de responSabilidade da União a im

plantação da Reforma Agrária, com a participação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 215 

Parágrafo único. Cooperativas de produtores 
rurais, sindicatos patronais e de trabalhadores, bem 
como entidades outras vinculadas à atividade agro-. 
pecuária, participarão do processo d: implantação 
da Reforma Agrária, na forma desta Le1. 

Art. 2• Compete aos Municípios, no prazo de 
90 (noventa) dias a contar da publicação de~ta Lei, 
cadastrar as fammas de trabalhadores rura1s sem 
terra e manter este cadastro atualizado. 

§ 1• São condições de inclusão no cadastro a 
que se refere ao caput deste artigo: 

a) residência no município no perfodo mínimo 
de 12 (doze) meses anteriores ao cadastramento; 

b} não ser proprietário de terra de área igual ou 
superior ao módulo rural; 

c) inexistência de vinculo empregatício. 
§ 2• O cadastro, com a qualificação completa 

de todos os membros das famOias de trabalhadores 
rurais, será encaminhado, anualmente, à Superin
tendência Regional do Instituto Nacional de Coloni
zação e Refonna Agrária- INCRA de cada Estado. 

Art. 32 As fammas de trabalhadores cadastra
dos gozarão de prioridade absoluta, em ordem de 
preferência definida no art. 19 da Lei n• 8.629, de 
25-2-93, para assentamento. 

Art. 4° Será criado, em cada Município, por ato 
do Prefeito, o Conselho Municipal de Desenvolvi
mento Rural, constitufdo por ao menos 5 (cinco} rep
resentantes indicados por entidades vinculadas à 
atividade agropecuária, sem ônus para o Poder Pú
blico. 

Parágrafo único. Os integrantes do Conselh<? 
Municipal de Desenvolvimento Rural exercerão suas 
atividades com a autonomia em relação às entida
des de origem. 

Art. 5• o Conselho Municipal de Desenvolvi
mento Rural avaliará periodicamente os assenta
mentos, da instalação à emancipação, principalmen
te no que respeita a: 

1 - observância da ordem de preferência das 
famílias assentadas; 

11- assistência técnica e financeira fornecida; 
III- produção; 
IV - comercialização; e 
V- desempenho socioeconõmico. 
Art. e• Os Estados e o Distrito Federal, em con

junto com os Municípios, proverão os assentamen
tos de infra-estrutura viária bem como dos serviços 
necessários de saúde, educação, saneamento bási
co e assistência técnica. 

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. s• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A questão fundiária reveste-se, no Pafs, de re
levância e urgência crescentes. Continuamos a ser 
uma das nações em que a propriedade da terra é 
das mais concentradas e, malgrado a extensão do 
território circunscrito· por nossas fronteiras, abriga
mos um contingente cada vez maior de trabalhado
res rurais sem terra, sem condições, portanto de in
serir-se, de maneira estável, na atividade produtiva. 

O resultado desta situação está evidente: focos 
recorrentes de tensão no campo, evoluindo muitas 
vezes para o confl~o aberto e o êxodo rural, empur
rando para as cidades trabalhadores em número 
sempre superior à capacidade de absorção da eco
nomia urbana. Daí, provavelmente, o consenso pre
sente no Pafs sobre a necessidade de implantar-se 
um processo de refonna agrária ágil e eficaz. Cum
pre reestruturar a distribuição da propriedade fundiá
ria de fonna a tingir, no médio prazo, uma situação 
em que predominem propriedades de porte médio, 
que empreguem o trabalho de uma ou mais famílias 
de agricultores, numa área compatível com os impe
rativos da tecnologia modema de modo a resguardar 
a produtividade e a competitividade dos produtores 
assentados. 

0. presente Projeto de Lei pretende contribuir 
nessa direção. Sem contestar a competência exclu
siva que a Constituição reserva à União no que se 
refere à desapropriação para fins de reforma agrária, 
dispõe sobre a participação de Estados, do Dis~rito 
Federal e dos Municípios no processo. Tal participa
ção parece-nos indispensável, pois a magnitude da~ 
metas estabelecidas, em tennos da área e de fam•
lias a serem atendidas, exige um grau de descentra
lização das ações ·ainda não previsto em Lei. 

Propomos, para tanto, em primeiro lugar, que 
todo município constitua. no prazo de noventa dias a 
partir da eventual publicação da Lei, cadastro de la
mOias de trabalhadores sem terra e o mantenha 
atualizado. Para registro no cadastro exige-se resi
dência no município, não propriedade de gleba de 
área superior ao módulo rural e inexistência de vín
culo empregatfcio. os trabalhadores registrados em 
tal cadastro gozariam de prioridade absoluta de as
sentamento nos projetes a serem encaminhados na 
região, confonne regras de ordem de preferência a 
estabelecidas em lei. A premissa que informa a pro
posta é o caráter necessariamente público do servi
ço de cadastramento dos demandantes de terra, de
mandantes que tomar-se-ão alvo dos proJetas de as-



216 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

sentamento desenvolvidos também pelo Poder Pú
blico. 

Em segundo lugar, propõe o projeto a criação, 
em todo Município, do Conselho Municipal de De
senvolvimento Rural, constituído por representantes 
de sindicatos, cooperativas e outras entidades vincu
ladas à atividade agropecuária, com a função de 
avaliar os projetas de assentamentos em curso. 

Consideramos, em suma, que a vigência dos 
dispositivos ora propostos permitiria a obtenção de 
ganhos em rapidez e eficácia na implantação da re
forma agrária no País. 

Essas as razões por que submetemos à consi
deração de nossa ilustres pares o presente Projeto 
de Lei. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996. - Se
nador José Eduardo Vieira. 

LEGISlAÇÃO CfTADA 

LEI N• 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993 

Dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à 
reforma agrária, previstos no capítulo III, 
Título VIl, da constituição Federal. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a ·seguinte lei: 
Art. .....•..•.... ····-·· .••.•. ··-·--········--·---·-.•• ;. 

Art. 19. O título de domínio e a concessão de 
uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou am
bos, independentemente de estado civil, obseovada 
a seguinte ardem preferencial: 

I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a 
preferência para a parcela na qual se situe a sede 
do imóvel; 

II - aos que trabalham no imóvel desapropria
do como posseiros, assalariados, parceiros ou ar
rendatários; 

III - aos que trabalham como posseiros, assa
lariadas, parceirºª .ou arrendatários, em outros imó
veis; 

IV - aos agricultores cujas propriedades não 
alcancem a dimensão da propriedade familiar; 

V - aos agricultores cujas propriedades sejam, 
comprovadamente, insuficientes para o sustento 
próprio e o de sua família. 

Parêgrafo único. Na ordem de preferência de 
que trata este artigo, terão prioridade os chefes de fa
mília numerosas, cujos membros se proponham a 
exercer a atividade agrícola na área a ser distribuída. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Económicos, 
cabendo a esta última decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 134, DE 1996 

Dispõe sobre a propaganda de bebi
das alcoólicas e derivados do tabaco, 
através dos meios de comunicação de 
massa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ° Fica proibida a publicidade comercial de 

bebidas alcoólicas e derivados do tabaco, através 
dos meios de comunicação de massa. 

Parágrafo único. Consideram-se meios de co
municação de massa, para efeitos desta Lei, as 
emissoras de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, bem como a imprensa escrita. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 
' 

Por que, diante de tão profusas e contundentes 
informações levadas a público pela imprensa - a 
respeito dos males físicos e sociais trazidos pelo 
fumo e pelo álcool -, permanecem tais males sem 
qualquer ataque, grassando sua indústria e comér
cio livres em nossa sociedade? Pelos empregos que 
gera? Pelo caráter "social" que se lhe foi dado em 
tempos de menor consciência? Ora, se esse argu
mento for transportado para outras áreas, por ques
tão de coerência, haverá a sociedade que se cuovar 
diante da indústria do tóxico, do seqüestro, do co
mércio de órgãos e tantos outros ramos "lucrativos" 
da indústria da morte. Isso, sob a alegação de que 
empregam milhares de fammas. 

Já não são comuns, em nossa sociedade, in
formada, as pessoas que advoguem em favor do ta
bagismo. O que de "melhor" se obtém nessa área é 
uma palavra de desdém em relação aos seus nefan
dos efeitos sobre a saúde humana. Ou então, pe
dem para não serem molestadas no seu direito de 
se dragar. 

Estudos sobre os efeitos sociais da bebida al
coólica revelam que ela está presente, quase que 
obrigatoriamente, na biografia de cada viciado, 
quando não permanece, ela mesma, como objeto 
principal de dependência, em todo o mundo. É pela 
inocente ceoveja que se iniCia o jovem no_ mundo de 
drogas mais pesadas. No entanto, ninguém duvide: 
não são essas drogas letais que constituem o gran-
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de flagelo mundial, mas a bebida alcoólica. São rela
tivamente raros os casos de acidente de trânsito 
causados pela influência da cocaína, do "crack" e de 
outros alucinógenos. Na sua grande maioria, esses 
acidentes, como de resto, os destemperes, os es
pancamentos de crianças e mulheres, os abandonos 
do lar, os assassinatos e tantos outros distúrbios so
ciais, quando significativamente associados à droga, 
o são ao áloool, antes de qualquer outro. 

É hora de estreitar o cerco; é hora de definir o 
que contribui e o que conspira contra um ideal hu
mano de felicidade e saúde. É hora de lutar por uma 
consciência de que ainda existem grandes e podero
so parasitas e sanguessugas em nossas socieda
des, que sobrevivem da desgraça popular. 

É hora de dizer que isso é, também, ilegal. 
É tempo de lutar abertamente contra as forças 

opressoras e de degeneração de nosso povo; forças 
essas que precisam ser contidas e, eventualmente, 
eliminadas. Não se está, aqui, proibindo alguém de 
beber sua cerveja, seu vinho, ou de fumar seu cigar
ro. O que se quer, tão-somente, é eliminar a propa
ganda e publicidade desses produtos, que de tão 
bem feitas, acabam por corromper nossa juventude. 

Convoco meus nobres pares a prestar apoio e 
aprimoramento ao que considero um grande salto no 
processo de libertação do Brasil de dois de seus 
principais algozes intestinos: o fumo e o álcool. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996. - Se
nador Odacir Soares. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os proje
tas serão publicados e remetidos às comissões com
petentes. 

Em votação o Requerimento n• 605, de t 996, 
lido na presente sessão, subscrito pelo Sr. Ney 
Suassuna e outros Senhores Senadores, que solici· 
ta prorrogação do prazo da Comissão Temporária 
destinada a elaborar e apresentar projeto de resolu
ção reformando o Regimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica prorrogado o prazo da referida comissão. 
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N°606, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item n• 1, seja submeti
da ao Plenário em último lugar. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996. - Ro
meroJucá. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o requerimento, será cumprida a deliberação de Ple
nário. 

Item 2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 440, de 1996, do Senador José 
Eduardo Outra, solicitando, nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
da Câmara n• 13, de 1991-Complemerrtar 
(n• 223190-Complementar, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a edição e o proces
so legislativo das medidas provisórias pre
vistas no art. 62 da Constituição Federal, e 
dá outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N°607; OE 1996 

Senhores Presidentes, 
Nos termos do art. 315, oombinado com a alí

nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento n• 440, de 
1996, a fim de ser feita na sessão de 29 de agosto 
de 1996. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996.- Ro
mero Jucá --Geraldo Melo- Ney Suassuna. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador José Eduardo Outra, pela or
dem. · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, sei que o Regimento não 
exige para apresentação de requerimento de adia
mento a apresentação das suas justificativas. Mas 
gostaria de relembrar uma intervenção que foi feita, 
neste plenário, pelo Senador Antonio Carlos Maga-
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lhães, coni a qual concordo plenamente, no sentido 
de que, apesar do requerimento não o exigir, todos 

. os requerimentos de adiamento de votação fossem 
devidamente justificados em plenário. 

Portanto, antes de V. Ex• encaminhar a vota
ção do requerimento, gostaria de ouvir a justificação 
do requerimento de adiamento, que foi apresentado 
pelos Srs. Senadores. em nome até daquele aoordo 
informal realizado no plenário da Casa, a partir de 
uma solicitação do Senador Antonio Carlos Maga
lhães, com a qual concordo plenamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Respon
dendo a V. Ex", o requerimento de adiamento de vo
tação não exige, como V. Ex" reconhece, justificati
va. Mas o signatário está presente no plenário. Por
tanto, consulto o Senador Romero Jucá, se desejar 
fazê-lo. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para justifi
car. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é am
plamente divulgado pela imprensa que está se bus
cando um consenso na questão de uma proposta 
que atenda o Executivo e o Legislativo, no tocante 
às medidas provisórias: Portanto, pedi o adiamento 
desse requerimento por 30 dias porque entendo que 
nesse período deverá surgir uma proposta condizen
te que reflita o pensamento de toda a Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção o requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Sr. Senador José Eduardo Outra, para en
caminhar a votação, pelo Partido dos Trabalhadores. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, o requerimento que está 
sendo votado é de adiamento da votação de outro 
requerimento. O requerimento de minha autoria, que 
eu pretendia fosse valado hoje, mas que agora surge 
a solicttação para. o. seu adiamento, solictta simples
mente a inclusão.® pauta do PLC n• 13. Portanto, não 
se trata da votação do projeto de autoria do então De
putado e aluai Ministro da Justiça, Nelson Jobim, so
bre a questão das medidas provisórias. 

Mesmo que se chegue a um acordo, o que es
tou achando diffcil na questão oo. medida provisória, 
o Senado da República tem que deliberar sobre 
esse projeto, que não vai poder continuar eterna
mente vagando como um zumbi por esta Casa. Em 
segundo lugar, sabemos mutto bem qual tem sido o 
comportamento da üderança do Governo em rela
ção às medidas provisórias. Requerimento dessa 

mesma natureza, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, foi apresentado no ano passado e adiado 
por duas vezes. 

-- Há um mês, foi formada uma comissão para 
tentar chegar a um acordo sobre esse assunto e no
meado Relator o Senador Josaphat Marinho; S. Ex" 
apresentou um parecer que, por diversas vezes, fez 
questão de registrar, não é a sua opinião sobre as 
medidas provisórias; trata-se de um parecer que 
procura sintetizar as diversas emendas que estão 
em tramitação na Casa 

Essa oomissão foi montada a partir de um 
acordo público, feito no plenário desta Casa, e pode
ria ter concluído os seus trabalhos com a aprovação 
do relatório do Senador Josaphat Marinho. Pena que 
a Liderança do Governo concordou em formar a co
missão, mas não concordou com o seu resultado. 
Quer dizer, a comissão era, como se âfz, à brinca; 
não era à vere, já que o resultado não agradou à Li
derança do Governo. 

Sobre medida provisória, Sr. Presidente, gosta
ria de ler o seguinte: 

"Não há qualquer razão para sEi trans
formar em medida de urgência tudo· aquilo 
que pode ser feito com mais ponderação, e 
o Governo está abusando das medidas pro
visórias, como se fossem decretos-leis. Só 
por esta razão, creio que· o Congresso Na
cional deve rejeitá-las, sem prejuízo de que 
imediatamente, sendo importantes algumas 
Elessas medidas, o próprio Congresso possa 
transformá-las em lei ordinária, ou todo o es
forço da Constituição para redemocratizar o 
Brasil terminará. Assim, como está, não há 
qualquer sentido, e o Congresso deve repe
lir qualquer tentativa, por parte do Executivo, 
de reapresentar medidas já condenades 
pelo Congresso. 

Estivesse o Governo imbufdo de me
lhor fé e tivesse ele credibilidade não abusa
ria, como está fazendo, do uso de medidas 
provisórias e permitiria que o Congresso fos
se, de fato, órgão capaz de cooperar com o 
Pais, modificando as medidas propostas 
pelo Executivo. 

Ainda estamos lutando no Congresso 
para dar às medidas provisórias seu caráter 
constitucional originário: são medidas real
mente urgentes e que requerem, como qual
quer projeto de lei,emendas corretivas. 

A isso o País está sendo levado por 
um Governo que não se preocupa com a im-
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plémentação correta da nova Constituição e 
prefere guerrear com o Congresso do que 
aceitar mecanismos que permitam a colabo
ração entre os Poderes. 

De fato, no caso brasileiro, a Constitui
ção diz que as medidas provisórias devem 
ser relevantes e urgentes. Ambas caracte
rísticas são subjetivas e se tomam de dffícil 
avaliação, quando se sabe que a Constitui
ção não diz mais nada a respeito ... Assim, 
parte ponderável dos Congressistas entende 
que se aprovar como medida provisória, por 
exemplo, o enxugamento da máquina admi
nistrativa, embora ele seja necessário, esta· 
rá sendo aberta uma brecha para o Governo 
legislar por decretos-leis, sob a máscara de 
medida provisória, perdendo o Congresso · 
sua prerrogativa de emendar e transformar 
os projetes de lei que vêm do Executivo. 
Pior ainda, no regime autoritário, o decreto
lei, pelo menos em tese, deveria referir-se à 
matéria de interesse para a segurança na
cional. Agora, nem isso: a urgência e a rele
vãncia, a crer no que tem feito o Governo 
Samey, obedeceu apenas à comodidade do 
Executivo. 

Se nós, com o nosso juízo de admissi
bilidade, dissermos não, o Executivo pára. É 
que o Congresso não teve ainda a firmeza 
suficiente para dizer não àquilo que não cor
responde a uma medida provisória. Temos 
que nos dispor a dizer mais não." 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, este pro
nunciamento sobre meddas provisórias não é meu, é 
do então Senador Fernando Henrique c~. seja •. 

O Sr. Pedro Simon - E foi de improviso, não 
foi escrito; então, não é daqueles que se pode es
quecer. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA ... seja por in
termédio de pronunciamentos nesta Casa, ou artigos 
nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. 
Paulo. 

Encaminho contrariamente ao adiamento desta 
matéria, tecendo minhas homenagens ao Senador 
Fernando Henrique Cardoso, aos taquígrafos desta 
Casa e aos jornais Folha de S.Paulo e O Estado 
de S. Paulo, que permitiram que essas palavras fi
cassem registradas na história. 

E, depois, alguns reclamam quando jornalistas 
ou cineastas criticam a classe política brasileira ..• 

Sr. Presidente, o meu voto é contra o requeri· 
menta de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Ademir Andrade para encaminhar 
a votação, pelo PSB. · 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, ouço essa novela desde o 
primeiro dia em que assumi o cargo de Senador 
nesta Casa E comecei a ouvi-la no discurso da nos
sa posse feito pelo Presidente José Samey, que, ao 
assumir a Presidência do Senado Federal e do Con
gresso Nacional, fez críticas contundentes às medi
das provisórias. 

Há um ano e seis meses estamos a discutir 
esta matéria Há um ano e seis meses, várias foram 
as propostas de emendas constitucionais de Sena
dores e ainda um projeto de lei do hoje Ministro da 
Justiça do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
E parece que nada se resolve. Todos aqui criticam o 
abuso do Presidente da República com relação às 
medidas provisórias, mas na hora de agir, S. Ex"s. 
agem da forma como estão fazendo.hoje. 

Lembro-me que, há cerca de um mês, houve 
um acordo de Uderanças, após requerimento para 
que essas matérias fossem colocadas em votação, e 
V. Ex" assumiu o compromisso de colocar a matéria 
em pauta, hoje, dia 19, o que está fazendo, cumprin
do o seu compromisso. V. Ex" constituiu uma comis
são, que tentou por todas as formas e meios chegar 
a um acordo e a um entendimento para resolver a 
questão. O Senador Josaphat Marinho tem uma pro
posta de emenda que atende a todas as propostas 
feitas até agora sobre a matéria e foi aprovada por 
unanimidade na comissão. 

Na comissão instituída por V. Ex", evidente
mente, a Uderança do Governo não permitiu que 
chegássemos a um acordo e a um entendimento 
para a votação desta matéria hoje. Mas pedir o adia
mento por 30 dias é um absurdo, é mais um ato de 
protelação, que não faz sentido, Sr. Presidente! Se 
começamos a discutir a matéria hoje, teremos 05 
dias para chegarmos a um entendimento, prazo em 
que a matéria ficaria sobre a mesa. Apresentadas as 
emendas, ela voltaria à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que teria mais 30 dias para deli
berar. 

Posteriormente, voltaria para cá para mais 05 
dias de discussão. Enfim, há todo um interstício regi
mentai que alongaria o processo e permitiria que, ao 
longo da discussão, chegássemos a um acordo, a um 
entendimento e, finalmente, à aprovação da matéria. 

Agora, pedir adiamento é absolutamente des
cabido, sem sentido, já que estamos às vésperas de 
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um recesSo; talvez até tenhamos convocação ex
traordinária, mas é evidente que esse tema não es
tará entre aqueles a serem apreciados. Então, 30 
dias hoje significa agosto, para começarmos tudo de 
novo. 

Assim, aqueles que admitirem hoje o adiamen
to da discussão desta matéria por mais 30 dias, para 
a novela começar mais uma vez, que sejam claros e 
objetivos e não se queixem mais da edição de medi
das provisórias pelo Presidente da República. Quem 
votar por esse adiamento não tem o direito de falar 
da tribuna do Senado Federal, para a imprensa ou 
para quem quer que seja, queixando-se do abuso do 
Presidente da República na edição de medidas pro
visórias. 

Votem com o Governo, votem com o adiamen
to, mas, por favor, não façam mais cn1icas porque 
não é coerente. 

A posição do PSB é contra o requerimento. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, ouvi com a atenção possível 
os nobres Senadores José Eduardo Outra e Ademir 
Andrade, na condição de primeiro signatário da 
Emenda Constitucional n• 1/95 - a primeira emenda 
constitucional das muitas que foram apresentadas 
antes e depois desta, ou seja, na Legislatura ante
rior, mas a primeira emenda constitucional desta Le
gislatura - que também foi assinada por mais de 40 
Srs. Senadores e, portanto, não vou nominá-los. 

A emenda constitucional tinha como objetivo 
que nós chegássemos a uma solução no interesse 
do Brasil, que não nos levasse a um impasse. Gos
taria de fazer a seguinte ponderação: percebo que o 
Governo, que o Executivo, tem o propósito - e colhi 
agora do Lider do meu Partido, Senador Epitacio 
Cafeteira, informação atualíssima - de chegar a um 
denominador comum a respeito do assunto. Estou 
convencido de que não há força política isolada que 
consiga produzir uma emenda constitucional resul
tante de interesses políticos, partidários e que vá ao 
encontro do interesse nacional. Não existe essa for
ça, essa hegemonia não existe. Se isso é bom ou é 
ruim, não sei, mas não existe. 

Por essa razão, porque esse é o caminho polí
tico, no momento em que o Executivo, mais do que 
acenar, está a demonstrar, por atos, palavras, pelas 
vias conseqüentes, o propósito de participar de um 
acordo no sentido de evitar o constrangimento que 

estamos vivendo - é um constrangimento para o 
Executivo e é, realmente, uma grave e continuada 
capitis diminutio para o Legislativo o cenário das 
medidas provisórias, das suas reedições, da sua 
abrangência. Tudo isso é vergonhoso .•. 

O Sr. Epitacío Cafeteira - Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Se for possível, 
com o maior prazer. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Es
peridião Amin, é V. Ex" autor da Emenda Constitu
cional n• 1, que cuida das medidas provisórias, e to
dos nós sabemos do cuidado que V. Ex" tem para 
que esse assunto realmente desapareça. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz
mente, o Regimento não permite aparte em encami
nhamento de votação. 

V. Ex" poderá pedir para encaminhar a votação 
em seguida. 

o Sr. Epitacio Cafeteira - Peço a V. Ex" que 
me inscreva para encaminhar a votação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Agradeço oespiri
to do aparte do nosso Líder Epitacio Cafeteira, sau
dando com satisfação a toleráncia e o gesto de boa 
vontade com que o Presidente da Casa permitiu que 
o Senador Epitacio Cafeteira pronunciasse pelo me
nos algumas palavras. 

Neste caso, no interesse do País, esse acordo 
que está à vista é o único meio para chegarmos a 
uma regulamentação satisfatória da edição e da 
não-reedição de medidas provisórias. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Hugo Napoleão, para encami
nhar a votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar. Sem revisão do oJador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o PFL votará a favor do re
querimento do nobre Senador Romero Jucá e não 
vai, neste instante, entrar no mérito da questão, eis 
que o que se está examinando é única e exclusiva
mente o adiamento. 

Sobre o tema, V. Ex", melhor do que qualquer 
um nesta Casa, por haver exercido as elevadas fun
ções de Presidente da República Federativa do Bra
sil, conhece muito bem. Evidentemente o assunto 
tem sido tratado e há pontos extremamente vulnerá
veis que, de resto, resultaram em uma proposta do 
próprio Líder do Govem~ Senador Elejo Alvares. 
Este deferiu ao eminente Senador Josaphat Marinho 
- que, com a maestria de sempre, o fez - a incum-
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bência de ·preparar uma proposta, somatório de to
das as observações da Casa, com o objetivo de 
apresentá-lo à consideração de seus Pares. Isso o 
que foi feito. 

Todas as medidas já baixadas e em andamen
to são em número éxcessivo. A matéria precisa ser 
reexaminada, como vem ocorrendo na esfera do Le
gislativo, através de várias propostas de emenda à 
Constituição. O mesmo na esfera do Executivo. 

Perianto, vamos votar favoravelmente, porque, 
como bem ressaltou o Senador Romero Jucá, as li· 
deranças estão se entendendo com relação à maté
ria. Pela primeira vez está havendo um passo con
creto, originário daquelas propcstas de então, já alu
didas pelo Líder José Eduardo Outra. 

Assim, como já estão se entendendo e como 
também o Poder Executivo está disposto ao exanne 
da matéria, creio que será um grande passo à fren
te, se deixannos de reeditar medidas provisórias. Ao 
invés de tennos reedição de 300, 400 ou até 500 
dias, podemos reduzir isso aos 60 dias a que aludiu 
o nobre Senador e mestre Josaphat Marinho, per 
exemplo. É uma idéia. 

Então, como, pela primeira vez, estamos com
pletamente entendidos no sentido de resolver o proble
ma, é melhor que adotemos a pcstura de aprovar o re
querimento do nobre Senador Romero Jucá para ama
durecermos e concretizannos essas idéias, a fim de 
que aperfeiçoemos o nosso sistema constilucional. 

O PFL encaminha favoravelmente, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Com a 
palavra o Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, na realidade, atropelei o Regimento quando pedi 
um aparte ao nobre Senador Esperidião Amin, que 
discutia a matéria. S. Ex', Presidente do meu Parti· 
do, é o autor da Emenda Constitucional n• 1, que 
trata da medida provisória, 

A reedição de medidas provisórias foi objeto do 
meu primeiro pronunciamento no Senado Federal há 
cinco anos, e tenho-me mantido intransigente na luta 
contra a reedição. 

Creio que não faço uma indiscrição, revelando 
que estivemos agora oom o Senhor Presidente da 
República, e posso dizê-lo com alegria, porque foi 
talvez a reunião que me deixou mais satisfeito de
pois deste meu mandato no Senado, em face da de
claração do Presidente da República de que quer 
encontrar uma maneira de não reeditar medidas pro
visórias, que quer apenas que o Congresso devolva 

ao Executivo as prerrogativas que foram retiradas da 
atual Constnuição. Sua Excelência propôs que faça
mos uma redação de comum acordo entre Executivo 
e Legislativo para que se discipline a medida provi· 
sória, cujo nome pode ser outro que não medida 
provisória, que pode dar idéia de instabilidade. Su
geri a palavra "medida de emergência", com um pra
zo de 90 dias e sem nenhuma possibilidade de ree
dição, declarando que não pode ser reeditada a ma
téria. 

Estamos num caminho e num ponto em que há 
uma convergência de dois Poderes, em que cada 
um quer devolver ao outro a competência que lhe foi 
tirada. 

Desse modo, Sr. Presidente, voto a favor do 
requerimento, pcrque uma redação consensual en
tre o Executivo e o Legislativo trará uma solução que 
agradará aos dois Poderes. Concordaremos com 
isso, exatamente para que cada um fique com a sua 
competência 

Desde 1963 estou no Congresso. Apenas no 
ano de 1963 e em um mês do ano de 1964, exerci o 
mandato com plena liberdade. Primeiro, a Revolu
ção tirou-nos o direito de legislar; depois, a medida 
provisória fez com que o Poder Executivo não preci
sasse do Legislativo para governar. 

Portanto, voto a favor por antever que, antes 
de tenninar o meu mandato de Senador, terei o di· 
reito de legislar para o meu País. 

O SR. ADEMIR ANDRADE · Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, que
ro fazer uma reijficação ao meu encaminhamento. 

Confesso que me confundi ao fazer o encami
nhamento da matéria, porque imaginei que fosse o 
adiamento da discussão das emendas constitucio
nais, o que não é o caso. Trata-se apenas do adia
mento da proposta do Senador José Eduardo Outra, 
que coloca em pauta o projeto de lei que trata da 
matéria. 

Mantenho a minha posição contrária, mas gos
taria de dizer que houve um entendimento errado da 
minha parte, no sentido de que fosse adiada tam
bém a discussão das emendas constitucionais, o 
que não é o caso. 

Creio que todos devemos trabalhar para acele
rar esse processo e definir, de uma vez por todas, 
essa questão. 

Muito obrigado. 
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O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. JAOER IBARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem re\ilisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, el!lendemos a ansiedade por de
finir esta questão, mas a minha orientação para a 
Bancada do PMDB é no sentido de rejeitar o requeri
mento. Penso que howe um consenso em tomo do 
estudo de uma comisl;ão presidida pelo Presidente 
da Casa, que tinha <:0100 Relator o Senador Josap
hat Marinho. 

Seria, portanto, intempestivo que, antes mes
mo que o trabalho do Senador Josaphat Marinho, 
aprovado pela Comissão, tenha tramitação como 
proposta de emenda constitucional, estejamos a co
locar na Ordem do J)ia matérias que não ganharam 
consenso. Por isso mesmo, resolveu-se, por iniciati
va de V. Ex•, com o apelo do Plenárià;.-~nstituir 
urna Comissão. "'-. 

Seria inoportuno inserir na pauta tanto o tr.àba
lho do ex-Deputado Federal e aluai Ministro da Justi
ça, Nelson Jobim, como qualquer outra emenda· 
constitucional, já que o consenso era mediante o tra
balho dessa Comissão Especial, que resultou numa 
proposta, aprovada na Comissão, do Senador Jo
saphat Marinho, que procurou condensar idéias le
vadas a S. Ex" pelos diversos Parlamentares. 

Portanto, perdoe-me o Senador José Eduardo 
Outra, mas é com a maior tranquilidade que oriento 
a Bancada a usar deste expediente regimental, por
que me parece extemporâneo que, depois de termos 
chegado a um trabalho, que poderá ser canalizador 
da solução dessa questão, se coloque em pauta 
para discussão matérias que não obtiveram o con
senso. 

Por isso mesmo, a minha orientação para a 
Bancada do PMDB, de acordo com que o Plenário 
desejou anteriormente, inclusive a Liderança do PP, 
é no sentido de(que ode imediato se dê a tramitação 
ao trabalho do Professor Josaphat Marinho, para 
que se possa buscar o texto a ser aceito pelo Sena
do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Sérgio Machado, para 
encaminhar a votação. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estamos vivendo 
um mcmento muito importante. 

Existe um consenso da necessidade de regula
mentar as medidas provisórias por parte do Senado, 
dos mais dfferentes partidos, por parte do Executivo, 
e o Relator da Comissão que V. Ex• preside, Sena
dor Josaphat Marinho, fez um trabalho importante. 

Então, creio que é hora de avançarmos nesses 
entendimentos, de discutirmos, para que possamos 
chegar a um consenso e, finalmente, dar a contribui
ção da regulamentação das medidas prOVisórias ao 
Pais. 

Por isso, o PSDB encaminha contra o requeri
mento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, pela 
ordem. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejaria apenas trazer urna informação e pedir um es
clarecimento a V. Ex". 

Criou-se a Comissão Especial para el(aminar 
esta matéria com o pressuposto de que o resultado 
dela absorvesse todas as proposições em curso. Se
ria, portanto, uma forma substitutiva. 
· ., No momento, o pedido de adiamento é do pro
jetó·qe lei complementar, que dispõe sobre a edição 
e o Piôeesse legislativo das medidas provisórias. 

Indago apenas a V. Ex": se esse requerimento 
for aprovado, impedem-se a leitura e a tramitação do 
projeto que foi elaborado na Comissão sob a presi
dência de V. Ex"? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre 
Senador Josaphat Marinho, a Mesa responde nega
tivamente a V. Ex", uma vez que esta matéria se tra
ta de lei complementar e as outras, a primeira das 
quais V. Ex' foi Relator e apresentou substitutivo, 
trata-se de uma emenda constitucional. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
estamos votando neste instante o requerimento de 
adiamento do requerimento do Senador José Eduar
do Outra, para a apreciação imediata pelo Plenário 
do Projeto de Lei de autoria do hoje Ministro do Go
verno FHC, Nelson Jobim. 

Gostaria até, aproveitando a oportunidade, 
para que não se diga que ! Oposição aqui só faz cri
ticar, de elogiar o Ministro Nelson Jobim que, quan
do Deputado, pelo menos se preocupou com a inva-
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são do Poder Executivo no Legislativo, através da 
edição exagerada de medidas provisórias, reduzin
do, assim, o direito de legislar, que cabe tão-somen
te, em qualquer pafs democrático, ao Parlamento. A 
medida provisória foi criada para substituir o decre
to-lei. Então, quando da elaboração da Const~uição 
de 1 gaa, a medida provisória sepultava o decreto-lei, 
como uma tentatiVa de devoiver ao Legislativo as atri
buições inerentes a uma democracia panicipativa 

Quero também aproveitar para elogiar o corn
ponamento do Senado Federal, notadamente o da 
Mesa, que tomou a iniciativa de criar uma comissão, 
depois de ouvir os reclamos de quase a unanimidade 
dos Senadores e os ecos que vieram da Cãmara dos 
Deputados, que se debruçaria sobre este problema da 
alteração ou, quem sabe até, da revogação do art 62, 
que estabelece as medidas provisórias. 

O Senador Josaphat Marinho, devidamente as
sessorado pelo seu passado de jurista respeitado, 
·eficiente e trabalhador, como também ouvido os 
seus companheiros, apresentou, ao final, um relató
rio que obteve o voto unãnime da Comissão. Apenas 
o Líder do Governo apresentou uma ponderação, 
que não foi aceita pela maioria, no sentido de que 
antes de que a proposta do Relator, Senador Josap
hat Marinho, viesse a plenário, o Colégio de Líderes 
tivesse a oportunidade de apresentar novas suges
tões ou uma sugestão final. 

Hoje, Sr. Presidente, ainda não estainos discu
tindo a matéria propriamente dita, que foi objeto de 
elaboração da referida Comissão, mas, sim, este re
querimento de adiamento. 

O Líder do meu Partido encaminhou voto con
trário ao pedido de adiamento do Governo quanto ao 
projeto de lei complementar do ex-Deputado Federal 
Nelson Jobim. 

Quero crer, Sr. Presidente, que seria mais uma 
oportunidade, mais um ponto que teriarnos para dis
cutir as medidas provisórias. 

Assim sendo, o meu voto é a favor do requeri
mento do Senador José Eduardo Outra, embora 
compreendendo que esta Casa já tenha um projeto 
básico, que tem como Relator o Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o nobre Senador Josaphat Marinho, além 
de literato, é jurista. Reparem V. Ex"s o que diz o pa
rágrafo único do art. 62 da Constituição: 

Art. 62 - ............................. - ...... _ ................ . 

Parágrafo único. As medidas provisó
rias perderão eficácia, desde a edição, se 
não forem convertidas em lei no prazo de 
trinta dias, a partir de sua publicação, de
vendo o Congresso Nacional disciplinar as 
relações jurídicas delas decorrentes. 

É ridfculo, Sr. Presidente! A Constituição diz 
que o prazo para apreciação de medida provisória é 
de 30 dias; se ela não for aprovada nesse período, 
perde a eficácia. Está claro que não tem reedição! E 
nós estamos vivendo essa situação grotesca, ridícu
la, até este momento. 

Ora, Sr. Presidente, concordo com o Senador 
Esperidião Amin: o Governo faz o que quer, porque 
não vamos ter 315 para atterar o texto da Constitui
ção. E o que não sei é: alterar em quê? Na minha 
opinião, a Constituição está correta. 

O que se pode alterar • e concordo com o que 
quer o Senador Josaphat Marinho - é o prazo de 30 
para 60 dias; sou plenamente favorável. Penso tam· 
bém que devemos ter, em vez de uma Comissão 
para cada medida provisória, digamos assim, uma 
Comissão de seis em seis meses ou uma por ano, 
que já esteja instalada para quando houver medida 
provisória. 

Sr. Presidente, o seu nome foi invocado, disse
ram que V. Ex' teve um entendimento, diálogo, com 
o Presidente da República buscando encontrar uma 
fórmula. O Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, 
diz que veio do Palácio há poucos minutos e que as
sumiram o compromisso de propor uma fórmula. É 
bom que isso aconteça, Sr. Presidente. Mas será 
bom também que o adiamento não seja para o dia 
quinze de agosto. Se o adiamento for de trinta dias, 
a votação ficará para o dia quinze de agosto. 

Faço o apelo para que não se vote agora, mas 
que não se prorrogue por trinta dias, para que, de 
acordo com o Senador Elcio Alvares, possamos vo
tar um entendimento a respeito do projeto do Sena
dor Josaphat Marinho até o final deste mês. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário dos Senadores 
Pedro Simon, Lauro Campos, Ademir Andrade, Se
bastião Rocha, José Eduardo Outra, Antonio Cartos 
Valadares, Benedita da Silva e Eduardo Suplicy. 

O requerimento será incluído na Ordem do Dia 
do dia 29 de agosto. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, que 
dia da semana será o dia 29 de agosto? 
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O SR. PRESIDEKTE (José Samey) · ·a acor
do com o calendário que se encontra sobre 1 mesa 
será uma quinta-feira 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 4, de 1996 (n' 
1.156/95, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que regulamen
ta o inciso XiH, parte final, do art 52 da Cons
tituição Federal, tendo 

Pareceres, sob n's 26 e 273, de 1996, 
da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, 12 pronunciamento: favorável ao Proje
to, com emendas de n2s 1 a 6-CCJ, que 
apresenta; e 2" pronunciamento (sobre as 
emendas de ;Plenário): favorável parcialmen
te às emendas n"s 8, 12 e 13, nos termos de 
subemendas que oferece; e contrário às 
emendas n•s 7, 9 a 11 e 14. 

Discussão em conjunto do projeto e das emen-
das em tu mo único. --

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação do projelo sem prejuízo das emendas 
e das subemendas. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Peço a 
palavra para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Pa<a encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, lamento que tenha perdido 
a oportunidade de discutir o projeto, mas gostaria de 
dizer à Casa que há neste processo algo que me 
chama a atenção por sua gravidade. 

Veja que o art. 1• do projeto cuida da intercep
tação de comunicações telefónicas de qualquer na
tureza para prova· e -investigação criminal. Não se 
trata de matéria cta-~nalureza civil, administrativa etc., 
é só investigaçãcicriminal. Em investigação criminal e 
em instrução processulll penal observar-se-á o dispos
to nesta lei e obedecer-se-á ordem do juiz competente 
da ação principal, sob segredo de justiça 

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade bre
víssima em que encaminho a votação, dizer da mi
nha preocupação com relação ao grampeamento de 
telefone. Quando da investigação criminal, não, 
mas, quando da instrução criminal, sim. Por quê? 
Porque, quando da instrução criminal, já se terá ins
taurado um processo criminal contra alguém, já se 

terá triangulado a relação com o Ministério Público, 
o juiz e o acusado e já se terá instaurado o contradi
tório judicial, ou seja, as partes estarão igualadas: o 
Ministério Público e o acusado. 

De maneira que não me parece possível se 
produzir, a esta altura, mesmo com autorização judi
cial, uma prova contra alguém que não tenha ciência 
da produção dessa prova, quer dizer, alguém que, 
depois da instrução criminal, é acusado formalmen
te, alguém que está como uma das partes do contra
ditório que iguala as partes, porque de um lado está 
o Estado com direito a persecução criminal e do ou
tro lado, o acusado, leia-se a sociedade, com direito 
a ampla defesa e ao devido processo legal. Não me 
parece possível que o juiz possa determinar a pro
dução de uma prova dessa natureza contra alguém, 
grampeando seu telefone, sem que ele tenha ciência 
prévia da produção dessa prova. E ar a prova se in
viabiliza. 

Sr. Presidente, nesta breve intervenção de cin
co minutos, encaminhando a votação, não tenho 
como concordar com o texto como se encontra redi
gido. Não podemos permitir que se produza :Contra 
alguém formalmente acusado e, portanto, diante de 
uma relação de contradttório entre o Estado e o acu
sado, em que as partes são iguais, não podemos 
desbalancear essa relação e permitir que contra o 
acusado se produza uma prova dessa natureza, 
grampeando seu telefone, não tendo ele ciência dis
so e depois se diga: • Agora, abra-se vista ao acusa
do da prova produzida contra ele". 

Sr. Presidente, é gravíssimo o que estamos fa
zendo contra um principio universal e secular: o prin
cípio do contradttório. Dir-se-á: "Mas nos Estados 
Unidos se faz isso. • Mas nos Estados Unidos o juiz é 
quase um delegado de polícia. Existem juízes nos 
Estados Unidos que torturam, Sr. Presidente. Estão 
af registras dessa natureza. Mas é mutto dfferente 
do que se pretende fazer aqui agora O que se tem 
que fazer é pennitir, sim, que, na investigação crimi
nal, com autorização do juiz, se possa grampear o 
telefone contra alguém. 

E se durante a instrução criminal produzir-se 
uma prova dessa natureza, inaudita altera parte, 
sem a audiência da parte contrária, teremos que ins
taurar um novo processo, teremos que abrir um 
novo processo através de nova denúncia, o seu re
cebimento, a ciência do acusado, a citação do acu
sado, o seu interrogatório, a abertura de prazo para 
a defesa prévia, para que l!le, então, esteja tranqüi
lamente igualado à acusação numa relação proces
sual de um mundo civilizado. 
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Estamos caminhando para algo gravíssimo, 
qual seja, a aprovação desse texto como ele se en
contra, Sr. Presidente. 

Portanto, apelo àqueles que refletem sobre es
sas questões de natureza jurídica. Apelo, sobretudo, 
à Casa no sentido de que se debruce sobre esse 
texto. Tenho uma emenda que expunge dele aquilo 
que me parece ser possível. Quer dizer, diante de 
um texto já existente, a emenda está aí, foi rejeitada 
pelo ilustre Relator, mas vou insistir nela, porque ela 
pelo menos permite que se faça a produção dessa 
prova apenas durante a investigação criminal. Por
que, feita a produção dessa prova durante a instru
ção criminal, não poderemos produzi-la, porque te
ríamos que produzir a prova com a ciência do acu· 
sado, e não é possível numa prova dessa natureza, 
que é o grampeamento do telefone, dar-se ciência 
ao acusado, porque isso inviabiliza a própria produ
ção da prova 

De maneira que só podemos permiti-la na esfe
ra policial, com a autorização do juiz, e não na ins
trução criminal, porque seria uma violência contra 
um princípio secular e universal, que é o princípio do 
contradMrio. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José lgnácio 
Ferreira, o Sr. José Samey, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simol), para 
encaminhar. Logo em seguida, a concederei ao no
bre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 
profundamente lamentável, mas venho com muita 
singeleza formular uma realidade. · 

Este é o nosso Senado. Estamos aqui votando 
um projeto que veio da Câmara. O Senado sempre 
vota os projetas que vêm da Câmara. Agora, projeto 
importante do Senado, que é votado no Senado e 
que vai à Câmara, não é votado por aquela Casa. 

Sobre essa matéria - não é porque eu seja o 
autor, Sr. Presidente, porque, na realidade, não o 
sou -, criamos uma comissão do mais alto nível, 
constituída pelo Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, pelo Ministro da Justiça, pelo Presidente da 
Câmara, pelo Presidente do Senado, pelo Procura-

dor-Geral da República, pelo Presidente do Tribuna 
de Contas da União e por mim, como Presidente d: 

... Comissão do Senado, para debatermos essas 'i'·,><' i 
tões relacionadas ao combate da criminalidade. 

Fruto do entendimento, praticamente, dessa 
reunião, saiu um projeto de lei, que o Senado dE't:a
teu, discutiu, analisou e votou. Esse projeto de '<>i foi 
paía a Câmara. Coincidiu, Sr. Presidente, que esota
va na Câmara um projeto de autoria do atual Gover
no e, no dia em que foi lido no plenário o projeto ori
ginário do Senado aprovando a escuta telefónica, le
ram o projeto da Câmara dos Deputados, o projeto 
do Presidente, aprovaram a urgência urgentíssima 
e, na mesma hora, votaram este projeto que está 
aqui, Sr. Presidente. 

Este projeto ora em exame, sobre o qual o Se
nador José lgnácio acabou de afirmar que não teve 
nem tempo de explicar o que ocorreu com ele, não 
foi objeto de nenhuma discussão na Câmara, não 
passou por nenhuma comissão naquela Casa, não 
houve um discurso na Câmara a seu respeito. Che
gou num dia e, nesse mesmo dia, foi votado, para 
que não fosse debatido o projeto originário do Sena
do e nele aprovado. 

Agora, Sr. Presidente, volta para a Câmara 
esse projeto, e, tendo voltado, lá não pode ser 
emendado, só poderá ser aprovado ou serem retira
das emendas apresentadas pelo Senado. É assim 
que votamos. 

Quero lamentar, Sr. Presidente, mas vivemos 
um regime em que o Senado vota apressadamente, 
vota com medo, vota assustado, vota porque tem 
que votar, porque a Câmara votou. A Câmara levou 
seis meses para votar, mas nós temos que votar em 
vinte e quatro horas. 

Mas a Câmara não vota projeto que termina no 
Senado. O projeto votado aqui, o da telefonia, Sr. 
Presidente, foi para a Câmara, mas se fosse a Câ
mara quem primeiro tivesse votado esse projeto, ele 
teria de voltar para o Senado, que daria a última pa
lavra, e, isso, a Câmara não admtte. 

Isso, a Câmara não admite! 
Então, está arquivado na Câmara o nosso pro

jeto, e, se for rejettado aqui no Senado esse projeto, 
a Câmara ficará com a obrigação de votar o projeto 
aprovado pelo Senado e arquivado ·pela Câmara. 

OUVimos há pouco as palavras do Senador 
José lgnácio Ferreira, que lamenta nãó ter tido tem
po nem para discutir. Estamos encaminhando, por
que, quando vimos, a discussão foi encerrada e va
mos votar não se sabe o quê. E vamos votar o que a 
Câmara também não discutiu, porque a Câmara vo-



226 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

tou esse projeto em regime de urgêoçia urgentíssi· 
ma, no mesmo dia em· que ele chegou àquela Casa. 

Sr. Presidente, diante da argumentação de um 
jurista, que, além de ser um Senador brilhante, foi 
Presidente da OAB do seu estado • S. Ex" falou so
bre a gravidade do assunto ·, faço um apelo no sen
tido de que essa matéria volte para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Muito obrigado. 
O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Con

cedo a palavra a V. Ex'. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presiden· 
te, Sr"s e Srs. Senadores, o eminente Senador José 
lgnácio Ferreira acaba de chamar a atenção para 
um problema da mais alta gravidade. 

Sr. Presidente, o eminente Relator desse proje
to na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada· 
nia, Senador Jefferson Péres, foi de uma acuidade 
exemplar. S. Ex" oonseguiu verificar, por exemplo, 
que o parágrafo único do art. 1• dá a idéia de que, 
num projeto que previa comunicações telefónicas, 
fosse aplicada a interceptação do fluxo de comuni
cações em sistema de informática e telemática. 

Isso foi suprimido. A emenda de S. Ex" e as 
Emendas n•s 4 e 5 trataram desse assunto, mas o 
problema do contraá~ório escapou, inclusive, aos que 
lá se encontravam, e se trata de um artigo constitucio
nal que não pode ser jogado em terreno baldio, onde 
não possa frutificar, dada a aridez do mesmo. 

Veja V. Ex" que essa matéria precisa, em ver
dade, de uma apreciação maior por parte do Sena
do, até porque, na velocidade que a Mesa imprime 
aos trabalhos, um instante da discussão foi supera
do, e já estamos, agora, na votação. 

O eminente Senador Pedro Simon faz uma su
gestão, inclusive propõe-se a assinar um requeri· 
mente que não sei se tem guarida regimental. Se ti· 
ver, quero acom~har o re_querimento de S. Ex" e 
tenho certeza de que o emmente Relator, Senador 
Jefferson Péres, também acompanhará esse raciocí· 
nio, que, no fundo, serve apenas para aprimorar o 
que estamos a discutir. 

É a minha manifestação, Sr. Presidente. 
O SR. ROMEU TUMA • Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Con· 

cedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL..SP. Para encami· 

nhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr"s 

e Srs. Senadores, preliminarmente, quero prestar 
uma homenagem ao eminente Relator, Senador Jef
ferson Péres, que, em nenhum instante, deixou de 
nos consultar e de trocar idéias sobre o andamento 
desse projeto. 

Aqui, então, minhas homenagens a S. Ex", que 
pediu adiamentos na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para discutir alguns aspectos 
importantes. . 

É fundamental a aprovação deste projeto na 
velocidade que está sendo dada a ele, porque, hoje, 
a policia encontra-se realmente impossibilitada para 
apurar o crime organizado. 

Concordo com o Senador José lgnácio quando 
diz que os processos poderão ser anulados se for 
argüido pelo Ministério Público o grampo telefônico 
durante a instrução processual penal. 

Estou de acordo também com os Senadores 
Pedro Simon, Bernardo Cabral e José lgnácio Fer
reira quando sugerem que este processo volte à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde 
deverá ser analisado para que, realmente, .possa 
acrescentar alguma coisa útil à atividade policial e 
judicial. Se, através desse projeto, tentarmos impor 
alguma coisa que provoque a nulidade do p~sso 
em uma etapa posterior, estaremos apenas servondo 
ao crime organizado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB·AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, em meu parecer, opinei 
pela rejeição da emenda do Senador José lgnácio 
pelas razões que expendi. Mas, ouvindo agora S. 
Ex", promotor com longa vivência no Ministério Pú· 
blico, reconsidero o meu parecer, por entender que 
seus argumentos são substanciosos nessa parte. 
Assim, modifioo o parecer no sentido de acolher a 
emenda do Senador José lgnácio Ferreira. 

Mas, Sr. Presidente, não vejo motivo para o 
adiamento da matéria. Esse projeto é do Executivo, 
já passou pela Câmara e está no Senado e, nas 
duas Casas Legislativas, já recebeu emendas. 
Como observou o eminente Senador Romeu Tuma, 
no momento, há um vacatlo legls. 

Devido à inexistência de lei reguladora, a juris
prudência dominante dos tribunais dispõe qu~ a in
terceptação telefônica é ilegal. Tanto que o Mmostro 
da Justiça, Nelson Jobim,,.Proibiu a escilla telefõno
ca. Isso deixa a polícia e a Justiça sem ·um onstru
mento eficientfssimo para a elucidação de crimes 
graves. 
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Por isso - rep~o -, modifico o meu parecer e 
acolho a emenda do Senador José lgnácio Ferreira, 
mas faço um apelo ao Plenário do Senado para vo
tar a matéria, porque, realmente, há a necessidade 
desse instrumento legal para o combate ao crime. 

O SR. PRESIDErfl"E (Renan Calheiros) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I" Secretá
rio em exercício, Senador Antonio Cartas Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 608, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n• 4196 para reexame da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1996. -
Pedro Simon. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra para" uma questão de ordem ao Se
nador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, tenho impressão de que o nobre Re
lator, depois de ouvir os Senadores que apreciaram 
a matéria, reviu o seu parecer, para acatar a suges
tão que lhe fora feita pelo Senador José lgnácio Fer
reira. 

Sendo assim, pediria a atenção do nobre Se
nador Pedro Simon no sentido de que o seu requeri
mento estaria prejudicado, se visava apenas a aten
der às objeções que toram feitas, de inicio, pelo Se
nador José lgnácio Ferreira. 

O Sr. Renan Calheiros, 2." Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDErfl"E (José Samey) - Senador 
Josaphat Marinho, V. Ex" pediu a palavra para uma 
questão de ordem. 

A Mesa responde que, como a matéria não 
está em regime de urgência, o Relator não tem a fa
culdade de rever o parecer em plenário. A matéria 
terá de voltar à Comissão. 

A Presidência acolhe como justificativa as pala
vras proferidas pelo Senador Pedro Simon para o 
seu requerimento. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria será reexaminada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 4: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N°1, DE 1995 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358 do Regimo;>nto Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituiçãon•s 4, 11 e 20, de 1995) 

Proposta de Emenda à Constituição n• 1 , de 
1995, de autoria do Senador Esperidião Amin e ou
tros senhores Senadores, que dá nova redação ao 
art. 62 da Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

A Presidência presta os seguintes esclareci
mentos ao Plenário: constaram da pauta da sessão 
deliberativa ordinária de 7 de maio último o Requeri
mento n• 1.183, de inclusão na Ordem do Dia das 
Propostas de Emendas à Constituição n•s 1 , 4, 11 e 
20, de 1995, bem como o Requerimento de n• 326, 
de 1996, de tramitação conjunta da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 65, com as já menciona
das que foram retiradas pelos autores respectivos 
naquela oportunidade. 

Na mesma ocasião, a Presidência determinou, 
de offcio, que se agendasse as referidas proposiçõ
es para a presente data. 

No dia 8 de maio, úHimo, a Presidência, de 
acordo com a deliberação do Plenário, e conforme 
entendimentos mantidos com as Uderanças, criou 
Comissão Especial destinada a examinar as referi
das propostas de emenda à Constituição relativas às 
medidas provisórias que tramitam nesta Casa, sen· 
do designado vice-Presidente e Relator o nobre Se
nador Josaphat Marinho. 

Aquela Comissão reuniu·se, quatro vezes, no 
perfodo de 16 de maio a 12 de junho do corrente, 
sendo as atas respectivas publicadas em avulsos 
que se encontram distribuídos nas bancadas à dis
posição dos Srs. Senadores. 

Na úHima reunião da Comissão, realizada no 
dia 12, último, foi apresentado o relatório final elabo
rado pelo Senador Josaphat Marinho, Relator da 
matéria, consolidando o conteúdo das propostas de 
emenda à Constituição sob exame, bem como as 
sugestões da Comissão. 

Sobre a mesa parecer da Comissão Especial 
que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Se
nador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 
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PARECER 
Do Sr. Josaphat Marinho sobre as Propostas 
de Emenda à Constituição 0°S 1, 4, 11, 20 a 
65, de 1995, que versam sobre medidas 
provisôrias. 

O presente projeto de emenda constttuctonal ê resultante de 

enteno1memos a concessões entre parlamentares .:::e cuversos a 

dtferentes oarttdos. Não expressa o pensamento ou a tenaêncta de 

senadores e part1dos. tsoladamente considerados. 

O ObJettvo comum foi a elaboração de um texto de equtlfbno. 

!!!'m que se disciplinassem melhor as medidas provtsórias. evitando o 

axcesso delas. a se assegurasse sua efetiva aprec1ação pelo 

C~ngresso Nacional. em tempo adequado. Por isso mesmo o Relator 

admitiu sucessivas alterações nos esboços que redigiu, dentro, 

~aturalmente. de compreensiveis limJtaçóes de coerência. 

Não houve propósito de prejudicar as proposições em curso. 

Prevaleceu o anseio de encontrar fórmula que traduZisse a aspiraçclo 

geral da ordenar a matéria com sobriedade, sem desguarnecer o Poder 

b) no § 4°., aditado também ao art. 62. suprimir a 

cláusula ·na mesma sessão legislativa• • visto 

que, rejeitada, a medida provisória não devera ser 

reeditada na mesma ou em outra sessão 

~egtsla'tlva. :orno =e "":fere :e ~ectsão ::o 

Supremo Tribunal Feceral na Adin n" 2.S3~7i600. 

c) no § 5°. :gualmeme :acresc100 ao all. 62. suonmrr 

o mc1so I ~ reservaaas ao Comimo da le1 

complementar ~ aorcua a :::rotbtção ce medtda 

provrsória c: . .udar ce taiS matenas .!á esta contida 

no tnoso 11: 

d} desaobrar o 1nc1so 11 ao § 53
• ;:.ara que a c::iusU!a 

final ~ ·outras que forem espeoficaaas em 1e1 

complementar' ~ forme inciso autónomo. a bem da 

melhor tãcnica legislativa. 

Sa. Na mesma reunião. o Senador Antôn1o Carlos Valadares 

Executivo do Instrumento de edição pronta. nem enfraQuecer o Podar tambêm sugenu modificações. que sat1entou: 

Legislativo na sua capactdade normativa. 

·A exposição anexa do Relator, que instruiu a discussão do 

último esbOÇO na apreciação final da Comissão, resume o 

desdobramento da discussão da matéria e complementa esta 

justificação. 
t. Atendenao ao ped1d0 .:Je lideres de diversos partidos. 

mamfestado em Plenãno. .;laboramos Projeto da emenda â 

Constituição sobre '10va d!SCtOlina da medida ;Jrovisória. e o 

encaminhamos ao noore liderEleto Álvares. em 4. 12.95. 

2. Essa proposta v710 a ser cbjeto de cons1deraçáo pela 

presente Com1ssão. :ntegraaa por autores de proposições sobre a 

maténa e por lideres parttdãnos. sob a pres1dênc1a do Senaaor José 

Samey. como Pres1dente do Senado. 

3. Na pnmeira sessão realizada, em 08.05. foi distribuído o 

texto da proposta para que os membros da Comissão oferecessem 

sugestões. 
Ofereceram..nas os senadores Lúcio Alcântara, Roberto 

Requião. Jader Barbalho. Ney Suassuna. Eprtácio Cafeteira, José 

Eduardo Outra e part~~ârãm de discussão outros senadores, corTto 

Roberto Freire. 

4. Oepo1s de examinar as sugestOes escritas e orais 

apresentadas, ace1tando-as no que nos pareceu adequado dentro do 

espírito de conciliação, redigimos o novo esboço. datado de 2a5.96 f 
distnbuído a Comissão. 

S. Na reun1áo da Com1ssão. de 4.6, propusemos as. 
\ . 

seguintes alterações no texto apresentado: 

a) acrescentar ao § 2°. do art. 62 que a medida 

provisória nao apreciada no prazo de 60 dias, e a 

a) a medida provisória, além de "instruída com 

exposição de motivos" deve ser apreciada pelo 

Congresso no prazo de 60 dias. ·a coniar de sua 

publicação no Diário Oficial da União•; 

b) não interrupção nem encerramento da sessão 

làgislativa "sem a apreciação do medida 

provisória cujo término do prazo estabelecido 

para sua tramitaÇão ocorra durante o recesso do 

Congresso Nacional·: 

c) vedação. ·em qualquer hipótese. de reedição, no 

todo ou em parte, de medida proVlsória~. 

Sb. Comparecendo à muniao como Presidente da Comissão 

Mista de Orçamento do Congmsso Nacional e com o propósito de 

exame conjunto da matéria. o deputado José Sarney Filho expós as 

dificuldadeS encontradas. ressaltando: 

a) ·a abertura do créditos extraordinários por medida 

provisória • o que determinou estudo do Relator 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias no sentido de 
propor t:~ue se '<:Stat:leteça ""::1 ::roceo1memo 

estaruido pela Let n. 4 320-64 (all. 44). 

b) a aplicação ca meatda provisória a matêria 

crçamentãna em geral. 

5c. Por falta ao ouorum :-:áo i1ouve cehberaçáo soare as 

alterações propostas. 

ser convertida em projeto de lei, perde a eficácia 6 A fim de fac1iitar os trabalhos da Comrssão. aprec1amos as 

desde lYi, ~.a fim de evitar dúvidas; novas sugestões. 
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Quanto âs do nobre Senaaor Antônio Carlos Valadares, a 

ex1gêncta de ser a medida prO'.IISória acompanhada de expostçao de 

motivos. jã consta do Projeto (caout do art. 62). Tambêm a proibição de 

ser reeditada a medida Já haviamos proposto. e asstm a acettamos. 

Não convém, entretanto, adotar a redação, por ele proposta, de vedar. 

vem qualquer hipótese~. a reedição, no todo ou em parte de medida 

provisõna·. Se se mantém essa forma de ato legislati..,o, apesar de 

suas inconveniências, a veda~o de reedi~o não deve ser 

estabeleada em carâter demasiado rfgido, impróprio para o estilo das 

normas constitucionais e impeditivo de interpretação flexivel, que 

at~ à realidade extremamenta diversificada.. Também não se afigura 

conveniente estabelecer que o prazo para deliberação do Congresso 

sobre a medida provisória se conte a partir de sua publicação no Diário 

Oficial da União. E se for retardada a remessa ao Congresso? Não 

poderia ser reduzido. de fato, o prazo de deliberação do Congresso? O 

importante é que a remessa seja a~panhada de exposição de 

motivos, e que, no prazo de 60 dias, rejeitada a medida provisória. d,._ 

se a c:onvlllf'SAO em prcjato de lei, com regime especial da tramitac;io. 

As ponderaç6es trazidas pelo ilustre Presidente da 

Comissio Mista de Orçamento do Congresso Nacional já estio 

convertidaS em proíbiçlo nO texto do Projeto, na parte em que dactara 

que não serão objeto de medida provisória as matérias vedadaS à lei 

delegada, ·como previsto no § 1•. do art. 68" da Constilt.Jição. Nesse 

parágrafo, no inciso III, está exduída da delegação a legislação sobre 
-='PTãrtõ:rpTúriarii.JatS. diretrizes orçamentárias a orçame-ntos". Logo. 

matéria proibida também à medida prov1sória. nos termos do PrOJ-eto. 

Cumpre ver. porêm. o§ 3°. do art. 168, segundo o qual ~a 

abertura de crédito extraordinário sÔmente será admitida para atender 

a despesas imprevisiveis e urgentes. como as decorrentes de guerra 

comoção interna ou calamidade pública, observado o disoosto !l2. gcr. 

~~. O preceito não é de eJogiávBl clareza De qualouer modo. aludindo 

ao -disposto no art. 62·. 9.utonza. limitativamente, a medida prov1sória 

·para atender a despesas imprevisivets e urgentes. c;:lmo as 

decorrentes de guerra. comoção interna ou calamidade pUblica'. 

7. De acordo co01 as id8ias expostas, imprimimos ao Projeto 

a forma ora apresentada:' 
-· ., 

EMENDA N" I~- PLEN (SUBSlll V llVO) 

submetendo-a de 1medtato ao Congresso Naczonal, que a examinará. 

no prazo de sessenta dias. se acompanhada de exposição de motivos 

§ 1°. Se est1ver em recesso. o Congresso Nactonal serã 

convocado axtraordinanamente, no prazo de cinco dias. 

§ 2°. Se não for apreciada no prazo de sessenta dias de seu 

recebimento no Congresso Nacional, a medida provisória perderâ a 

eficácia. desde sua edzção, e serã convertida em projeto de lei. cuja 

tramitação obedecerá ao disposto no§ 2°. do art. 64 desta Constituição 

§ 3°. Rejeitada a medida provisória ou recusado o projeto de 

lei em que ala se converter, o Congresso Nacional diSCiplinará, no 

prazo improrrogável de sessenta dias. as relaçOes juridicas decorrentes 

do ato não aprovado. 

§ 4°. A medida provisória rejeitada não poderâ ser reeditada, 

no todo OtJ em parte. 

§ SO. Não serão objeto de medida provisória as matérias: 

I. vedadas à lei delegada, como previsto no § 1°. do art. 68 

- Ccmtituíçio; 
11. de natureza tributária: 

IIL rulativasaditoitopenol; 

ri. que forem especificadas em lei complementar. 

§se. Somente por lei complementar poderá ser estabelecida 

norma a respeito da m&dida provisória. salvo quanto ao processo da 

sua tramitaçao. 

§ 7fJ. A medida provisória poderá ser emendada, nos termos 

o51abaloddos pelo Congresso Nacional. 

Af1: :ZO. O § 59. do art. 66 da Constituição Fed~al passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

§ SO. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 

4°., o veto será colocado na ordem do dia da sessão zmediata. 

sob'restadas as demazs proposições. até sua votação final. ressalvada a . 

matéria de que trata o art. 62. que terâ preferéncta absoluta para 

apreciação. 

DispOe socre a edição aa medidas 
pro..,isórias e dá outraS providências 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1a O art. 62 da Constttllição Federal passa a vigorar com a 

seguinte redação: .: 

Art. 62. Em caso de relevãneta e urgência. o Preszdente da 

República poderá ed1tar rr.edida prov1sória, .:cm força oe lat, 
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1 - 00 RELA TÓRIO 

WfO EM SEPARADO 

00 Sr. Lucia Aletntara. na Ccmcssio de 
Constituiç.IO, Justiça e Cidadania, sobro a 
Proposta c:o Emenda • Constituiç:IO ne 1. do 
1995, que 'Dá nova redaçlo ao artigo 62, da 
Constituiçlo Foesetal.' 

~ subcnetià ao cume c Parec:er desta douta Comisdo & 

Prcpom de Emenda i c~ n• 1, de 199S~ que tem como primeiro 
.sianaQrio.o ftObre Scmdor Espaidilo AmiD. cqjo esçopo é o de csrabelecc:r 
c:ritérios c pcimcttol ~ • Constituiç;io Federal. i cdiçlo de mcdiàas 
pn:Msôriu.Comesscmistef, o'fclKen~M~ redal;lo .a aniso 62 da Cana Masaa-

Disaibuida i n:lllclia do precbro Senador e jurista J~ 
Mainho,. iPEC n1 1195 foi ofcrrado PzRcerpda ~·na ínlep. 

Coabccido o \lOtO êt Relatar c iniciada a fase de discuss5o da 
awéria. tCqueremOS. cem ~DO attigo 132. § 11 • do Re;imeato lnlcma 
da Casa. vista da proccao. 

E o fittmos alo .~ discordltnos do Parecer que. como toda. 
peça produzida pelo nobre e*P e jr.aria. Senador Josapbal: Marinho, e 
irMociwl Mu. sim. ~ vim pam ofCftCCC' uma c:onmbuiçlo mais 
cfdiva c KUr1da na 2DiliR: ilk. ProposiçiO ecm taaWlha crrverpdtn c 
in4M • ·, pa o Direito tnsikilro. 

U. criaçlo, transfrttti'!Ç'o c exnnçio de cargos. empregos c 
funções públicas; 

4.5. cnação. esti'IJt1n;:ào c ambwções dos Ministcríos c órpos da 
admi:nistraçio pUblica;. c 

U. d:in:itopenal. 

Dentre u movaçm .apresentadas. ressalta. de plano. o cU::uco das 
materiu vedadas i veic:ulaçlo pdl medida ~ Tudo o mais. cooclui--sc, 
poder.i ser objeto de medida ~ Donde surac a jXimcira ciiMda. Se o 
dcaco e c:caustivo- e dqA ae ~que sim- o plano plurianual, as direaizes 
or;:amendriu. o orçamcnro anuLas opcr.açOcs de crtcüto. a divida pUblica c as 
emissões de cuno forçado poclcqc ~cm medida provisória? 

A resposta, no DOUG eatendcr, é iDCp:odtJXJAe sim. Porim, nessa 
hipótese. sur;e trWs uma dúvida. Qual é a 16;ica da PEC, se essas matêriu. 
J)Odem ser Yeiculadas por l"CCCdiaa provisória. eDQUZillo a ~ de QIJOS c a 
~ de ~ niO o podem? NIO seria:l1l essa Wtimu matérias 
muito maiS úcitu. atMcbck ~-dá pus1w:is de~ por 
meio de mc:dida provisória-"- do que o ~ que exiac,. incpvelmcate. a .-=-... ~-

Oum:l aspecto que 110'1 chamou .atc:nçlo diz. respeito à ptevisJo 
CODtida no 1 31 • do :aniso 62. na mlaçJo do Projeto. cm face da nonm do § 21 

do mesmo ICXlO, 

E isso porque Cft9dDlO o t 21 cstabcJccc que u medidas 
provisórias perdcflo efk:ácia. dodc a ediçio. se nlo fuma c:onvctticf,q em lei no 
pnzo de sastiUI dia,. & pwbr dapabticaçlo. o 13'. por soa~ pr'C\'t que n1o 
editado o ~ docrmJ le:uístarivo no prno de sessenta dias - praza esse 
que. julpmos. seja o mesmo do 1 21 e nio ..a seucma dias - u rdaç.Oes 
juridicu criadas pda medida ~ conricuatlo a ser por esta repiu. o que 
implica Ulhl ptonoc ç'o de di:itos jUI'idicos.- Mas.. como se aàmitir a 
pr'Qn'OpÇio dt vi~ da media provisóna se o putzrüo amerior cst.tbe!eceu 
ptam peremptório e taxativo dcproduçlo de efeitos juridicos? 

Entendemos_ a preocupação do Autor em estabe!etcr algum tipo de 
sanção para a hipótese de onussao do CongressO Nactonal no cumprimento do 
seu dever, Porem, a fórmula elaborada cr.a um conflito entre :1S normas dos§§ 2' 
c 3', na~ oferecida pela PEC. o que somente poder.i ser eliminado com a 
suprcss1o do§ 311 , haja VISta a mdispensabilidadc: do ccntcUdo do§ za. 

Vemos.. ta:nbem. inJuridicidade entre c disposto no§ 311 • do artigo 
62.. consoante sugendo na Prcpcs1ção, e o disposto no § 4' de mesmo amgo. 
Pois. enquanto o § 4a veda a reedição da medida provisória no mesmo ano, o § 
3' pron'Op a sua vigência no caso de não cdiçJo de decreto legislativo. Pon=tn. 
petgLI%\U•SC para que reedita: se hã 11 prorrogação "ad infinirum", dos efeito:; j:i 
ptoduziclt3s? 

Por Ultimo. cm face da alteração preposta ao artigo 62. necessàrio se 
faz. modifu::ar a redaç1o do § 6a. do artigo 66 da Constitui~ Fedem. haja vista 
que o artigo 62 já n1o mais tcr.i o pari.grafo Unieo, no cuo de aprovada .a --·· • E.'aiinal. vemos imprecisão redaeional ~ previslo do illciso IV, do 
§ 11 , do artigo 62 - nos termOS propostos na PEC - qu.e poderi. ser solucionado 
am2 a simples supteSSio da expressJo ~a lt.!gL-doçCJo .~obn". 

Analisados os aspectos referidos a soluç:.io mais fácil que se nos 
~ Seria a de oferecer, :i adoçio desta douta Comissio, a reà3;io de 
algumas Emendas que sanari;am u f11lhlls apomadas. 

Porém. ha\oendo 1\01 debruçado sobre a nwêri& e esNcbdo c:om 
cWdado u riria itnplic.aç6cs que uma alteratriO deste por1e • Coosriluiçio 
poderZ ac:arrcta' a ordem juridic:a. fomos convencidos pela idéia de çrescmat 
uma altcmzriva ao 1ctt0 proposto. vismdo, principalmeme. a soluc:iaaar dois 
problcmu capitais para os quais a PEC sob exame nJo aprescuta soiUÇIO. quais 
sejam: 

I. a' resuJamentaÇia das rdaçOcs juri<ticu criadas pela medida. 
pnMsôria. na hipótese de sua rcjc:içlo ou nio apt0\11Çio. 

2. a ccnvocaç:!.o extr.Sordiniria do Congresso Nacional. sempre que 
for editada medida pro'Y1sória oo penedo de recesso. o que. ml.almentc', C de todo 
comwn e implica uma penah%3ç:lo para o LegtsiiiTIVO brasileiro ~ue. ~or essa 
rnz.io. 1em se reunido durante doze meses ao ano. o que c indllbitavelmente, um 
recorde em termos mundials. 

Com essa preocupaçio bãs:ica. pomtJto. elaboramos wn 
Substirurivo. que oferec::emos a ado~ des:a douta ComJsSilo, CUJOS principaiS 
pontos sio: 

1. as medidas provisórias são conte!ldo de um decreto, editado pelo 
Executivo, com prazo de vigC!et.a de scsscnta dias. submetidas ao Cocsresso 
Nacional para serem trzJSfannadas em lei; 

2. esse: prazo de ..,sCnci.a seti m2ior se o c:iecn:fo, com as medidas 
provisãrias. for cditlldo no periodo de recesso parlamentar. Nesta bipóu:se as 
medidas proVIsórias vigc:riO desde a sua ccb~ e somente pc:rdc:do a vigencia 
após sesscma.diu contados da data de retomo do Congresso U lltividadcs 

3. as mecfidu provisórias que n10 ~ ;a,::cmpanhadas de 
exposiçlo de motivos aa sua publicaçio seria coosickradal nula;: 

4. as medidas ~sóriu n!o podetio incidir sobre as seguintes 

4.1. reservadas i lei complementar. 

4.2. vedadas a deiepçio, por meio da lei delepdà; 

4.3. ~c dlsttibuiçio de r=du e sistema tnbutmo; 

4.4. previstas no art. 48 da Constituiçlo. excctuadas as dos incisos 
In.IX, X. XI e xm. ., 

:5. a aprovaçlo du medidas provisórias. com ou sem emenda. 
implicm o encaminhamenro do prcjdo de lei de con\'U$10 & Allçio 
presideDcia!; 
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6, a nao aprovaç:ão das medidas provtSànas implicar.i: a sua 
conversão automar.ca em pro}tto de le1, a tr.mmar sob o regm1c _previsto no an. 
64 da Consctuiçào. vedada a reedição. 

7. a rejc1çào. :xpressa ou tacJta. das med.!das pro\llsónas não 
resultara a nulidade dos atas prodUZid:n na sua Vlgênc~a; 

B_ revoga a prtMSáo da. medula provtsona como espec1e nonnanva; e 

9. adapta a prevls.iO do§ 6~. do art. 66 da Constituição a altcr:aÇào 
do seu an. 62, que orz C proposta. 

Assim. ante todo o e:w;posto. C o nosso VQto pela aprovaç:lo da PEC 
n• 1195. DOS tennos do segumte Substirurivo, que oferecemos com funda.memo no 
disposto no :ut. 358. § 3;. da Lc::i Inrema da Casa:. 

SUBSTITUTIVO À PEC N• 01195 

Dã mm:r rrukrç4tJ aa an. 62 ~ ao § 6Q do an. 66 r 
~ 11 1ncuu V Jo an. 511. 1txlcu dll CatUtliU1(4o 
Fulcral. 

As Mesas da Clman dos Deputados e do Senado Federal 
promulpm a sqaintc Emenda i Com:tituitp~o: _ 

Art. 1 • O an. 62 da Constituiç;io Fedem passa a vigom com a 
sesui=: redaçlo: 

• Alt 62. O Preside!tu: da Rcpílblics podcri. cm çuitcr 
e:u:epàonal c na QSO ~ urpcia e releriDcia. editar dccmo çemtendo 
medidas provisória que seria sllbmeri4u. na data de sua publicaç;lo • .i 
apreciaçio~~~ puasemu~cm lei. 

~ 11 As medidu proV!sónas.. cdiw!as met!iame dcc:mO. ter!o 
vtgênci& :r. pamr de suz publieaçio e ;lmG.airio efeitos juridiecs por. no 
:nu~mo. sessenta mas. ex.cenwio o 4tspOSto no § 2' deste arago. 

~ 2'~ ."'s medidas provtsOnu. ediudas. medwue dee:l:to. no 
pc:n'oda de receuo do Congre:>$0. Nacio~ V!Serio a pamr da sua 
publiaçio e PfO(hu:irio efeitos; ate. no múimo. sessenta dias após; o 
finai do recesso pariameatar. 

§ J' Serlo coasidmdas nulas as medidas provisârias. cd.i.tadu 
mediante deaezo. quc- nio se fizerem acompanhar. na sua public&Çio.. 
pela exposiçlo de motivos contendo as ruiks que justificam a Uf8ênda e 
relevinca d-. marCria. 

§ 4 1 É vedada a edilflo de medidas provisória. mecliamc decmo. 
SObre B segtmi!S ~~ 

I ~ referi~ an. 41 dcsD. Constiariçla. eXCdUidas u ~ 
~ incisos IIL IX. X. XI e XID;. 

ti - referida nct 1ft. 61. cxcc:ruada • previtlo do Cl. 167, § 3". 
dcsD. COI'!Stitui;io; 

m • insrituiçlo. a1tmç1o. cobn:nça e l'!lljcnl;!o de nibucos e de 
suas aliquow: 

rv - dircito civil. comemal. penal. eleitoral. proceuual 
· previd=t:W'Io e do ttabalha. mchw"e salários. 

§ s• Ás medidas pro\lisOriu. ciiw1a.s mediante decrelo, poderio 
ser api edas emcadaL 

I 61 Apn:mdas u medí4as provisOriu edic.du. rDCCiiame' 
decmo. ser,í o p10jcta de lei eacaminhado i. smeio 

§ 71 A l'llo aproVaçio das mc:didu prD'YisOrias ediwias medi&l!tl= 
dtcmo. no prazo pn:"o'ino neste artigo. implicará a sua transfornzaçlo 
autcmitica em projelo de lei. com a tnmitaçlo prevista cm regime de 
urtmcia. nos temOS do u;t- 64, dma CcntsrituiçiO. \leda.da a Iecdic;kl. 

§ a• A re,ieiç1o.. ~ ou ticitL du medidas pfl»'isôriu. 
editada mediame decmo. nlo resu[tari a nulidade dos uos pmdu.zidos; 
durame ·~.H~ei.!!<l!'l'. !.;" ___ _ 

Art. :!' O§ 6' do art. 66 desta Consrituiç!o passa a vigotõU" com a 
seguinte redação: 

-.J,n. 66, 

§·;s·g· .. E~~;·;;·;;d~ ;p;;;-~Tccid:,7o§ 4'. o 
veu> scr.l colocado na ordem do dia da sess.lo imeciiau. so~ u 
demau prcpoS1ç6es. ~i: sua "ouçlo final. l'e$S&lwda$ as cwCriu de: que 
tmao an. 62. 

Att. 3' Fia ~pd.o o inciso V. do an. S9, desta Consritaição, 
rcnumcndos os que se lhe seguuun. 

Senador LÚCIO ALCÂNTARA 

Dcve:amente. desde a promulgação âa Cana de 1988. muito se tem 
escrito. falado c tecido criticas a esse mstituto Juridico, sucessor do decreto-lei, 
denominado medida pro..;sõria,. 

Por essa ruio, embota sejamos acordes com o Parecer da lavra. do 
ilustre Relator. solicitamos vista para rennos wn rempo maior d= estudo dir. 
Proposição e podermos oferecer a nessa modesta ccntnbwção i matCria. 

Com esse objcrivo - mais wna vez ressaltada a nossa concordincia 
com o Parecer- vislumbrnmos alguns aspeaos, que sob o nosso humilde ponto 
de vista, merecem reparos e que trazemos :i. apreciação dos nobres Pares. pot' 

intermedio desre Voto em Separado, que apresentamos com fulcro no artizo 132, 
j 6 1 • "a ... do Regimento Interno do Senado Federal. 

11 -DA ANÁLISE 

Da ~ qtie fizemos da PEC 1/9S pudemos conswar que esta 
Praposiç:lo aprac:ma os se;uidies aspectoS inovadores com relaçio i mecfida 
proYisária:: 

I. fixa 3 vigCnciõl em sessenta diu. contados da publieõ~Çio~ o que 
implica em ~brar o prazo atualmeme previsto m Corwltulçao Federal; 

2. veda a n:ediçto, no mesmo ano. da medida prtJ1Iis6ria nJo 
apreciada ou rej~ 

3. inc:lui dispositiYo. estab :Ice :11~0 que, vcnQdo o p[ZZO pag cdiçto 
do dccr<to I'Jida!M> os ........ j......, criadas pela m<dida ~ 
coasc&'\'lr-se-io por da rq;ida;: 

•· delimita a m2léria pusivd de velculaç:io peJa medida provisória, 
da qual slo excetuadu: 

•. 1. u reservada • lei complementar. 

• .2. u \ICdadas i ddepçjo por meio eLa lei dei~ 

4.3. arrecadaçlo e distribuiçio de rem!as c sistema tribuàrio; 
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TRABALHO DA COMISSÃO ESPECIAL, 
designada pelo Presidente do Senado Federal (ar!. 
48, n• 33, do Regimento Interno), destinada a 
examinar as Propostas de Emenda à Constituição 
que tramitam na Casa, relativas a Medidas 
Provisórias. (Propostas de Emenda à Constituição 
n•s 1, 4, 11,20 e65, de 1995). 

Ata circunstilnci"ada da 1• Reuniao, realizada em 15 de 
maio de 1996, da Cornissao Especial designada pelo Presidente do 
Senado Federal (art. 48, rf' 33, do Regiento Interno), destinada a 
examinar as Propostas de Emenda à Constituiç.Jo que ttamitan na Casa, 
relativas a Medidas Provis6rias. 

Às IB horas e JÓ minutos acham-se pmcntes os 5Cilborcs """"""" . 
-Josaplw: Marinho- V~tdeme 

- Esperidilo Amtn- I'" ipldrio da PECa"lm 

- Ney Sucsuna- I~ $1z-tjrio lb PEC a• 05 
-EpitkioC.teteira-l"!iplldriodll PECa" IIm 
- Robctto Rcquilo·l· ,._tirlo da PEC .. 20195 
- Nabor JüniOf•l" $1pdúio O. PEC a•65J95 
-José Eduardo Duaa 

- Bernardo Clbnl 
- Edisoa.l.oblo 

Deixam de compi!Ua'. por motivo jvstjlíOido, os $Ctlhores Senadotts 
José Samey, RDbuto FICire.lildo Alelnun.c An!OirioCIJios Valadara. 

O SR. PRESIDENTE {Josaphat M~nnho) - Dada a au:s6ntà ao 
SenlldOr Jcsâ Samey, qua • o ~aenttt desta Comtsso'lo. na Clll'1dii;Ao da 'lic:e
Pn!lstdante. havendo nümsrc r~L cledaro .acena a reurno\o. 

Todos os Memoros da Com1uao foram aev•dõlm~ c:omunk::adc:la. 
AQui estio os doa.Jmerno:s compt'003t6rios. · 

Todos pi sabem do qua se trata e d8 como esta essa discusdo que 
aboráa u medidas JXOVIsónas • arentanva dll obter-se uma soluç;kl cono!~ 

• QuandO se diScutiu:.& ~n~êna. no fim dO ano passado, pechram-me os 
Lideros • autores de prcposlçi!lls :ml:irtt 1'11i!td1das prov1s6nu uma sugostao. Dftsa 
forma. após et:a.boQ.Ia, PUSOI .à:s mlc:s do notn Ud&r E!cio Alvares. Estll. actee~ltO. 
a tr2nsmitiu aos intaressados. O. Qualquttr forma. passarei a distribui-la aos -- DOCUMENTO DISTRIBU(DO AOS SENHORES MEMBROS DA 

COMISsAo 

Prajeta ele~ i~Conatituiçto 

M: 1• O Art. 62 da Constituição Federal PUA a vigorar cem a __ , 
Art. 62. Em caso da~a e wçincia. o Presidente~ República 

~ editar medida provisória a:m força de hti. submetenáo-a de imediato, 
;aa::mpanhada do exposu;lo de molivcs, ao Congresso Naaonal. que a ex.m~nara 
no pra:z:o de sessenta dias. 

5 1• Se estivet om rec:esso. o Congresso NIICION! s.j COI1\'0I3do 
oxtr.IOr"dlnllnamente, no p~ do QnCO dias. 

§ :r Se nio fco- apreoada no prazo do sessentll diaL a moáida 
provisória seni convemda em prqllO de lei, CUJll tramrtaç.Ao obedec.ari aa disposto 
no § 2" do art. 64 desta Constrtulçlo. 

S 3"' Rejt!l1tada·a L'TIIâda proviSÓria ou~ o ;.roieto de lei em 
que ela se convenet. o cong..e.uo N.aconat disoplina-;i, no praZO~ de 
:wasonta dias, as reldes .l!.l:ldicu decarrernaa do :no n;lo aproltado.. 

S -4• A med1da. prcviXIna retertada nlo poOri sw~'Mdü~Sa, no toQo 
ou wn pane. na mesma sento legdiaCIVL 

5 s• Nao sarao ~de medida prov1sóna as matlk'ias: 
I. reservadas ao donWJ!o de 101 compternerur: 
ll vedadas ii lel dlllllgada. como previStO no !i 1• do art. 68 desta 

Ccnsutu,.OO: 
III. enumeradas no art 48. I. VIII. X. XI e XIII: 
IV. rel:.tivu a.clnttOpenal. 
§ 6• Somente 1)01' IIII ccmptememw pOderá ser e~lec~da I"'Ir1TTa a 

respe~to de mttdic:la ~~~na. ~QUanto ao proeosso de sua tr.lmlt:IÇio. 
Att 2" O § 6"' dO art. '5l5 d.a Consutuiçlo Foo-:al passa a Vlgor111' com a 

__ , 
§ s• ES90Qd0 sem dltibetaç.aG o pram enabeleoclo no !I o&•. o veto 

Mnll c:otQC:IdO na ~ dO d1a da Hsslo 1m11cllata. soorestaaa u denws 
~ aül aua votaÇao final. NuaiVad.ll a tnaiiii'UI de que nta o wt tl2. 

8rww upllc.ç.ia 
O nooc;a de ~ da enwna. à CorlstttUçie. on1 sugtndcl. 

~ utn11 tentativa de~ou ~dali proposru em a.na e 
~ sotuç1o a dUvida COITOrftl. 

Recom.ndo os ~ ~ dllllberw priJikuA&m••• 
~ • Qnlgnaç:lo de um Rlll*ar. Aqui estao u propostas. F~ cneg.r U 
m~o~~; doa Srs. Ma'nt:lros desta Comru1o. MP praMnteS. a açesr~o ~ dei.. 

o Slt. NAIIOJit .rUNKJft- Sr. Prulôente, peça a pa~avra pe~a ordem. 

O SR. PRESIDem! (~ Mainho) - Conalda a palawa ao 
I'ICitn Senlli:tor ~ JUnicr, 

. O SR.. NAaOR. .JÚHIQil • T.-.to wn vi:lbl que V. &- J* allb:m.l t.m 
1111Uâo a paaou-o ~ os iragrwnta ~ COiftSSio. e que - repmanta t.111L. 
ptCPOGll aiWnSâvll p..a r.oiVW o probiMI8 da trM!itaçlo .~ 
"fOI· =· · rçrr t CC!"ti«:f= 1 -

1 

;1110 Swl:.li:klt Bemlrdro Catnt 
·-qA.V. ~~nome~ Ralaclor. po~sjj vem~ eestad.ndoa rMl6ria 
ht mudO *"PI'- Craio410 V. E1A .a deoidcucnc ccdct I ~..-a ReiCir 
doolaComoulo. 

O SR. PRES!D!EfíM (Jouphat Mlnrn':li) • Subrrwtia a q.aic1 dei 
~ ~ Nabor Jt.nar 110 COlllliCUICitO '.001; Memtwoll ~ ela 

. . O SR. EDisoN LOI!IAo-Sr.~ gostaria: de dizat"qu~~ r.olbo-
HA indicaçlo ~ ent\Jsiurno. 

O SR. Nr::Y SUASSUNA- Sr. ~. uma vez .d III1UCM tracar 
~ ~ p .. vcw em V. Ex-. Claro que. para esta vot.;~o. n1o ~ tazw 
1.1110. • ' ·- • . • • • 

O Sft. EPSTACJO ~·Sr. P~ n1o ttv. tempo de 1 .. 
• PftlPOita da V. _Ex", mas entenc110 q1.111 o eueno:W 6 a proiblçio csa rePçAa cte 
medidU pn:rv~sóriu. Se uta contmuar. o Exec:utiYe nto prwciSiri dO t..s~fsJstiva. 
~ l..nll ou duas ~ ' aanrtir sua validaóe. o ~-d.-tll ao 
Congruso apM"'U • posllbiiiCS.CS. áe rnlnr'9-lu cm seu I'IÜtnOtO. A Prtlposta da 
Emende t Constituiç.lo L'ai: no sentz4o de dilatai' o praza. Em .,ez de dilati4o. Slljll 
quat fosse o peciodo necessáno, .;ontcrma ~ hofe o ~ YniCXI do art. 
62.da ConS011.1ÍÇt0 Feôefal. asllft\ sena o seu fim: 

' MM. 62.,..,_,,,,,,,,.,,,,,_,,,,, -

P~ Uruc:o. As ~ pcovi.õtial potddo efdcla. 
dude a edlÇio. • n10 fl::lrMI CCI'1YWtlda em lei no prazo de 111nta 
dr& a pwtir dOI SU11 publlcaçia, dettMóo o ~ N8CIONII 
disci;liiW u r.tllij6eajuidlc:u. ~ wtaJIW." 

Eslariamos. dessa maneira. eqminando este as~~ZttC que, de corta 
forma. s. assem.etl'la .ao dec:reto-!oi da êpoca da Rev()(~. Nessa ,jpo::a, o 
Governo F~ ratirava a sua Saneada. Como nJo era apt6Qaá0 em 90 di.u. en1 
CQI'ISidenldo!a, 

Agora o Governo utirtZa-H da mesrm~ • nio vou diZllr ~ -
:wtlleza. NJo p6e seus Partamantares Panl vo'*' • • medida i rMditada Portanto. 
~ me sentindo como M épcg da RIWOiuçlo.. com um Congrnto faltO óos seus 
direitos tnalS IISSWICI.:IIS. Nós, mMibr"oli diiWI Casa e da C.am.r._ 1C11n0S eiiii!OS 
paoa l1tg1s!•. De repont:e, Senador Raquslo. nla estames leg~sl.-,do, ma apenu 
assistindo ao Poder Executhta legtst., quanckl n1o ~ qt,111 sua Sarada vote. 

Oepota dli sais .anos de ma"ldlltO. vou me pwmltir vi8jar. à m1MJ1 
custa. sem Onus p.a o Senaclo. Perwtto, niCI wu podei'~ oa ltaCalhos 
da eomisslo. Mn vorara sempre - • ~ que eons~ eomo válido o I'TM" 
'ICib) • qualquer emenda que pn:~ibai a rMdiçlo. E YOIIO ecntraiamant.t a QUIIlquet 
pem~~ de tMdiÇio. Se reso1vwem HtendW p.-. dois. !tU, qumro ou se~s 
rneMS .. e.scou de ~ Mu no liNII da prco. o Congrauo tem QIAc ,. 

"'"""""'" A nossa moeda. o Rui. ~um..., \.vou o nome dli R ... ~ 
...ra mcedli Yllt\Jal. porque rtAo ....... er. apena utnll medida provrsória. 

Agora estamos assisbndo .. nte:lllmllç6H conrra o PROER. ma o 
PROER eontJnua a mandar dinl'leito. NAa i 11'1811 propnamel"'te um PROER. e um 
"PR01R". "PROIR" dinheiro. E o C~. ~ f'lldama diSSO, nla vala 11 rnedrda 
prcvis6ria. Como os doia Parbdoa ~ lndlear.n um o Pr'Uidente • o outro o 
Re~atgr, ~ u COI'ftiSS.O. ao:a1 gMM de decidir 1C1n o PROER 
• outra lamas :r~ ~ nlo se r.un.m. E ne. sem:. 1.....00. Nl 
ba'nga", ~ isso QUO oa ...... neca ldoo 

Lembro-me, Sr. PresldWU, da qua. no periodo da dit8cltn.. ju'lta os 
meus vário~. diSQ.II'SOS num !ivrato ~ tinha na pnme~ra pâgina o duM"'hh do 
can;r.sso. Eu 1M ~ o seguinte tiu.dO: Or.a. .. pode dlur, ma nAo se pode 
tazw. Naquela epaca podiA-se diz.- ma nJo tazer. ~ er.nos govamadlõo 
pelo tmlitatn. ~. o nosso reçime n1o • m1litar. e .. m.dida prv.naónas 
~nossa funçio ew~arnem.. . 

Essa • rnintla pos!Çio. ApreSM1Cal um11 ~ constrtuo~ 
exatamente nesse sentido. F1Z tambôtn um ~~ ~ 1"10 ~v Ex" me 
11onrou com sau aparte. Nio mtJdet absqllilamiii'IW nada. Gostana que nouvesse 
urM mOdlf ; I: M eseolha ~ I)I1Kld8ntft e JWtatOc'H de cam-... porque os 
dois P1lrtldOS que SU2teritam O Gov«n0 t6m exatamenlll O diJwrtO ele pcws~dit 11 
r.tatw toda u c:orrnssóeL Com 1sso. de&o;~a;oadam.me, ost*) posterganáe o 
11xam11 das moodU JX'O'VIsénu.. 

Era o aue t~r~ha .a di:z.r. 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 233 

0 SR. BERNARQQ CABRAL' • ·Sr. PreSiâente, o que entendo da 
contn~ v.aliosa da V Ex- ó cruo ut~ dlam. de dOIS porttoa: pnnap&~s. V 
Ex"' sugore Q~. se n~ 1W ;~preoad.a no tlraza de 60 d!U. a medK1a IX'O'IIsória Mil: 

• eotÍvertláa em prcJMO do lei. Mo.~ admtte 1/. Ex-.d.:taa·~ ela•nlo pocMni ... 
~Q.Ial'ldOre]&l~ ·~ •. • •. -. ~. -·· 

Acf!!01to <::;~ ~ande· ao que proocu;:~& o.~ s...c:lor Epitac1a 
li~atatra a a diSClptln:l dlll um:~ vez por loáal. Gostana qua. Y. exa 1n11 subsldiuH. 
~tljW rNlmenut t •sse o ontondllflWIQ. · 

0 SR. NEYSUASSUNA·E cpJ«tta..ill incllc.çlo O.Y. ~ 
O SR. BERNARDO CASRU. •.Foi'.pcr·~-E* rnotvicm a 

ii"'CCic8ç;;oc:CimO'.Pf'8Sidentee~: '. · •-· : • •..• • •• • ••• · 
r •~ O SR. ROBERTOREQUIÃQ-Fóil-pcW-'aclaT'.açlo. ~wali1' · 
ablefu1ai ,._ .• ··- •• 

. . . Q SR. PRESlD~ {J~ ~) - Jt q.. a Comildo 1M 
hCR'a cem a desrgnaçio o. ~.- Ql.*la, ~ ex· tr---. pcnd.rr. 
pnnwito. h& uma propc3ta. . • • ' • , • • 

O SR. EPITAQO CARm!lJlA.-Sr.~ eu 16 ~ faDr 
~ PI'OC)CIStL Estive J~ o projete... · · ·· · · • ' • · 

· .• - ,· OSR.PRES!DEHtt(J~MbTo}·CluetD...._.~niO 
• o m.u ~ peuCIIt, ~ IOU CCII'Ib1l a medida ~ Estll 

• prtlpCSta •• toda llll'ltaliva Óll CCICC'(jeNIÇia ~ diferwltM i06iM ~ 1crlm 
st.tlmMlda 110 s.n.do, em tom. dll p ; • • ~ '. 

Cteio q~a, objecivameme, deveriamos combin.- logo ~MM cx.cr. 
reuruAo. em Q1.M1 cada~ QPJnasse. III VIsta dessa sugestao na.!, ~ ~ que 
o dftlçneda Rola!OC' pudesse ir emlo coordonando. ~. é nm.na, podem surgll' 
ió6iu ITIOditic:attva deSSa propoSiçiCI. 

Pcwuntt~, que nós toMamos eot'ICiiç:6q de. dentro cio prao dll 30 
dia. que termina a 19 cit jl..ir'm, lt!'ICaminha' :ao Senado um. f6rmula c..-r; de 
regutw dl'finrtivamente o problema das medida provisõriu. 

O SR. EPn'ACIO CAFETEIRA • Sr. PrulderD. ap6l tw rido a 
~ .. gost:ana da dizer q~.~~~, embora • minl'lll fala ~ l'8da&. ~ ~ 
.._~é; tnllisl'õldicllt do~ a minha fala. 

O SR. BERNARDO CABRAL· C~. 
O SR. EPITACIO CAFETERA. é m;~ia radicai porque coloca eo dia. 

Julgo QUII 60 diu ' pouo::z, ~. na reelidadll, tem mlldida ~ paua t.m MG. 
Nnannt vto dimr' que os 60 dias n1o foram :Mk:i..,.., h~ os pru!denta 
• retatorn áu Cormssón nlo ~ t~ de se rMinll". 

Entlo. ~ QU• se modifique p.,. 90 dias. p.,., com toc1e a 
Olflua. ~ Comt~ rourt~r-H. 

O SR. PRESIDENTE (Josaphat ~) ·Eu ia fczw a proposta~ 
ractlitw o encamm.tn.rno da discusdo: ~ nõa IIOt!áuemos a noa ranr na 
pn!ocirqqwru-feira. U 111'1. ~ 

Nossa ~lo. lOdos 03 mombfoa de ComissiO of--.n a IUM 
sugnt"On. potq~.~e USitn vamos limrtanc:lo :a disaadcl ~:ta mat*ia. 

O SR. BERNARDO CABRAL· Sr. ~ H V. Ex- m1t pern'Q. •• 
O SR. PRESIDENT'E (Jo.u.pnat Marinho}· Fww distribc.w'- que n1o 

~em c:óptll desu proposta tnOâ 
O SR. BERNARDO CABRAL • J* vou a. '"'""- w 10 . "ÇÇI Sr. 

l'rn!dente: penso que v. Ex"' !Cii: feliz: ;o tixat ou. c:.oma se diz: na nossa ~ 
ao a~S~~W o prazo da 60 diu. Por que? Qu.m .aa mecllda I)I'OWI6na 'que tt1m 
que colocar. aqu1 no plenário do ~1:1.10, p:ariarnentatU p-.. sua~ Se 
n.lo for usanado um prazo ccmo asse. 1SSO vai começar as.-~. E V. Ex" 
aU'Idl! daixll a circunstAncia am abeno para ser c:anvanida .-n prqe1:0 de 1et. S6 
~ qua f'onlm ~.que nAa poderio ... I'MCirtadaL 

O..U tcnna. eu faia Lm llpl6o ., SeMdor EpitKio ~ para 
que IICiOtUM o ...aocinio r.mplea do sau amigo de que. (IIJantO manar o pram, 
melhcl'. Estamos com prob!.ma de tampO par cauu c:sa. eleiç6M rrandpreis: .. 
n1o caMÇWmOa a wa.r d1sso óaldai agcn. vwnaa • dn'lcl.llcSadea 

O SR. EPITAClO CAFETEIRA· Sr. PrH!doenta, IHlCIU !MeiO o prqeto 
• aliOU realmente~ Mo' qt.-6cl a. 60 ~ V.,_..._.. o~ diZ o -2': -s. nio for 8p"aCiada. no prao de 60 ~ a tMdidia pnM86ria 

seri CM\IWtJéa em prqeto de lei." 
~na~~~·~~~~de-~~ 

elaW.~ ~o áita..Co!DQniQperà? 
o 5 J- c1i% qua -~. meáldll provia6ria ou~ o prq., de 

IIII em ~ .ta ... ~ ... •. AIUn. o CongtMaO v8 ddeiplinlr ~ ,_ 
hlxa. Erdo .• medida prtJIIi.oria ftcDu.. 

O SR. PRESlDEHTJ! (Joup!W: ~) • Elat\IQ poQarie ~. 
.. aindanlo _.,.. canamada. ~ leglaiatiyL 

O SR. EPITAC10 CAR:iEIRA· A medida 1WVi1ória tccu ,..._ 
A co1oca1;1o qua faço • ocm rMr;;lo a novera dia Agora. ~ 

. cu !'lia \ICitMa • ~~MI noYW1ta di-. ai sim, ----=-o II4WitO. • 
a Congrauo ~ legiale. Nlo h& projeCo de-lei. P .. ~~de lei? Part~ crW 
lMM situlçklo onóll um PfCIMO de lei twN .tMa mecliatD? 

O S1L BERNARDO CAIUirAL (k"'I*••;;6G tcn cb ~)·V. Ex"' ·--0 Sll. EPITACO ~ • NoM'II&Ga. Podeo4e dilixlr0111rirU 
diM. ji ~. rMdida ~ Yal toma'.- prqMO ca. lei. vai pWa ........ dlt 
~~ntosedo,.,.,.., Nlotw'nWI4Xli'*IUL , 
~ quan:t ~ M condiç;lo áaquaia ~ nfo Cl'* 

~ Y*'ldo - c..a =mo o lugar cn:3e .. podai dar. "* nlo .. pode 

fài.r. AIP~*"' o '*-ilo de diZ8I' COIU aQ.nla satn. tr»dida Pf'OYISÕI'tll 
ao PROER. N10 ui ~ YaM )i fai ~· Nlo MI ~ bilh6M 1<
a.-:1.1 a- Pais. e • ctllniS8I5M CICll'llbtiiJim a 01t11r • a tcw ~ canta qaa o 
c:lir'ftal'onlo ... ~ ' 

t:::stou mais revoltadO com medida provlsóna. Sr. Pruldante. 
IXlwn&nee devido a eue ~assalto• a::~s cotrwr. do Bwx:o Central, sam que n1ngt.lém 
tinha o d1rert0 ~ rect&mar. ;:orqt.~a: trata-M da mesma moclida reach!ada • cta 
mesma wnr:uAo q~a nlo H rec..uu • que novamente ' dnlgl'lada para novamente 
nAost~. 

O Slt. PR~IDENTe (JoupNC Mannho) • Cono.do ii palavra ~ 
Senador Robwto RaQUJIIo. 

O Slt. ROBBttO REQULlo ~ Estamos tratando éaua questlo de 
medida pn:wiSOna na mw.to tampe. COMeço o sau tuto. A1)1'11s.rnat ao Sen;~do um 
luto da l<lvta comum cem a ~ F«*'aa do PMDB. Tana alguns reparas e 
alguma~~ a tcw com rei~ .a seu tax:o. 

Q~ criamos a tneatàa l=lrtJVt&óna. baseamo-nos num moa.lo 
italiano. AI' escrevi r.1tn artigo t!S Falha de S.Pauio da ACaQo ~ o assunto 
Ma •SQUeeamOS de uma dai ·~da ~11laçla italiana. que tem ongem no 
~ e1e Mln!SII'OL o qual poaa ser~ paio Congresso. 

o M.IIQIIIII'I'O llti!Qtdo. Notn Senecior. o.a..m. oonduir. Nlc 
.-.aailncb medida~~~~ ftlr:U Wt'Mll&iidc:i 1.m11 
n'ldla ~~......., • ql.lllldo flnm::Ma. que tem llfic::lk:ia ~ mas 
<IIII oaca. dlnro oe tara dlaa. vatadia ou n1o vataa • ..ccu aiMdcl ,_. u 
Clllnl "*'"- _......,. ncmc ~ ou ~ um rrto - e- nlo do .-.n.nte I'Mdida ~ Ela sanam 
,... por unw: rMI"'Sagam prnidM:ial • ~ por ~- dentro de 
....,.. ~ "'- :ICJft'lerlte -.;am em 111gor qasnclo tr........ iiiCOl~ a. 
paiD Ptan*IG do eon;r.ao NecM:Jne6 .. ~. ~ • I.W'g6naa. Â 

s-t1r ~ rnanw110. antran1m am VlgDI" • 1rW7llatl.n • Olii:alita•w podando, 
induliYe, ..., ....ar RIIP*X Wf'llrW'Iam ~ YigOr na 1annw ~ 
rnanr.agaat "" ... ......,.. . . 

Estou c:rt.ndo, portmlD, tm rrto ..-:iii 1*8 ·-~ • •-•om:wn-""'• "*"*-- 4JW nlo é o rito da IMdicla: PfO\IliÓna. Eue pc f ••110 
nlo • ~oxno uma madide pruvilória. ma P«ffiiCe wnw ~ rMIOI' 
~a api1ICiaçlo de ~ ~ ~ i=iu&ana a tw a vigMoa. a 
I clad• a~ e e~ ICWCAI:da õl mabWia ~ 
IGh:a&m.• como IMnw IIi poclanclo ._. a~ paio· carvwuo HK!onai 
lNIÜIItll ~. ~ • o W'llraCrtário as IIII: lac:ióa. 

Sonwlte u iMdléa- fi.,.,..._ sanam ~ ~ c1e 
aftc*:ia irnwdi8 QUa. niCI VOiada dantrQ ele lnnta au sessenta Qia., decalnam nlo 
podill'iao .. ~ au ...,.,. dltftiJv...,.,. c:onl'!rJr..s-. Q~ oun 
~wmqueaGodmoiac:tliA aan s"Nb ~·~ 
tn urn mo ~ m. n1o Mf'lll~.ma rnwdlcla pravrsória de af'dciw IIMdieta. 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA· '5r. PreSidwne. peç:o :o1 p;al~ pela 

O SR. PRESIDENTE {JOS<Iotlat M<lnnho)- T8f'l'l V ~a palavra. 
O SR. JOSE ECUAR.CO OUTRA • Sr. PreS!dl!llt!!O. 90SW'1& ~ fosse 

resolvido prehm1natmente o enearrunnamento proposto por V Ex". Estou tomando 
o:ont~«~mentO diSSO~· atl'lbof":;l o Senador ROI:lerto ~1o\o lanha dito que ISSO 
r* v.m s~ anahsaao mi AIS meses. Quero satler' se v:õlfl'ICis antrar na dl!lltizte do 
ménto nore ~ no\o. porque, na pr.itze.a. as 1ntt11'Venç6U pro!'l!llfldas entio entrando 
nomWrto. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA • V Ex" maperm1te um .aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Josap~ M<lr'lnha) - CrOtO c;uw a Com1sskl 

KWitCU a 1dêia do fazor urna nov. reuruao na próx1m.a qu1nta..fe1ra. às ena hot;~S 
~ as ~as s~SIO.s devem sw :IJ)I'flsamadu. e eu a::ruc:wntana: rã 
apNswrtaau P« ascrtto para a coorttenaçla. 

Mas me pareea conven1am. que essa permuta de 1dóias fosse s• 
da:HnVolvenda ~ nlo trvetmos aua ir para a sessio CIO Conçntsso. E quon-



234 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

~ nio eümtn!X.I a maéna. v;u pocs.. se dotill' soor. u mUitiptu 
pameuiandadH q,. o assunta~. 

O SR. EPITAClO CAFETBRA- NotQ Son:ldor José Eduwdo Outra, 
pedi um aparte. . 

Sou r~ponsiv* per isso part;~Je, como ia v~. quit, d.O:. 
rçSU'Sdc o m111.1 pensamento. E. da f'e!)ente, entrotJ-se no ~ da mat*'L Sou 
rnponsâvel a peço desculpa. NJo it par.11 onttwmol no m6rita, ma Ml nlo podia 
~Mm dlltDI' reqt:Jtrado a mw pmsamemo. 

O SR. PREStoafTE (Jos:aphld ~) - V. Ex"' podMa. antes de 
~. enc::amtm:ar !=ler 1111scnt0 a aa:~ SU90st:la. 

O SR.. EPtTAOO CAfETEIRA- A mml"'a emenda estt na mica da V. 

O SR. PRESJDENIE {Josaphat Mannt1o) -A Comisdo a cons~derara 
cem ma.s segurW'1ÇL 

O SR. EPn"AC!O CAFETEIRA- A minNI tiiTiel'lda est* nu mies de V. 
Ex"'. InClusiVe. no dia em .Qu. a acresentet. V. Ex" partlopou da meu disa.no. 
Vi~aret tranQUtlo poraue tenhO a certeza de q-Je v. Ex- :uri. nem. Comtsdo, o 
hcxMm que va~ dat.ndcW a lei. q,ae v a. det'end« o POder legtslatr.ta, parqu~ a ele 
pertenCemos e nkl pottemas w a rebOQUe da ninguém. 

HOJ• 1am.nto tllf'~ peta lli'MidclnCialismo. Ou s.,a, • Constituiçio 
6 Parlamentansta. 11 traDa~n. Pilo Pr!lstdanoalismo. Se outrt1 piiC!sc:itD houvw: 
cem tQáa a certeza vou ~lhlr pelo p,ar!amarnansrna. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~ Mllni'II'IO) - Solicn...a a V. Ex- que 
ancarmnhasslt a sua sugestlo ;i Ccmtsskl. . . 

O SR. BERNARDO CABRAl • Gos:ana õ~ponas da IOiic!Qr a V. Ex
~marcusea próxima rOUI"'Ilopara-at; 11h30mtn , 

O SR. PRESIDENTE {Josaphâ Manntlo) - Nla /Ui ~ 1.n1a 
preliminw. V Ele' esti atllf'ldrda. , .. • .-

0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Gost.ana d.- saber se já •ltlo 
~~o hcriria•o d~a dll próx1ma reurnia. 

0 SR. PRESl~EN'1'1!!: (JosaphM Marinhq) • S~ ,. pcóxi1M: ~ 
feft à11 l'lcns. Creio que niohauve dúvicllfNTI toma disso. 

O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. P~. gostai~. cM1 ICiic:Qr 
qua. N!.nlo ficaue marcada .. u 11 h30mln. 

O SR. PRE!SIDENli!(Jo~ Marri1oJ, -Coma~~ a 
~~ p~qu...,. prgprto • ~. jiqa...-no. -. O SR. BERNARDO CABRAL· St. Prnrdente, QCIItlrill di sug.rir ~ 
a raa'lilo fosM rnwc.dll para a 11h30min, ~ h..,.. ·URW; r.nta na 
ComiiSICI de R .. ~ ext.nc:n. na ~ ~ 6 a ,...._, ncrmal, *' 10 
hcnL P~• ~a n1o ~à 11 hCirD. ~ ~ .-;üiçio di 
Cloil ~ Por .... mano. solidtarili • v. ex-~ nwQUe • ~ 
....,.~M11h30minou.acdor.!w .... orn.uansodl30ft1nltOI. 

O SR. N~ SlJASIUNA.-Sr. Prnldenr&e"*ffa ~ 6 maia ou 
I'MI'IM • mame do SaNócr JcJM Edulrdo O.... CIU. u;a. qw foiM llrma:ia a 
pn»ama riUdO p.-. ~ o que acaoau aw.....,ida. ~ informou 
v. ex.-. 

PodN tat "'" qu~~ nlo houvnse o da.te no,., pois ac.bei de 
~-- da uma Vlao;!lll'ft ... temaoortll. estou com pmbt.m. de fulo h«*icc, n1o me 
sintO bem. Eu prefenna disc.:tJt a maténa em ca1àlçOn norma. na próxima quna.. 
feir& qu;ando tran11 mlr'lha l)f'OI:IOD t:JOr esarto. 

O SR. PRESIDENTE (Josap!W r.w.nho) • er.io ~ a Cocnluao 
aprova a id6ia. segunda a QU81-0 PrePdente iiiCWIIil~o'Wã ~dilUa sugHCio 
originária aa. demais tl*flbr'al da: Com1sda ~ hqit nlo ~ 
solicitanóa-lhU que JÍI of~ Sl.lgiltOH i:ICtllaS. ~ ....-n ~ 
nwlhor o ~lho para av.-.çar ra soluç:Ois. 

O SR. ROBERTO JIEQUtÃO • Sr. PreiiiCMra, peço a paavra para 
uma QUUtSo da Otdim. 

O SR. PRESIDENTE(~Ma'lnho)- Tem V. ExaaçWavra. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO • Gostana que a P~ tia 

Comtsslo oficiasse ao Plenino do: Senmo, a fim de que nlo COf1SidWaue o 1/'GIO 
do Senactor Ney Suusuna no· ;JIO!itO c;ua. dl~ sotn HgUrQS. ~ S. exa 
e!Jtava com probl~~ma, fora de fuso notano, • o uu vota poda nlo ter ~do 
a sua~ trnençlo. • · 

O SR. PRESIDI!Nl'E. (JolaPt'I&C MI.Ttlo) • Conu1ico • Comisslo Ql-* 
•sdl funaOI'IWidO c.omo nouo ~o o Dr. Ramunóo Carrain:l Silva que • 
rnemtlrt:l dli AsMuonll da MM.a-m Sanado. 

A~ reurulo_. marcada cura p .. ~ U 11h. com 
to1et1naa par11 a eh~ da SINidOr 8.-nardcl Cabral. 

Est:l ~-~IJCI. 

(t.AY&ma-M. rwnilo u 1ttl20n*t.) 

- Esperidillo Amin -t• signad:rio da PEC u•1J95 

- Ney Suassuna -t• sigaatirio da PEC 4195 
-Roberto Rcquillo- I' siguatirio da PEC a• 20195 

- Nabor Júnior- t• slgnatúio da PEC a• 65195 

-José Eduardo Outra 

-Bernardo Cabnol 
-Roberto Freire 

- Edisoa Lob!o 

- LUcia Alcântara 
-AntOnio Carlos Valadarcs 

- Jadcr Barbalho (Lider do PMDB) 

- Ronaldo Cunha Lima (Vi<e-Uder do PMDJI} 

Deixam de comparecer~ pcx motivo justificado, os senhores 
Senadores José Samcy e Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESJOENTE ;Josacn:n Mamho) • Hav.nda nümero 
rsgmerut. c1edaro ~ena a reun:la. 

Havi~ CCmtlln:zao na reun1ão arnenor que. hoje, os que tivessem 
novas sugastóos qu. as fiZISSflm pot eser:to. p~ asun porwmos tanno a 
~~o suce:u1va di sugeStOu. a fim da c;ua posumos et&l::lorar um 
doaJI'r.emg d• c:oorcenaçio de lt!OU as 1dilias propestU. 

A Mesa Já rcram ancanun~.ada alguma su;eSb5H. 

SUGESTOES AO TEXTO NORMATIVO QUE TRATA~ 

MEDIDAS PROVIS0RIAS 

&I. 30 de abri: de , ... 

caro JosaphBt, 

ex-ninando o texto ~- alatl!:nde pelo notn a:Mga. qw • 

apraMntado como .... - u,.. temaetww de cona'llaçN • coordvepl'o -. 

ptOpOftn' .,CtltsO. de~ da 'dW#dH CIHIIWilWoe, -=-cll dila medida 

~sóri;q e a titllcl de sugntlo. pt'OCI.nndo sempoe o ... tlalçcai&IL do 

prccnso ~~- ~amot de 1ecer elguna ob• • que a MgUir llo -
0 Texto analiudo exp&l de fclnna c:oerw1le e CCIIUtwioada a tnat6rie.. 

hawndo ~- ccnforme dedanl V, Exa., ... - • aoluçlo que, J 
7 

"'m 
pontO• de vista dlwtstW", com a .. _ PNQCUPaÇio de..,._ • C01JC1a1o, por 

se tnrtal" de ncHmaa COIIsflfueioiMla~ 

Nlo ob$tlnte o~ av.nçoqua o talo........._ mcm&'1te tQrJI 

ralaçlo • pmftslo ccnstrtuCJonal vigarrte, vis&.rnbrWnOS lllgi.AI apectoa ~ nlo 

fota11 CCIIItiiiTj:liM)os ptt1a non-ns preposta • ~ w inseridos em nUlo ccntritluiri.-n 

pani o apwrt;'çoame~lto cm ConstltuiÇio em vigar. 

Ata circ:uustauciads da 1• Reuailo. ru.lizada em 23 de 
maio de 1996, da C011isslo Especial designada pelo Seabor 
Presidente do Senado Federal (art. 48, a• JJ, do RezimeatG 
luten~o), destinada a aamiDar u Propostas de Emeada à . 
Coastituiçlo que tramitam aa Casa, relativas a Medidu 
Provisórias. 

Houve • inserÇio 4a ~ de o ExeoJtiYo :sut:wnNt • 

medida provisória. aeompartlllda da oxpcslçio de motivos, ao ..-na do Ccngr...a 

Nacionat. porém, niQ houve • prwisto O. penalidade a ser aplicadil na ~ 

Às II:ÓO horas acham-se presenteS os senhores Senadores: 
• Josapbat Marinho • Vlce-l'ftsideate e Relator 
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motives. 

A no!::~ preocupaçkl com a inelcist6ncia de peN~Iicadll M ~ ao 

falo de set' prtttca rot1na1ram&nte adotada pelo Exeartivo a pyt~~lc.çio de ~ 

provisórias cu; a exposiçao de mottvos nao foi, ameie. redigniL 

O Substrtutivo de m•nha autoria PfW'I• a pena de nul~ da 

medida provisória que foi publicada som a re$p8Ctiva ·~ dli rnot1vos ~ 
justdique a re!ftvânela e urg6ncia da matéria: 

Cremos W iotefessaor. a juspositiwç:IG dCI *'llaidlli*ltU 

jurispru~ • doutrinaria do po:~er de ~ a mdOI provisória. A 

Conslituiçlo em vigor contempla vária conquisto cujll ori~ foi a~ 

e/ou • doutrina; 

3. pteo~islo (ou eXClusão). eXJ)I"'I'tU. c:St> s.-ç1o elo pojlta ~ k.l de 

A i~ I~CI do texto .o:onstituCione vigMn nos lft1l ao 
entendimento da lpiQClfldade do instituto da unç:lo ., ~ de lei dli 

canverslo, ha,a v•sta COI'Mtl'lttr·H. esta. em lei Cll"diiWia • nto ~. !*'a .... 

espécie normatrva. OJ"::Ç~ a aplicaç:lo d:l S31'1Ç1o. 

A prática adOtadll, no entno. d~ ~ criWrlo l6gico de 

~aç.IO • ~iminou a fase da s;'M'!Çioda processo 1ogislatlwde La4fCIJI:a;IU 

da medída pt'O'tlsória em lei {ontln*tia, insism-M). 

Esta 6 a opomJnidade de se c:oni;ir a pnffic:a ~ • • fli'W\W ou 
se excluir, expres~,.a~ROP . JS 1!1 lef:1iSII!tiYOda~pt'O\'i86ria. 

O mais CClC'JWtQ Hna a incluslo dll ~ em t.c. do pi'Odl*) ftnllt • 

... -
... prwit.la das matfiia c:crm.us nol inCito~; n. fll, V, VI. VIl. VIII. 

xtl. xnr ·• XN oo lll'tiQO -48 da Constituiçlcl F.a-.1. 

ObHNimoa ~ n1o rcnm corrtemp~~ r. ~ qua. ,.. • 

~de~ IMliciapela meCida prD'riélrta. -~nae. 
incisos 11 (planO ~. ~ CXÇSII·~-~ ~ de 

cNdltO': dt'IIOII pUblica • ormso- de ano for;d), f\1 ~ • ~ · 
n.cicnaia.,.. regiol'leiJ

1 

•• SlltorJM. dli cleMmlahili• .. ). v ctkm.. do r.mt6rb 
,. . .· 

nac:ional, espaço aareo • maitimo o bttiS do damfnio di. Unilo), VI (bm;lOilçkt, 

subdivis~ ou dOSITienbiau•tto de._. dlo Tlltrit6rioll ou~). VIU(_...), 

XII (telecomunic::açOM). Xllt "("*'ria n~ ~ • rnoneWta, ~ 

financeira • tua~). • XN' (moodl.. Mm limitet dlo ernialo • morunte dll 

dlviml mebiliárill federat), as C!UIIi• ~ maWie de virai in'fiOrt:lncia ~ o 

Est.do. p.-a o Conçreuo a p .. a o.mocr..a. e qua n1o ~ ftcar fOra do 

.teneo (que 4 ~) of..::ldo pelo Texto IOb a'WiiH. 

5. previsto c:t. inldo de camag.m dO prazo dlo ISO (......U) Cll• de 

vigfncia lU m.dkSa provtléria. 

A atual ~ eomtiti.Jdonal ~ a c:orrmgam ~ pra:~ da 

vig&noll da modlda provisória a partir da Na: ~icaçllo. 

A redaçlo ofii!WQd8 P-io Texto .ab ~ lilencdl...:::.rca do inicio do 

prazo dll vigtncia da medida prtNis6ria que • ~ mftmO ~ o c:ongr.., HadoMI 

oâ quandO?, do roott!IIMI'ItO do~ eom a~ dli ~ou da publleaÇio: 

da mtáidl prcrvisória?). 

Slo ena as DOiiÓIWIIÇÓIII que ~ a W. ..X.. o tlt:dO da 

artoria do prad8rO ~ • COlega ~ ~. poaa.n ..- .:.d • 
.,_raiçoa~;*ltO da Constituiç:lo Fllderll.-n vigat. 

Referhlcia: PEC qae modi&a 
• a.nip 61 (Medida Pnmsória) 
Propona Joupiw; Mana. 

1 ~ Dke aos parqrama 2• e J• de an:iao 62 a sepima tt:dlçlo: 

f r Se tdo for~ DO pn:zG de: scs:scm& dia,. a medida 
pcovisóri:a perdcrt eficic:iL sc:DdD vecbda a sua reediçil:t. DO todo oa. cm 
pmc. D&mcsm&scsdo ~ 

I 3" Em ...., do ""' dclil>mçlo .., do rojciçio da modids 
pmvisócia, o c.....,.. NaQonll •;,.;pmw; no pnoc .....,;MI do 
............... _iur"!i="-=do ....... -. 

2· Suprima-se o i 4•, ~ os demais (& remis:do .10 

~ 6• do reiat«. passa a referir« aa parqrúo :r). 

Emenda~ ao~ ~·dom. 6!.. com a~ cbda pao m. [• do 
~JctO: 

~ r . So nio for ~ no pr2m da sesKm:& di.u. a IDCIItida prorilóna 
pmicci. efic:ici:z. dada sua ~- e saà cocrvcrtid& CSL pnl.fCI'O da: IIi. C!.il. 
~ abedec:er:l.ao dispoiiO ao f r do art. 64 dta Comcimiçio • 
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E.'tCCUti'VO '4 se consolldmda~ te;ra pemli e mduzl. a.~ 
PQC' mOQYOI. oa: tn;111. ~ ~:hc;mda soa tenDO fiDIII. d. '4lidldl. ~ 
simplcsme=e r:mfil:::# ~rma c:onsum2dos-. coa.soama o imaaM do 
~. Por ISSO. Wtei1 9 f JC O przm p:n. ~ cll medid:l 
pcuv~sória p:~n sessenta dis- v qUE. cm si. ji e !roaM:rOSa coacadO - n1o 
a .}UIIIfica :r.~ aal!!dc1a da. mcma por oUUQI. 120 dia. 111m& 
sir:a:lçia ali.b esdni:mla l!!m .-r um pmjccD d. !c:i. :uc~ mamo de 
c::r:JilWftCr-seemlc:i.ji~aterfon;:l.d&lci 

§ 3• O Congresso Nac:tomi. ed1t.tta. conictrne o caso. no prazo 
improrrogavd de sessenra. di:!s,.~creto legislarivo, disciplinmdo as rcbç:3es 
jtuidic;u dc:corre:nes da r~e':;fn ou & nio-;~preci:Lç1c de medida provisória 
no prazo previsto no par.i~ar.tericr, bem assim da recug_;ic projeto de 
Lei em que eta s-: ccnvrner. 

lllS!IFICAÇÃO 

Esta susffifo decoae '* outra que oferecemos. altct:mdo a redaçfa 
do p;ú:igrua anrericr. Comdi:i:to. haveci.tres bipóteses em que a~ 
&: rcbções jUiidic::u dam .r efetuada peio Congrcs30 N:lcionsl: a de 
rcjeiçfo p~n c simples -da medida. provisória. a da ~ da 
~ no praza de se:waz dias (sitnaçio em. que a replaçlo ied 
tcmporiri.I., enquanto o ~ de lei em que se c~ & MP Rio for 
c:x3IIIlllado pelo CanFUQ)..._filllhneme. a rc~ dcfiDiõva. cm. caso de 
rejciçio da própno projeta&: lei. 

-&liJliiil?TirRA 
...... 

PROPOSTA DE El!El\'!li\À CO:'iSTITI:1ÇÃO :-.~ , DE !996 

D6 ll(l1o'l! ~~ .c.o .z. 62 da COtUIJt11~ 
F«MraL oJrnaw:lo o mm,.» da muilda ,.......... 

A3 Mesas da Càmaza dos Dcpl:t2dos e da SCI:Wfo Federal. cos 
termos do § 3'" do an. 60 da ComrituiçJo Federal. promulpm • sesuJme Emenda 
ao !extO çoastitucional: 

Artizo Wlico. O an. fl da Coasdtuiçlo Federal pasa a \iprlr 
coma redaçio K~Uiatc: 

•Aif. 62. . Ellf cl#tJ dr atrar.dbt4rltl 
nectsridadi'.. ldevanciJJ c u'fllfcill. • ~ U 
Repilblktl..jqlrá {IJ/DIQJ' mdidas pDvis4Tias, Cllllf/DrÇa Ã 
./d. :·, -"-

11• Estando un r«DSD 11 Conrrt:m~ NadiiMI. 
será CIJIIWH:fllo o:traardinariatMIW Jlllrtl u ratnlr no 
PTIIZII tU cina .UU. 

· J ~ As tndMJu prlJ'Visdrills que U#ltllllf como 
objdo matblti,.Jfllllllecúd, j c:ccçtftl de mtZtirflz trlbllWU,. 
011111m em.,_ a partir diz dalll d4 sua pu~ · 

§r As tMdidDS pf'flvisiJrilu, que unham como 
ob}etll llllJihW. nlfo jlnancdra Dll mJZtirla trlbullirill. 
SOmt!lttC ~ntr- em VifDt' llpÓS GllpTOVllç4D pel8 COIIfrGS/1 
/'o'acio11t1L tfD l'azD dequür..c dias, dos pressupostos tlc sua 
lllfmWibilill*- indkados nD caput deste ardp. 

§ 4 .. Se t1 Conpeuo Naciolllzlni!IJ aproiiiU' os 
pressupostos tú admissJbilidade da nudida. provis6rlll. nos 
krmos do partizrtifo IZIIteriDr, ela ptzSSartl a a-atnitl:r como 
projeto de lei ordirráritz, confortM dispostD no IUt. 61 c 
squinUs d4 CoiiStilJliçla Fethrtd. 

§ s· As m~didtu pi'DViscrias pcrdubo ejlcdeia. 
desde 11 ed/fh, se n4o /orem converTidas emld no pra:o de 
qutu'enur e cinco diQS, a partir da. Sllll publicaç!JJJ, dwmdo o 
Conzresso Nacional disciplinar as rdaç4es juridkllS delas 
IÚCOf'TOitD. 

§ 15• A trrllliriJz eoiiSllliiU Ü lftCJiib provisdri4 
nlo aprovada ptlD ConJN!SSII Naclonal. no pnz:o dq 
parlipafD aNerior, n4o podud coltStiDl/1 objao U nova 
mcdidD provisiJriiJ 110 mesmo lliiD civiL "' 

JustiOcaçlo 

A presente pcoposta ele cmcada t Constituiylo tem. o objet:ivo de 
caunbuir para o esforço de nformulaçlo do instiNto da medida provisória. que 
passou a intc!Pl' o nosso sistema çocstitu.cicmal com a Lei Maior de OS de 
...n.m.dcJ983 

Como C do amplo coohccimeato de todos. al instimto tem sido 
usado sem o comcdimem_o necessário c hoje bà dezenas de medidas pro~nas 
ttmtritmda ao Conaresso Nacional, sobre os mm diversos assumes. algum. com 
ccrteu., rclc\Utcs e ura:cmes, mas. outros. wnbem. com ceneza. nem rcltol.-am:cs., --

Outrossim, boje o Conzresso N~eiomJ ct~con1J"&oose despstackl por 
nlo 'àccidir IOb!e CÜ\USU medidas provisórias., que o,.'io sendo editadas c, 
ttmsconidos trinta cüu. reeditadas c assim succsst .. -a e indcfinidameme. A 
prop6sito, quantO a esse aspcc:tO. m:ordamos aqui que bã medidas pnnisôrias 
sendo recditadu jã hi mais de um ano. Ora,. cio se pode dizer que os :uos e 
~ juriàic:as gerados por normu que c:st1o bi dois anos em vip- tenham 
Cllilcr de proo.Uonedade. 

Ponamo, o Poder~ esti txerCCI:ICio ambuiçlo que 1110 lhe 
é própria - a !e;islati"-a - alo de forma c:xccpc:ioul. como seria raz:oi-.-e!. mu de 
forma cootinuada c pc:rmancme. o que confipn; d:iscoryio qu1 macula o principio 
<oosrituciaoal da diWio fimoioaal do podo<. 

E tal siruaçlo tc:mina sendo cõmoda c ccnvcni=te para o 
Governo, que fica desobrigado de tcsur c ccmpro .. -ar a sua maioria no 
Parlamento. Ora. a inspiraç1o da medida provisôria está em instiruto similar 
pn:set~te na Consnrui';Jo italiana. com a diferença de que a Cam italiana ê 
parWnc:ntarista e a recusa do Patbmento cm referenciar aro le;islativo do 
Executivo pode implicar a queda ào Governo. Logo. por essa ruJo, na ltãlia o 
insnnno ê utilizado com as caw:elas devidas,. Ktn o abuso que hoje auimmos cm 
nosso Pais . 

Sendo assim, a presente proposta de emenda t Constituiç;lo busca 
reíormu1ar o instituto da medida provisóna pa tomi·to mais racional e mm 
razoã.wi. Nesse sentido. primeiramente propomos acresccmar. como pressuposto 
para a ~ do ato, a cxemp{o do que coasu da Consrituiçlo italiana. a 
exmordinarip neceUjdade da mectida, alCm. da sua ~e: da sua ~ 
hoje posw no an. 62, 

Com cfeiro;-~bcm lecicina ~CHADO HORTA. 
"Casos arraordinári.Ds U lf«es.sil!luie ~ U yrinc1a enu}am vcrljlctJÇ4o mtJis 
rlgortJ$11, no ~iztl d,_ admissibilidark. qll,_ tFcasa d6 'rdevtlncio ,_ urz~ttda. • " 
(in Medtdas Prm:isónas, Rwrsta de ln[ormDÇt}O L~grsiatt'f'a. Bra.~illa. o. 2:'. n_ 
J07.;uJ.,sCI. J990J. 
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·Por outro lado, propcmos a $Ubài\'iSÍO do ~ medida 
provisória em duas especies: l:IM primeira restnta a matena financeira, com 
exceç.lo da tnbutàna. com vigCncia imediata tal çomo hoJe Pfe'Ísto c uma 
.scsucda ,:spécic pua u denWs matériu. inclusive matéria tributaria. Esse 
segundo ripo de medida provtsCria nJo entra imediatamente cm \Ígor, mas apenas 
se o Congresso Nacional apro\-ar os seus pressupostos de admissibilidade -
rnnaordjniria neye:mdade urgS1!1jja e rs;teyãncia- DO pru:o de quinze diu. Caso 

o CcnBf'CSSO Nacional nlo acolha os pressucosros de admissibilidade. a me<hda 
provisória editada passa autOIIWiQJD.estte a am.itJr como projeto de lei de 
aulOria do Presidente da RepUblicz. 

De curta pane, propomos a dilataÇJa do prazo no qual a medida 
pro .. isôria deve ser eoavertida cm lei. dos aruals trinta pars quarenta e cinco di:u. 
com o fim de que. especialmtate nos casos de matériu poh!:micu e 
conuovcrrictas. exista tempo suficiente - o que boje nAo oc:om: - para que o 
Congresso Nacional discuta arnpla:nc:nte a medlda pnl\isória. inclusive com a 
pmÍc:ipaçao da sociedade civil. antes da decislo final. 

NJo obstante, c:remos que n10 seria adequado prorropr muito o 
tempo dCDUO do qual a medida provisória deva ser apreciada pelo Con;resso 
Nac:ional. em raz1o ~ do seu c:ariter de provisoriecladc. uma vez que, caso 
rejeitada - ou Dia apreciada dentro do pruo fixJdo. perde ela a sua eficácia, 
desde a edi.çlo. dl:''Cado o Poder Lq:islati\:o disciplinar u rebçOcs jurídicas 
geradas dunmc a sua vigência. E ocorre qut: quaDtQ mais tempo tnnSCOm da 
ediçJo da medida provisória. mais cl:ificil se toma disciplinar u rclaçôcs juridicas. 
acla originadas, em razie da pn:sunçlo de embilicbdc: dessu relaçOes. 

Por fim. a presCme prcposiçlo tem o objetivo de estabelecer qge 
uma vez transcorrido o lapso de quarenta t: c:ineo diu sem a ma aprovaç1o. a 
mec:hda perderá e6àcta e n1o pqderi ser ~wia no mesmo ano civil. 

A esse propósito, ressaltamOs aqui que. memo hoje. quando se 
admite a rcedi~ de medida provisória, essa pomlrilicbcle tsli limitada i medida 
proVISÓria que nJo foi aprec:tada DO prazo c:oostiwçional. nlo se estendendo 
ãquclas que foram rejeitadas. A questlo, aliás. jã foi objero de aprcc:iaçlo do 
Supremo TribwW Feden!. que decidiu. por unanuniàade, quando do julpmcmo 
da ADIN 29J.7- DF, que HA r6[~4D par/luMJuJvb twdidapro'flis6M- Dll 

tk SGI. pro)d/1 de CtJif~- tzUirt • ~ a•.: • (/ktkM 
jru{dka. tlpntl II'IINI Olttn ~ CIJ/UlqiliJtct. 1M onfnr polilktJ. 
instlJzldDtuJJ. qu constsu u impqssi/Jilldlzdl • • /'raiMitt• diJ R~pli6Jlc11 
I'Ditnlill' esu atD q~tau-lqi:s/DJivo. ü MIIU'ftll. Cllllvillr.,. 

Na verdade, a nossa iDovaçlo quarUO a esse assumo vem DO 

sentido de fWr o prazo dentto elo qual o Pmidcntl da RepUbliu nlo poderá 
reeditar medida promória n1o IIX'O\'ada ptlo Coaaraso N111:io&W - o mesmo 
ano aw. A1W. ano civil c ~ scsslo le;iJ1atm porqu~ o ~ de tempO 

definido como scss1o r~ .. (art. :57, Cllpllt cJc f r da C.F.) serve de 
referência aos atos do Poà.cr Lcaislatiw. mas do aol do Poder Exccucivo. que 
n1o tem reecsso, excrcaido suasar:ivicàclcl de i•CS.jaaciro &31 de Qczcmbro, ou 
seja. duwnc todo o JIW) civil. 

No maís perm•""<'ftDtD com a noaa posiçlo quamo i qucsdo do 
imbito aw.rW d.u medidas pnMsónas. ~. ... ~-. ~ 
material du medidas pm.ís6ria Para lã, bavmdo ~ .. ~evta.;ia c 
dispondo o Govcrao de base parlamcm:arqua prmtla aprovaç1o da mcdic!a,. nJo 
deve haver maiores t'C:SZriç6cs quamo i mcbi& que pode ser objcto de: medida 
provisória. Isso porque. bem sabemo~, aa. muitos mamemos o GoYctmc tua qu~: 
cnfrcmar, com. celeridade, assumos os mais dMnc:.,. sob peaa de: oc:ormem 
graves prejuizos pua o interes.sc público. 

Enfim., aatc toda a expos11:t e tCDdo em vista a ~ dt 
uwCria para o bom dc:sempenbo dos DOSIOl trabalbol ~ solicitamos o 

apoio dos nobres coleps para a aprovaç1o da proposta ele emeada à ConstiruiyJQ 
<njumfioodL 

Seuodor RO!IÉÍi'rO REQIJIÃO 
·IÍ i 

(/l / ' -J :.i l'f'/'-o "' 

Pontas lmf,iOIL&ntsa ftC) Projeto da Emenda a Constitutç.to pn:Jpoato ptio 
Sen. Joapftat Marlnfto: 

• M!Piac;:lo do ~ de a!XKI&Çio par. 60 dias: 

·I)C:albilidllde da ccnvers10 4a M.P. em prtljeto do Lei. cem pruo dii.CS d!aa: 

• nlo rHdiç:lo da M ..... ~ou P.L. rKUA:Icl. na mama MA6o -
,._.,. j ...... 

-A~~no5~dO~e2.da~noltMtlll(att.41!,X.XI, 
•xmdaC.F.) 

• ,-. o e.rdc:io dal1ullml*li" Qa Podlr Eucutiw. pcà se tra de 
.u'lta ..... a ean.=.n; ~dei~ qt.-n nMIIhor da (JaO Poáw 
lrUr.ado para ...,q~:.~. ettNI:IA m.a aoeqc.-., ~lwlo ..coo de ---Caln~mat.u.~ a PEC 20195do S.,_~ R~ tru 
a..a.;lo de tm ~ ~ dia!:6e d:c!..,.,. •••~te sotn o ...-.co: 

•.trt e2 - .. -;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::: 
f1•-As~da~queler:l'lamccxno-õq.o~fnnclln·llti'IO 
ron;:a dtllei desoila su.1 ~ u <*nas d~ cse lu= dau-;*nda • 
rWdn::ra .... feito !).to~ NclonL 

T..m impus1a de que~ dos piQPOIIaiiW. cu to:1oL gcarto 
de lllqXII"IUa iá6ia 

eonc:.oo • pallM'a ., notn s.n.oor Espen:ilo Amin. ' 
O Sllt. ESPI!RIDIIO AIIIN • TOOOs nOs .. ~e dilcWnol aa 

,nouu id6ia Nlo 1W1hcl ~ •ó6ia a~- A rmnt'lll sugedQ. par uma 
~ de ~ ' que V. && fal;a W7l I"Hl.mO. Eu jj dli V010 tm 
...... Nlo quita diminur n.-una O:X&tii uçkl Estou agua"CindO ~v. &' 
_..... niO um. sintua. m.. urna lirase cem u nlaptetrva~ll*nlbVal onde 
l'llahc!UvWc:omo•W*ICi& Por~ a quaaao "rMcciç;;o no W'd' i~ a 
~-~.nprq.ca.o..-c.n-·~=mrno. . 

PrllfirO ~que v. exa~. sineiiMcomu.rtlmaàvU
~ hlia ~ • nlo um Unlco porm aa VIS18 •• o ..- dWnO c111 quâ1lo 
.~ Nla se tra de urra JintMIJ ~ m-. utM sW... cgm as 
~onde hljl: IMIS da que \d pontO de 'lllt&. Nlo ~ CIOIIIIUO -..x1mr 
Q ClftiD de CJ.nt ~~ .... de~ o -.a peno de Vta. Eu. Cf.*'O -- OSILPitBlDINT!.(JoupnM~)-.-..llftw:la;cioJ&ilQ! 
nla ...... minha~ ..-i ... ou • dlt ....... ICI6I-. qui .nm 1ido 
~ Se • que o Rellllclr ~ niO ~ •• eoa..lo Cle6lwlri 
t!Xnlqaidllelelrlvn:. niD. -~ 

Q IR. NIY SUAaiiUNA • St. Prerlidlr'a. CCIIIO ~. ~ qua, 
IIII. l'eCIIIblt doi s.n.oor. ..... Willl JIÇlOel v.-. ou par 111Crito. V. ~ -----l.n. u;.g.m Pita~ ou nlo., r.t.orta de v. ElLI'. 

O SIL ESP!IUCIAo A111N • v.- c:crnwltW o ~ nlo &IU!at 
0 SJL PRESIDI!NTW: (Joapha ~Mrirftl) • AlgUnS.... a_,. III - o SR. ROSEittO R8lULI.O • {~ fora dO micrc!anL) Sr. 

~ souvaco venooo. ma me pervtdO pcrque r....w a Comcalo ll'dO.~ 
O SR. ~BTI! (J~ Mannl"lo) • Nlo hi VOG vttiCido no 

~- SM8Ciar. O s.n.dar Emlndilo Amn ~ a uu ponll:l a. YtSta 

PflSOat ele que nto preosava OXQOr ma.s. Mu ó n:ltiJr.ll que qualQIAr memoro aa 
Com1ssio tonna o direRo c:a -m31Ufestar o seu pontO de V!lta ou juiCfic;ar ,a 
PrtlPOSiçio qua l'la,a .;;:res.macso~ _ 

O SR. JADER BARBALHO. Sr. Pt11111dtnt11. notn SeMCkr Jcsaphat 
ManMo. creio que. absotutamenta. nto hiil qua~QU.,- •mpodlmet'IIO. Por exemplo. o 
Senacar Rabono Req..do pooena ~ das suas sug•st6ft. Nlo ~ nonnwn 
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pretuizo car:a nennum de rnll.. rmJzto cela contriino. Entmdo ~ o d~tl é 
1nteresaml!l. para aue ooss~mos cannece:r a conto ée vzsta de cada um. 

O SR. ROBER1'0 REQUIÁO • ·.lntervenyão fora do rmcrcfone.) At• 
corcu• cem o d!Hlate e que se opoeera ccnsm.ur alçurn;a cozs:~. além da QP:&c:d2de 
de ecnstr'UÇ.2o ao Sen:K:or J:~nonat Ma,nno. ou a não ó oequaru~. 

O SR. JAOER BARBALHO • Perlertamente SanadOr. 
O SR. PRESIOacrE ,Jos01cnat M.annno) • Croío que · 5tna 

1ntaress~e ouvzrmos o nocra Ser.aacr Rot:eno R~. ~. calo Q:A m• 
anteo::u:nJ. tem zce1as um pouco ozversas au COIT'entMI na S.,adO • aqur. r.::a 
Ccrrnssio. 

O SR. ROBERTO REQUlÀO - Sr. Pre-szd«tte. eu gcman• da ex;:cr 
algumas zdéias. A >dG1a pamt ~ pressucosto do que ::a aba!iÇic pt.n~ a szmples aa 
medi~ provtSÓI'la n~o li uma m~ Jntalu;ctmll. pcrqull a Governa preaq da uma 
C*'UI ag~lidaae e~m algumu ~•· pnncc::~lmentlt rta matlkia flnanclln nio-

""'"""'· -· Formul .. urna IIIT*Idll • vou lf.la. Oepors. .~ di:ICU!ir • sua 

O att. 62 da Constttwçio Fed«'aa puu • fi;tnr cem a 
t'8dsç.io 11~ 

Att. 152. em caa ~ axnordiníl'ill 
n 1 aa. rllliYinc:ia • urg6neia, o ~ dJ' 
Roout*::a podd aclotar mediiDs ~ o::m 1otça 
Milei.~ 

E=:u ~ ~- o conottto da n.e~~U!clajt, Q!A bilte na 
Ccnstrtuiçio italiana 1• ano. ti Q:!Piaáa a IMCiida prcJVJtória tnaileira. ~ 
i qualat:er m~ QUe !I~ o1:jlltO O& IlM: nla $lindO l'ltlovW'q, nlo senil 1*. Jj; a 
nec:nSICI*:Mt Utsj&rrt& i~ outrDtpO de crdno ~ jumftca a WIIOciCade dll uma 
medida~a. 

. § , •. : Est.ncti ..-n I'*:IIUO o CongrKIO 
Nao::nlt. :ld convocado axlr..adflaoat•w ~ .. 
-r..wncpcU~:~ de c:n:o dlal. 

§ ::-- AI: medida-~ qW tlrNn 
-cDTill diJIItCI matkia fi~ i a:eçio à matina 
tr1b1t11JL emJ'Ift'l &m vigOr Ã I**. dll data da SU11 - . Essa é a m&dida FCMsória lt1di:apens*vef; pois. dll c.ta ronna. ela 

-.~opap~~~v..nod~.- · ·. · · 
· CriO um outrO tipo a trãmrtaç:lá:v!'IIDZ ~='-~ matéria elo ex.c:utr;o, Da --· 

§ A.• Sê o C~ N.ocn.i nlo aprgvar 
os ~supostOS _a a adrn:u!Oilidldl da m&álda 
~- riOS tttm'IOI' dO- ;:l.agrafo antiC'10r • OU. S&pl. 
n'lltilill nio-fimineltn ... ~• pUSII'i a rrarnrt.- eomo 
pt'OJC da le~ oL"ddrWna. CCII'Iforme dí3tpoato no *'- 54 • 
~ C11 Ccnimu~Çio Federal • 

· 5 s• P4 m~u~d pnM&6riaa p.o.rto 
efláaL dHOI 1 &CIJÇ:IO. H niO fcnm COI"'VWt1du _, 
lei 1D pr3ID ól- QUarer'd • Cirlt:G ~· • ~ da IUit 
publl:::lç.2o. esvondo o Congre110 NICICINI dlsOpllnar as 
re!aÇ5os )Uf'idrc:u datas d.ccr."em ... 

§ e• A matena cormante d& m&dicta 
~n::a nao aorovaáa pelo C.::ngresso Naoonat. no 
~ co paragr.r!o antenor. t'lio pOdert CCit1StttUir oCjelo 
da rava med!d3 pt'OVIsóna no mnmo ano cMl. 

Por CIUO re=Ot runa tntcnc;âo rnu::!al de d:tl' um ~ de 90 dta? 
?«Que, numa ml!dlcla oralilsiW1a amraram VtSjtkleta. em 90 dias ala v .. twtarnos 
af&rlOs cru• <11 sua rer;ul~ palo Co.~resso N~ va ticar multo Clcfidl. 
PortamO. a veloc:láad& & \Jãi~ absetluto para ISSO, 

S. v e,:as ma pnl!tirom oeupar um pouco màa o tempO. passaN~ a 
1...- a jUStlf'icaçiCI aue fiz. tematdO tomar ma.. surontaa ~ 

A ~Jli"CC$XXstl. de ~ .a Conactuiç:lo t.m O oo,etrvCI 
dtt c:onmttW" p .. o ntorço d& rllformulaçio dG umrtuta áa medida 
prov~s6na. ~-,asou a rntaçrar o nosso srstema c:onnt~JC~on.t cem 
a t.er M3uor Cle 5d& OIJtUbrO de 19Be. 

Como i da: am;r!o ~da tock:IS, tal~ tam Sido 
usado sem o~ r1~. • hoje h* dauna~ m.o!cial 
provrsónas !:'amttaldO no Cort~sso N.con& SCII:n os maa ~ 
usiJI'ItOS. :iliguns. a2m caneza. roi&Yamat • ~ ma. outrOS. 
tamocilm com~ nem rolevama. r11tn ~ 

Outrosur1.1!1ej& o Congresso NIICICII'Ia! •mwa-w d&lgUtado 
por r1:kl deCICir mn ctrverus mtte~ldu provisória. qua v1o san0o 
.crt.:ild.u •· U';1l'IICI:UT!doS trinta di:U. re&ditadas e auim sucaasrva • 
rod&tinrcsamente.A prcp6Sito. ql.l8ntO a &IIS& upec:t0. ~aQUI 
q1.111 h:i medtâu~sor1as sendO roeQitadU Jt ht ~ <21 um ano. 
Ora. r1to se pora à1ur ~ os ;rtos e n~!~u )ISiàicaa g.aáes por 

norma ~ estio há d()ql anos am vrp- t&Mml C<lráW ~ 
pttM:sonodadll. 
Isto à fu!'ldamental: a provisonecad& deS&ParK~J~t. 

POI"WttO. o Poàer E:lecutM:t emi e:rc&I'CM1dcl atribuiçkl QUI rtAo 
1h& • propna - a tçstattv.:a • nAo dll forma ~ ecmo sena 
nlm-3val. mu de fprm::. ccmtnuadlt • pen'T!.-r&nt&. o QU& ccnfl;tn~ a 
dlstorç.:1o QU& mac.da o pnnc:ipio constmJCIOMI Cl.1l àMdo funcrontll do 
OOQW. 
Alé ai. penso que eswnos todca dll acordO. 

E t<11 $1~ tMI't'llrl:il sl!tl'ldo c6moàa • o::rrv«''i&ntlt p.-. o 
Gowmo. que fica CIIISOOf1gado t!e ttnz • comprovar a sua m3iona no 
P.-!arnente. 01'11. a 1MSDJrac3o éa meCiida PfCV!SÔti• fttt t1m ll'lstrtu!D 
srmr!<lt pr.sern• na Con:nrÍI.Jrç1o r:<~rltan&. com a dlferwlça C& QUfl a 
Cana rt:illlana • partament:~nsa • a ri!OJSa Cio Pa1am&l'ltC em 
ntf~ ato !eçtslattvo oo ~o poóe rmpllcar :ii queda ~ 
Governo. Loqo, PCtt essa razio. na lta!ia o rnstrtuto é utilizaoo eam u 
C&llelll CIIVICIU. Sam O abuso a que •sststlmOS Mj& 1'10 Srastl. 

Senacr asun. a p~sta dll ~ i Constlttltçlo 
~OI'It<ICia buaca ratetmu~ar o irmrtu= ea m&dláa pto'Métna para 
lema-lo ma tac:10na1 e mas l':iiZtlawi. Neue sarcóo. pi'OpOtnOS 
acriiSCMtw. o:omo prUIUDCI:mt p ... a adiçio do ato. a &:ltllmplo da 
QUe eorma c:ta ConsutuiçiQ ital.ana. a &:rc11110r"al"*'a ~ da 
rn&d!da. alllkn c:ta :Na ~SÇ~énela • nttiiNància. hoje PIXID na .-t. 52. 

Com efeito. esdar&ee o Professor Macnado Horta. "caos 
'""""*'"""';,;;ain· noa da nec.Uidõlda • dll Uf"96ncra enset.m venflc.;::lo 
maJs nçorcsa no ,.zl:o Cle aam~:ssrbiliâ:ilda que no euo de r.t&rinoa • -· . Por outro lado. ptOpOmOS a subaMslo 0o: giM'a medida 
prov1sôrill em auu espOon: uma pnme1n1 re.- • ~ 
fiMncan. can ~ da.~ eam Vlglnc:ia imedaatll tat c:arno 
ho;e previsto. e uma sçmdlt ·~• para u '*'- mDiD. 
indulive ~ tntrut*ia. Essa sa;unao tipO·~ m&áida prr:t\'I:IQrla 
nio entra rrT'Idi •••ta. em vrgor, mas .,.. sa o CCI'II;aiO 
N*=X:Inlll ~ os seu& prHIUpOStOS d& ~ • 

exnaCii:•ia niiCII:IIJdaOe. urvtndJt e rel&vtnc::la - no;;;.a,....;;;po.;do;; 
quina dia. Calo o Congreuo N~ nlo acolha os 
de a«niulbi~ a rn&CIIáa ~ ~- _.. 
a.rtom:meamema a tramitar como P«!JIItet do lei da ilt~Éarla dO: 
PI'8Sidente d<l RepUblica. 

O. outr.l panet. prnpomos a dilaçio do prazo ncr qual a miiKlld:l 
pccvtsclna deve sw converttc:ta 111m 1~ dos atua1s tru'lt;l para cruantma • 
dnc:ct Clias, com o fim de que. asp.a:illment& nos ases da matOnas 
po!6mtca controv&Ctldal. er:asta tempo suflciarn& • o qua /tojle r1Jo 
ocorre· para qu11 o Corrgresso Naoonat discuta amplam&mlt a mllodida 
provtsCtna. 1nc:tusw. c:am: a p.articl~ da SOC3dad& CIVil, antes da 
d&Cisia final. 

N.&o ot:Jstant&. cremos que n1o sena adeQuac$0 ~ tnUito 
o lllmPO dentro do I:;Ual a mllléd.a pi'OVlsóna dev:il ser <11~ paio 
Con911sso NOCIOI'Ial. em rado mesmo c;to ~eu earilttr dlt 
provrsonec:Jade. uma vez c;ue. caso I'OJGttada • ou nio ~dentro 
do pr.IZO fixado. perdlt ela a sua efidoa df!Sd& a ed~. diVI'!"!CIO o 
POd.,.- Lçsl<ltNCt dtSQptmar as relaç.l:ii!IS jUt'idtcu gerac~U dt.n(rta a 
sua vtqbnoa. e ocare atA auamo m<ltS tl!tiTIPCI ~da &OtÇio 4a 
mectraa DnNtsóna. rr:ars c:tdle:t se toma C1Sopltn• as retaçCin JUtlàicu 
nota ongma.Ciu. 11m' razio Cla presunc;:ao Cle establliáade diluas ......... 

Pot fim. a ~ PI'CIDCISI~ tem C1 obJ&tMI c:te &Stab&IKw 
QUI. ~.n~a vez. transc:om-:to o 1aoso do quarenta • ano:~ dtU HITI a SUII 
aproyaçlo. a. miii'C!Icla Qer-dea etlc:i:oa • nio podd ser t"MOrt:aaa no 
mesmo :ano ovd 

A .,H propósrco. renaltamOs aQW crue. mesmo l'laja. qu:ane10 

se adnntlt a rHOIÇia ao meolt!.l ortMséna. essa POSSibdiàad& eStá 
hmrt<lda à medida !=1'0Y1sona ll!JII r.~ rot ~ no praza 
ccnmtuctonat. ~ sa estMOanoo ~las C11J.1 forwn fiiJ&ItadaL A 
qu&S!i&o. a!lâs. Fi fel cb.tatO c:te <lcrec:t:ilç3o do Sucnmo Tnbunal 
Fl!der:tt ~· OIIIC!Oru DOI' unarumoCI:iiOe. ~ det JUI~ c1a AOIN 
293-7 • OF. ~"a retetç:Ao oartam.mar c:ta moorda QttMIÓna. ou da 
s.v Cr"CJ8t0 da convii'Sio. arem oe c:t&SCCII"Istttuir-ltl& u tunc a eftc:Ca 
pzidica. cpwa uma o.na 1'81avant& car1sequtnoa df oruem PQtitico. 
tnstra.IClcnat. que CONlst& r1a lmpc!SSII:U!idad& de. C1 Ptllttàenta da 
Repw!ica renovar assa ate ~legrst.:auvo. de ~ cautllla"'. 

N'a vOtdaoe. a rnovaç:ao que ~r&t&uc:tauos quamc a eua 
assuntO vem r.o sarmdo da fixar o PfUO_ demrt~ CIO quar1 o P1"ftiOIII'I!& 
da RlltPWlbca não Pedera reectrtar medida prt)VISÓiia nlo aprny.sa 
pelo Congrauo Na:zonat no mesmo ano eM!. Ali& reaan.._ ano 
QYII, 11 njo Sesdo lt191SiatNa. ~ O ~ da t&mpcr dltl'lnído 
001'110 S&Uio l~a (art. 57, c:aput. cJC f 2- i:1a C.F.} _.,. ele 
rer.rtnoa aoa atm dei PoOw L&gtslatJYo, mas nto - c1o Pod&r 
E:rca:wvo. (IIJ8I r11o tem r8cuso. e~ sua altYicladM d& 1• de 
jllnetro a 31 da deZarnt:tro, ou:~ dl.nr'n todo o~-

No mas. l*ttarrmnca cem· a nouar poslÇiro qu11111:1 • 
QU&stlo da :ambrtc m:aterrat ·ctq lniCIIdas pr'CVISÓnU.. t.ogo. n1c 
~a hmnaçZ mamn#c:tu m&l:lda Pl'fJVisónaL p_.. nos. 
~ r11CU11áad&. ~ • relevinoa e c1ispondo o Govemcr Cle 
base ~ Qt» ga-ara:· & · aprovaçlo- c:ta: rnemdL r~lo d&ft 
Mva m:~~cres r~. ~ a ~ qua poc1e ,.. ob!&CO de 
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medic:!a prcvis6ria. Iuc ~ bMt ~ em multei: mCII'IWitDs o 
Gov6ma tem q~a · IM'IfNmw, com ·c.lendade. õllaUntCS os mas 
dtwtrscs, Soà p- de ~ grav.. prwi!UÍZ!:I$ p--. O ~ 

públlco.Entim. antli·t~ ~- .~-~ ~~ ~isi.. ~da 
matft Pa"'l c oom dHimpenho dQii riosaoS ~ cuç ..., 
sollcti3mos c ~_doa notns cal~· o.- a ~da prc!pCIQI 
de omend::a• Ccn:stib..u~craJusbflcactL · • 
Ve{am 1:1.-n, estou cnanoo dOIS meeamsmos Estou dtndr:l vetooá8:le 

ao Governo sem ~1'80:mCIIItcrs form3t~tD. ace1ancta a r~ da mlldicia. 
E:sf?u. ~ d!'ls. QSNII:I PE'JI dZ' veloo~e: um., o czwl tJt9*1N d.u mlldlda:l 
t'irwncftas. Por~. ,a ~o ~ rwtaçao c::amblal da~ btastl .... l.m 
que onuw Mn v.gor de fcmta lffiedl.otta. PCII"QUe ·a.-disc:ussio pelo Ccrngntssc 
Nac~on• inviabiliza o ato: outro. o anat d• medidas que o Gavwna const~ de 
urgtnOa. n8CesJidada a retevinet:l. ~ qua dOI'Itrn de 15 dia S*iam 
~ Nlo votada a urginoa._ necesSidade o ~tevànaa. a ~ CIOUCanll • 
nlci'PQdena Sllf" i'Md!Qda. Mas votada a urg6;naa. nOCUSIC!Kte e ntlerincia. ela 
omr.an;a ~. v1gor, mas o precasso cont1nuana tramrtanao, POdendO ser InClUSive 
OOjeto dO wn;a modlfieõ1crãc. 

O SR. PRESIDENTE [Jo:sacnat Manr.ho) • lndtlSIVO V. Ex"' !eqrttma o 
usa aa medida p!'OV1$Cn:a para. rnéiMna tnOIJWia. 

0 SR. ROBERTO REQUlÃO - Para m~ína tnbuWia. desde QUe c 
Conqrasso acena a necess1dadllt. a urçãne1a a a retev~ A pamr du:H 
reccnneomant:c. estarii em vu;or. . 

IIm VIgor? 
O SR. EOISON LOBÃO· Mas no curso dos PflttlltltOS 15 diu J.i esta 

O SR. ROBERTO RECUIÁO - NJQ: so a ~ ~ nX1 

O SR. EDISON LOBÃO· Mas ten;a aue esw. 
O SR. ROBERTO REQUIAo. Nlo. 

O SR. EDISOH LOBÀO • Se essas m:;n*riu qu. siCI dO exnm. 
urglnoa. • Nql.letem atrto SI;Jia lndt.:slve. lev&r8m 15 dias. Cl~ o ol:ljelo. 

O SR. ROBERTO REQUIÁO ·Hoje a maten.a tnbul:lna t.-n o pnnei~:~iO 
da a'J!Jalrdade. 

Vejll Dem. eswu uparanacr a m;atW;a financ:ua da maúrria ~ 
A. mat6na financ.ra tem a necnsrd.aà de srgJio, a m;Jt6na lrlbutária j nlgláa 
indtwvel:lefo ~:~nneiPICI da anuabcbce. menos o CPMF. 

O SR. ESPERIClAo AMIN • E outras~""' eumpb. 
O SR. RO!IERTO ~UIAO- Clan:l: mu nasu cuo escau ildmrtinácr 

Qt.- W1IN em Vl9in=la diiPQL:I de votma a n c IU'd.adlr, ~ e ntladnoa. 
EntkL a mat*ia tam que sw raolvid.a palo Congresao Nacional. S. o Governa n1o 
tivw IMIONI para taat iuo. n1o tn ~ a poasbiliclade Qt edd-1& 

estou p.ando cta mmna exwnincia de Govamador. ~ neonaidacie 
Qt tetmos urq6naa em certa mcériu. 011\'ei, no entamo. h..,. um ac:orOCI com o 
CongrHso. CCilft o Le;dllltlvo. :sotn nu necess:dl'ô'. UI'Q6noa a ~ e o 
conoetto dlr nec:aUIC!ade ' 1m.11t0 Importante. porque toda a m-*'i8 de lei i 
~ c:uo a:rntt*Jo, nlo-- matjria cs. lei. Mas. necusidl'ô' ~' tm 
cancadO ~se~ ao COC'ICIIrtr:r dO ~lev*Ca • urgtnoa. 

O SR. PRUICENTE! (Josaphat Malnno) - N• ntiJI'do ir'i'onMl. todos 
podlrnol; ~- inc:ttWve o Prestclenta IIV«ttUal. 

Em slntne V. Ex- acmrta que ae pca11 ___.., rl*lda ~ 
tdn~"*'ria. 

O SR. R08eKTO RI!QUIAO - MMcs com r.-;to à "*'riu 
proibida pela Constituíçflo, Pocillm·H ~ mediciU ~cem ~ 
is nwtWias de irnc:i::l!:rnl do PoOar Le;lsl~ • dO POdW JU~ici*io • de iniclatNa 

-""~ O SR.. PPU!Sltlam! (Jouctm MMnhc) -e soln aQUtlaS a ~ 
da~ nlo "• nennuma proeç:;to •~ssa.~ 

' O SR. ROD!RTO R!QIJIAo- Pode. dasde ~o Congresso Naaonll 
raconhoça a necass!dacle, urgtnaa • ~el .... inoa. 

O SR. PRE51DENT1! (Jo~at Mwtnno) -~ • palavra .o 
nctnr Senador Jade~' B~·. · 

O SR. JADEB.IIAR!IALKO - Sertedor Josapnat Menmo. dlr l.rtur& dO 
nbalho oferecido por V: -ex- ,; da exncrsrçlo do S«Tador Robefto Rllql.do .a 
rftPedO dlr c:c:rnsu:s.·~n sacr. o t..-na. .ancmt~ aut o Senador ~ actTirtlna a 
medida~ em relaçto • matiÍna flnancetn~. nlcr • 11101 

O SR. ROBERTO REQUIÁO • NICI. mWIO:I a m-*ilr ftnaraira. A 
m-*nl1inal"atnn por medu:la l)r0Vls6n.t. 

O SR. JADER BARSAl.HO - Sim. medldl; am ~ I'UÕIMA enaw em 
V19Q1' rmedl~. M.atena fin....:atra 

O SR. ROBERTO RECUIÃO- N~ tl'ltMãriL 
O Slt. JADER. BARBAl.HO - Sim: nlcr lnbUI:iria. !MI em ret._sa * --""""""""-
D• cena forma.. ccn::omo cem o s.nedOr ROQUiio.. No antanto. ~nl 

o tmlD et~ por V ~no Ql.- cz: rel;)ellO U m~ em Ql.- pudtrtse se 
~. Att- porque. ~e. n.1ro eswnos toqalanOo paa. aue 

Governo: estamos alr.rando o texto da ConStrtt.nçJro. lt I)Ortan!O, p.a tQéos os -· No caso. prefiro c;ue 1'13!1 a rutnç.Jo *" rat~ as matkiu. • que o 
Gowmo. everrrualmente. com a marona. possa tr;rtar c:• asswuos QUe nSO 
mereçam c tr.namemo por medrda orov1séna. Pnmro a H1nJb.nr aue V Ex- ai 

estatratacau. em qu1 pese tcoltrer que essa astn.Jtura que o senitocr Roberto 
Requrkl e:stab•leoe. d• 15 dia • ~grande vetla. 

Pen:so que é fundamental. na quutJo da mad!da... _ 
O SR. PRESIOENTI!!: (J~ Mannho) • V. Ex- eá ~ a 

bdtl'eaçlcr que ... te? 
O SR. JADER BARULHO· Sim. perferto. 
Em re1aç1o • quqtta da medica Pr'lMsOria. panaa q~» o d.oo 

fmdamemat. tanto PCII' parte dO ex.cunvo e, pnnapatm.nte. dO Lçslativo. na: sua 
açla fiscattz:aaen. i a C~U~tftlo dlr aclrru:wbilidade. O Legzstauvo hã qua dizw. llt!'l'l 
prtrMII'O lUgar. s• admite ou nto o ~ aa ~ da n n•.,. ou da - entio, creio QUe fttllbelec:er ... prazo de 15 dia. cl:lrlg:cóno, p .. 
que o ~ se tTW'IIfntll sotn se. de raro. o PrUJàw!te da RepUblica. o 
Chefe do Encut!vo. tem a necaaiclaée de baixar a medida é ~ .wn 
mumo da ~ de mérito. a:artanoo a PCIIÇIO de !Mdida flnanc:en. 

Conc:aráo am o Senador Espendilo Nrwt rn.c. • .,. ourras 
~ f ... ~ dtltliill•ractaw medicia de naun:z::. nn.x:.n q:l.» Mio 
~ mr.fttrJrw-. t•; c ,' oupen»m, porc:omptatD. autilld&le, c1a1m 
a IIÇio càl rnecaa 

Prefiro. ~ o teDo elaborwX!r per v. &- no ~ diz: rNI*IO 
-60 dias. 111\'.ndo em coma ca 1S a QUe o Sen.oor Robencr R~ s. r-.. 
p.-a a admdatt:llbctaoe • ttawtut;..,.... .-n Cll'tli«< O. lei. em ~de~ 

.a '" ~ laiYcl enganar aa mrna parta. cpa o Senec:lcrr Roberto 
R«<U!io ~ a 1fari11taç1cr na mo norma~ cu nto crttlnirio. 

Prefiro o tlhttr lltabcndo por v. ~. porque. se a medicla ~Já 
1.,.... 60 dia • rnaa os AS da~ terianoa. na cao. 105 dia p.-a uma __ ..,.,__ 

Hi um dHQaa do CC11"911_, perwtt~t a opiniio ~ por l'!jo 
deóelr. L.ogc, :se o Congreuo niD c1eaae em 60 dia& e. depocs. nJo decH» em 45 
dias... . 

o SR. ESPERrC&lO AIIJN- Seqn qa nlo dec:ide.. ... cmo-a. 
O SR. JADER BARI!AUtO • Petfedo. Entlo. a Htn:U1l diO ~ ... 
O SR. ROBERTO REQUlAC - Na v~ n.lo é em 60 di.ac: é em 15 

mesa .olS. que somam 60. , 
O Slt. JADER BARIIAUIO - Sim. ~erleitc. Aoeita os tS para a 

.admi:IS!blr,daoa. A pnmewa IMnlfutaçla nt QU8 ser em ~ i acmts:&~tX~Idlroe.. 
Quamo ao m9mo. o COI"'greUG tllna ma1• 45 dratt em nJo ~ .. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO • Conftl'teose em I:II'Qeto de IW. 
OSR.JADERIIARIIALHO -.certo. F~a ~ .-n Pf'CIMO ...... 
Em ,..,_;;., a 11U11 QLIUliO oo ano CML disoordr:ll do Seneoor Rcbeno 

ReQualo. I'On:IUe nllll a c:anvocaçio do c~uo Naaonal: no Pt1IZI:I de CII'CO dia&. 
Se • de~~ a tMCida ~o P~ aa R~ tem qta~ oa.xar. i 
m&:ll.l'n d8dO IIII ren.xto do e.cutrvo em~ i CQ'N U!lax:cliiãia QUe 
o Cc:rngrulo deVa... . . 

Pon1nto. di-=nlr:l do Senadcrr R«<eno R~ taa::caJ•ra *'~ 
...-..o a .... quaclca. MaCCII'ICCráo em~ • ~ ftrtlnc::na. no MmJdo 
óe C11Je deva ....,.. em VIgor ltne1i ••we. • peneo ~ ..,. um bom C*\WII'Io 
... QUeCio de ~. c:mo ~ ;n:r;a. a QUHtAo da IICl1IIS:IIbdiciaOL 
~ ' o IUizo I)OIItieo ~ a ~ va faw em nNI;Io à ~ • IIII -

Emao. em relaçto aos trH lt"'em)!'. pareco-mo que os snasos x. XI• 
XIII. ao art. 48. eu mantona ... 

O SR. ROBERTO REQUIÀO - Aeal:larn:to cem a v.g6ncra unoc11ata. 
Nlo e Llfn3 med~ provisória .; uma u-am1taçolo aceteraoa. 

O SR. JADER BARBALHO - P~1to. J:i c:~st.li: nas suu ~ 
Sr. PreSidlttttl!. ~ esus as ecnsrder:II~CII crua eu quWl.lr faz:llr. 
0 SR. PRESIDENTE (Jo:saon• Manntlo) - Com a l:lalrn'a o S~ 

Roberto Fren. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Tonno a rmorossio de QtJe, já que 

nwnos dtscu'Jntto wma emenaa ilr Constrtutçacr. ~amo ma1s enxuto for o Tex!O 
Conll'!ltUo~ melhor. Talvez: ccmeça:nos a entendlll' rsso num pn:cesso de 
~dfl~alrza~a'. 

O <:~ua e 1\Jncamental na Q!..Oestlo da moc11da provrsOna? Cr•o CliJe ht 
um consanso da ~ e neceuano se ter a m&eUda CI'C'IIIIÓna coma M"'saumemo dO 
ag:tiZaÇiQ. da ur;Gnoa e de trtterv&nção. Q~dO houvllf neceurdade • conc:oroa 
ClUe se coss.a cotocar a auestão da r:ecess1dade - do 1ntervençio do Poder 
Exectmvc. SCII'la t1rar !.lnt rnsm.tmorno tmt~crtarnl! dO açio cotitiea dO Exeart!VO s• 
filo oessemos a et• essa caoao~e logtslatrva.. 

Portamo. n,a um a~o no serm1da dll QIJ8 a ml!dtda pn::Msória deve 
con11nuac. Mas Qual .; o çrance d~ QJe temos? Em rzz:lo J::a ~ 
regulam~c. da n;lo-datlrm;:io daS cl.:tiSIOIIs de ecu;Jo. temos uma II!Çisl:.çlo. 
I"'CC Bras11. ;::rovrsór:a e ClUtt rrata 011 cruestOes fundamentais. Reec::~~çOn Sl.n::essrvos e 
com l,li"TI:Il caraoenstu::a ;unda r:~a.s rm&ressarne~ c• JO ttm 3.0 dlU. muda. ~
na reed!Ç1o. o Gcvemo ooc:1111novar Os ruralistas. por exemo!o. usar.am 1sso ;i fõl~ 
e de lomta ate mu1to 1M1eressame. N.lo omoona se soe a forma de bõlf9aMa ou 
d'Wnagem e dare· E isso ter lerto. 
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O 'q~.:a é funaamental r-a O'.lestáo? A !JMmat'ltnc:ia da mlldida 
provrscina;, rr.as a sua J1m11ação e restnç::;as 010 seu uso. 0-..:~~t O a restnç;kl rrwor • 
mars rl""''plJl":ame"1 9~Sm. ai seremas um pcu:o :Jr<~gm.;Wccs no 41A àtz msP-rtQ "1 
nossa avaliação soere o Ccn;:-assa Nac:onat. cors não acrantll p8dll' &CI Co.~sso 
oara ~o que o ur;~me ou o qtoe e rerovama: n4o .aoranta !leáll" ao C~sso 
®O So!J ~~~ e du;:;~ sa var aánm:" ou não. ati!! cerque essa ~tsSZbilki&de Oll;llte 
hOJe. Só qtllt rssa nao S&ra: efatc nenhUm e noto há nsm. P~ M 

admisSitlll~. CQrquo as ccmrssOa não se ratlr:em. A ~ lllalte 11m 
razio aa auHnc:a da pron~ dO Congresso. 

O SR. ROBERTO REOUIAO. Mas a admrss•l:lili~ • ck1 ~-
0 SR. ROBERTO FREIRE • Mas tamclim esta drta lâ que, dentro c:e 

30 dias. voei covo se ~- m;ws r.r~ so ~nunoa: ramtliM! nto var n 
prnnut'.c31' soore a admlSS!brlláada 

Entao. n:lo vamêl pensar QUe ó umt1 llttlti'VenÇio nosu que vai 
fflOIVW' a Ql.les:io da medld:liXO"'JJIna. NJo. o que vai resalver • a SUII vi;*1oa. a 
v~ dllll 60 dias. So "*' f~ ::lll:ll'eQI.d.a. trz'lsfonM-H em pt'CIJIIto da 1M. Deoca dO 
-=r. . 

OSR.(Naoldsa IIÍ. t-(lrwuálv.t.Forado~) 

O SR. ROBERTO fRE!Re- E dai? Qual ã o ~lma? P<.'- o ~ 
111o • dwaMdo ac Pnnrdena apenu di!Jixa do s• lei._ nlo ed mas IIi~ 
vtgeu dUr.lnta 60 dlu. Em Te!IIÇia aos efeitos. se ~ eSHS SM.-rt 
te'JOIYidOL A~ h, ,,,., ~ esti ~. nta une preoso ml.ld.-NCL S. nia fel' 
aprovacillll mOCida ~- . 

0 SR. (Nio I~)~{~. Fcn do rmcrcl'one..} 
O SR. ROBERTO I=REIRE- o.oc.m.exp~ic8r. 
O SR. PRESIDEHTI!" (JcYOIW Mannho) - Su peici1ria 11 C8dil. ~ 

qua, ào ipaml•. \J.IUM o tniO'Cib!e psra e(edo da-~ . . . 
' O SR. ROBERTO FRSRI! • D.o.m. aó ~o orUin*ia. Nlo 

vamo& dilcutir o dàlhe. Vlmlla diSCUDr ~ que 6 ~ O 411: 6 
~ A mlldida ~ tri vtg6ncra da tantos Ci.: M ~ !ar 
~-'•se~-prqa1r!delei-~P--*•~-• 
n10 poc:leri: s.- I'Hdbáa, Aclb:Ju,.H! Poclerrlcllr â d.l8cutr U ~ de 
rw~ev~ ~ • noc:e....-... Mu niG va ser atrav .. dlt ~ 
~ adtTI!SsiCdlàacfe, ur;Ano. • rel .... tnaa ~·vatna~ d.._ ..... ltQMra 

~ ~its de mlldld&IX'OifiS6na O que amos fazer • a1ett1r .a Gov*"' 
~ w CUidada. que e maana_. QUe se~. sob p- de 10 tM' eo dias 
p31'11 1~ sem ~açlo40UQ:!:slatnto. E acdOul 

O SR. 'RESIDSrT'I! ;Jcsaphat MannMo) • Isso •mpllc. o 
r.:cnl".li'Cimemo c: o QU• O • do.O:..I'I~O e matên;a de m1KJ1da prev~sória. . 

O SR. ROBERTO. FREIRE • Sim, exat:lmern.. mas por parte áa 
matona do Governo • ~ daWc:l!darõli~O nossa. Obno;atOI'iilm!IIU d.ut~~ de tet 
vtljll!:nc:a. E o -qua e impon;1r1!1!? L:mttar em t~o:s dl!l m:~tOn.a de fcrma mu:t0 
ot:)tluva. pc:ft!UII, t:OidOII-m!l. mas fOliar c:a finanç;u 01.1 tn~ ii algo tio amplo: 
o ®• a- ®• stgrufiCõl finançu • trtbl.itaç!o se começa:mos a rniJC1.- algum õ1tO 
admintSTraUVO dói R&ee~ta Fecl.-a? Estcu tratanoo c:e tneutcs.. Oiretariarrte nlcl 
astcu ~lõllndo do •moosto. mas estcu talando o.a fisc::at1z:ac;;lo. estou f;alanao Cll 
OC'gl.nlz.aç:kl dll Recam1 Federa<~. assJm est01.1 tratanao da mattnll tn~a. 

?ode ter relevãnc.J a1guma co1sa desse Crpe? Pode ter ur;Onoa? 
vamos fic.r no suojettv•smo. O q~J~ 8 mar1 tl':"lPCIUmtl ê a QUOstio OOJetlVa: lrmrt.ar a 
me-o•da orovtsór•a. QUII não oOCir.l s~ re!!lcutada CtJarldO re)elt~ e tMt um pr.u:o 
de vtgenoa soo e&na de. n.io .:10re0ao;~. n~ CCI'I:inuar" sltl'ldo reeditada ou naoa 
acorni!ICSI'. 1ranstom:anao-se em P'CJO!O :=e 181. codenac ser ordlnánai ou dentrO CIO 
rt!O de utç6nela es~. E~! 

E o Congresso. s• n:to vota" e 311 t:v• Rito ,..-idlco de intectlato. 
poc:. tratar dOs ofenos )Uridleos gfndOS peta med:tda ;II'OVISÓIÍII qa ~a IUii 

'Vl911tl'lt:r:l •• PI"'IIUm ser 1'8SOI'-"Cicls pelo Cc.n;rt,sso. -PU. e 'sll'nPium..,.. tW 
ol:lset1Vamente um fii"T. l'llo s~ permitido reedtÇõao •· diiPOIS do Pl'IEZC de 60 d!u. 
l'llo 11!tld0 SidO acnte~aa.a. w·a PI'OtlltO de let ora.n:in.a. Acabou.. Isto ' o ~ va~ 
valer. ;:H·onun~ ou n!o o Congresso: as comr.ss6H podem di:tW se 1t 
admiSsivtll, rl!tlev.:~me. ~ • .pode fazer TUdo ISSO. mas tem un dado ott,ltbVQ ·o ,._ ~ 

Feito ISSO. esd; rnaMdo. 0 Governo !ri maca AIIGG eM!ct..- e O 
Congr&SSO. mesmo n;lo CIU~ tar responsabilidade. a IIIi C:U.CS. chuo. Tom.-ae 
sem 111génc:a a mOOic!a ~pror~UnC:~e-le ou 1'1to. 

O SR. JAOER. SMBAUiO • SINIOOI' Roberto FI"'IA. V. &- rn. 
piiii"''T'!~uma~? .-

0 SR. ROBERTQfREIRI!- Claro. 
O SR. JAOER BARBAUIO • OUitCI apenu disa:.dlr de um pcn;o. 

Se a medida prt:MSêna. nto nvea. efeito una::RD. eu ~ com - tua. 
Mas a medJc1a pi"'\\lsóna tem *to 1mediato. ~. se nlo se ....,.._ um 
olw1l:c deln3tilnu... 

O SR. ROB9TOFRE!Re • Nlo. ao~ nlo -.z ~ 
~ nlo t.-tla. .. C«lcoráo ... 

0 SR. JACER B.UUUiO- V. E:c- ontio con=na? 
O SR. ROBERTrJFREIR!. • Conccroa.. 
O SR. JADER IIWaAUiQ - Entlo esti 6timo.. Rltft. 
O SR. ROBERTO~· O ~ nlo ccn:cnto. per u:.nplo. 6 ~ 

a fir1.-ara .ur. ~imediato •tll:'ll:x.rt.ina nAo. Que diaba i iaa? Esll:u ~ 
a segw"'te: emra tudo da tmeaia. M.altk'lu ~ nao POden'L-

0 SR.. JAOER BAABAL.HO • Nisso estOU de Katto oorn V. E:r!. Nlo 
CCII"'CCO'd• cem o Stltlllócr R~ Reqw.kl. 

O SR. ROBERTO FREIRE • Nlo. nla li- q1.111 t1lo tn. n"laiMa: IIm 
matW!a. ma.s o tundameral nao e mUlto a materta porque pede lltldll navw 
disa.::s.do :soere se .aQUeta mõl'lb efetMamem. e finat'ICOII'L t:"~ ou a cp~ fOr. 

o ~ • que se tenha o Prate 11 acatlou. poraue ISSCI ti ~e sotn ISSO 
n1o na o que s. disCutir • nao hâ o ~ ·~· s ...... aia decCrndOS e 
ac.bou: se n4o fOI aprea.actL tr.ll'1stcrma-se automaaca:nertt~~ em pra;.to áll 1111 eom 

. trWrntaÇ.Ao ort!mina ou. at!Tift.de urgitno.a • Isso ,; um detalhe que u pode l'ftON•. maa ~• • ao:ioou. E nlo poa.swrHC!JtaciL 
O SJl. JAtiER BARBALHO - O P1"1= "'stabeleeido de 15 dia m. 

p.-.:. da macr t.lbl~. poraue i a aado do juizo colitioo tD ~ ~ • 
qu.l Só d..,. ser exen:tda. utJ!izaáa polo Exeeuavo em am.r dll urç6naa. Foca 
disse 1'11; o pr'Oftlto de IIII em 11191m111 do urgtnoa. establlleoào pela ~ 

Entlo. a"'IIII ou. IIISSft 1.5 d•as forçaTI o C<:lr.oreua a '-:mr o fl.liZO d• 
llll3m:sSiorli~ e fer;a o Exoc::ut~\ICI ;a ret'lot1r au:moo manaa. Entlo. • ~ 
iSsO. Pomo que tí fund;amemal pnonzar o caril:.-e~ .dai. medláa 
provisória. Qu.ndo nJo hil exc.pc~onalld:Kie, o F'rM;dWIIII da R~ICII PQOtt 
utitim' um dlscosmvo da Constrtu1çicl oara a tr.,.ntac;;lo • ~-Uma mecbdl 
prtMSéne • um' medrd.a exceoCIOI'IaU&Sima. Hi ~ se e~. porta'rtO. um 
preZD- - pntnllln:r. d.....,• sw para Qualou• Govemo • t..m PI'1CtD para <11M o 
Congnluo. o~. dÍ9II- em pn~ro klçar:' :sso. lr'ldUslft. em fllvtr da 

OpoSiç;I.O. ce c:~ue se a01.1e;a meo1da que asta senc:o us.:~ca.. ott r.uo, • lnlll medlC!& 
em camer eKatpQor::o~l. 

Creit: GIJe. PQ!itl=tlnte. 8 intt~te:ssante que o Congreao ~ o 
Exoa.r!IVO afundo qt.:&. de fa:o . .; meotda O exeepaor.al. Pen.rto? Ê um d:láa que 
na<l óltraCõlll'la. o 1=1ra%0 contm1Jól co:n~ndo. Concorao CC1õ1 V. Ex- QW. nAo h.avenoo 
a reecu~ está e!tm~nadZ. mas e tunaamenw no QU• á1;:, resperto liiCI E;cacuttvo de 
estz" :o~lertadQ ~ o fatO da qu• só oode baaar medlcla Pf'OV!sória em~ de 
~•dado Se nao tlVIW ISSO. ele v.aal:laocar ... 

0 SR. ROBERTO FRE!RE • Sobnt esse prazo de quinz:8 diU. eu: só 
"goitaria de diZOI' ••. e preaso que SI: a:;a QUe No • o procl.ma doa 30, 60 ou 90 
d1aa ••• 

O SR. F'RESIOENTE {~ Mannno)- E:stj na r ... tk:IQ. 
O SR. ROBERTO FRE!RE • Exato. AlgLmu IMdidas ~ 

mnmo que nao 111p1m dac:!ue!H de mudar a moeda. QJe n1o podlt se nlo fel' 
eo!OCida na hora, geram expecrauvas e Ql.l6 dtnnce qwnze dias o CQngreua, ~ 
..... ~se acena ou~- J;i esta ljlllll':lndO ~1:11omu. A meoda ~ .~ 
g ... !JtM e~ sllja QUa! for. mesma que nto 3• uma muctança: ~ àl: 
moeda. dO cimbro. que Pode glll'llll' escecul.açto. . -~ 

0 SR. ESPERIDI.Ao AMIN • EsUi em. vigor. ela está em Wjll:r. 
O SR. ROBERTO FREJRf! • N1a. t1Ja. A propoa <b Sen8Ciar 

Roberto Reqtdo i~ n4o :1Ca1ta. 
O SR. ROBERTO RI!CULAo • M.-ca as financ:tllra. 
O SR. ROBERTO FR!IRI! ·E o QUe e f'ltwairo? O~ 6 ltibuto? 
O SR. NI!Y SUASsUNA- Slo roc:tu. 
O SR. ROBI!RTC FRE!R2 • N1o v.no~ diCiir d..,._ ~ o 

Con;reaa c:cmo um tOdO. V.amos HqUecw r:nms de vtgtnaa. Entra em vigtncla: " 
va"nCS limrtar par mattiri& t~:lo I)Odendo aQUilo CiUt' ter de lei mii;AIIm••ta. vamos 
defintr qual IÍ a elel'1co de matítnu que nlo pode 1 .. mCIIMI de ediçlo de tMdicla 
PtCY~sóna • defin1r aquilo que ti b.;istc:a. Que e o oCf«NN: 60 d!a • e Vl9llnc:i& NIO 
:IIX'IIO:Ida.. ~em~ Ge tnrnrtaç;;1o oe prqeto dei .. enio podli ..-~ 
per triOCC1a Pl'tM:sóna.. Aeal:lou! 

. O SR. ROBERTO REQUlÀO - Mu com HW1n1a dia ... I' •eomou 
l)lllfmal'1ente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - N1o. porque, diPOI* á .....,.... áial 
-sem IIII'~ delxadaillXICIIt'. 

O SR. ROBERTO Ã.EQUlÃO- Ma seu.nt.a dia tí 1om praza~ 'tia& 
mum:r longo para~ as c:onseQl.Jinoal.. 

O SR. ROBERTO FREIRe· E daí? 
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA • Mu a de V. &'I tMOkn ~ 

O SR. ROBERTO FREIR!: • Se!'l3dor Roberto R~ vamos tlltltlllr 
uma COisa. V ;ames para as QUestees OCJII!Itrt:U: 1mpeau" u sucearvu reecçeu de 
mocnc1;q pn::rvtsóna:s. e isso que c;uer&mos. funé:lmernaJmern. Nlo • ma. 01.1 
menos. ,. Pede f:IZIII" assun 01.1 t~Ao. NIC1. ~ ~ nio pode estar !OÇ!Siando 
:sabrltudO de forma prov::sóna e com a pn:N1soneáade do mucsar de 30 em 30 d!.u.. 
ao seu 001-t:traur. No momento em QUe se proiO. ai'Hdlç:IO. em que se ai o pcug 
011 VlgW\aa 6 se diZ QIJe. dOOOIS áaoutiO. Hrn reediç.lo. u-.MII camo ~de lei 
oracnana ou em rttgtnte da ur91inaa. osm-se d~ que o Gowwno _. ~ 
rnoi:IIIIUI' sua l:laae c:e stmenQÇ.Io p.va prcyar, dentn:l ae ......,. CU.. soo per'lli 

de oó ter Võllldo para sesserna dlu e~ l)roblemaa que vamos*' t;M raonr.. 
pcmonorn'llllll"'te. se Qllf'OI..l alguns diraltoS. 

O SR. PRESIOENTE (Josaonat Marinno} ·Em segued& ~ a 
palavra ao nom SenadQr ~lo Amrn. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presloenta. ptÇO • ~ ~ wna 
~liiÇIO. 

O SR. PRESIC~ (Josaonat' MannnoJ • Ccn:eclo a paiN'a .a 
notQ Sonaclor Ney Suasauna. 

O SR. NEY SUASSUNA- Sr. PI"'!SSdeeft. Ht8mO& falanQo aqu: at 115. 
1a mneL Ouena ~ uma l1'lformaç:kt de que ,. ~ ~ ccmo. !XI' 
tll*nPO. a de ,.,.. 327, q..,. veia abnll' • Lei a- 1!1.0:11. de 1990, que ... hi nu e 
Mia mesa... . fi' 

O SR. PRESIDENTE iJosachat mann!'1o) • Mas Iii iuo qW .. Q!*. E 
• isso qu• • to:meruoso para o Congresso. 

O SR. NEY SUASSUNA - E! a fo1 e<tttac111 com o a- 327 • cnegou ao 1'1" 
t .433. E ~-n abuse. 
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O SR. ROBERTO FREIRE • Isso nós n4o VamoJ resotv.r disamnclo 
~ :1 m:a~en:.. t:tsa.rtmao se va1 hav81' admiSSibilidade ou nto. v~ ~ 
proibindo ôl r&edtçao Ae.;bou. Pura e SlmpJe:sm&"'tlt. 

0 SR. PRESIOENTE (.lcsaph:tt Mannno) • SINdOt Joú Edl..wrao 
Ctn. V. Ex" tem :a pat.;r;vra para um aparte. 

O SR. JOSE. EOUAROO OUTRA· Cooccrdo com o S-.dar RobMo 
Fnm.. Temos QUe Simphticar. a[j P::tt'CIIJ• nila Veta como. ttm tennos pníticos. 
MPatW .1 dl:la.ISS;\0 de admts$1bllid:lda, quando ir.dw: ~ neceU!dad.e 
do manto. A p:utrr dO momorn:o am q~.te o Congntsso se tMr'llfaa :sot:w. a 
OlCU'illordll'làrra neceSSidade de uma med1á:l provisóna. ele est&. •:'1:11 pl2tica. se 
manlfestane!C sobra o milnto. E tmpossivel s~rar essa v~. pnmettC, aa 
admiSSICUic!21de. em QIJinze d1as. para t:I!!PQIS ai.SeuW' o mórita aa m..,._ Ac:tla que 
estamos 1ndQ CCntnl .; raalictade deste Cwqresso. Vou no C3I"M\\""o da 
sunptll'!cação. Aeho que !'SS:il b~ so va1 contntl1Jit :1!6 1)atll pad.- h;aver 
novos Pr.IZCS QUe n.to vaa S81" c:um;:mc!os. No mau .ntandw. o ~ s1a os 
pomes que Já foram levarnaacs. 

O SR. ROBERTO BEQtJtÃO- NSo cumpra o prazo. ac.t10U a meálcta 
prtl'VISÓn:t. O prazo ii fat:11. • 

O SR. JOSÉ EOUAROO OUTRA. Mas o ;:1~ tat.1 t p.a a~ 
ds mediCa ;m:MSétta. • 

O SR. ROBERTO REQUIÁO ·Claro. ~-
0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Se suum. dia • tTIIJICO. 11nt1o 

rectuz.-se oar.1 rnnt:l, Estou aberto a drscunio nesse conto. Agora. estabel.ca" dOts 
prazes • aoiS u~os ao mec:uda provrsanas arfer.mas. vat complica' miiS andlf a 
~~ 

O SR. ANTONIO CARLOS VALAO.AR9 - Nlo accntec::e IQQ no 
Congresso Nkl vau resolvei" 1"13Ca. Ninçuem var eum~nr- pr2ZQ, 

' O SR. ESPERIDIÀO AMIN - Sr. ~rMrasma. peço a oaiDra. 
. • O SR. PRESIDENTE (J~at Mannno) -~ a l)alavra .a 

noct11 Sonaaor Escenar~ Am1n. •· -

O SR. ESPERIDLlo AUl~l - SI". Pntsldlll'n. ll:halft.liiO diffclt, se nto 
I!Wm!CS uma corta dtspoSJ~ para' srm~lll'lcr a ~ cia noa1: ~ 
ctlegarmos a um!"-conduskl ~acif!c:a. dr game~; usrm. · • ~ • • 

EntotiCIO QUO OS dOIS pontos futlttar'nentau CJ,A a.v.m blillza' a noua 
aç:td' :Mft' qw comem!)!•. pnti'tetrê". aqcdto qu~ o s...ocr FtobenD Frwe 
meno011ou. quw. drzer. o daaa e1:1 rea~Klaae. o C!Ue temas hofe?T.rrm eua pura
ruo .• uns puta. De vez 11m QUa'ldO àtTira Uma prmema. A um p.a.;o de ~ 
lJmll '~)alta ~ WNI maç:&rcciL 'Aque!'a' COIU ~ $. &6 falCitL IJrM Puta 
pi'O\IISÓna ~ no tat dOCftttO.jlt ttaJ~ - eua (1W t a ._.... -~ o 
~~sta. 

. '.'· · Eritlo, eu~ delimtur'-., que sau .,. dll ti'N r:r-..a.. -. 
i~ no ~- c::atannenM. di;a-N de puugm~. onoe uilta ~ 
pr'tMS6ria a nlo eXIste riM!!il;:lo: No Estado CSit 5aru ColltarYIII a.te medida 
praviaóna a nlc 11r.1a:1t0 r'Mdlr;:IO no mesmo ano. no ano dvil Nio ...._ nla poda. . 
Ot.!'ai:trov- cu JlMia a vrgjroa;'ent.lc. o-~·~~ a canec. pag n1a fiear 
aQir1lnáO WáO' dia. .. ' . . . . . 

Enifi1da qu. eSM inodiiO noJ ~- ., ÍOgtftlo ptft:L Clu.A t-O 
~ I'OI'It01- Por qu. "* taa'mldida· ~? S.. ~ a E:mc:ulrwo niO 
PGálha álsoplinw uma ~cate disso per deaau:t? Pois ... ~ ~ 
Que til fazermos eua c:cncus1a à I"Nlidade? ot para en.n. ..,. _.? O 
~ di para tltC' da p.w que requ~r lei? O - pode tirar o. W1 Ot. .p • 
~da-quase~ disu ldiotlzaçio. • ' 

' O $R. ROBERTO RSXIIAO • {~ far:a do "*=n:lfon&. 
. O SR. ESPEPJDliO AUIN -Ache ~ esti m.ia 1*8 ~ dO 

~ i~i::açio:·.~.; . .. ·. · . 
· :-. · ~ e&rra c1o 1tamr. o Wl'lnO. sJO ptOVidtncia m••âsiim.-. TaM:z 

:se·.invtntuse -mi- a fama: cM o CongtHSCI rSbftCit C1U njo DUb11 MCIIII ti~ 
dli acrwoa;lo: E'rimetro sa r2tJftca cu nao: Mo poàll .nlndlr. E:11au ~ 

v..SiftlatiZa". 

..:.& O SR. PRESIDENTE (Jasaon.t Mannna) • AI «1ft o pn::tblerM. 
POI'Citla l!le ponoora um. llmnaç;lo . .a MCeUid:ldll de uma llmaçio. Par~ 
pata eamprar um carro para o vrC:e-Prestdenfe da R.públlea. • far permtttdo ...
uma mad.lc1a prevr.sóna. tomca-~ apregar a aãn!SIIbll~ csa.. depoca a .ua 
l119rttmraade fielm.-u. Ai o Congi'esa nio ~ IWI CCISU maia ccmptaxu. 

O SR. ANTONIO.. CARLOS VALADARI!S ·Mil ai n10 '~ n.n 
r•evarne. St. PntS«3ente. comprar um eaTO ;:lar.a o vica-P~ da~ 

O SR. ESPERJCIÂO AMI" ·Por tavor. estamos d'leglndo ao carne 1211 
~: eepQ1S vamos falar sotn a~ nia '<amol miSIU'a". 

Conccrcamos QUe liSO l'lio • .,. matWia passivei de um pra;.ca da 
~:ti e1 c:.~•~ .. sso ~ sena lfWet'1a oa11ivei Cla emenau • de~- lSSC 
sena m:nena de r.aul'icaçjo au nlo. Soer. atua mat6nu. drn.mo. Sim ou nAo.. 
Nla rena essa rno l~lattvo que .1 medtc1a pravtsóna ~tem. 

' O SR. ROBERTO REQUIAO - Adrrnsaivet ou n1o. 
0 SR. ESPERIDlÃO AMIN - ~. Ratrt'lca ou nlo tabftc:a. enc.rrou o 

u.unra. Quer dlar. n.i mawnu paulveis cM decr'em - en.nat da dectaiO. mal 
poaemos II'IVWtml' OIJII"' l"'orM • que o Congrusa ran&a ou n1o. 0-.::os. • ~ 
lll"fttW" em d1SOJSdo e1t1 ncma: ~ .......- a naunu da ~ O 
Gci'o«no tu. a nós podamos dtZW sm ou nAo. 

O Sft. ROI!st'TC ~lU!· lll"'lcio da imatwnçiofara áol'l'licrofor..) 
Tatvu se q~.~~SeUa nuto it1c8na\<) da mCt4a ~ ..-n ...- sencb 
~ NO. emmos ~ nu nouu Ordens dO Cia. Cua I)« Caaa. 
murtos PfO!MOS. Estamos com auvidada legdennta ~: n10 .-no. no 
"-"""· 

Nla ser se UM ll'!tnsunN. como uma ~ .. • trsrnJtaçto 
dll medlcill provrsõna M dose tal como se aj no euo de~ da lâ ~em 
cada Casa. a a~naa emrau.e na Ordem do Dia. I~ po0ena caloclr ~ 
c:n.;aue no prazo dota. elll tana ~ socn qumqu.- cura cccaa Ctao ~. 
na Ordem da Dia cM cada uma 11:1:1 Casas. t'..i vora;to. Hd. havMdc, 

O S!t. PR.ES!QENT!. (Josapnat ~) • Conc:8do a pai.rn ao 
S.-.dOr Espandilo Amin.. 

O SR. ESPERlDIAo AMW • Sr. Prnldarft, admitida qua M ~ 
ai.- - m.carusmo. di<;amos, ltUQ.MIC. A medida ~ legq!atNa • vOft'IGI, 
cf'lanar aSSim - ea ~ am mau ~ l.lmll ~ razio para .., ducnUI: lá 
i u-m:amera~. No nosso caao.. ela tllml qt.e s.- c a tiWi taóJ pca ;u dual C.asu.. 
Nto etnra nacte. na Ord-em àCI Ola antH dll medtda P1Mit:ria. Na:la.. Nll:l uma 
pauta sem ~ aa medida pn:Msória. No mMI E3mdo • UDft. Ntn:a l'lauvll 
caso de medida pravtlétria nia çreoac~a em Santa ~ 

O SR. ROBERTO FRE1R1! - Se l"'ii M 111m reedlçlc3. 
Agora da 60 diat. a tra'l'lrtaÇio ., ~ 30 cu. na Clmml• 30 

dia no Senado. :wc:auiv.,... 
O SJt. ESPERlDCÁO AlltH • S; s~ Vencido o prazo 1!1 

ao:niUibilidac:s., ..a na pa.u. Isso va no& IIJOgr o qul? Utnpw d:l E'ltluíç;IQ 
maáldll pi"'''I1Sáia. rsao niO' dllat. Quer da:. 6 I.Mn pouco cile ~ O ~ far 
da rnaC!ida PfG\'IIÓiia. a que va sobtW' ecma SMda carr;;M6i m de I'Mdr(la 

pn:Msé:na. ISSO • para &prWCia', Sa • impcnante. tem - MI' &pNC.a0Q e 
eratrQ.I·M O Ull.lntel. Coloca 1U0 na C~ a a R~ qt.- .. ild:I!:UL 

St. PI'Mldente. era usa a miMa contnbl.uçio. 
0 SR. NABOR JÍJNIOR- Sr. PI'Hidente. peço a pai.m.. 

, Q SR. PRES!DENT! {Jo.aapl'lal: Ma'!ntlo) • O Stnldor Neoj S~ 
hiMa pedido a palavta aut de V. Ex'. mas achei qu~ S. Ex' i* H I'WiirOu. 

Coneeda a pa.~awra 10 Senaáar Nabcr JUnor. 
O SR. NABC:IR JÚN10R - Sr. ~ entancD que o.-no. 

dde...,..,~.ot~.~.-r loeb a nosso .,.mo • .,. viAC'IáO t~ .... pn:Ciama dai ----Aoora m..no, ru c:cnvocadCI 1*11 dual rane. ciie Camilli5M 
Miltu IWII ~ m&'d!du J)I'OVlsónu. c~ • Conuda. ....,. •tista aa 
FdUI'IÇa • só 3 passaram~ Cormsdo • aurnaram • liltll de ~ Erdo. 
tol"naa..·M j.i um rnSUMO tio ctesmcrauzaao que o COngreua mHmO nlo ellll 
~ a daY!da 1rnpcnjnet.a a essa m.cida PfO\IlsóriU. pn,. sabe que a 
Cc:mssao nja se ...una na priZl) escabel«<do. O relator dHIQI'IIdCII ~ o 
p.-.ew em Pl-*'a. o corvuso n1o fun:lana - como disle a Senadar RCibtrto 
FI'WIQ - porque. g«almanta. nas dia em aue poda H NWW, ou MI& tan;a. 
qu.an.as e t~wrnas-iarras. n~ 1'1& quon.mt 111 a C~ apnNetta p..-a voe.r q 
matenas aua estia na sua pauta. n.a arcam ao Dia. 

Sam:at"'a passada. V. ex& mHmO est..,. no ~ltn*'ia da Clrrwa. eamo 
au lólmbWn IISUVe. • u mlldle1U prciVIsórrQ QUII esmvam t ablr:.G aaw na Ordam 
do Dia Slmptesmemo ~ frnm votada cat®e as Liderança nSo ~ a 1.t11 
aeoraa. A seuaa se I!IJVUIOU • não se VOUXJ l"'õldlt. Seu t1111at'ct da uma ~ 
pi'OVlsórra p1111a dftama nOVII vez. Entio. aasmoranzou-5e C! tnsutu!Q. que devtlnl. 
resctvetos proclomas ~na~s urgl!'ltn CIO POder Exectmvo. 

O SR. PRESIDENTE iJosacrm ~nno) - TornawTHa macfcla 
'*"""""' .. 

O SR. NABOR JÜMOR • iomaram-se medida pait$&..._- Creia 
QUII uma elaS mlldictu QUII pod«iarnos .aeotar consw. indiJ.ttve. da mnw PtOPOitll 
da emancta ã Cormtu!Çia. J: a vot1IÇio 111m ~ na m.a Cuas dO 
CcngrMsa Nactonat. Vatana na ~ a depota viria ao Seneac, ., Haia 
normal. PodMII aW se dar pnond.ada par.a a ~ dai "*2ida pn:M1ériu na 
Cima-a a. ~C.atakJIUtaltW. no Senaoo.. Nla IÓ MI retaçia .t rnad6da ~que 
aavogo o de a Cl t ••• ua ela vcta;:~a. ma: tan'IID6rtl com N~-.;to 001 ....,. a outra 
m&Wnas qu. sia vatae~u peiD Congrnsa. dalanda a cdria da ~ 
11*1&$ a votaçio Da Orçarrwtto da: UnriO. 

Aa dOmai m-*ia como oa vetai • u rnac:lda ~ 
podana'n ser votaaa r·O"rt nauta em uma da duU C;ua ~ ~ .. 
CU1!ptiSH eua pruc. A nwtta proposta tambMt eanoe a pram de 30 dila de 
ttarnnaçkl da m.aida ~ p.-.. 60 ~ Nla poc~emo~. vatw .m 30 dia se '*" HQUOI' a Carmssio se r..:n. e. paaauonu•lte. nia se .atn NP8QO na 
C1mw1t GOa Cepuzac~aa para a Con;rn1o M reta'lll" e ~ «.t .,.., .... - SugtrÕ que, da -.., InCida 'em que .-nas ~ encQ"'ItW 
soluçlo ~ a tl'3l'nllaÇia du medida provrsCtiu. tmlb4m se ~ que a 
vamçia dHSU m-*'u ellmbMI: dOa V- Ulf&"l t.nca ISO' i&l& em C:.S. 
uma da casas da Congruso NaoanaJ. · 

O SR. PReiD!MTC (Joupt\at ~) - S..W t.úcia Alc6nca-a. 
V.&'tema~ . . .. 

0 SR. lÍIClO Al..CANTARA·~ O'Senaaar .Anloma Car1Cia Valaclarw 
ma caneeaeu. Cl atMltigJa d• fll.-. parque, rl"'!elizmMtll. vau tw que me rnmr •. 

O SR. PRESIDENTI! {Josapha Manttno) - V. ~ i \m ~ 
ardotemapaiavfL . . ·• . 

O SR. L.ÜCIO Al..CANTARA • Ji ......._ a V. Ex'. I)« MCnlO. 
mmha ~ socn a mn.aa que suomtt~U aa ...na dela marrt~n» da 
CCimlssla • oa Senaoa a:mo um !CIClo. Ma~ de d'tanW a --.;lo p.a ciala 
=-N~ae_::!_n:utO_=ado_aqta. ~ s~ R~.Fr.ne . ..._, r;~e~o 
. Primetto. .... ratr~lia oa CangrNSQ nia. eltl na c~ rua 
fat a tal Resotuçta 1'1":.1 ~ est6 ai. QUe a-nnn ~ • . . . 

• , . Cu temo wn ~ Ólml'1l usam~ Nbo qut .. ~ M 
jusaftea a ro..nio c:arqunta naQUilo qua a Conmtt.uç:la ji ~ l• 
·o~ Nlo paaM'IOS mm utar ct:a'IOQ.OUUU n~QénsM. outraiii!Uaçl6al 
dtl ~lberado dO CatiQI'USCI Naooná . 
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1n~us1v.. o que "o Senaoot Rob•rto- Ff&lre disu * i ~: 
quandO naa ~ ouw dltClatr. Caloca-s• 1&. Qwuuos v•toS udo no ~? 
a~ meod.u o~a e:do- no C~sao? : 

A PliW do. ~ c Or. Cmara. um dia a..-. 1M motn\18. •uâ 
em aia. NSo l'lt prqeccs n.a paa para sor.m vetadO&. Na ctm.a. ~. ;a,:n:, 
queaS/tUIIÇkt•m:&:Sou.menosamesma '-

· ~: ~ ~ ~ noww- rnat*'Ta ~ se puOw IIVItW di vc:ar 
om sessio o• Ccn;resso. qu;~nCJCt a C~~ at:lll6e IIOCR_IUG._ ~ 
YOtWomCau~ 

Seçundo. uma axsa~ • tio s!mpl• mu c:ctoquet na meu""*' .-n 
saparac3d • \1 Ex- n~ acoll'leu nessa rmnuta 1n!O&, t • f'leceUIIâc» de • rMdlda 
w ~de elQXISIÇ:I.c •mcavos. Pot rncrivei que p-.ça.H. 

O SR. PRelCEHTI! (Josaph.a ~) • Nk V. &-me dleCulpe. 
ola Htllt apretllrUCIII na sugast1a.. . . 

O SR.lÚC:O AI.CANTARA- Esta? Entla. d~ • 

sanção. 

O SR. PRESIOEN'11:{J~ Ma1nho) • V. E.w:-t~ME~t'iQIOr'Om 
O SR. LUcto ALC.i.HTARA. Elc:co. 
O SR. PRESIOENl'E (Josact'lat Mannnot - V. EX'I QUer' &StaOelecar 

O SR. LÜCIO ALCÁNTARA- Eu dlço no§ J":. 
Slll'lio conK~er.Joas :1UI.U as meatdal provisória~ edltad3S 

m'K!1antl! dltCTlllto ~ n.ao sl!l fizeram acon-.pannzo. rw sua publ:caç:;lo. 
Pllla eJCPOStç.3o oe mottvos comern::to as razOes que ;usatle:&m a 
au.:sinaa .a ~evàxg, 
Pasmem. sJo edlt:ICD medtd:u l)rovrsóciu s.m norVuna. ji.IStllicaç::lo. 
0 SR. PRESIDENTE (Josa~ Mannho) • Eu n:lo ac:rescantet e dou· 

!l'le o asdar&cmttnto. porque m11 J!3'eot aue sa pusermos no :exto ela ConstituiçJo 
Que~ meatd.;l crov1sórul ti a~oa cem exposrç.io do rr,otNOS. s• ~• cr:ogar ao 
Con~resso sem excosrç.Ao ae monvos. cerramarttlt eta Slltl'i devolvida. J)OI"!;;A nto 
poce SIM ccnsroeraoa sem !!xposQo de mottvos. 

O SR. ÜJCIO At.CÃNTA.RA- Eu. orevi aue s!trlto GOnSideraoas nulas. 
QUW arz!M'. ssn-am r:::evot\lldU. ~ ér ~m atnuráa. como tt ~ s• f;z!a Cltl• uma 
moarda 11 urçe!'l.te rl!llevanre. ~earss~ma e nio t'l;i uma a:tcltc.:açio pz:a Qtle :SII!:a 
edlt:lca. 

Com rsso. t!l"'eeml mrnl'lzt rl'ltorvençio. i19f'õ!decetldo ao Sõiuaot -
.Antonro C.a:1os Va.lactares a g~eu QUI! me COI"'C:adeu 40 fat:ll' anutc:oo~ sau 
PfCI'IUnClaml!t'l!c. 

Murto obnç:ada. 
O SR. PRESIDENTE (Josaorr~ Marrnno) • S.nador Antonio Canos 

O SR. t.ÚClO ALClNTARA • S. V Ex- all'ld.a me c-mtte, o Or. 
~11nunoo C.m-o1ro esm m• m~ao eue ~o Congresso Naccnal extltilm !:!E 
J:;rotetos •õl~oos cara sillrem :ICif80aoos • 48 meo1das provtsónu wn tramltaÇio. 
algumas ja com 36 m!!Hs. c:rrmo-talcu o Sonaacr Ney Su.assuna. 

O SR. ROBERTO FREiRE • SenldOf' Võlladaru. temo uma P"'PQtm 

tom ccnc:reta: ~ a Pf'esrainaa e o Relator analrs-m eomo un-. ~ a 
revoçar;;3o ::ta rttsoruç.;to aue definiU oue as meoulas provtsonu tra~manam • 
s~tnam aontetaaas oeto Congresso Naoonat. 

. O SR. t..UctO ALcAJ.rrARA ·A R~tSOluçlcl n-1. 

!::: slt !JmltarmOS essa awa15t3o oa retev:inaa e <la tJr96noa. talvez 
possamos d:m1nurr em murro o nt.:rrnero ee mea1das PrtiVI:sór:as a serem edltld31 
pelo Pre:sroenre oa Repul::ltra e tame&m evrrar CIA o Legrslatlvo S. reoJ.Se. como o 
raz agor.~ a dec:1a;r uma Questão q_ue é croon:a. cu Hja. uma ~~ic!__I1!91Sl_:rnva. a 
"::S :=.·a:- ::.; :-;:k; .i i.ia.;~r~ ?~~rsor;a C~ ~nrrano. •Ollõltl!mOS õl: ~I.ISS!iiO 00 
OIIJO'&to·Lee. cue a~o n<lto era vctõl:dO ceeo Leçrstatrvo era ccrmderado lei N;lo • 
tSSO o:;ue es~mos procrcnoo. mu. srm c;ue a Medida Provtsarra tenna suas 
1,mttacões nao so na. sua edlçio, come 1amoem ~~~ defina. ae uma voz po.r :oau. a 
cue:stAo oa re1evõ1ncra e da ur;encra. 

Murto oonqaoo. Sr. Pres1aerno. 
O SR. PRESIDENTE (Josaonat MarrnnOI· Ot!nq.-delaV. Ex'. 
Concao:o a o.atavr~r ao noCI'e s~aoor JoH E~ DWa. 

0 SR. JOSÉ EOUARDO OUTRA • Prim•n·o goswi.e de dixotàztr cta; 
proposta do SenadOr Amonto C.utos Val~l pele sua tnv~Cl11idadlt. na m1rft& 
op1nrjo, Entenao Que 1mpouivel Qt~e em let ~• e~tatleleç. o ~ • n..:nseno ou; 
riiJ!evant•. PonN• ISSO deQOI"'de 11. da t.Jrn3 Oflllrnaç;io politica. 

Essa e uma di~ potitia. Nlo podemos OPIW por um raciodnlo 
canutane de prune1ro Ot50Jar ISSO • d~ aqt:llo. pOtqUe a relevinc:ia d.a 
necess1~ se eontunoe com o m.tnto. o ISSO estt r.t~ Q cem a própw 
on~ poUtic::a de um p11m0. Para um gQIIIti'J'IO ~ser~ • reforma 
a;ran-. ~o para outrO pode n:lo sw. Aulm,_ acho ~ iuor 
.-n 1 ... Entenoo qu. a CNUiio ;N"'I'1CCpal• a d.:lv~ ea:. 

Sr. Pretldente. se V. Ex-mep«mrte, Q0SQ1'W defazw1ft._. a ftn'l 
de que o ~ ao PI'Hidlintlr da: COrTUa.lo. A rnri\e p rpaçt- • q.,. o 
dabatlt ~ 0111 emp1 HCICier'l'lCia, noo, CIUit est6 er::tmntrUlndo ~ ~H chegue a 
uma aotuç:io. acaD~t por se crerdet. peis estamos votando um.~ de emenda 
CCI'1SUtUCICina que o81)0ts n para • c.amara dOI; o~ onc;e ~ jj foi 
<:nada um11 CormsdO ~ • esta. ma que e.tâ dltubvadL Se nta me 
engMO. a Ccmtsslo da ~ •stav• SOb a PrMIOtnoa do Oep.aclcl AiOyiKJ 
Ntrrft Ferr.n. Se neste proc:auo de disc:usüo naa se lltM:III.onm, d..a. !*, u 
Liderança d:a ~::n dos Oeputados. ca'1'WWnOI; o risco de a SaMc:lo c:unprr o 
~a~~."'". sun;rt~ • deiXa' que • c~ decida. 

er.to que dHda jlk o Prestclwcte Joá Santty, que to~ do 
Congreuo • a.c. Casa. deYio a.m.r • ~ cm Ctm.w 00. 0eputa:toa e 
u vânu lideranç:a da C~ para que H faça desde ji LM1! .... em r.a.;1o 
ao USI.dO qc.- Ntlln'lOI c:alocanrXI aqcà.. peca. c:1o eorrtr*1o. canwno~ o riecl:l de 
ptOC!Im:mos ~ emencla ~ o:ue atencia. todol: n6l:. ~ indo.~. 
Cltnara. ~ pa ter o 1'I'IHrT'IO dHtinOS de 01.JttU que da man3àa 1*1! 1L 
. • O SR. PRESIDENT! {Josapnat Mann'lo) • A. leml:xw'ça da V. &- t 
absolutam.,. OpotU'I.a • • ~ ao 5.-.adOr Jesti Sanwy, ~ ~ ea:. 
aman111 na CaL - · 

Se naa rrouver ma1s Qu.nt (!UAiin fazw ~ ~ vou 
oxarmnw usas su;ut0a. v.- como po:sa.o a,uatá-lu ~ ldr6rilt II1ICial. E o 
Prutdwtte Jo•• Samey c:onvocar*. emiO. a próxima nutria. 

Estj ~a 1'ICSU reuruto. 
Muitg ~ a tôdos. 

<(..vama .... NUntlo .. 12!14Cn*L). 

O SR. PRESJCEN'l"E {Josacrm Mannno) - Pane. qua set!zermos • Ata ci.,aasta.a.ciada da J• Rea•ilo, realizada em 04 de 
rnocrfi~es que e~ setlda proposta. a moaftaç:lo da resotuç:to • inevttavel 

O SR. ROBERTO FREIR! · E. tranqwl~ otn suuntll dia. v• juaho de 1996. Üj Comisslo ~ial designada pelo Seafaor 
se votar. o SR. ANTONIO CARLOS VALADARES. Sr. Pt'"htelltQ. tu QUWC Presidente do_ Senado Fede~ (art. 48, a• 33, do ReciJDeato 
O. et~~~ um ls;lKtC lmpa:ta"Q .a sw evtdenoado na ~·'*ltaí*» di! tdtçta Interno), desti.D:ac.ta:· a exam1nar u Propostas de Emeacla l 
du rr.edldõlS l)n)Vl.S6nas • o do squftcaao das PalarU relevtnc:ia ·~ CoDstitaiçlo qae tftmitaiD aa · Casa, relativo a Medidu 

· Sa qurserrnos sab«o qua li relevam.. vamas ao d!c:ion*io • ~ p-...!.-..t-1-- · 
um vaJ dizer o que e relevante. R..~.-,antll • õ~qJ&lo que • ~~que • .-uvou~ 
~o. Agar3. quanto ao processo logtstaávo, o qc.- i ~ O qua 
C.... ser rolevame? ent.ndo que devwiamos f'HUIW, ponp.a t3lvez 1111 
~ nto ressa tecnscatnM~:e ~.o que*~· o~ n1o .. 

Mu, p~ uma lei aJCr~Piernem." qu. di~se ICtn a edlçla oe 
m~~ pi'1Mscnas. sena neQlQina uma oer~mçao porterta dO ll~ quinta 
ao proe.sso legLslattvo das p~ ·ra!Mncra • urqlincia", porque li~ 
QUim s~ que o PI"'IISid._ cã R~ como ~ tucwawa•CSo 
oditasse utn11 IMdlda p~_depcls a erMaH para o CCKV'~UC NKICnlt. 
·estaDel~ a 01açio d• c=-gas para a Pelicia FoderE. Onde -* a urg6nc::ll • 
a releYinaa da Ym fao a::mo esse. Já que ' uma antiUiçlo M!peCil\cl do 
l.e;!slatMl aprKr;,ar pt'OJ8tOS a. lei que disponNm sal:x'a mat*iaaáriuiliaiMi•.-? 

Sr. P~ . .na o cua da olta' cem maia cuida-~ 
dli r.lll'lãncla • da urç6naa. li C11J1 a Cima'& doi ~e o SeMac:l F..._ 
como 2CM fá foi arnptamwrte diQ. raeusam-se a deodir sctn mecllda ~ 
M re~.n6n do e~ • qu.ndo :s• r.tizam' a. :s:- ll*"'bros nkl -· Oca. c.venamos INiat)elecw d!Na ii. axno. por .,..._ na 
~sta QUe v ex- enc:urnnhou .a esw Corrnsdcl. um praza dli 80 dia ~ IU8 
vig6naa. • tmtcóm ni um11 outra qgeltlo que considero cta m110r r.lerind& • dM: 
rtttaçfu 1uridicas. c:aso a medida prov~séna veM• • eait. Al*n cttac. a.o q~a 
d.venamcs acasc.mar um dl:spaaWvc na ~sta a• ~ Constrtuc:ionai ~ 
a Lei Complementar dtna o qua • OIJ nJa r.t...-ne. Porque.,. pmpoca ... ddCI 
qut1 o P~er E.:c.OOJtlvo njo poae cu:spor de uma Medida PrtMsórill pa11 por 
exemplo. leg~slõlr soore matéria~~ária. Tuao bem! Mu nAo diZ o~~ 
ra1evarue ou n.lo. easo o Governo Fedarat resolv• editar Ymll Meclk:a Pn:lvl&óna. 

As 17:00 horas acham~se presentes os senhores Senadores: 

-Jose Samey ·Presidente 

- Josaphat Marinho -Vier--Presidente e Relator 

• Nabor Júnior- t• sigoatário da PEC o• 65/95 

.Jose Eduardo Outra 

-Bernardo Cabral 

• Edison Lobão (VIce-Lider do PFL) 
..-Antõmo Carlos Valadares 

• Hugo Napoleão (Lider do PFLT 

• JosC Eduardo Outra (Uder do PT) 

- Élcio Alvares (Uder do Governo) 

- Gilberto Miranda (Vlc:e---Uder do PMDB) 

Deixam de comparecer. ·'POr ~tivo justificado, os senhores 
Senadores Esperidiao Amin, Ncy Suassuna. Epitácio Cafeteira. Roberto 
Requiao. Rol:ieno Freire e Lúcio Aldntara. 
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O SR. PRESIDENTE (Jc:M Samotyt • Oed.-o aoen. a reu"lllo dll 
Cofr.csdo desttnad:li a examcna~ as propostaS relativas :.a eomrct. das meáidas 

"'""'"""" Peço :.a Sr. R~or-Gerai. que &!IC«CCU tJo br1~ a 
Presld6nÕa àcs trabalhos n.lll minha au:~l§ncl•. SenadOr Josaphat Mannha, QUI flça 
um. axposc;Aa a respct~to dll.menclll QU• SUQII'IU aos membros da Cortnss.io. 

0 SR. RELATOR (JosaphC ~nho) • Sr. ?rH!dltft. o texta 
sugenda ,lá !o. dl$1l'lb1Jido a lodos os memb«<s. ~ ComlsdD.· "'*- qt~~na 
ac:ntscantar. nssto momen1o, que e~.~ mesmo sugarnia 11guma1 modiftQI95u. 

No § '2!' da an.. 62. havta $1ÔCI dada ... ~ 
§ "1!'. S. nicl for apr&eac~a no prcc~ de eo ~ dll sau 
~ na CQ1"9'HSC1 Naoonat. a mediclll ~ ~ alll 
~a sri o:::nvorbda em~ de lk 
ClwtO ~ Mrla ccnv.n.,_ dedaY~ IUII ellc:ãda ~..,. 

ediçJo • Htj.c;mveruda em PfOtiKCI de lal'', paraiWita'n'IOS ~ düvlcSa sobr-. o 
mom.-rto a parnr óo q.W a medida ~ ~ .rdaL S6 p.-. tom.' explic:lto ~ 
IÍ o.sdiiiUII ediçlo. 

No § s•. sug~tt~ suprimir, per obK!Incta * ba. técnica. a it«ft 1 da 
prqetO. ~diz a~: 

NAoS«<o ~dli~provisóna a~ 
. 1-r~aodominiodel .. eoonpiMtaltii". 

.Eu. haWa repetida que osmv. em 1:0e1u u wnenc:id. mM v.riftquei 
que. no § 1• do art. ss. quando se proibe o Pr.s~ dll República de eddW llliS 
~ada. j.6 asti CCITlPI "' ldid.a a I• ~lement•. Eu havia dita no incilla lt 

Vedada a 1et ~como prwviltO ""§ 11 do .t. ea. 
Entlo, nlo tMI cabcmwtto fic:ar o rt«n t "r~ ao dominio de ltli 

c:ompl~. parque o§ 11 do an.. 6e .i*~ 
S 1 ... Nio :;~ obJIIto da di~ oa att1a dll ~ 
~ c:k:l. Ccn;nuo tuc:lon:ll. os da ~ privela éa 
CMnar&dOS 0~01.1 do SeMda ~. nwt*ia ~ * 
lei CCCf'IJ:II~ ••• ). 
Senil uma~ Entao. ~a ltem1 do§5-. 
Cesaol:lrana o Item 3 do § 5-: 

Nlo Sorio Cb)lltO c1li modidll pravisóri&:: , 
3- as matérias iSe natw'llza tnbutlina.- • havia ucritlo -• outra 

·QUe fo~ e:spoofic;aàu em !et COinl'lem.ntw. · 

·" ~. O SR PRESiDENTE (Jost Samey) - COI'IC8dl::l• p81awra ao DtpUttdo 
Samey Filho; ; ,;, • ' -

• · ·. O SR. SARNEY RUfO. St. Pres~. gosr.na da pd' deiO.IIpu. 
sm smmllll'tl ltJgar. aos membros d~ Cormsslo. da qual nJo faço parte. P*• 
intrc:nussla. vamos as:~~m diZ81\ mas nio inóevida. Utn8 introl'nisslc pertm~. 
ac:rátO. porque nio estoiJ ~UI em meu nome pessoal Estcu ;aqui represanta"ldo • 
Ccms~ M1sta de On;amerrto. QUII a esse rescerto se m~ a peQdo meu. 
Eu çostanL Sr. PreSldonto. d:. III'IIJàocla dtt V ex- para podfl': IXIm tl~ldadll. 
eçor a suge:~~Ao ~ Com•ss.1o Mtsta de Orçamerno do CongntSSO Nacuwll. 

. O SR. PRESIDENTE (JQM. Swnw) ~V. EJt- esti a.JICir1Z80a. 

O SR. SARNEY FILHO • Uma ~ quntOU que v.-n pc do a 
Com~Hio de OcçamGI'ItO, a QUaL tem mereCido in~Anera ~ ~ ... 
integramu. • a Oáiçlo de med1d:n prov1s6riu sobAI lMtjna ~ Tal 
prcceQ~memo •· de flltQ. tnaca1tivel, em ..,sta do pma~sso especial iNtllU!~ pela 
Con:mtuiçlo p--. a aprec~açlo de ll'l8l6ril duaa ~. ••G••• 
cazobendO pe~a reserva legai 1nstrtuida pelo att. 615. S 1•. da Ui Maior. 

Em ecnseQUe.ncia di$$0, uma das nossas pnmetru prnvid6nc:ias ao 
asswTur a ~reçio d:. Qlm1ssõlo fo1 eneam~nnar a "''*''Zll~ de astuáos· e 
avahaç~es. com o sentidO de encontrar malleiras da deslt1atntlvw tais~ e áe 
assegur.lr o envolv1men10 desta Comrs$ó\O Mista na al)lec:z~ de todaS as 
proi)OSIÇ-ees sobre: mate~na orçamen!ána. Q digo Cotm~ Mist.a porque, 1'18 
realidade. ela envolve o Congreuo .- ser:ado e Camara. Dessa esforço, resullt:IU o 
texto rJm anexo. qu. postenormantell'et distntx.lir ·e pedir a Pre:sldtne!li QUII m:anda 
t1rar cõ;nas. se não l"iouvet aqui nümero sufit:~en~ 4, ecncebido par:~~ tnstruir uma 
propost:li de ajustO nas normas reç1mltl'lt11S vigentes. No entanto, tendO 
conh~o da Com1:uao Especial con.ltltuic:ta por mioàva de v. ex-. com o 
PfOPQSIIO de l<mrtar a prodl.iç;.1o de medidas PrDYisórias ttm geral, a ComiUio 
entendeu que ora m:111S port1nente remeter :u nonas aj)(ec:i~ltll .sobre • maténa 
para conSideraçjo e 1nteçraç:lia. s11 possível, na proposta final. de tal órgla. 

RHSaltamos, ecm relação ii ~ de cr&ditos extraordi~s por 
med!cia prcvisóna, que v.-n tomando corpo utn11 nova a!ttmativa baltllnta 
Operlil(:lan:il, por eliminar a prcblwna om wu n~. a qual esta SendO 
owal•act.ana :ntlrto áa relatc:na dli Lei de Oiratnzn Orçamentkiu ~ 1997, qu111 
SOfll a óe adlclanar novo paragrafo ao ~ 44 dO proJ&IO do Poder ex.cutNo 
restal:Mtlecendl:l o procedtmento estatuído pela Lei n- 4.320 o UUCb por murtoÍ 
anos, se:m 1nc:onvenremn - m:~~s ~ passarei ao Ilustre RNtor a mesttw eue Parece-me de melhor tecr.ca rnart*' o 1tem 3 aper-.a cem uta --texto -, nos segtnntu tatmos: 

k:1 
as mau!nas da naturfta tl'lbut:ina: 

4- re!at1vas ~ élrtnlo pl!ll'lal. 
e acrescemar: 

~·:1outras QUe fot.m e:spec:dieada em lei """'t!Cl4wi•itli. 
Um :s1mp1•s desdocramento. 
Por outro lado. nà uma m:rt6na ove N ltia ~ .o exime dli 

S 4•. A medid:l pll)VIsómlr.jt~itr.da niO poOeri..,. rMCitadL 1"10 
toda ou~ pana. n:1 mewa susJa ~~ 
Isto i ~ o Que oxtrai do ~ - ....,._ e q.a 

ongrnan~ assun me par.ceu, Mu, ~: por qu11 .. c3i:W nli ~ 
nulo letJi:Siatlva? Por que nto ~d:iit em CIÃtW d~? ~ a mw:lide 
PfOVlsóna ii baSeada em fli!IIYinc:ta • urg6noa. S. ela i rwjaitad.l • nla pode ... 
reeditadL l'llo se ~ limrtat a tmpOUibilidadlt i ~ MUIO ~ «n 
C2l'áter perm....rne, pcrque a ~a.d.s:aç~ logo. Se llla fOI: ~ nto 
pode mass s., reedbd.a. OIJtr3 podort s« rHiitada. nlc a mnrra. 

O SR. PRESIOEH11! (Josi Samey)-~ ~ \ll'l'lfà.-. em 
datemlrn.ao rncxT*ttO, n.lo se;a cmsiâataóo ur;Mte. ruM ow.. ~o 
Mia. e o Poder Executillo tem. nect~ulelade 011 urgMcla runli madicll: ct.aa 

~·-0 SR. RB.ATOR(J~u.ini'IIS) -Ma ... ourramadlda 
O SR. PRESIDEN'T'e (Jose Ssmey)- Ma MITIPI"' ... C~Wameáld& 
O SR. RELATOR (JOQ:lha MannhO) -A madlda ....,._ i - M 

pro~ dlo tepMi~. •" •• 
O SR. ANTONIO CARLOS VALAOAR!S ·Sr. PTftldW'Ib. rr. li Wft 

o ~ da lei .m trarnítw;io a&pKâ NcHanta dt8l: 45 na CMwa e 45 no 
Senado. Re;tme de urginCia.. · ' 

O SR. PRESIOENTI! (.ICI4 ~) - Nlcl:; !'* ..... 6 ~o 
~l»let ..• 

O SR. ANTONIO CA1t1..0S VAI..AilARB • . a nlldldll ~e o 
projete o. lei. 

0 SR. REU.TCR. (JouJ:NC PMrtmo) • S. UM rMdidll data _.. 
r ...... ro de 6S. o Con;rnso ro;.itL porque n6l: diZ:mnOS • 116 .-,~o. 
rMdiÇia na mesma seu1o le;islaCNa? Rlljaada. 111a perdlu o ca.r 011 tJVInci& 
Est• • mv.,ãve~. s. on:unst~ne~U ~ suvrwm .... blix8nli ~ 
rnedtcla pttMsória. Isso i o que me ocarw.a. MM. como Mi qui • 1.111 ....., 
c:ontrCIWI'SQ. estou~·~ J*8 v.ro que a ComiiSict dlcide. 

. O SR. PRESIDENTE (Josi S~ • Como: nJo *"- aqui, no 
rnomerrto. :a fTWOria dos membros aa Comsüa. e esta Ht'láO uma Cariu1o que 
deve deodlr eonsensualmente. um11 vu ~ nlo • ~ • • CCiti'IPC*& ci1i todl:* 
aqueles que llt=ftSWitala'lt ~tos nesse s«rtido. sem • ~ dMn. 
~ n6l: n1o pod«iamos"substrtuu" matjriajA em tr1rnit8çio • dlo auiOM 
de qualQUIII' sen8dcr. pcclllriamos submlt« o aUU'ItO nul'tl8 oc.m-a ........._ 

O SR. SARNEY Fft..HO- SI'. PTM~. J*õO • ~ 

M. 44, Os projelos de let da Ci'áditos- adicionaiS tarte como 
pruo para encammhamento ~ C~:sso NIII:IOIWI a data 
rmprorrog.avol de 31 da Cl.ilUbro á 1997. 

§_ • Os créditos axtracn:~manos ~ restrmçaio aos cuos a 
Sltuaçõu referonctados no att. 41. 1naso III.~ lei n" 4.320. da 17 de 
março de 1964, e serio at.tcs n• forma HtaCillecida no art. 44 
desta lo!, com a ccnvocaç;ao do Congrwsso NKional nos lermos do 
que est.tl:lelac:o o art. 'S2 ln ftne c1a Consntulç:lo. se a abeltura dar 
aDdito ocomtr em poriodo de rec:euo. 
Sr. Pruidem.. Ilustre Relator. Srs. Membn:ls, a Corncsdo, a pedido 

mau. fez algumas consll:leraçOes criticas sotn o ~ de medida pi'CY1sória, 
rJ çostana de apomar ~gumas detu. 

No plano ecnsmuoonal. legai, exutem ptt1o menos duas remr;e.s 
claras ao emprego do medidas p!'CYISOtiU em matena on;amentária. A pnmwa 
denvad:il do art. 68 da Consntu1çio, que veda a deleoaçio da elabcraçlo llltÇISI:It!YS 
reLatl.va a "ptanos piUI'lan~ts. diretnzlls ~ e orçamento&". Esse é o 
pnm111~ Ponto 1mponante. S09und0. a outra den\la do nto espaoat fíddo pela 
Consutw~ para a apraaaçaa da ma!lkta. l!lt'IVOtVenôo érgics ~ais do 
Conçress.o Naoonal (Co~n~s~ Mista a P!Wnol. ena um enc:adurnemo 16g!eo
!empontl OJi3 YiOiaçia ecmpromele O Intento 411 AsHmt:lljja NaQonal Corumumt.. 
. . 56 par. retorç.r ISSO, gostw"ia da dQr que asaa in.clequaç:lo foi 
1ndusnte reccnheoc!a pelo Senador JoU Serra. QUandO 11111 entlo d~, no~ 
sogucmn termos: "Um dos manttm~entos mais 1nequivocos da I10VIi Conltitulçio 
~ à pratliçlo QUe o Governo aliar. o orçamwuo som Jrivia autonzaçlo 
le\11Siatrva. 0~. a medtáa PI'OVI:sória tem llferto a partir de sua ~ de' modo qt» 
H O Cll"ÇEnenta for as.tim alterada, 511 o5tafá YiQianda tnenOCnado ~· 
pCIIs a alllnçio. OCCI'1'er'ã antes do sua wtua1 aprovaç.lo ou tTIOdif!c:l.;io ~ 
Congresso. A .X•caç;lo de medidas PrtiVIsónu a matfiiu ~em o-ra~ 
éN:WC. CM.,.., 

. Gostlria tambrim. rapidamara da flllar a n!isperto aa. abemna da 
atditos ~: temos também aqta algumas obMNaç:Ou. Esta lbertln 
Hti. t.ambWn a rnefKW' IJI'IIII avaltaçlo nu prãtJc::u atuaa. Em prmacro Jupr, • 
priiCISCI• ~ .• ' Nlt\nza ~ deu. instn.JmeniO. j:n'MtC pela 
Constrtuiçio • pele lei singulllr p.-a wltzaç~o I'!IJmU poucas :situar;:aas espiCWs • 
4Jiil', atraVés de ''l'lex.tulizaçOII ... dil inlerpr'lttaçlo vem lendo saa escopo da 
apl!caçlo~amento atat9ad0. 

Olz a Const~tuiç;io, em seu art. 1157, § 3-: 
§r A~ de crédito IPtraOrCti"*io :mmente sani ~ 

para atanw de5Pftb ~~-e urgonces. ecmo u ~ 
de gueml, ecmQÇio lntemli OU cal.-nidada pública, obutvadQ 0 
disposto no art. 62. 

. .. A lei n" 4.320JS4, que tiPifica e notm8tiz:a os c:rWditos adtdcnai& no 
dAitO Oiçattwu~io brzileiro, Hlat)eleca em seu art. 4.1: -o .. criditol. ~ 
classlficam.S& enr. 1 - SrJPiementares ... : 11 - especais. . ..: UI -~ os 
deStinadOS a despesas ur;emes e iiTiptCIVlstu, em cuo de guerra. camoç;lo 
1ntasuna OrJ calarrnciade pütihca. M 

Tendo Sido ~ ll!li n• 4 320164 recapctonada t~a nova on:1em 
consutuclCln.al & nao tendO srdo PfOCilJZid.a novas normas di:IClPIInadol'aS ro 4mblto 
dos crerlltos extraoramànos, entern::tsmos • entendemos aqta Slgrutica a Comts:sio 
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de Olçamentc ãmende- que esta só pedem ser utJiiZõlldc.{. ~ Sltuaçio de guerr.. 
comoção lntesnn;a &/ou de cal~pública. restnng!das amda aoa casos em qu~ 
a despeu respect~vil S8ja 1~a ou ur;ema. Dastarta. constrtuirra s•tua;io 
tnsuSC8Qtivol de equaconamon= p::r este metO atO mesmo a p:restaç.la de IOCCITO 
a populaç6es afliiJIClaS por mun:tiÇOos • mati6ria que poaa ~ sw 
flex•b•IIZilda -. em áreas onda IQf: fenõml!no M repete todOS os ano., por Mio 
pre-ond'\or 11 ~. n&sta caa.a rOQUISIIO d:l•mpr.v•s•bllidada. 

PorOUII'O laoo. em~dO luqW, é- precrso r....., o l)t'OC*2iment:o c» 
abertura dos cród!tos 8Xtlaord!NIIIcs, retomandO ao proc~~uo dllfintdo peta La rr'" 
4 320164 em SitU an. 44. ~as~os extraotarnários Hl"io aowtos por~ do 
Poder ExeoJUVO. que dCIIM dri-cliõiiO ccnh«<mM!ta ao Podw l.ogiSI.Mivo". QUe 
foc utd!Z.!da par SIJCHSIVas admftsu'~M. por m.111 da um Ha:la. sem quaisquw 
problemas do ordem legal. tea.=a ou doutnniria. como ruultac!O em v4nu 
Cll!llllteraç6es dO Congresso Nacaa IP<1~ da CP1s a Com1ss6es Mistat. 

NOO ex1S1&m. I)OI'talftJ. elementos. sfljam ~~~de ort:~.m pribea, '• 
ou doutrmána. para dar slJI)OI'ta i onl!t'ltaçjo tmph•m.mada a p.u ~ 1989, de 
p;usar a autonzar õl aberttr.:l-decridrtos extt'aCII'tl•náriOII por rn.tdiaa ~a. luo 
oc:orreucomoc:on~·de-eQW'IC!Qdl•n1~ do 8tt. 181', § 3-, e11 
Constlt1Jiç3a. cuta refertnaa • att. 62 ta a vw com a n~ o. 
ccnvocaçjo dO Congruso N.stJaw, cua o crictito ·~ ..;a ablftD 
dl.nma o poriockl oe I'KOUO..,.,Nh,r.l, v.-m, QUa"1t0 ao~ a norma do 
~~Lei r!' 4 320 .atJpra. ..._ • ablelk.U funoorwh.:ade ,do pcoeadln•• 

Ousa f~ Sr. ~ eu gostana dll pau:w • ~ 
aprovada pHJ PfeNno, u ob--.ou a u notas l*=nic:a que a Comddo Mi1ta 
eso Planes. o~ Públio:Js•Fiscafizaçio elaborou. . 

Espwo (!la nta Caasdo ~ ~ • noaa Comisdo foi rnovila 
pelos m:U .ahoa ~ ·O ...,.._ dil 1ortalec:.r cada vez ma. a Podw 
loglst.bvo, na c.net:a de ~ o ~ do Padllr l.agiiNCivo ' o 
f~dadlmcx:r3dtla•ntpl...,uti>lláa:lepoputw. • 

Nusu ~ p...o .. mb do~. cópill d8 --0 SR. PRESIDENJE. (Joat Sarney) ~ AQr1ldaço aa ~ ~ 
Comtsalo de Pl..cs, ~ P\iblicos e Fitcalizaçio a · t a;::1o ~ 
ofer.:e ao Seft8do F~. perlllt8nn6Qicl cUI nasu ComiUIO. kJ ~tampa. 
devo ~ QUa ~ PI!"- ISa ~ penA • Ccmulo de ~ cill 
CJmar. jj e5d. Hndo ~ pela J)ltlpOSta feita ~*a R-. JCIUII:Ihat 
~. ~voz. que ela. na'§.?', diz~ nJa sarJo oCiatD de macldM ptOvilórla 
- ma8ri .. ~ nJo padlm ... ~per~ 'Saneia ............. 
matérias quiJ nlo podem ... ~ tantlém niÕ podarlo l«'ctli*ldemadida& --. •.. A Cornauia de~ ti'IUitl:l niu ~ .... outr-. 
~ qut~ seria nafl.nlmanta~ pela RN!or a per ... Caniulcl. . . . ce.m..,...~·=labcnçla ~da etm.aclol 
Ooputadoàa c111 Ccmsda Mista ca.Pfa10S. o~ a FiiCilizaç:III:L • 
Va~ 0~PM'M9' r...-..c:anc.da!.~.O.~II;ft8del'~c.tc. 

,._. O SR. ANTONJO CARLCs.V•• (C•~ ~Sr. p~·.--.àit 
~"'!'assunta~· da rrunhll ~ ciuaro ~ ~ 
com ~ ~ Prn1donco da COCTI!JIIo dll es;.n.nta. ~ par mect da Lin traa1n0 
jX'Ofideme. ~ 11t vigon:lsa ~ l'laqlMtla Conusda, uti blin'lb*n c1m3o 
uma c:ontnbulçiO aa ~ ewpecific:a desta Ccrn•ulo. qa tan urn 
objetNa ~ fegitZna, QUI! s.;a a de lartaliiCitl'lel"'tt c=.""*' ...... "'*' da 
Podllr legislativo. Potta:'!lO, mirt. õang. deç6M minhas t.l~. ~ cem 
conoza .ab&oluta. :da dll tadCis a& que ll'ltegtam esta ComrsdG - aa ~ 
f:oder.l JaM satMt!Y Filha. ~ da Com•:ssAa da ~ da Cf.lilt t.;o 
~cammurt.ahorn. .-; . 
• . • ,! , Sr. P~1dente. cWeçmcio-ma satn o ~ vllliola da p1dlt 
jUftsta e eompantutlttl dodlcacSo 1t:1 SeNdo F~. s...xw- JoupNt ~
I!I"'I::rnrei uma fclrm• de tan'lb«rt tl1i ~ cot.atioiaçlc VIsando ao mnmo ol:l)etivo 

lnlhando ll'lhO. P«<pomoa uma aftwaç~o, ora dll redaçia. ara de 
apreolÇICI. ~ Ccngruso NK~onal. das m.atdal 

Pf'OPOSal • ncJ !lll'ltTdCI de QUe. em artter relevante • urgente. o 
PreS!dsnta da RepUblica padenli bllaar medida provisóna. m• crua t.a madiC1II deva 
w Ntruic1a com ..m. ·~ da mouvcs I:!UC satj submetida ao Congresso 
Naccr.a n6 prazo de ElO diaa a C1:lnta" 9 'IUII ()LIOii~ no OlAriG Oftelal da 
Unllo. Sr. Prftlldonta, naua-.~ • no santldt:l de que o prazo ~a 
Congntsso Nadonlll apr'Ki_._ •. ~ pmvisótili comeca a vigcww a p.ur d:l 
publicaç;icl data no Dfirfa Ollcbf dli fJnllo porque, ~. u rnadi4u 
fX'OVIs:ónu s1o babc.ada • ~ ~- 30 diU depois. ao Congrusa 
NK!cnlll para serem~ Na~. nla s&o JO dia. O ~em 
t$n00 màa 30 dlat fora c1o l)tmB Hlllufcia na Consatuiçlo. isto li. .- tendo 60 
dias. na minimo, 1*11 qu11 a Mdida pn:MSOria camaca a ..-~ na 
Congraso N.::ianal.. 

No§ ..... t*'**'t ~ ~ atetaçio: 
Nlo ter* iutwanpidli a nem se enoerrn • ....to legiel.av. 

sem a ~açjo da medidli ~ ~ ~'"'*'o ciCI praza 
IStabtlldda p .. Sta tranitaçla oc:ana durw1le O .....O da 
Congrnaa Na::ianal 
IUO • I'ICifmal ~ nlo • paafwi que • tnlldlda ~ 11111f1 

S«1do regi~ ••ltllda ck.nnta CCftiiOI:IiÇio ~ ~ dO Cangrauo 
a a c:orr ;:t . tatmma sem a ~ 00 CCW'IgttAO NIICICNI • ~ da 
madida ~A,....,_ o:..~ com NI8Ç6o ao~ Mi o dMifO 
de que, ~ o Orçananta '*' fel' aprava:b. o Congraaa Nei::loM6 CCI'Itir&» ....,..,.,..,, 

Oucrli ~ ~ j6 foi ~ pala nobre ~. s.n.... 
Jouphat Marinha. • nc 'IWibda <Jaoue. senoo a medlcili ~ ~ n1o ~ 

'P« que YOttar ao imbctc dO Sen8do cu da c.n.. doi o~ • n10 m~ 
a amiiiillaltMilU pelo ~da Rapública. H eo:~Sidtt8do ~ dtl 
pr"OjMo de !ai diSpando sotn a masm~~INUria an rwgima de ~ como prw6 
a .-t. 84 da Canltitulçla Fedatã 

Em ratUnO. Sr. ~ p.a n1a tonw a IM1IPO da CU.. do ---A amandll do S.....:ior Josaphlll: Mw!MO. pr .... IIMd. 6 ma"'tida 
com u a~ QUC .-nos ~ * Casa qua viam. tJo. 1011••· 
como c11ua. ao fartalaamanto do t.e;islabvo. mas di ao PtuiCI.-rta cill Rapübl!ca. 
cuo Hja tejaQdl • IUII mldida proviiÓria. o dirado da • mesma ..-~ 
Poda w que a Cangr8uo Naoctna nict a ccnsidara relev.anta. 1'1«11 ~. ma. 
coma a madi<ta Pf'CY!IÓri8 fOI re,altaéa. ala pod&IIWio'el'lir-se de nova formaçlo. de 
tv~a H1Nt1n. p::11' m..a dll prciato da I& Em Obldiincla 110 att. 6-4, o PI'Hidan!C 
d:l Rapública nlo flcanl pnv~ do NU dnita lagislativo de ~ em outrOS 
tannas. ~projeto de lei. 

Panso QUC fui l::llm etaro a rupaito daaA .assurto. 
Ettcarnnlo mW1U ~i MIM • aa Relaea". 
Muito~ 
O SR. PRESIC~ (Jaú Simly) • Com a patavra o Sanadcl' 

s.tna'do Cabral . . 
,.. SUQUt6M do Senadel' Antonio canos v...-.. s.rta 

a~C~Diitilwau aa ~ Ra!Mar. s.n.c1or Jo~ Ma'inno. que tem • funçio 
de CCtt'WQiidar ... ~c»· aqui ......,radU. 

O SR. BERNARDO CABRAL ~ ~ gastaria de ptdir um 
II'IICI...arnan aoWTW'ICI'Ita R.tauw •. 

Pilo pn:1t1110 de arnanda do aminCnta Relatar. t tnadida provisória 
podlnll .., ~ * axcaçio de qt.ndo for f'W!I*itada. PNi :augnt~a da 
~ s..cw Antonio ~ vaacs.aa. ala ttm a I'IJidit;IO v.seàa cm 
~ ~ ou ujll. a. C4iil' içlo do .,..,.,... R--.. Mtanio Ca1os 
v-.-.. ch:lcaole cem o t4" do~ QUC ao aiianc:la' ~a~ é 
.... o aentldo? S .... • indiiO*Çia QUC t..ço ao Clnlf"Cft Santdar Jo.saphá 
MlrW'ftQ. .. mm."*"' CIOI'I'Iia;lo.· 

0Sit.RaATOK(JQUphai.MàW1o) •Cual6a inâa;a;lodaV. E.n 

O S1t. BERNARDO CAIIJitAL. • Indaga:, se o PfCi*t da 1tn11r1áa 
Jo&tptlal tMrirft:) silencia~ • rMCiiçiQ. . 

O SR. RELATOR (J~ Mllr"lmo) - Eis o qu~ ~ 
onginariamerne o §4'": "'A meáida ~ twjCitada nlo pod:lri ~«I'Mdibda. no 
toda ou am parte, na masma SCido l~a". 

Nuta rauni1o. SI.O'I*J a alCifi'IC da ComiuiG • aanwnilncia da 
supnmir' a dál.tlula ~na rnasma: HUia !agisllltiva'', ~ atantai no prob~WM da 
urg6naa. ~ • me4ída • ret=itada. • urgtnoa daupatace. ou seja, o Congresso 
nio ac~~tau a .-güiçia dll ~ Como H hi de admltit ~ pai~ que nto • 
pem·uttda reediçlo na IMimll sesdal lag.llatl'nl - que possa ..- na sasdcl 
logtSlllltJVa lmadi ... poóa SOI:JNY!II .. a ~ mal a ~ nlo 6 poul'wl 
Se porv«1tUU'a a Govama quis. c:og.W da aUI..t'ltO, sd uma medida pn:MI6ria 
tntelr.ll'l'lentll dlfar.-. 

O SR. BERNARDO CABRAL-~ nu iUpi'MIIo~ 

O SR. R!LATOR (J~ Marinho) ·A Comiulo. St. PI'IIIO&nle. 
M V, ex- ma parmrte C4rlll'll.tW. davari ant1o ..-=- as sugeii6M dO notn 
Senador Vala4lrll. Ela rnodsfica wn pouco *'*" doa dod I)CI'ItOa que fcnm por ale 
~ fiNridaa. ma& OS doia pot!IOSII .. Wl&dcta do~ 

A ptOIX)Itll origlnjria da: -.., cuo dll r.~e~t'ncia a IZg6nda. a 
ProsMMntli da RepUblica paOanll ldltll' medida provisérilt can for;& de '-i. 
:submetWldo-11 de ITICdlato ao Can;rauo NICIOC'IIt. ~ a ..,._. na ptCD da 
seaunta dia .. acal'l4*ill&da da~ da moDvos". 

A incv.;Jo ....... ICXII:t""6 a axiQ6ncia da Clq:IOSIÇio de mctivoa. Se a 
medida ~són.a "'*"' sem • ~ de malrvOL ala nla lblaCa Panl o 
Congraua • và para o arquivO. Mas a eama ela miWia ~ Pll1ir dO seu 
~ao Congruso. . . 

O notx-. SCMdal" ValadaW; f)I'CI06c '"A lflldida, ~ ineuida 
com • «q:~asu;:lo dll II'IOlWOtl que a ~ Ml'i ~ • eon.;,.ua 
NaCional. Quaa apraczn no~ dll seuantadia. • ~de aJap.illicaç;lano 
Oiino Oficial d.a Urdo."'("') S. &- jusbfic::au ttr ocomda qua a macllda • publlc:aáll: 
e:ons~ axnac;a a vigorar: a so é ~ ao ~ áiat 
dapola. .. 

O SR. BI!RNARDO CA81W. - Gara1rnna. no fim do rn6i:. 
O SR. ReLATOR (~ ~) • O riiiiÕI'IO nlo c::orll*ft 

objaçk lMI c:otMtm ~A Corniuto ~se a madiftCaÇio ~ 

Quno t outra~- S: ex- SUQII9 a alleraçla da 1 4". A pn:1P01111 da 
Relator dizia: .. ,..~ pronK.ria ra,titada n10 ~ ur ~no IDdl) ou 
«n pane. na mesma lUdo ~- Ji diSSe que ma para» ~ u poóana 
supnmir a r:!*.llula ftn.l "nnl ~ salda ~ se a maclida • ~ 
..,.. outra C3I,IUI. • parque .. v.lflc4u ~ nta havill ~ Se'~ • 
rHdii;IO na ITitll'l'la Saulo L.a;il1ativa. ~ se l'lá de unitir • raacliçlo ,. 
Ses&lo l..agislativa .nadiata? Onde fica a ~1' · 

Mas s. ~ an.ara todli a Ndal;io elo t -4". QUC diZ: 
I 4• Nlo ..,. lilt&iiCIIipidlt • """ .. ancarranll • s...ao 

U;islativa ..n • .&prwci.çlo- da rnactida PfCI'II.orta ~ *mino do 
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praza e~ p.a a._ tnmita;lo~ ~o r....:tdel 
Congresso N8C10Nt. . 
Hi uma mudança JUbstand& O ~ M ~ ~ 6 ~ n1o • 

~a Sessto t.1191s!ativa se há: medlclll ~ ~ dll ~ 
nlo .• verdad&? ' 

. O SR. ANTONIO CARLOS VAL.ADARES' - Sr. Rell*l', o I lif' foi 
~. tic.ndO comaS 6". eu. • urr. aun disposiçlo qt.e foi~~ 
qu:anda occrrer • discussiO ou a 1 ·· iiÇia o. medicbl ~ dl.nrD o 

fiiCUS(ll-.. 0 §59 da nossa erMnda. que CGi ........ dc .:tf ... da _..... diiV. 
Ex". ~a e:q:nsdo "n.a mama SeuiO t.aQISiativa". ~V. ~ 1rixau 
'MM prd:llecna no inido da reu'liiO. Estou:"- accrtiCI c:om • icWia .-V.&-. 

O SR. RB.ATCR (~ ~) - V. Ele" ~ (ll$a n.ct.;iO • 
MSO ~. que. e~ proD a rMdlçlo 011 IMdida pi'O'rieiXta ent 
qJB!qUer h1pótua. 

O SR. ANTONIO CARLOS VAL.ADARES • Só que ~Gte a soluçlo 
desse prcbtwn'a p2nl um projeto de le1 dispondo SObra a mesma matlkia, invoeando 
o art. 6-4, que parmrte a urg6nc~a ci:l matãria. fazef'ldo com ~· a mesrm~ tr.Jmlttl <IS 
dias na Cãm•a doi Ooput;tdos e 45 dl.as no Sanado FederaL Essa redação n~ 
prolbe que o Prestdento da RepUC!Ica venha a teg1slar sot:lnt a ml!llsm.. materia 
oCJeto d.a medida prov~sóna que l'o1 rejeitada. Sua E.l::al6!\oa teri todo o dir.íto de 
teodll:ll' ~ela medida. só que em termos de prOJeto. Es5ca_._ a nossa preposta. 

..... 
Na medida em que o Poder" l.egt:slõi.IIVO se pronunCia... · 
0 SR. BERNARDO CABRAL- Nlo. ISSO que estâ colocado aqui, 
0 SR. ANTONIO CARl:.oS VALAOARES • M3s o nosso objetivo foc 

0 SR. BERNARDO CABRAL • Essa reda;fo v1sa ã ptnit:liçao gMal de 
reedição de medidas provcsónas. 

O SR. ANTONJO CARLOS VAL.ADARES • É vetada .m qualquer 
hipétese a rHdic;Jo de mettidõls prov1sónas. Mas excste atgum dispos&bvo na 
Consutuiçkl que proit)a. que o Presidente da RepliCUca coloqu• osu mesma 
matárta num proJetO dl!l 11111? 

O SR. BERNARDO CABRAL· Nlo. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES • Nlo ~. Com isso. Mio 

era pt0QS0 COIOCII' ISSO aqui. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} • ContlnUS em discsJsda • 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES • St. Presadllnta, na IMdidll 
em q,. o Poder L~1s~o ii o 1ulz. final d• uma qu~~JtjO doe~ pcovi.ona. isco 
é. dooáe :w urna mec1lâa pn:Msóna d~• ou nlo ~ em VlgOI' • se pn:II'IU'ICia 
SOOta M III• dWinda QUe a matilria nio é ret.vanc. • Mm ~ ~ 
a:mo poc» eu. mamo Poder se pronuna.;r sobre • mesma materill na prOxuno 
ono? 

O SR. BERNARDO CABRAL· V. Ex"- tem razia. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARU • tsso é um ~MnSO. A 

m11t1 ..-. cada vc ma~s. iuo v.n r.duZindo os poew. 00 ~ •· 
com~• 4Sit10tlta, dnmotatizando..c ~os d.mas Poc:IM'U. 

Perma ~ iua é i~. Ma niO posso pn:libk" ~ • 
ConSbtuiç:lo penmta ~ o Pru!Oen!• da R~ tonM1 ~ autuca SU11 
Exotl.6ncsa podal diDr "'*- j:i ~ o Con;r11sso ~ a m-*fa. d agr 
~ <*1ttO e. c-.. • dO senm:~. '** que ~ rnaciria usa 
aprovada wn 1wmos de ~ de 1M. P .. ISSO, sua ~ ~ a. ~ 
dispoatM), do art. S4 da Constrtwçia F..-.. qL.- o .,..._ N1o ~ 
cn.ndO ~ l)8ta o PoOer Exacutillo a;ir caso Q1Ma. 

O SR. PRESIDENTE {JoM 5amay) - Penso~ foram ~os 
ob;atiYcll cinta ~ R~ u devidas oburvaÇ6ea dOI Sn. s.n..xw-
1\CIItn o ~o ~ pekl Relatcr, s..scr JONph8t fMtinncL R~ 
um. c::ontrib.liçlo ao P~ da Ccmisdo a. er;.m.nco • do s.nmar Nttonio eanoav.,_ 

Acrwdita qu. o nosso ~. Qt» tio~ v.m l:r'aiMdo dct 
.-..o,~ euu SUQHt6M. ~ Plfll ~a~ 
aaa ~daCQm!Nkl •. 

Quero !Mitnr'. a Comisdo ~ a nossa retn~o • !Ma pc:l' 
~do PIW\Iirio, l'll.ina i.nt.iva oa unrficac o~ da CU. actn o 
pnlblerMI ou medida ~sóriaa. unw vu. qt1111 temos qtalra am.ndu em 
nmMÇ:Io, da autona C:S. v:inos Serladcrn qu. fuMn pata dUlll Comtsda. 
Assim. pan QUa pudés:umoa!er uma c.ondusio final. temos~ w a~ 
oa lodos os autoru eu ~ apreserttadU no Pten:iria. 'HITI o que, alas 
pmSMgUdo com suas lltl'nOndu ~ Q1J11 jj •ltlo :IUt::lrMtiCSa * YOteçiD 
no Ptenlno. uma vez ~ )i puur.n pN COITilulo 011 Ccnmuiç:lo. Justiçll • .,.,_,.. 

NMA Mntldo. ~ de tazannos • p.u jutidlca. *"DI ~ ter urre 
nagooaç:lo politica entre os ctrv.faoS autorn ou anwndU. de modCI • que 
~ \a'n trabalho rena~ • que o SaNOD posu '*' um pansarnltltD eonun 
sobtw n.u proClama du tMdldu ptCMSÓriU que eu lan'tl6m, como toda a Casa. 
1000 o Ccngntsso NaoocW. tem ptaMnlli oa que é da axttwma• "1t!n que 
is10 se resolVa. uma vez: CIUO o use du meQidu prov1s6riu niO 1em atw1ál<b as 
finaliáades daQuelel que PfOI)UH(atn esse inllrUMn!O !egiL Tam sido um11 

mane1U1 de desvutuar o trab~!l'lo legtsl~bvo • lU*. deCana moao. restnnge-te. !li qu., 
de!ogamos ao Pod•r E.l:;eeuuvo os pcdoros dlllegcs!.-. 

O SR. RELATOR r Jos.:~phal: Matmno1 • St, Pr~t~~d..,te. poço a palavra: 
O SR. PRESIDENTE.(Joft Samey) • CotiCeOO a ~vra ao Sllt'lador 

Jo~•cnat Mannno. 

O SR. RELATOR (Josaphat M;annt~ol • St. PrMidente, 8U ~a d.-' 
uma sugestio. Temos .at• o dt.a 19 ~a matil!i• voltar a plen&no, qu. é o prazo 

ostabeliCido. Conseqüentemente, só temo1 .até • próxima .sem.na para um. 
aprgetaçla ftnal da matéria. Eu de5ejarill sugot'lr que V. Ex" rac:cmenduM :1t 
Sect'8tana que dil'lntlUísse .as suQOStOes do Senlldor AntoniO C.artos ValadaH • as 
do P~stdltntll da Comcssão d• OrçatMnto dll C~ ao:~ membros da Com1ssio. 
Estes. por sua vez. pod..,am, a~ sexta-tUa. me encamiMar os seus pon101. da 
-~ . 

Provavelmente, vamos tor uma sasdo, na próxima semana, pan1 o 
enc:amsm8i'lto da mat6na • nlo ~ ficar, na próxima ~ a r.produZir 
novas suge216os. So nio for assim, nAo ~a lermo. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALAOARES • Sr. PI'Uidera, para o 
Relator ganhar llllmPO, com ret.r6ncl.a ;b sugestW ~ ·~· ou rnauria 
essa mudai"ÇU .;unt.nenla cam u que V. ~ propOs n.a rect1ç1o do tl'1llblllhcl 
i~, Jot fui c:cxuultade • me CCii'ISldero s=srotta. Mantenho ~ ~ .
M1do • •s 011 ftmna ~ v. Ex" ~ no enleio dll rwnllo. 

O SR. RELATOR (Jo.aapnat ~)·é o ponfl:l de viá da V. &-. 
Os dam&IS m.mros da Ccmcsda nJo op~ no rn«rta, • pc.aao c.r uma ídjje 
011 mmna Íl.II'IÇ5Q. Todos sabem que eu. no íntimo, sou contr.1 a medida provisória. 
Se de rmm depenei-. eu revogava o art. 62. dli Constituiçio. m-. estou ta.nc10 
ld ~de ecordenaçlo. 

O SR. BERNARDO CABRAL· é~ o 1istema' iA ........ , ~""0. 
O SR. RELATOR {J~ Mlnnt'lo) ~O 1*\um.nto f:1l» eed.,... 

~ n1o • o meu ~. é o pansamento m6dío da Comiulcl. P.or iaa, 
-.. QOStllia de recatw u sugest6M cia todos. dil rMnWa que eu ~ dei 
u1ra1r uma midia. 

O SR. EDJSON LCaAQ -V. &;ent;j ~l.mpi1IZO -~ 
O SR. RB.ATOR (JoAPt* ~) • Pn trazar 1.m tDto reviltO n11 

próxima twt.nlo. 
O Sil. PRESICENTI! {JoUI Samey) • A ld6ia da ~ • 

c:onvocar uma reunilo para~ dia 12. }.1 cem o texto que pouit)illtuse ao 
PI'$Siderlte da Comassio niJQIX* com oa L.idern dcs P8rtld011 um texto final p.n; 
s. sutltniltldO ao P!et*io. Ma t preoso q~a .ua diti~ vamos dlzw uaim. 
Mja feita J:lllla Prescd6noa. a que tenl'larnos utn tiXtO bilia:l p.- dí:ICUSdcl com 
todos os PartidoS. saeemos ~ .... tax20 n10 v• ur IIUl.lmenttl o pansarnentO 
dll! cada um, como mesmo 1'UAitou o Rllla!OI'. SenedCI' J~ Mannno. I'I'IM Jirn 
o consenso da C:ua. que •• sMoo Duscaóo. •nvM d.ll ~ data 
Comisslo. 

• O SR. ReLATOR (JOAPI"'* ~) - Eu ~ dll I.II'M CU'tll 
op~nilo 411 ca~D membro da ComisSIO •• o ftm data....,.,., 

O SR. PRIESICetT! (Joú SlrM)') • Sim. PIIMO que • nosu twunilo 
do dia 12 seri uma r.u"~~IO conctUiiva ~ .. encramos na negoc:iaçlo politica. 

O tuto da erMnda da Comcssla 1ilnl ftito, • depoia ennnmos ..n 
negcoat;10 politic:a. Se e:tta nlo cl'leq• ao t6n'mno. as emanctas ~ 
prossagudo p.a sarem votmu: pelo Plat*1o do Sen«<I: 

Est:i: enc»rraddl • raunilo. 

{t.evanta-M. NUftllo .. 11h01cntn.) 

SUGESTOES OFERECIDAS PELO DEPUTADO SARNEY 
FILHO E SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES: 

efreio n•P. \.10:)'95-CMPOPF 
Brasiiia, 30 de maio de1991 

S~ Pr8s1dente. 

Uma d.u quast6as que vem ~ o 6rvJo técniCO 

scb • nossA! PI'Uid6ncla. no ttnbrto elo qual tem mereadO .m:.n.rn ma ufe11aç0M 

dele seu~ intagraniH ao longo 00. últimos trts anos. • a' da edlçlo óe med~ 
provisória sotn rnac«ia on;amenttna. T~ procedimento •· de fato, iMcaitlwlll em 
V1tC11 do proeeuc ap«::aa rnsutuiOO pele Constttu1çio pata a a;nciaçAo c1al ,_., ... 

õtua natuaza. antlfldlrnento COITQbOr'.oo pele reHtVa !egat cnstituida pelo art 68. § 

1. da Let Maior. 

En! conseqOineia. uma de nossas pnmetru provid6nC!as. 

ao assumir" :a direçlo dsSie órglo constmJaonal. fo1 a da ~u,har a rc.alizaç.la de 

estuCas e avahaçOes com o sonttdo de- encontrar mane1ra:1 de d~ tais 

priitas e de assegurar o envolvimento desta Comtssio Mis~ na a~ de todas 

ôiS prcpos1çée.s sotre matOOa orçamernàna. 
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Oessat esfon;o resultou o teldo em ãilex:o. Iii~ 

conecibi<~o par.~ 1nsinllr IXC.Poti.: de .3jus~ na: ~norma& r~i~taiS:. vigentH. No 

~to. tendo CCnl'lOCim&niC .daCemiS!:kl EspK1al constitui da por' il'liciativa 0. VOSU 

Exco16nda. com o prnpõsrto da lir:nitar à ptOduçio da mectidu provisórias .m getW. 

~ sor rml'*-~ 1181'1'10t0r""nossn ...,..aciaç6es~'IOI:H'e a mat6ria ~ 

.cons'ctotaÇ:OU ai~ Nip!lfiPOsta final di' tal 6f'g'IO. 

R.-nos q,.,. com reliiÇIO • lll:lerUa de crWditcl 

~ P<rmedida·~· v~·~·corpo .!1\'111 nova aJtwMtlva • 
butante opM'acional por alifrinf ,o prob!en\11 em MU ~ a- ..ai Ml'ldO 

avaliada no imt:litO da Relatcr. da lei da Oiretrliu Or;arnent*la P.. 1fi7'. ~ 
Mia. a de aciiCionlf Movo páQt.to ao ..l 44 do prq.tG dO PcOer ~ 

EscelentiUimo Senhof' .• 
SenadOr JOSE SARNEV • 
00. PI"HicMnta do Congnaoll.:lonlil 
NESTA 

l'fttabelecondc o ~~o ... tufdcl pela Lei -4.320, a u:uaa por~ ll'lOI _, 

inconveniente._ no& seguintn ~= 

•Azt. '"· o.~,.,.decNditor ~ ~etto c:crmo 
Pf'UO p.ta ....,_,..,.~ao eo..g,.no N.oo-1 a ~»ta. 
imJ!ICI'tCIO'~ . .c».J'f c» outubro c» rgg7, 

f_ Oaenld!rcla~ 1e IWmlngri'to aos CUO:I' • 

Muaç61i~WIIIo• no•41,111.d11Uin.4.J20. de 17 

âmMjO-dlt fN4,e...toao.rfol,.~.-~ ,. 

art 44da:au.i. c-•~ do Congrwsso NadoMI. 

- !MrJOI: ~ qw.-..c.r.c. o att fZ.In ,.., dll ~ 

- • al»rfUUa da eNA!: ~., pwr'odo dlt IWCOM.. 

ValllftDf'IOS da oporl\Jniclscle p.. rofirmll' a Vcaa 

EJ:ce16noa as~ da na.o mas alevKII:I roiC)II:rtC a~-

. CONSIDB.It.ç0U CRfEAa IOBR!'O SIPRmO DI! III!DIDA8 
PROVISO!oAIIII IIAT!IUAORÇAIIOHT.úaA. 

. ..:· 

•. o.ntr. • ~ ~ tlm SUICbdo à I'Nil ..._ paiMIIca no 
lmbiiD do, eongr..., N8donil,.----. de ~ ilm ' q' a lllllmÇio. 
~ Podw ~ de -**· pftWÍII6rillll Pl'll ....... ... triiMrt. 
aça••"'la. ião t. ICin a p._,., ~ labre • ..._ de cSitWtme 
CICÇWIWMilwe,ocmmMDr......-..otx.Oic:rtdiiDI~ . . Aa~·- r atlla~-caJ J .. ~ 
por ~ que tqll ~ arp no pm.iro eec11110 do Gc7.wnD - • 
fllrmm-.~--. 11 CIOiâi•••·deonMntpcMc&O~e 
deqw Ç i tJII el'l'llhiJO ~ ~ ; 1 

.. MI miMril QiÇWi.idlla 
tMI~...._ ... r: ;- di p 'Rrtne~dld!Nioe 
r..nç.~ como~ a....-. bem como de palat•&ta•-...,.. 
• wn ....,.. númMt a.~- • da ócgao. cio eon;r-a ~ 

I . iWI·di~'FalaiOIWWde>~edltCamilllloMi.tact. 
~~P<blcrl». 

No plano eon.titucion~al existem pelo 11"1e11oa duas restriç6a 
eWas ao emprego de medidas provisórias em mat6rill ~ A pnmetr.. 
deriv.1da do art. ea d;a ConstituíçG:o, que veda a del&gaçlo da elaborwçto Jegislatrva 
relativa a "pb1nos p!urianuaia, d!retri:ea orçament:irias e orçamentes". N8lU linha 
de intetrprataçlo posJcionam-M vjrics tratadistas. entnt os qu:.~is JoM Afonso da 
Silva (1993), que asainala: "Um• intotpmtaçjo /óglcr>-sl$/Omáticlt 18\111 a concWirqu• 
o ~te d• RttpUblh nlo pcx:/ft dixipfiriM por mtldlda piOVisdtfas .siti/IIÇ6u 
ou mat6riss qua nfo podem !lM obj«c CS. d~. SMfll um despautrirlo que 
medidas prollisónes pude~ csgular sdu~s qutt stJjllm Vftdedu .ts lN 
ci«egadu~. A outra deriv.ta dO rito upeoal lixado pela Constittliçao par. a 
.1preciaçao da m.tiria, l!ti'NOtvendo 6rg2os especiais do Congruso Nacional 
(Comiss.io Mista e PJené1o). ena um encadftamento 16glco-tempOCWI cuja violaçlo 
COifll:'rorTIIJte o intento da Auombl6la Nadanat Constittilnte. Se a CoMtituíç:IO. em 
fUlo da importincia: deaua mat6ria&. instttulu um rito especial para a t:amitaçao 
doa prajetos resped!vos, prevendo, inclusive: a 11.11: pn!rvi8l ~ por uma 
cornisslo permanente 1M senadore& • deput&Qoa. • ln~ que se 1dmita a 
modificaçao da loiti :u&im produzida por um prooeclimento ~o como o 
da modidu pravisóriu. Essa ~- aliM. foi r80::1nhecicla pelo Deputado 
Joál Sornl (199o&) r1011 ~ tennoc: •um do$ ma~ matr lnequtvo«a 
da nova CoMtitWçlo ,.,.,._ 1 pt0ib/çl4 quer a gowmo anw. a ~ sem 
prlvia autorizaçlo ~ Olw. a tnfldít:t. pravisólia 18m efeifo e partir' de sua 
M11t;ICI. de modo que, .. o ~ ftx aS1im a/ttl!"tldct. - ..., violando o 
•••x:ionado ~ po;. a ~CICCI'1M.,...desw'o'lttu./~ 
(CIU modi/J ; E J pelo CongNaG... A tJpilcM;Io dlt mecldu ~e mi!IMrlu 
~em gota~. 4 im ~fl:.cionâ· 

Em ~ t6cnlcM ~ em 19M r. RNa de 
AdrniniltrSI;IO Piibic::a (FGV) e n. ~da lnforrntçlcl LllgiaiMMI (SF), o.vaJdo 
s.ncn- • R6bilon de c.cra. a88irlalllrn qu~ - entltndtntnà:l foi upr.MO 
t.mblm pelo Mlnid'o Nell1oft Joblm. qull'ldo .... do ~ de rwido 

· oonatuc:ionaL 10 prgpol' WM ,.,.,.... Nd8ÇfiO ... O M. &2 da Conltitui;Ao. Se;tlnQo 
o peNI*' rl" 3&. ~ 191M, nao ~ .. atljiMo de lt*lida ~ .mre 
CIIJRI: ~ "aa ,......_a pianol ~ ~ OIÇWI&i'*lw. 

"''*'*&tua"· AftrrM -R.-mr em -.a par.-: "Entre um..- qu1 tli1wr*ll 
...,. wrdadat .., dotrtlttio ~ di mec:liiM ~ ~ <,JUQMtl(t 

powaca••• ~ <» toct. • ~ l'tl'llliclrn* .x:~tw cr...-: 
m..,..,. l,.,...no§Pcbart.Mcomonr "kdl~ 

~ De ftto niO ,.,_.IUobw/ que. ConltltuiÇ'fo proltJa e ~ de 
~-~·~.IOlnc:MI::It ........ deouD,.. aârflt. 
c:aopl*m ~~rbporxatna.~anwec»n*'*~ ct.t/0 
p;~J-j(Q de ~ • maiO '"'* 7 1 1 

âfo qW' O ptMÚI'O ~ • --· . No pa.na 186:lca lio:Ld:~•lo· ~ .......,. qui. o ~ de 
mMIIdea pRMll6rile. ertt ~ c:wça;adilll - d8dli a llitka daltll de 
....,_.., nodlll da 'teMia~ qwdele uWrentre 01 podll-. do eltldo noa 
....,_ Ôll'fiOC r r -. poarà -...:. ~ ckl ~ magnil:udL De wn 
l8do - pr6tica o:wnpnw•- o ~ Ele Wi r r ; c da ~ no 
deWnpa410 '*- _... qu. "- alo hllbk:a:&L!:U ~ por limar a 
pw I; ;E daPa:Wnatto•~e~t4*ii&ibloií*'e.palltical~• 
pCil' ,.._.. ... ~ • ct.dr'llrrD par -*' como ~· • su.a 
pw r \ • r no pn:auO. tfe"Oulnt, cril; ..... ~ dcJ Poder ex.:utJvo q..
.. afigura ~ cam 01 prindploa b6aical artlculedol no titulo irllcW da 
eon.tiiUiçlo. ~ lim a Naçlo como E:lmdo o.mcxdllco de CAiO. A rWI;IIIilo dll 
~~~de Melo,.., (111f): "'pnncipiodl ~· .oodwM 
camtitui ~ 10 iTutrfo ~ '*- pcdfl ~ aoapcil:ln.,.,.. 
dMI#do~ ~-~'*~ e..,.,_..~oO...do 
~.m.dldamfnioJIIj 

1 

-~-·~~~G:Js~~ 
dD &bda A ~dlo IMddu ~CICiftdUf. -~~di 
.............. ra. ~ do I.JfgiaMINc. dll .hld/Jr:JJtiiO ,_ A..m. • ~ 
~ qu. o ~ di RllpúDicll n111 podtJ .ar.·medídll ~ em 
~ .. ~nlocaitle~~·;.~ ,.,,,. . . ' ·. 

Outros .;~rgumentos • funclarnentaç6t!!S poderiam ser truidas a ijustrar 
., aversao expreua pelo Congruso N;1don.11 • peles tratadi:stH * utllizaçla desse 
lnstnJmentCI ucepdanal no ambito de wna repUblica presidencialista. En!endemos, 
no entanto: que os elementos apntS81'1t:1dos do. l!lf11 si. suflcientllrnltr* densos 
para justificar as ~ """ articul;adu. 

A abeftur1il de cádilDI: ~ pelo Poder Exec:u!iYo. estf; a 
~. igu:Unente, uma Mria I"NYaaiaçça nas pratica atuaiL Em primeiro lugar, 
6 preciso rugatv a Mtunwl axcepcionat desu instrumertto. pnrvisto pela 
Constitulç;lo • pela lei lingular p..a utillzaçlo mma poucu ~ esp4tdeia • 
~ atraYb de "''lw 'b'!id:95•" de ~mar;:aa vem tendo o seu escopo de 
aplic:al;lo ~ alatp:io. Olz a Conritulçlo, em seu art. 187, § 3-: "A 
.,.,.,.. de crfdlto ~Wfo ~ .-nt adtrtff:km p.,. atender ~ 
impteoMiveia • ~ como a ~ r;M ~. comoçfO itlfllma ou 
~ ~ o!latvedo o 1bpostJt1 "".a. 82. • A Loi n'" •C:32Q/B4, que tlpiflca 
• nonnsttza oe táditO& .tldonllil no dnito ~ braiefra. ~ em 
MUarl 41: "'.s~~~em: t-~ ... ; "' 
• .,... .. .:ln-~ osde1tNcmadupeas~ ·~ 
em cuo de QU111'N:. ~~ou~ pUblica. • Tendo sido a Loi n• 
"-32CM4 sido ~ na nova on:1om co: J 1111 • nflo tendo sido 
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produzida ~ nonna diacipiiMOora do Ambtto de. crédb ~ 
entendemo. qu11 MIM .O podem _. utilizados em situ~ de gi*'Ta, de 
CIOITIOijiO intMtina olou de~ púbb. ~ .n.. - ~ em 
qw • ~ ~ .. irnpmyiata e ~onta. o..wt.. cc:mattma situaç6o 
lnaulotptfvel de equxlcnarnento per-.. rneCI _.moemo a p~ da IOCOn'a 
a popu~ a!llglda. por lnund~ .m ..._ anae t:11 ren&rw10 .. repete todoa 
oa ano.,. por Ido pi'MI'Idwr a~ ~ CMO..O r.qullito o3Jiiij)ICII'illlllc1adc. 

Em ugtft:xt lugar 6 prKilo rwwt C PIOQidiiii&IICf de dcfttn doe 
cádllo& liXtnlon:tldrio retr.:IIMndo 110 proceuo d~ pela Lei ri' 4.32011S4, em 
seu att. 44 - "o. ~ e~ ado llbettOa por dec:niCo do PodM 
~ que cJMa dft imod/.m COIJIIDJliCIIIo .O PodtN ~- ~ rei 
utilizada por auceaivu adiaiuia:b ; • por "'*- de um Mculo. Mm quâqucr 
protl*"- de ordem legai, ~ ou dot:~Ji~Urf~e.. CQrnOI l'1liiiSIIbdo em viria 
~do Congnluo ~(~de CPis c Corriu0e1. ,..._), Nlo 
amt.rn. portante. .scmcnto&. Ajam -- de ordem lritk:L ~ ou doiJtrin*ria. 
para dar auportc. oricntaçio implco•••blda. partirdll198a, de .,..... • autorizar 
• :lbetUn de ~ ~ por mcdída prcvilóriL luo CICCW!W como 
~oancia de uma equivocada intclpc ta:;:to do art. 1157', i ~. dei Consrituiçlo, 
cuia refat6neico ao art. 62, tem a * com a ncces.id8:te de ccmrcca;lo do 
Congraso Nacional caco c c:Qdlkl IXtraonSinirio· Mjll abet1o durw111l p«fodo de 
reoouo pattsmentar, vai«<do quinto ao maia c norrr. do art. 44 da Ui 4.320, 
.... dada • abloluta funcionalidade do ~ ttadk:ioncL Eua 
b41iiPIUta;lc:-~ concluziu • ~ edÇio. de um g!Wide m:m..o 
de mudiclaa pnMsória ":' fntqo.ram.m. ~ - Wldo por únlc:o ~o de 
lltrwvancar a pMrta (~~do COngNQO Nacionâ Como uJicnta 
o~ Joio AlrnriC&. em ..... Rll8tóóo IObrlla LDOm. "CotulitU wn ~ 
qr.. • ~ ~ comiu.lo mm. d.- rJeputMJoa • senedr:rrw,.,. ~ um 
qu.lqual' COrnMqOirnda Mb, WJNt.mat8rirl t:Vja ~i' .. -=na a.urlda '" 
~ mMmOn&hlpótuedoQ*MD~.,...., ~ •• 
porrjbW' • di~c»atna~~n~•maioroumaia 
leg/tJtM f»>I..m,n,o ~m~ ~ :» qc.pelou.c>do dicr*D'". : 

Al6mdllco, ·~~-... aidlmilitlcadi~. 
~ fcrrM.slt.ioNIIMd~ qual ..... • do PocSetE:dcuiMI• --do poder 
~ ct. rnediOM. pn:MIÕdill pMI ~ situcçeel: - qui o cádHo 
Ullaadii•lo-sogundo-a-ea:LISi ;' r.g.i-nlopad&NWutllada. 
&.·c.o • .n. '***"IDidG.na-,.,. T6cr*a ~. 1Cia. ct. ~de 
~··Ciiin.a doe~ ~·-=inllle ·At: ~ objettJ di 
,...._. ~ (aulotbnda. • ablrUW * aidl:le ut•:$'**""1 t.m 
.... W~iXlill ... la_ciaa....... qw~a6 ';""'F"'di:l 
.., ~ ..... et*fb'.&oti:wdli .. lc4 CJ&M' ..,._ ... adll:lt:JIW 
n!1Ci.1tS0$ a categorias programátiCas jl &xisNnhts na Lei O~a: • b} 
equ.acicn.- Mee~u qw s• f8Pfllem todos os 11110S. No primHa cao o 
~ 8prcptitldo sW a abfHtut'a ~ ct8dito supl&m~Jttta" - qw •mt. 
ex.at:amenm p/JnJ isso -. no :s~ pit/a mgularida~ dos e.....mos. nlo .-pode 
r.r.r &m fmprovi:sibifldllde ~ urg6ncilt. ~ N..m ül!imo cuo, o ptoeeelímen!o correto, 
no. tetmos do que ost.toleai aLai 4.320184, serili o créditO espociai. cfellinado co 
ajuste orçamentario no cuo cfe c!Mpnu. para as quais Ido haja dotaçlo 
on;arnentilfa espeQftea, isto •• nio incluída Miei Orçcrnentiria. 

Como se d;ura ~. • melhor so1uç10 para o prob*- aqui 
artleulado seria a rulizi.ÇIO dtl mocliftaloi;OCC no tuto constllUdonal - rwa mold• 
do que se oncamintlavll a rwvido oonsti:tudonal de 19M- de mado a r.tringlr o 
emprego de rneclidac provisória a dctarmlnada mat6dH. aduldac d..tu 
aquelu ~ ct. cflilega;lo lo;ialativa. • da lllldr inturp~ 
uqufvocu. No entamo. a demore • M prt:lblama que do pccularw .o procnso 
de •ttutaçlo c:anstitlJclona :ev.noc • Jlrq:IOI" que taill s.bulal .., c:ontiiSc* por 
quaisquer ~ 11indtl que spcna normativa. c 11m cfe ~ o 
~público ai* que tc:xtoa da maior h~ ujam produz:i::loL 

Se por qualquw razio ffellr inviabillzadl; • llmp* prolbiçlo do uso 
cfeue insto.Jm011t0 axOgono·em mat6ria orçamentária. :~arac.-noc imperativo qu. M 
assugute que u ~ npcc:isis insdtukla p .. a aprwcicçlo de medidac 
ptcvi:s6ria sobre mat6ria. on;amuntirill scj.trn COMtitufdu por rnembroa da 
Camisslo Mim da~~ PUblícos e F"ISCCIIZaÇIO. Tal CIIUtala. a16m 
de as.ogurar que ac prcposiçOes sejam analiuda por ~ 
familiarizados com n atriluiçOea. constitLIQonaic do CongntUO NacloMI sobre a 
mat6ria, evbrta que texto& togaii pro::luzldoa em comontncic com os ditmiM 
conatitucionais vinum a ser mutitadoa polc aç10 de colegiadaa menoa irllarrMdoa, 
betn como, asseguraria a obaar'Ytncia u orianta:ÇOcs ~•l•bt' :11 1 pelo 
ParlamentD neua maWtria, atravt. ela ReloluçtiM • outfOI, atDc normativoa. 
segundo uma inh:c il:•bl•pnstatiila osttva1. • ~- · 

Aulm, com b ... noaec ~ • oom lriatlc a~ a 
ordem nestas importanta ret.çOcl lintN: 01 Podares Exac:utlYO c l.egistativo. 
UMgtUV o respeita ao lnterwae públia:J • praervar o regii'M d~. 
art1eu1amoa esta ~ com o pn:.pósito da contribt* 1*11 oa trabalhoc 
em daun'ootowimento pelll Comisslo ~ pua o apcbucnn•lfD dO PtOCMCO 
da ~ da mstMta ~ no lmbito do Part.nwnto braiiiro • de 
~a compattnclw w 7 · I8Íi do 6r;IO ~ ....,. c hcrWa dll --

EMEJio1lA N" 
Á PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. DE 
AUTO!UA DO SENADOR. JOSAPHAT MARINHO 
(MEDIDAS PRO\'lSOJUAS). 

D!-sc ao llt. t•. a 5egt1ínte rcdaç!o: 

..Art.1•. O ur. 62 da Consrituiç!O Federal passa a vigorar com a 
seguinte-: 

Ait. 62. O Presidente da RepUblica. somente em caso de TclC'Iolincia o 
urgincia. poderá adotar medida provisória com força de lei. 

f 1•. A medid:l provisória, ínsttuida cem C'q)OSiçJo de tDCitivos que a 
justifique, sc:ri; submetida ao Coagresso NaciorW.. que a apreciará DO przm 
de sessenta dias, a comu de sua publfcaçlo no Diúio Oficiai da UDilo. 

§ 2•. Se não for apreciada no pruo previsto no parágrafo amcrior, a 
medida provisória será convertida .em projeto de lei, cuja ~ 
obedecerá ao disposta no § 2• do an. 64 da Constituição. 

§ J•. Se o Presidente da Repitblic:~. resolver baixar medida provisória 
no pcrtodo de recesso parlamentar, convoc:ui c~e o 
Congresso Nacional. no prazo de cinco dias. 

"§ 4°. Não sed. interrompida e nem se enc:crrar2 a sesslo legislzriva 
sem a apreda~o de:: medida pro...;50ria ~;ujo tCrmillO elo prazo ~iccido 
para sua tramitaÇão ocom~ durante. o recesso do Con}!fCSso Naâonal. 

§ ~- Rejeitad:i. a mcdida'provlsória ou rec:tmdo o projeto de lei em 
que ela se convener. o Con:;rc:sso Nacion:ll di5Ciplinari,. no prazo 
improrrogivd de sessenta dias. as rel:u;ões juridia5 do ato não aprovado. 

~ 6°. Ê ve&.d:i.em qu:l[quct"bipótcse. a reediç!o. no IOdo oucmp:utc, 
de medida provisóriL 

§ ?-. Nio serJo objete de medida provisória a m1:1érias: 
L reservadas ao domlnio de lei complementar; 
n. vedadas à lei ddcp:la, como previsto no § t• do ct. 61 dc:sla 

Constituic;!o; 
IIL enumeradas no ort. 48. ~ VIII. X. X! e Xlll; 
(V. rebu:ivas a dUeto pcuL 

§r. Scracnte por lei compierneutlr poderi ser ,, ·, t "da DIX!IIa a, 
respeito de medida prD\'isória, salvo quaato ao processo de sua trtmilal;lo.. .. · 

JVSTIFICAÇAO 

]. Seri CCIIWCIIicute deix. bem clara que. aJbD. do w :ilaanáda. . 
com. exposiçJo de motivos. a medida provisória soma'll'e suttirã efeito apó; · 
ser submetida ao Cona=so Nacional. evitando-Se, assim. como· p:ralmeDtll 
tem oc:onido, que a MenS2gem ~ seu cncaminhamenfo ao Cc:apes:lo ,;a 
..,;,da após troasco<ridoo ...... <tias de""' pubbcoçto DÓ !limo O!iiOal. 
(fl"). 

2. Se a ediçlo de medida provisória cfmasle o mccao .obrip a 
cacvocaçlo extr.W:>Cc:lináaia da Con~ Nacioaal,. nSo cut ""mo·· CIOI..:J 

dei.ut correr todo o pcriodo dct recesso quando haja em tnmitaçlo medida 
provi5ória que trio renha esgotado os sessenta dias fixado~ -para -
~..WC-Nxiaml{§•'l-

3. De IICOrdo com o projeto. se a ~ provd6ria niD fclr· 
apreciada ao pnzo de ses:scata dias, será conVerúda cm projeto .de lei com 
tr:unitaçlo previa no § '!'do ãrr. 64 (4S dias rm- Clmara a -4:5 dia • 
Senado). . . 

Se rejeitada a medida provisória. ·cm nósslx entu 1''" ,.. dlt. 
poded ser reeditada nem em outra sesdo Jqp:slativa. uma vez: ~ a sal 
edi;Jo fica sempre eondic:ionada à~ e à tclevincia. Rejeiiaã'peiã
Coa;resso Nacional a medida provisória, nJo bi de se pcsmr era apmealâ-
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\a de novo. uma \'ez que como juiz da questãO - O Poder LCgiS!anvo • ao 
barrar os pressuposros da rele"\'ãru::ia e urgência. dem.Jbaria também qualquer 
inici:mva do Pres1denre em m:omar a diS<:ussJo da matCria. usando da 
pr~o~nva da medida provi:>Oria. 

. . No entanto. a .crilério do Presidente da República, a matéria 
l'eJCira.da . ~ ser. objeto oov.mu:nte de di.sc:ussio no Congresso, na 
sesso!o Jcpslanva segumre, aso interesse ao Governo apresentá..ta DJo mais 
co~o medida provisória. cuja reediç!o fiem protbida, mas sim como 
proJef~ . de lei se;uindo, indasive, !Tzmitaçfo especial prnista na 
Consnnuç:lo ( § 2" do art. 64). 

Em verdade, as alterações que 01'3. propomos atingem o caput 
do ~- 62 e o ~ parisr:tf? .r da Emead& do ilume Seuadcr !osaphat 
Mari~: N'o ~ tudo conrau. c:onfonncr o projeto original de .Emezldl • 
ConsntutçJo. Ainda. rernzmerznas os parigrnfus e altenmos a redaçJo dada 
:ao ~ 1'" do att. 62 da Emenda. Ems fomm. as únicas rntJdaDça qUe 
COtlSldcr.tmOS es:JenCiais :110 .apedeir;o:uncnto da m3feria. 

Sala das COIIlis.sckl das MP's, em de junho de 1996. 

Ata cin:muta..ac..ia dâ 4• 'Rtwailo,. realitada e• 12 de 
juaho: de 1996, da Comialo Especial desipada pele SeUor 
Pl"'tSidealb: do Scucle Fede~ (art. 41. a• 33, do Recfme•te 
laterDO)... destiaaà- a uuúaar u Propoáal de Emnda l 
CoutitBiçb_ qae tr'UDitu1 u Cua, ftiati\'u a M~ 
Proyl..sriu,; 

Ás 18:30 horas acham-se p=cnt<sosseohores Senadores: 
- Jósé Sm..y-~<Dte . . 

• Josaphat Marinha· vice-Pn:!idc.ne r Relator 
·Ncy Suassuna-1' signatário da PEC o• 419! 

-ROberto P-"1\lÍI!o -1" sigo.l.lfrio cà PEC a• 211/M. 
• Nahor J~r -t• sipatirio da PEC n• 65195 
- José Eduudo Dutt-.. 

- Bemanlo Cabral. 

- Roberto Freire 

- Edison Lobão 

-Antônio Carlos Vala~.· 
-Jader Barbalho (Líder d~ moa) 
- Edison lobao (Vice.Lfderdo PFL) 

-José Eduardo Outra (Uder do P1) 

- Júnia Marise (Lfder do PDT) 

- Adc:mir Andrade: (Lfder do PSB) 

- Roberto Freire (Lfder do PPS) 

- Élcio Alvares (Uder do Governo) 

- Eduardo Suplicy 

:I 

O SR. PRESICEHT'E (JoM S.-ney) - Oed.o liberta a ,...,..., O. 
Comtss.lo 8:peo&L 

R80:lfdet a todos OS COI~ ~ Qt.- estll ecmiulo foi cr1.a: 
por dtllibenlçAcl do Plenário, no s.-'lbácl cw ~um connnao a~ dH 
m~u~u provisória. ~ tím cHI ~ o Pl«'*io poau ..a. I.6NI .,.... 011 

""""""" r .... .mcs a ~dada de~ ao S..wdor JoapNt ~. qr..-
i' tratava do ~. que COCII'denas.M u 'uon'l~ •. ao mesmo t.-npo. 
v...measu a paull:ltli~ dll censo\~ as sugest6es c:ontldu nu emenau que 
u.r~um no plenãno, c111 mooo • ~. no dia 19. prmx:~ utabe!eodo pelo P!en*io. 
tivtssemos um trabalho~ · 

De logo, bJ eiCWicido que nta' c:omisslo só t.W bito, se 
conseguluerno~~ que todos oa a:tcrw cias emenda~ .-n ~ 
sotn medidl: provisória ~ de aa:rdo com a sugnt6M ~ COII'IIdal 
dl.nnte os nossos traOalho&. · 

O Sena<kll' ~ ~nhCI ~ um texta in;a.i, •- ta2c1 
r.ceb«< emenau. Mas, ati a ~ ti'IOI'MntO. nlo r&CObomas de n.Tun doi 
~da IIK1*'ICia c:cnstitudanats • sua co:m4ilida sotn"o t.m:. ~"*tt:lda 
J*o s.twc1ar .Josaptwl Marinho. ~ .... a t0rrrw10 do tempC1 canctldidCI pela 
Plen*io l Pfwst06tlcill sem que t«Nmos·tido • apacttrlidd dli 1'eCiaber t.m tDfQ 
QQC'1HnSUIII ou. pelo ~. a ~ do& autcrn no ~ dll ~ 
rwbra'llm • IUU emanda& dMde que .... t.to tap&,...àaa a ~ 
~. 011 toda&: ' • 

~ uaim, soek::ito .a nal:d s~ J~ Mar"rn:~ qu1 faça 
tn relata sobra a últmo trabalho t.ito,. tá co:n • sugelt6M 4JÍI ,_ ftnnr - ..... 

0 SJt. RELATOR' (J~ PMrime) -· Sr: ~ VGLt 

~ - miiTibn::la d8 ccmisslo a a V. Ex'· a último tei!Cta. ~ .• 
~~el!;)licaçAO.~ me~...- a i&Xj:ilicaçtaflntlt' • 

"AiendMOa' ao· p«bbo de' lider'M dt ~. Pa1Jdoa:.. 
~ em Plen*ia. el.bcntnos Çll'O,eto dll otnenda i 
Constituiçla setbrlt t~CM~ ~ da . medi~ ~ •· a 
enc:aminhamoa 110 nobN Uder E1do Alvarws em "' de ~ de 
1995. ESA proposta v.io a ser ott;eto ele cami<Weçlo peta~ 
comi,do. integrada per aLJt:~::nS c» p: : ~ : 1 '9"'" sabra a mat*ia • par. 
l.fderu ~- sob 11 PnniOinda da Senm:lr Jast ~. axno 
~da s.n.clo Feoarat. · · · • · · · · · .... 

. MI primWa SMdo. ~ em 8 dlt m~ fel óilltlillDdo a 
texto da pt1)PQSta. P.-111 ~ os membr'tl$ da COITIISSilo ~ 
sugHt6eL or ....... , ... ~a os s.u.ao. .. LUdo Alcintarw. Roberto 
Reqwllo, Jadllr B8rbeha. N., 5uaauna. Epitaclo Cafetan e Jott 
Eduardo Outra. Par<:to):laram de dtseussao outros SenadOres. como 
RobertO Fl'elnt 

Oepots dtl exam•nar as su~est6es escmas o or;ats 
apresentadas. acertando-as no Que nos pareceu adequado ~enU'CI do 
esptnto de conohaçaa. redt~IITlOS o nova esboço. datado de 28 tte 
m~ta de 1996 e dtstnbuido a camtssão. 

Na recJni~ d~ comisdo de 4 de juMo, pmpusemos as 
seguintes a!Utraç6es no texto apresent~do~ 

a) acrescentar ao § r do art. 62 qu• a medida pravisória Mo 
apreoada no prazo de 60 dias e a set" converttda em pi'OjMo de lei 
perde allfieácia dHd• sua odiçaa. a fim de ev•tar dWidas; 

b) na § 4•, adrtado tamb6m aa art. 62. supnmlr a d.iusula "na 
mesma SMda leg1slativa• - visto qwt. rejertada. a medida provisória 
l'lia deVerá sw Nedttada na mesma ou om out:ra seula lec;islat!Va, 
coma u irnar. de deoslo - de a:u• 1er.t ~ togo depois - da 
Sup-ema Tribulal Federat na Adln tt' 293-71600: 

c) no 5 5", Igualmente acrescido ao art. 62, suprimir o inciso I • 
~ aa domlnlo da lei complsmentar - parqt» a pn:tibiçla de 
medida ~ cwdar de tais mat.nu tá •st• contida no inciso n: 

d) desdobrar o inciso 11 do § 5"' 1=1ara que a dtiuaula fiNM -
•outra que toram es;:a:'l'l::.~dn em lei ecmplementat"- forme inciso 
autOnomo, a bem da melhol'tócnica 1et;11~. 

5a. Na mesma rt~~~~ilo. a Senador Antomo canoa ValaáaraS 
tamtMm ~ niOdill ;• •· ~ .aliantou: 

. a) a medida ptOVis6ria, além de -imtn.tidltt com exposiçlct M 
motM:Is" ~ ... aprwdada pe1o Cangraaso no pcuo ele eo dia. "a 
cor'lt.- da aua publicaç:lo na Oiir!o Oficial da UniSa":. 

b) n1o intamlp;:lo nom &..:Wt.*Uellta da sossiO lagi$lativll 
'",..-n •. ~ dto medida pn:Ms6tia Cl.qO t6rmino dO PfaUI 
a.t:ab&leddo para sua · tnmrtaç:lo ac:on'll duranta o rec:esso do 

~~ ~nipótau. ele reediÇio. no todo~ em 
~ dlt m.dida provisétia". 

. Sb. C~ .i reuniAo. coma Presidente " Comi!s.lo 
MiSta de Orçamento do Congresso Nacional 11 com o ~ de 
~ ~ da ~ a Qsputado JoM Samey Filha ex;:ós as 
~ enc:ot"'hCLu. ressaltando: 
• , , õt) "ll.atrartura M ~as e~as por medldll prcvisória 
-,o, que, dotecminau estudo dO. ,Relatar da Lili de Otretnzn 
Otçcnantiriu no -do de .,gopor · QUa se restabeleça .. "o 

Deixam de compzear, por motivo justificado, os senhores 
Senadores Esperidiao Amin. Epitácio Cafeteira e Lúc:io Alc:Anr.&. 

~menta est8tuioal*a Let 1'1",320-64 {art. 44) • - .•. 
.·. . b)a:aplicaç.io.de n;tediQ.a I)I'QYI.sóna i~ OC~ilelit*lll............. 
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.se:,.· Per !atta <â êp,on.n nJo, nouv• ~~ ~- aa 
attoraç6ea pr0posru. _ • · • 

s. A. l'iiJl de racilttar os trabalhos da Conus:sio..~ u 
nq.,.s~~~ .. . . . ·.. -... ' 

Quanto is do nobre Senador At1tcnlo Car1os V~ • 
sxtglnpa dtl s.r • medida p!'OVlsóna ~ dr!J tP;)OSIÇio de 
·.~li ccmta do Prqetei (upuido .(t 62}. T~ a protbiçlo 
da seri"Háitacs.a!Titldidlljá D;~iamos ~11:1. • aMim • a:etwnca.. 
Nlo cOnvérii,'Wetarno, ~~ 111edaçlo. par ele proposta. de vttdlr, 
M.m QU.~ nii)Ot~·. :a ~ na todcl ou em .,- de medida 

~- Se .. ma'!Mtn essa fcnN de ato ~. !IPIMI" de 
.tUa- iuc:aw•IIIICU. a ~ de rNdiçlo l*lo dfiW ser 

em~ dlrnaiato·rigido, impr6s:rio 'J*"a o fttiiO da 
.norma cc: tiW . .. e impeditivo ~ ~ 1ledwl ~ 
....o. i ~ axtJ••aaaotu ~ T~ nlo M 
~ conveni...., .......-~·o prco ~ ~ibe:a;io da 
~ 101ft • ~ provil6rtl .. eontll • pmr de .. 
public:-;iO no Oi*io Oftdlll da UniiO. EM fctr ~· rwneaa.., 
CclngreQG? NICI podllna w r.duDb, de fato, o prara•de daolil: .;la 
da CclngNuo? o ln'lpcirta"Dt ~. tiiiMaa' .... â:xxiiP&ils&dlil dll 
eJq)OSIÇio de motivos. • ~- no prazo de 60 d~aa. rejeitada a medida 
pn:Nisória, dka • OOI"'Y~ em proJtto de lei, cem regime especiat 
de trznrtaçlo. _ 

A5 pondllf3Ç6M tr.lzldas pt:lo ilustra PreSidente da Cami:sdo 
Mista a. Orç:amento do Congresso Naoonal já estia conv«tidu om 
prcubiçlo no texto dO Prqsto, na pane em QUe delatll que nto serto 
objeto de medida prtMSÓNI ::11s matWiu vedada • lei deleg~ 
Mccmg previsto no § 1• do art. 68" da COI'lsllfl.nçlo. Nesse ~
no inciso III, está oxduida de dai~ a lçsL&r;.lo sobrtl .. planoa 
ptunanuaa, élretnzH ~· • OI'ÇilC1'IW\IOS. Logo, maürili 
proablda t.amCóm •rrwaida prcvasória. nos toemos do~ 

Cumpra wr, porém, o S 3• do a1t. 168. s~ o quM •a 
abrertu'a de aewtc utraorclinirio somente sd ~!tida para at!W1der 
a desp.sas imprwisive~a • l.lfQ:ItltH. como as~· de Q\Jerr& 
eomoç1o 1rn.tna ou QIAmldacM ~lc:8. cbs«Vado o disposto no .t. 
ar. 

O P"Qito n1o é de elogi~ d:ilreza. O• qualquer modo, 
aludindo ao disposto no art. 62, autoriza, llmrtativamom., a medida 
P!'QVis6tia "para i1tender a despesas •mprev•siveis • w-;enta. como 
U diiCQffWI'ttH ~guerra. ccmoçlo intomll OU Ci~Wfl;áade pUblica". 
O. acordo com as ic16i&s axposta, mpnnM'IO& ao~ a forma onl 

i1Ptesenl:ada. A forma deste é pratleal'l'lent a mnrM da sugntao ~. oom 
essas ai~ a~ me ret.ri Me~Sa~expossçlo. 

· AntH c111 ler o texto, que10 escWK« qua. quando suprimi a dáJiula 
na :nesma sou&o legislativa, com llliaçlo à prcub~ de I'Hdic;IIO du mlldicla 
provisônas. ó porque atentai em QIM. r&oJAda a medida provisória. e:ll6 negada • 
legrtunidade eo que nele foi di~ Pouco unporta, portantCJ, qJA • tr.1t11 dll 
mesma sess1c1 rçslativa ou de outra. Adeliblnçlo do Congresso~~ 
~amanta. Mu !110 me amtne~ 4P«~U nessa convicçlo. Cloonw QUe o 
SupremO Tn'bunat Federal, ao exarrun. a Ar;lo de Dlld~ ~ 
Tncomtrtuoonalid:lde ~ 293-7JSOO. aprovou a voto do ReliiCCir. Ministro CeiKI Mê. 
Este. no. elabcnçiCI de seu voto. ~ Invocou a repc~ dCI Ptoanclcr, 
repetindo a segwtte~ ' ' . 

~ora. a inequivo:a manifettaçAo dCI Poc:W l.çslatiYO, no 
sentida de rOJOiçlo da Mec!ldll Prov~stna n- 11!5190. n:ia pode dlr 
ensetO a sua !'Hdiçlcl. sob pena de se pennlbc' qu~; o Ctma da Poder 
Executivo M tem~~~, de fatc. PoMr' l.egtS!ativo. mediante a reedir;:lo 
sucauiva de uma modidL ainda QUe ,.,_tada PCIC' otte. ~ i a Mde 

I»~ du leis, sandO ~ • att.-çlo do Presiclera_ ~ 
~ica nNte canpa. ji que cura • sua .sr.. nattn1 de ..-ctOCI 
dCI pcDr." . 
O ~. IObrMudO. i qta. prwo .... ido o 'ltdo dO RelatOr, 

csecs.ranao • inccn:stituci~ da mediCII provisória' rafwida, • emenlll óo 
acótú1o tem MD ~- A l'lljeiçiO P~ de medida ptOVisória. CIU 
de seu projetO de~ aiMadedQconltituir-lhe, ex tunc. alllk:icia;..idica, 
opera uma outra ~:~ de Clfdem palftic:o.institudCinel lP 
cmsista na imposslbitidade..dll o Pradente da República rwnonr eue M:O. quaa 
141Qiltaâvo. de natu'aZa c:aJtel.-.~. ' . . . 

Tomei arrimei deaa dedSID pwa excà*': na ~ .... --- ··. Quem dednl ~~.o Suprwno 
Trlxlnll F..-... • ;6: a pnx:t1me11 quao t. impoalbil~ ft1!t ma ~ 
portnD. ~ de~aádetdil tn8t6ml: ~ - . 

CJitato finalt • t ICialla•• este, ~com aquela~ 
"M 1 ... O M:. 62", da Conltituiç:Ao Fedem~. paa a vigCWW 

com a ~teda;lo: ·· · · · · 
Art. 62 • Em C110 ele relednc:ill e t.W\)Incia, O PNeiclenle de 

Rep:t~&ca podri nw medida prcyd6ria, cem · b'ça de !IIi, 
-..tlii**"ô:r4,. de~ .o~ N.oon.f ~a~ 
na prco de60diaa, • .......... otiiiiCiade ~de motivOL 

. t 1• .. Se eetiver em r..ao. o cangr.ao ~ '** 
CC!ftVOC8dD.~napraode5dia: · \, 

S 2'- se nlofcr ~no ~de~~ de seu 
rece':' , .. ., na Cclno;J1tuo NKiotLil. • medida provie6ria pkderi • 
~ dMde ..... adíçlo .... ~ ..n PI"Di*» de .... a.p 

tram~a;ão OCedecerá ao disposta no § 2". do Ml 64. d..te 
ConstllU;çao". 
Vólle dtZar, hã um r:to espeCial, S&gU'1dO o qual td ~ 

absoluta cam relação às d1111'1'1a1s mmérias que &stlljam na pauta do Congrosso. 
"§ 3° - Ra)eltada a medida prov1sóna. ou recusadO o prcje!O de 

tel&m que ela se convertM. o C<:ngresSCI Nõ1C!onal dlsaphnri no 
prazo ;mprorrogâvel de 60 dias. u relaçOos jW'Idicu decCitrene.S dCI 
atei r.<lc aprovado: 

§ 4•- a medida priW•sôria nio poderâ Sllf reed;f4da no toda ou 
em pane; 

§ Sg • ~ serac ob1e1o de medida provisória u mat!Íiiu: 
1· vedadas à Jl!i delegada- carno previste no§ 1•, de an. 6S. 

desta CanstJtuu;ao: 
2· da natureza tributãna: 
3- relativas a Oire;lo Pem~l: 
4- que feirem es~cadas om lei complementa'; 
§ 5o - semente por lei CQf!'IJ:lle.mantar pod181"á ,.. estabeteoda 

~ a respe;to de mltdida prcv1s6ria. salvo ~ ao ~ao de 
sua tramllaçáo: 

§ 7o • a medida provisória podel'i sat emendada nos tomiCIS 
estabeleodoa pelo CQORressa NK!Qnal. 

Art. r (da emenda) . o § s•. do att. ss. da Canltituiçlo 
Federal. passa a vig!nfcom&seguinte~:._• 
~ 111 a<tequaç;lo desse ~ .o nCIUCI otietiYo dlt glnltit a 

tramrtaçio privdeg1ada do prqet0 ct.IM que tUI.IIta na medida PfO'Iiúi& 
'Esgatlda. .Htn delibw:lç:lo, o pram e~ no s .r. o 

...-to será calacadCI na Ordem elo Dia csa MUICI imediata, ~ 
as demais proposiç6as •• sua votaç:1o fin*. ~ a 111-*ia de 
QUe trata o art. 62. que 1 .... prftrtncia absCIIuta ~ ~
Esse IIi o teJitO ~ ontem atava pn:ll'ltO, cem a cópia .ii 

~unida. quando r-=abi unlll OIMa a.vutlo dCI notn s.nadclt J.-. - ·eom rwter6nc:ia • ~ da edlç:lo de ~ 
provisónu, de; S. ex-. 01'11 em emdel naeca s..n.:», nw.àtD ~ 
subrnoter * lllewda consi~ do emiMnte Relatl:r • lldCiçlo de 
Comissicl Mista dO Congresso N8c:iCin8l. ma .-n ~ ~ 
Jufgo que a Ccnusslo Mista PartMnllntlll eleita, ......... pela& 
duas Cau dCI CCII"'gg'HSCC. p;tmlititt c.ma c1inMiica eftc:az - hcie 
i~ - na ~ du l'lllftridaa MP&, cem 11tga v..ragens 
para • mividada legislativa•, 
lmedtatarnenl:e. r.z uma anoc.;iQ , QUe ora trago. em uti.r.;:ao a 

notn UCt da ~ fdiia vMida paa ser cansid«addl em ~ 
ncxmatrla scln a ~ dU mediáu ~ Nlo davtl • itlduida nc11 
laxto comtituàa1al. 

O SR. ROBERTO FREUm • ~ qut. induaive jLdo a iao, 
pclcleri.,-,oa celoc;;a o ~ ~ as meáidas ~ fcnl dll wnenc1a 
constituciclnallivulam tramrtaç:lo CCimO prc;etc de ... ou seio. ~ prWneirO 
numa Caa. d190!11"UM Casa revisora Na. Ordem do Dia. IMdidM ~ 
nlo viCI M 8Cimi.Ur como estjc M acurrolanclo hqe. E nlo sd prec:ieo ~ 
discutir a eria;lct dlll jeton ou do puni;lo pata que o Congresso ~ 

s.bomos qUII as Casas. indiVldualmem., eltiG fw1c:ionando e, 
port:mta. n6l tarilmos na Ordem dCI Oía medida ~ profttOa de 
CCinV*'Sio ou J)fOI)OSQS onginais da Governo sendo vcDdU. o que t.tvez: ..ma.. 
esua: rMdiç6H. pwmananta dll meáidu provisória~ nio sio veada~ 
o CongMso Naoonal nlo • reUne. é só um811WJdança do RlllglmenD. 

: O SR. RELATOR (JOS$It'l&l ~)·V. Ex- ji astentc1u- *-
aqui na CormsQo & estabelecamC~s o" seguinte: viüda a idéia, ela. W'lhtan(Q, deve 
ser ®Jeto de <lldsio eemurn das Casa do C~ a:xno ii Coi: ~ a 
Ccxn•ssiCI Mista. Hm carjtar ~ · 

0 SR. PRESIDENTE (José ~) ·Conceda a ~ao Semd::lr 
BcioAiv.,.l. 

O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Prnl~ JCIW S.-ney, emNnte 
SWUidclr J~ Mwlnno, Rlltlator desta Cornisda. caro. calegU,. ..::n.f elo n-.. 
~ w wn11 PM~Qpaç;lc nnsa rua .m ~ m1 ~ dll Ccmlulo ..ao 
s&ndCI a~nduidos. E ast1m pi'CIC«b visando e~e ~o 81Clfrito QUe. 
desde os pnrmuros mcmentos, tem mantido c enfoQue pnncipal delta c1iKuulo. 

Gcs!an:;~ apenas de fuar um breve r.gittn:l de un momenm que 
VtVemCS. que talvez tenha SIÓO CIJnu:;.aor de toda •s• prooauo. al*b a alguma 

infd:oniv:u de emlnllntn Patfatlenta'n que aqui ntiCI ~ e cu1raa 
auMntes. como o Senador E:!f*idiJo Amirf. 

No Início dCI nosso~. na MgWXt~fae CiYwnol: wna f&rilo 
no Palácio do Alvorada, i qual estilltnm prnantn -~· s.n.dorn • I1ICCirdr> 
me, no momento, dOS Sonac!CirWs Josaphat Manntlo, Jllder e~ Rot.ta 
Requtiel. E. naquela ocuiiCI, hc::uve uma ~ muito frn::a • rapeito de 
medidas provisórias. 0 Prestôente FerMI'Ido Herw1que Cadoeo dlae ~ 
que a idéia dele nlo er11 ~o h6bito da medida pn:Mt6rla; • ~ ~ 
medidas provisóriQ de Gov«nos. ant8liorn e tudo tan. .,.a qtJe • ~ 
dessas medida llvflHm reduçio bastante 8C8'ItUada. Tema em rn1o1: Cledol CJ» 
confirm.m o ponsanomo dCI PraidllrU. No Gowtmo FemandCI ~ c.nx.o, 
praticarr'!e4'1e, 801tcu-se um númen:l rel8tivafrlarft pequeno dll meclldel prov;.6rla 

No oltltlnto, ..... l,mmll quutlo nKJifiO MftiWoel * eu.; tania CJ» o 
Pmsldente JllM- Samey nw. um ;ato que~~ os~ ,.a 
presidir essa grupo que. da modo ll'lfotmal. ma tlmb6m especa, oamnou a 
mat6na. O Presid8nte JCid S.,-.y manteve~ cam o ~ f1nwldo 
Hennqu~~ CardCiso. 
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ktteontem * noite. o nosso Pmicserrt. tev~~ oporttl'lid8dll de fttlr 
can o Pn!l!!idonte da R~ •· ~. CCII'N•saau" a rapeao deiH 
assunto. 0 PntSiciente Jos4i SaMy, ~ O início, foi inYettidcl 1W condiç:lo de 
coordenador c:assa matéria .m relaçlo nlo só ao EDa.ltivo, m. ~ tm 
re~ a nós mesmc~s ~ c::cnlltituimol a PlocWfo do s.n.:b. · 

Hoje tomos, p.a ~ I"'IOU, o tb1o i' ~ pelo 5..aor 
Josaphat Mannho, ou se;.. ji blrno!l U'l'la peça !omwllm:â. Pouo acbntlr -
em•nontn CCII~~ga que o ~ taTlblkn esti I'Miiz8ndo lm MlU:ID batlr'DI 
acetcndo p~ fazer as sua~ al'ftpeito dei ua.r'ltl:l'. ~ 110 da ma. 
alt8 impottincra p.-. a Govemo. O próprio Pres!~ F«nlr'ldc:l ~ Cardcllo 
dC: qu. as medidas provilá'ia do Nllpotta;tca p.-. • gcvemllbilid8de. 

Entto, de inicio, -. QUWta fa:z8r IJm podido ao ~ Sa"ne!f p .. 
que ela nos fizesse lXII ntl.to do "''*idii•••«o ~ com o ~ Fom.'1ÔQ 
Heonque Cardcso. Deixo, ~ t:mw O<.lb"'a sugntlcr ~ da lima de 
radodnia esposado~ pelO Presidwlte S~ na ültima rtttn1o: que ~ a:n:tu1c1o 
esse trabalho, rmod•:.~ o Col~ de Udern,··com a~ dei 
Senadorn interesudos n.. .np6cie. livnse oporturll~ de dlKutl', no foro 
apropriada. o fQ1'1:1 politieo. o que-serw. r.ito em fava' duM asada. 

Tenho a ~ ~ ~ o Pre.dwrte JoM Salwy podll nos 
adiantar, numa v•~ b«n nwcr. :11gl.m:u coisa qt.a sJo ~-p.a I nosu 
cas.. • p:ara o Congresso l:dMro. • ~ gaoantir ., c;ov.no. _. onde ror 
passivei, dentro da um. fll'lhao.~ (SI.·eoiMlOri!Çicra de , ......... wwtbJ da 
nKMSrdildl das medida ~- um. 111do ~ d.-~ 
aproveitando ·~ como ~ bui~. o !nlbaii"'C Q~.- ~ a.1lb ~ 
agora à Comis:akl ~Relator.qlMIAI'á examinado~~ metl'lbn)L 

, _.... Pocunto. como lidW dei GovemcL com a ~ ckd !MUI: 
"Colegas q-..- vOO ~ a IUNnll. eu r.ill eiCe apela; ,., poai\11111 foste.. ao· 
Pf'OS1dorita· JoM 5.-n.,-; qu~~ no. nzes. um btwe ~ a, 1ogc em seguidll, que 
fosse ~ p,... o. foro poiJtico ~ cem ot ~ ~- p-.a, ~ 
puclósMmos orda j.tWUI'M 'Vido mal .. ~ ... • 

. . De 8ntemlc ~~· ~~- dlrTi pcircp.li-J6~--
PnwdW!te JoM ~~~o ,Gov.na tMt ~ ., lnlbiiiD ~· 
P«wo qLM. di.- do clima delnoa1ltk:D dll &;*i • - ._...,., 4* ..,... 
'viwndo i:cm rHpldo • m ..... .na a•w• '*""'- w. cb:mdo bn_rnlia~ 
amp~ pa-. twmc::.umtDID quapcaa.....,...o ~·o~ ele 
tcOoa cs Ses. .s.n.x.r.. 

Essa. a!TTirM ...... ~açlo. sr. ~Joej s.n.,. 
O SR. BERNMDO c.AIJRAL ~ p.-«dMM. St. ~ 

O SR. PRESII>efrE (Joolo Sanoy);' .... """ - -

=-~0~~~-~.~:~:.~:. 
finlllda ~c» S.~. ele~q..,iuDujl__..,aliiiiCcM6Qbdeo
Udern. C~. n1o sri voWda nesta Comisslo. é a q...- IISti a 
J)I'Wjudlci:llidadll: lri di~ para o Col~io de Lidem, :som a ~inilo dos 
presen'Cell~ 

. O SR. ELCtO ALVARES ~ Nlo. Senador eem.-do ~. tJw muito 
cuidado nisso, porque cr.to que hj Cclft9D nouos que est»-sa dedicando a 
fu'ldo • mat6ria. Penso que o Colégio do Ud«e! daria o or11:Mlii'Wmento iii 
mat6ria. mn iuo n1o o1:ma, de maneira ~ a intotvonl6nda de quatquw" 
OOSSrs.Sen~ 

Penso que aste trabalho aqut. .. 
O SR. BERNARDO CABRAL • P«"d::o; emineilt1li Slti*XIr E1c1o 

AIYantt, dea..m. vat .MIIIntendi: nlo diSCXIC'do deuaJdjfa. pWISO que o CCI6gio de 
Uderas 6 uma id&ía bOa. ma o que me preoeupa 6 sabW se. após ouvír o ~ 
s.naõor JoM Samey, nouo ~ sera colocada em votaçkl eua sugettlo, 
essa trabalho do eminlwrte Senador Josaphat M.vinho, ou se irá! im«ti.ataMnte, 
depois de votada • acolhida a suga.ltlo de v. Ex-. para o Col6gio de Ud«H. E 
aQUOIH qull siO membnll da ComissiO e CIIJIHI'*Tt p.articiPit' do Cojjglo da 
Udorn, 'assa a id .. a? 

0 SR. Et.ClO ALVARES ~ O Presidente ' o Sonadcr Joú Samay, 
mas me l*lT!ita V. Ex" uma int~ passolll? 

Penso que .,.. ~Mt6ra t*" que I«' ccnck.lida, a•ídcatwnabl, na 
Ccn"tlsslo: dopots dQ reSUltado, o PI'Uidante JoH Samey é QUant vai dat.-nvnw a 
norma. TOC1avta. san.oor Bemardo> c.a~:n~. com o maior r~to ao PlenWio, 
pama que a matjna t.m ~ ,.,. CÕnduida a, depois, podcriamot ~ 
porque ela tom implaç6H politica. 

A parta juricfica ~"'bi v~ioumante ~ diSCIJiida:. ma 1M p.-.ce que 
h.i compcaautwa politicos ~ s:AQAm s.-~é em nome diuo QUa 
•slou raunda este apelo. como Li• do GovMno. 

O SR. AKTCINIO CARLOS VALAD'RES ~ P.ta ordem. Sr. - O SR. PRJ!SIDENTE (JoM s.tley} • Pois nlo. s.n.dor Antonio 
ca!OIV~ . 

O SR. ANTONIO CARLOS VAL.ADARES ~ Apenas -.ma sugasticr. 
ata Comisdo foi criada por dacemunaçlo óo Pl«<*''o, isto '· rn:Jtnenta ' uma 
Comlsslo ternpc::ll'8na; ma1 foi inltm.llda reglfMI"'ttlm..,._ ~ tam ~ 
para uz.r do .....,_ inclusive ~ com a ~~ doi: aminantn 
Sartlldcna, .aba OOOidei ....... da PrHidwJte do Congr.uo Necio1w1, qua t:arnbém 
' o Pntlidente do Senado Fedinl 

Penao qua a Coljgio ~ L!deNa. multo ~ metwiÇ8 nouo maor 
rnpailo. ... t!eiltO, nlo podarj ter~ de dHfllmr tma deCido que foi 
~pelo Pl-*io e que elti Mndo ho;e c:onst:tulda 1)01' meio do nauo VO!O. 

. Ctwio qua o s..dor BemMio Catnl. a::mo ~ que .. b'l.,.,._ diua cu. exist. ai lZ'nll QUntlo prajudidlit no ~ fOrmuladO 

por V. ~. pot"C]Ui., H l'or ~. dOUIJtcriza nlo só a Ccmisdo.. m.t o p!'ÓIXiO 
PlenWio. que •soberano nessa mat6ria.. 

Com todo o ratpraito a V. Er',lll'ltondo que V. Ex-~oHU~ 
poil. na realidMSe, esti at.-ândo a um aptiO óO Govemo. • o faz o:m nVta 
oc:wnpetlnaa. Contuda, .ac:radito qua o P!et'láio seja sobw.r10 neua quMtlo. 

O SR. E1...QO ALVARES a Senador Antonio Carioa v---. 
permita-me btlat com toda a fl'ar1quU:L v. Ex" citou a questlo de um p:nto que au 
nAo qostaria d• cob:r. ti'.-. muito c:ulcWdo 11m c&ar u palavras acp.i l'lelt:l ~ilo.. 
Jamais me pusclU pela idMa o santido de daS!)I'81t!gJar o !t'abalho qt.w está ando 

• I"MMiZaclo. Deixei claro qui! • ComissJo completa o .., c:iclo.. 
. . No om.nto. goâria dll pondet'W • v. ex-~ • última 

reunila - que a palawa do P.-...denbl Jo&i: s.mey rcnm rrUto ~ nta 
C«niuuo rner.ce noao maliar ~ EJtCu ._a o:cmo LícMr do Governo. Nlo 
sou memtxo da ComiiSIO. mas ntau prestigia Ido os u-m-lhos,~ Mi da sua 
irnportlncia. o Prelidi!U JoM s.ney deixcxJ nUto cl.-o que esta Corni:uic nlo 
ata oftciat. Ela foi instrtulda Pilo Plon*io, ma nio tirl1a.. para efeito da gww todas 
n ~~ ,.,_ n«:a:driaa.m nossa Casa. a~ doi; Partido~. V. e;..
~pa data eorn muito m6rita, bem como outros qua utao :aqui prwuttta, porque 
slo tig\AI notiveia .,.... discuula.. 

Gostma. lltdo, qt» V. Ex- me permiti ... famr asta ~ am 
nentun momento hOUve «n minha palavras ~ sentido da dem6nto ao 
nbalhO que esti Hnáo realtz:edo.. Como Lidei' do Governo. Mtou fazendo..,._ 
um ple1to no S&ntido da encontrarmos um donom1nad0r comum. Aaadittl que esta 
Casa tem sempre pautado o sou comportamento no bom senso. em virtl.lde da 
lon-;a tra1etória dos Senadores. pessoas da maus a!~ qualitlcaçlc na vidli politico
partidãna do Pais, na v1da .adnunistratlva. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES • Nio pretendo trav.- uma 
diseus~p.ara!elacomV E;(", • 

O SR. Et.CJO ALVARES • Não esta! astabelcc.ndo 1J1T111 c!iSOJSSio; 
estou apel'l3s lhe prestariclo um e-sclacecimonto. - -

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES • Muito ol:lngadO. Foi 
dM1gnado um Relator do mais alto ~r JUfidico. da mat« eompatlklci.l, do ma.or 
brilhantismo s da m3ilor respeutatn!idade. qua ó o SenadOr Jos.aptult Marinho, do 
F'Fl da Bahia. 

Quando vim para esta Comisslo. psnYVa que seria elatxndo um 
texto, qus, aprovado entran.a no plen.irto como proposta d& ernandlt c:onstituoonat 
assinada por 'ZT Senadoru, no minimo. Poden.am sar os Uêern dos P:Wtidos 
todos. 515 houvesse consenso. O Relator podena set o primaittl sionat*'o. O 
prépno Presidente Josli Samey podetia assinll", pôllll complat .. o ~- ESSII 
propos1a sena, então. debatida no plenirio. Log~camente. •ta teria de wllar ainda • 
Comrssão d111 Constrtuiçlo. Jusbç:l o Cidadania. Tr~-se-ia .apanu ela um •sboç:O 
de emSI'Ida. Quando esta retomou • CormtdO d• Constituiçlo. JUitiça • 
C'IC!adania, o Govomo larill, ordo, Ioda a cMnc:111a c oponuni~Dcte~ da faDr Q 

emttndu, com a pa'licipaçlo de todos M segmatii'Os ~ OMIII Casa. e, 
democmiamente, se re501v.-ia o ~ V. ExJI pt'lltliMel que H radva de 
outr.il.mana~ra, com outra Hlrtlt\n, a meu v-: mM democratSca. ~ _, 
quo pensamos qu• fni determinado paio Plen*io ds casa. 

O SR. ELCIO ALVARES .. Quero di:Zw quao r..,.;ta ~ o 
pensamCif'll(t dot I"'Ibres membros dHta Comiulo, ma mmtemo o "'*' pon1D de 
vista, como Udw do Govemo. · · 

A P•.....,.. cb P~Ja.6 S...-.y, a eà all.n, t.-z Mie 
·~ • ell.lcidaliva. pata que pos.gnos OOIT'IpOt um ... c:cm.m. 
Solicitana, pais, ao Presldern. com o maior rupeite, se po:uflral toae. qu~ noa 
revelas. o teor da sua conversa com o Presidente da Repubtica • o cp.- V. &'I 
esUi pens.wido c:cm reiiiÇio iii matliria- · 

O SR. PRESlDEH'J'e: (..Jost" s.me,} • Mtft de- paaa"· • ~ 
peraU a Com1sslo o meu eneontro eom o s.nttor ~ di: Rapü)iica a 
resperta dH:s& asstno, dae:jo, IMis Lma vc. r-=ordar. ong.m ~ CcmiUio.. 

No p~ da Caa, havia na pauta qua1n:1 ~ Clllnltltu:ícln 
e tlntll !ai eomplernont:." sobre medidas provis6ria. R..av.t o P1ar*to ~ 
deViamoa constrtuir une comlulo. n11 quarl f9.nriam a. ...._ c1ae ~ 
p.-a ~~ anc:ontnr r..m ~ comun que puaea,. ... urr. «TTWWda 
.-apcwMnt3tlva do penamento qw, ~ nlo sandO da: tctlillclaQe: fcJual de 
m6dia. dos membros da casa. lua ~ scnt dúvida. que O& UOI"a4 daa 
~ teriam ~ partlcipW; e apoi.- .,.... nova ~ • ter1m1 aindil • 
responsabilidade. ~ um delrta; de.. mam.r e - arnanda ~· ..- v'** no 
plen:àno. Esse rot o ~ ponta. 

~ no dia 19 cfesta mà • j6 eltt .._endacio •, santo~ 
cons«lSS, c:ofocarfamj,s- a m~l: em votaç:1o ~ essa i • dtldslo do Plen*1o e o 
CQml:lrormssc d.lt PtM!I:ttncia -. isto •. as arnerms que j' astlo na pUa. na~ 
do Dia. é esse·~ que estamos tenta1do nra~menteo fRr. 

Quwo dimr. maia uma vai. com l'llll.ç:lo • cmencta failapalo Scnadar 
JgUQhaJ: Mannho comttamanho briltulntismo. de manetra concis&. prac:iu. qw ... 
ITIItSã'lo dou a lính.a tfDia. quando acertoU • rala!a'iL.. S._ Ex- disse: "riso nlo 
rltJ)rMIInta o mau paciumenta... Sou. contra .U medldU ~ Nl sua 

. totallcbdla. mas estou aqui p.-. ~. ~·ver .. ~na rn6cia da 
· opin!éas. vsatlllizar uma soluç.AÕ. Oa ·mesma mineirL ql.llllQ dizar ~ .mo que 
este e o p~ de cacta um c» nói.ltldusive ci pensameniCI dcl~ da 
Comtssio, Prll~lldente d.lt Casa.. .ao ql..llll foi. ~ esta ......._ Na,.. .... o 
trabalhO que estamos fazendo nJo ntprU~tU o ponto de vsa dcl ióul oa ca:1a t.-n 
de nós. mas uma tentativa de resciven'!'IOLO pcoblama daS mcdidu ~ 

_ Qusro racordar também que, ng)niQo _., . .tlt- earr.o. por, favor... • 
desta sesdo legislativa. tivo O]:IOrtU'\idade di" diZ« quanta au. avu.v. r • avalio 
hoio- o dano QU• o 1nstttutc das medidas provisórias tem t.üo ao~ dli 
dfllnOO'aCia no Pais. em re~ .a harmonia e.~ entra os trti.Podltn.. 

Acr~1to que este .~~ tenha lido Ollocada. na. Cclnstltuii;IO sob a 
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perspedtva di!! C;ue tenamos um. reg1me partamentansta. atii mesmo porque o texto 
conStituCional de certO modo. e uma cop1a do modelo 1tahano. ati mesmo com a 
aJCPressao ~med1da provr:;órra". 

Acred11o qua temos. como funcf.;lmental no funcionamento elo proo~sso 
damocrát!Ctl tlras!le1ro, da resolver o problema das mod1áas provisórias. Por ~? 
Porque a medida prov1sãia tem ftuto a tarefa do legislar sair do Pod• Legislativo 
par.~ o Poder Exea.rt1vo. Como, da mesma maneira, algumas õltl'lbulç:6u elo Poder 
Ex&Ctrtivo. quo foram colocadas como poclef' para fortificar dentro do Congesso. 
nlo :!m :udo exMCJdas, porque o PodM t.og1slativo natur;~lmente recolheu eu .. 
pod«ea que o Congresso estava atn:luindo a si mesmo, quando lhe deu poderH 
II!IICectJI:ivcS. 

Ouvi do Seonor Presldante da Rep(lblica. que me cn.nou pantrZar 
deste assunto, jã c:onl'lecendo, p&l:o~s suas lider.lnças, a t.or do nbalho do Prof. 
JopPtwt Marinho o tamb6m as emM'Idal ~ aqui e.stwam, SIJII po "Peçlo 
quanta * govomaCilidade dCI Pars, dtl~ que esse rnstnJmentO fosse~ 
axtinto ou que nõlo pudoue,.. utilizado 11m momentos ernergenciais. 

Diante desse fato e das lidllfanças que estavam~ o ustrm, 
.,..ntiquot quo estivamos~ de um impasw, uma vaz. que est.twmos c:cm e.te 
trabalhei da Comr~ a1 etMndu ccrrendo, o -amos tor QUe, no dili 19, vcd-la. 
porque • um ~isso ternado pelo P1en*io de encorrtrw WTIII outra sotu;1o 
r;~ ... re$CIIV«TnnS o problema. Q~ senti a pcsiçlo do Governo. ~ ao 
S«lhoo' Pn~~Sldento da R"P'oiillica .se podia tem., JWrto .. li~ dll cua. jw'lto 
&s lidllfa')ÇU dos diversos partidos, junto aos autctM das emenda,. um11 lirbll qc.
oclocasso o assunto. senJo da fcnnaldelll para cada um de nós, ma ptllo m.JOS 
que tivbMmos o avanço de uma soluç.io. 

Em pnmwo lugw, co1oqu41t a id6ia de que, ao ~ de se tr..- do 
pnlbfem~; processual àu l'MCdu ptOVisóri... ~ a fundo t.
m.ldança ~anal que tentasM resolver o prcbl.m~. Assim, o primeiro 
~o seria de Q1A1 as medidas provisória. da ma"lCiira o:rno CtStlo 
~ieitadas na Constituiçlo. poden.n sor eciitaclu pelo Pmtdente da República, 
em caso de urgênaa • de relevêneill, com fon;a dlt lei. sam nentuM fimitaçlo de 
assumo. Isso tem feito com que essas medidas tenham Sldo trditac:1aa num uniY..so 
que abrange toda a funçJo do Corgaso N.aonal. 

Com e1u amplitude dada is medidas provisórin. 6 r~• ., 
Congresso funconar f'89Uiarmen1e !)aiS o Poóer Executivo t.m a ~ de, 
o::m força dei ... editar medida rei..W. ~assuntos emln.nternente legislativos. 
o::m tJm pontO sutljettvo: a relevano.a o a urg6nda. 

Ora. a relevinaa e 1. urg6ncia ficlrtl a c:drio do Prftl~ da 
RIIJ)Ública que I)Ubllc:a a medida com força de lei, a ~ pasSit a ser oxec:f.ltada no 
Pais lntett'CI. E o COI'IW&SSO t&m um . prazo de õlico día ~ pg. a 
admiiSlbtlldade da re!ovârloa • da urgtc'lc:a. por motO de camtss6u. ClfJit • todoS 
sal:lomoS • s1o impossiv111s d• se ccnstrt~.~~r. Para a tranntaç.lo de cerca ele 
quml'tentas • tantaS medidas. qwnhlllntaa • tanta comiUO.S. com um nünero 
predetemunadl:l da s~res e do deputado~. t~Mm que IIII' c:omposta, lno niO 
tem sido fedo. Evidllnt~. a pràtic:.a tem mostraóa o fracaSio totlll deue 

~ 
Muito bom. r:nuo. a proposta que fiz ao Pf'estdonte fot p.a que 

!imltássomos os~ relatiVOS a ediçlo de medidas pr:oviiÓriu, H~ ·-. . . Roconn.ço que, • no mundo c:ontempcrinllo quue tOOU . a 
Ccmtit iç6M dlo aos prodentu e r~ o.. em I'TICitt'llll'! llrT'IIIt'gll" • 

de~ ~ medidu com torça dlt lei. A Constitulç::lo tranc:.a: indulive 
exb'apoloU nesse pont1X em seu att. 16, d.t I)OÓII'H amplos ao ~ Como 
dizia Man::. ~. por:lllmt at6 de ~ a ~ ,. Pr.rra cs. 

"""""""" O que realmente se reecnhece 6 que hqe, cem a glcbaliza;lat CS. 
accncmia. por exemplo, b vezes ~ ,. necassirio que o Govmc. .m 
ITICimWitOII de extremtt ~tome uma meciicla dilua nmnz& 

A idéia..,. limür os assuntos que podem &er oq.to de 1A'gllrdl• 
~ N!..m prtm•ul::J momento, ~ u flnln;U p(iblicu. Devido • 
:MnStbilid:ede d8 economia • diS fltw)ÇU ~leu. niO - poc» aiKt* 
.mp~~ment• ~ medida qw tem qiJe sw imedl~ ~ lao 
gerwta espoa.Jlaçlo no1 mtii'Cidos ~ Slo coisa que niD po:ilm ..
d1seutldas d• c;u• mane•t"'t s.-lo feitas. esse é u-n ea.) ~ ~ ~ 
ocamH'. e o Prostdentt!l pode- ter·a noc:essidade de utiliza' 1.n1a medida deUII 
natureu. Ai. Já ltrTII!ariamcs 4-pMit!l do finanças pútlllc:as. 

Tameêm pode·occrrer a necess1dado ele o Pft!lsidllrU ter de tornar 
uma mt!ldlda ut;Mto. cem fon;s de llti, no caso d• c:atarmdade pública. _Creio ~ 
até qt.Jt!l deveriamos substttuir, nesse caso, a oxpresslo "medidl: pn:Msória" per.,.. 
provtsóna". 

Outro aS$1.1110 que pcd«ia sw ~ dn.M tipo de ~ diz 
rupeito ao prtlbloma arnt:llen131. Ot.W dt'tlll", s• I"IOuveue unt1 catálrofe lmtlienca. 
nosso caso, reconnecamcs que o Presidente-. que o Poder ex.cutivc, poderia W 
IJtn mstrumt!ll'lto pare ser~ I!Md.atamortt•. 

Al6m dos casos CitadOS. ~amott a det.Sit c:MI. Se~ 
t&~T~tmotoS. vendavats OtJ algo do género, o Prll!lsidont• da República twnt*n 
poeena lat~çar mio da Gdl~ dlt medida provtsória. 

Oe resto, v«Sariamos a .:!1~ de med!dlls provisá'll,s. ~ ~ 
OCJtro óiSSIJtlto. Quer d!%01', resttm!jllriamos a aplicaçlo desses ttpos cMt ~du. A 
retevànaa e a urq&ooa nto senam ma•s subtetJYU. Tori.-nos qt.Je ~. ~· 
a adm•sstbtlidade, om face do f:lto d• ~o própno assunto e Slll" tratado na medM:1a 
provl$Ón3!. 

Agor::ro. arçumonta O POCS«' E;..ocutivo C!Utf ISSO n4o Mria uma COIUI 

c:onjUntw"at ma$ om tem'IOS do Pais. Realmert~o. a Constltl.uçlo de 1988 rwrcu ~ 
atnbUiçóos do Prestdento algumas atnbu!Ç.Oos que elo tn"tha nu outra 

Conststuiç6es do Pa[s. 01# dl.ur, .sio pouc;is. listei alguma dela:" O a1.. 48, 
incisos !V, IX. X, Xf. que dtzem r•~to i cx-ganlzaç.lo di AdmimttaÇ:Io P~icl. 
Ele SU'Ttpt•amente llnh:r. ~poder. entao. n6s. om ~ tamb6m *i.,.,. 
oportu'lidade. 

essas w 1doiia p.-. sor.m discutida, porcrue o que Ntarn~X 
busc:U1dO i mudar o .moquo do probleme. t.ur t.J'M IOiuçlo ~ p.-a 
o Pais. diante daue proelema. Quer diZer, ;ai, um vu qua nio. I)OdllmOS raz. 
soluçOu tópicas de procuso, onc:a'Wiamos o prCJblomll cem 11'11118 ~. 
em termos constltUCIOn&IS. 

Essas Ho u id*iu bU!cu. E o Prelid«tttl aceitcu a ~ 
ju:starnente dKUJ amplitude du medidas prov~sónu. diiScMt ~ ticUae 10 Poder 
E.ucutivo Ms;uatdadas. Nau casos de ~ • de ~ 
cond!Ç&ts de el• IIII' necesstdaáll, que n4o foue barfado. Pot autro ~ ~ 
em relaçlo iquoles podem Mtiraáos. que aa.ditO que fofarn ~ cia 
Constituiç:lo • ;tqUi esti o Reletor da Constituinte. _S.nlldor' Blltlwdo Calnl ·sob a 
pressuposta de ~ o regirrMJ ist Mr ~ Slo ccisu ~ l'llo .,..,_, 
dntan'lontlt nosslllegislaçlo. 

Com isso. evrt.ristnOS o qw oc:ar. ~. quer diDr, ~ o Poder 
Exeeuttvo tamat ccndiç6H c11t legislar sotn teca os ....,._ sctn lei 
c:omplemetar, probi«na OCÇ11111111tt:Wioe, enftm, tocil essa~~ hojlll blll'nl'll-
dt.nte ctisso. . 

Tlll'!b6m l:amoa reguf.- qulll .wt o fXOCIIUO qw .... rMdldlla. 
pn:n.oisórlu restritu a essa aJ:IUI"ttos. tllrian dentro do CclngrHso H«:knnL · -
· . a. eceitou • me autartzou. induaiw. a que ~ cem • 
Udllrw'll;a:J dst CU. e .._. nnpeita. P-.o que 6 ISU I ~ dll egcn, tnl VU 
que o Governo '*se dis:p6ec • eosar os tamos que tlll'I'ICIS ~ • diQC ~ s1o 
pontaS de Yista qw aeerta. O s.n.dor JOSIIPR* *"*'" *" quat ~ o rn.na 
ponto de vdta dele. Mal fttamc:lll ~ ~ma soluçiG dll ~- • 

'OY/dllllt$U&Itli que o Pais amanhl ou dopoil: dllft mtrdW pata~ UelimiM 
... institutO ~ que .. restrinja .nda meis o podot' que ele tem. 
. · • · 'MM. no rnemento, a meu,..., sob o ponto de Yià do Pf6l:rfo Pala; do 
~do l'll9ime dcinoa4tticuo ~~~ rur. aolu;lo ~ 
seta·~· buiCal'ldo aquiio dst .-te do poaiwl.. . .. 

• Ne&M Htltida. 6 que tive • ~ com o s.mor PNIIidllrWe ct. 
Ã.opUblica. Mas acho que nsatmonte, ocm os trablolhM cta Comiulo neeaa 
srtuar;:1o. vamoa diz.-, com • posiçlo da l.lderm;a do Gctverno ~ que niO 
ccncarda c:om os tetmo1t em qua nt6 veado o trablllho ~ Carnil&6o. wmD~~ W 
que coloc:w no PI...,_ no dia t9, .-.. prcpc:illiç6M.que i' c:anstam cta Ordltn do 
Ola. -- • • .. - -

. . · ... · E v.nos tentw, ~ nattn1kMt1te que t.rm que~ 
o::m toda .. ~ • I'1IUO tanó6m \'OU pedir • c:aoperaçlo do lrabalt'D da 
PrtiNUor JoApt\llt Menmo. cujo docurnontu que S. Ex- IICIIbe de .... "'' 
um documento quo tam m.uttos pontos que podem ser ~l'udos. mesmo dentro dO 
pensamento que possa SOl" n(l9octado. dessa limit!çjo per assunto das medk!U 
prov1s6nas.-a depois. entio, vamos tentar ver se apresentatnelS. Já Que todos os 
Udere-s-·Concor~m e os autores das emendas também. com a p;wt~.ctpaçlo dei 
Plenàno. uma soluç.ao det5sa nature~._.. . _ .. _ . . 
· Esse e o relato que eu tínha que fa1.er aos membros ~ ComisdO. 

mas evidentemet"1te que estou ac;t.n c;umpnndO a m1sslo de coordenar os trabaltlos 
desta Comts:tao e, SI! n~ c."'egarmoS a bom termo e se nllo IIY« outra deltberaçlo. 
porque ISSO tem que ser submot1d0 ao P!enàno lamb6m. teremos que vetar as 
emendas Que est.:lo ccloeadas na Ordem do O ta do dia 19. 

Essa foi .a dects.:lo do Pleniirio 
O SR. BERNARDO CABRAL • Sf Presidente. peço a pala._.,. a V .. 

exa. para um osc:!areQml!nto quos;lreoso dar. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • T,m V &:"a pai...,.., 
O SR. BERNARDO CABRAl. • V Ex- lltm abtoluta rado, quando diZ 

que so pensava no s1s1ema llarlamentarista do Gcvemo .. Por ISSO. retirou aqu~lu 
all"'tbu~Ctlos admtnlstr3ttv.as do Prestdonte d:l R~bllca ~ que ficassem 
(:OI"'fendas ao Conqresso uma voz que. em sendo o Sistema parternentansta. 
havona IJtn d'lefo do governo. ou se,a. IJtn pnrTIII!I"o-mtnlstro, A Const1W~ fot 
sâbia. porque não dav;r ao pni'I'MIIrtl-mlnmto. que sena o crtllfe dO govomo. a 
pcsstbilidade de editar medida p!'OVisórie: dava etsu atribuir;lo eo chofll de esc.to • 
ao Pretident• da RepUblica. Ele sori::ro a autoridade que íria ·~. ~· 
cuaznstincia. se havia relevtnc:ia ou urgtncia. poi'QUII ete funconana. como podllt 
modendor. Q~ isso a=nteceu, o Senador JoN F~ • eu ~ ot1 

autores da emenda p:eSldonaalistt • nJo vou dldinar os nomes • • ftzlmos 
questio de ciizel'--lt'lQ que proar.assem excluir isso, porque, s• fieas:M. o tllcto 
eonslltuaonal .seria: csna 'llol6noa ao Pod« Log~11ativo. rsso fel dito, porque e 
medida provisória era, o::nfonmt V. Ex- mlll"tdonou muito bem, nttuttaOo dlt ntudc 
feito no modelo italiano, mas para o sistema parfamentamta. 

Agora. Sr. PI'Uident•. estamos VW1dc:l a dlflet.l!dade qw V. Ex- 111m 
p.-a realmente cn~ a um modus Ylv4tndl. Estcu de p~ KCKdo c:cm que vj 
p.-a a liderança, ~ 6 um c:lmPO I)Oiitia:t. Saímcs do campo IUidica. 

v.;a v. Ex". aponu olttanc:lo o lado hi~c::o: utamos ~de uma 
circunstlncia que nlo existiria se nasso sistii!IIT\I: fosse partamentaristll. Aincia 
asstm. ocm esses d:ados que V. Ex"' acabou dll nos dar. contit'ul pairando no w a 
~~a: • o tempo. • a reodiçlo'? 

O SR. PRESICENTE (José Samey) ·Toda essa parte de tniC:Mica, 
teremos d• discutir O texto do Senador Josaphat Mlrlnho ~ • t.wn dclcL.mllnla 
básiCO para quo possamos trabalha' nua sentidO. 

Devo escf.arec:llt' aos •lustres Senaclcnl, meus t:oleçu de Cua, que 
o Pres•dGnte. na conversa comi9Cf, teve abSoluta ptOOaJpaÇio de mostrw que nlo 
estava pensando em podlllnts para. o Executivo: ~ ~ na 
govemabl!idadlt. Estava prooaJpaÕO com a gov.mabllio::t.dll. 

O SR. ROBERTO REQUlAO • St. PNS!d«rte, VImOS entlo i 
govom3bitidade. 
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Constderc o pf'Cieto da Senaocr Josaphat Mar:rlho excelente. é aquel8 hist6ri• da 
tlfiCeSSICiadll, urgM!aa e rei~ A COMstitui~ Italiana previu a necuSldade. 
Penso que naa é relevante. nlo O matéria do lei. Enu eotsu aN!d.am. 
Podafiamos ter um eoncetto da urgénoa, ón1a e excluS&vatnente. Também temos 
que d!Wclver algumas pr&rTogativas para o Govamo Fedor.~!. O caminho ta1vU 
fOsse adotarmc:t c prcJeta c!o SenadOC" Jcsaphat ~annho oomo es12 e, 
imeáiatatnec'ltO. viabtlizarmos algtlmas emendas eonstit.JOOnats do c:onsen$0 ]:lara 
devolvll" ao Prestd5nta da RepUblica prerrogativas sltlft u quaiS nlo se govema. 
Nrxana que entre e~las - digo mo cem a mtnha expen6ncla de ex..prefeito e ex
govem3dor - esti a poutb~idade .de reestr'Jturar a administra~ púbUca, de 
estabelecer ccmpet6ncias de mwsa;'nos por decrato. comQ se f:u. nos Estados. 
uma vez que es~ su'!'lllaridade. essa~ stmetria. nio alcançou u constituiç6u 
.~s. ou pelo !'1'18neS nio 3k:ançou a prjtica. Tinhamas de estiJdW jl.nto com o 
Governo Federal, que está no ex-=iao do podor. quats stc as outra~
que parecem tndispensMis à ac!ITnntstr~ pUblica. Nló se tnltJI de cert:ar o 
G.Jvemo do Presid&nte Fomando Honrique C~ .Tr:ata-M ~· cnar uma 
H!rutut3 permanente que possibilittl a v8locidade na administraçiO dos negócios 
~ Unii\o e ao me:~mo t&mpO restabeleça. d8 uma vez llOC'. toda, o Cengt8sso 
NK!onal. Ni\o falo em ~oc:er p~ do CongreSso NK:ional. porque 
ecm mec!id:l provisória o Congresso NKiaMI n1a tom 'prer1'0glltiva alguma. n6l 
realmente warnos a nfboQue desse processo. O funàamentat• que nm atrastmOS 
macs ess.;a d1scussJo. 

Fiz alguns ntquerimlntos em plenário, podindc) a c:clocaçio em 
~ do emendas c:onstrtucianm jj antigas. Fitwnos, no plenário, um -=nlcl 
que dia 151 seria o dia da vo~ é~ qw dia 19·SIIjl: a cliá da votaç1o 
desM proouso. Embora, a a:lolannol; a p.-.cer e a ~ do Senador 
.Josa4*tM MWinho, ISSO se tcm.r.i ~ impou[vel, porque terf.rnos que 
rwnetar use ~ c:om as %1 assinatutu ..,-.. a Corniss.ao de Cansti!uiçlo • 
~·~~~A~. . 

EntJQ. a minha sugest10 i CII.IIJ a Comisdo lldote a p__. do 
s.n.dor Josapn.t '"'-'mo. que Sl.tlla'e'tO indt.mv. oomo alternativa .o meu • ~ 
nOs pasHmOS • nos preocupar com outras eman:tas oonstittJcianai ~ 
tutat»t.,..n prerro;.tivu abri tanaot~t ,.,....,_ ao exM'Cido do governo 
sob Cl ponte de vista do e-:utivo. 

O SR. PRESlDEHTE (Joú s.n-.,) • Can a palavr:ll o s.n.dar Jadw - O SI'.. JAOER BAJUW.HO - Sr. Pr'Nidlli'Q, C1Wimo11 ~ o 
nllato que V. Ex- ac.ba de fcar do encontro com a PI'Midetlte da RepUbliCa. EsM 
~ nr!let., na~ um11 mama linha de~ do .......-.o, doMCCrrb'O 
a que se ret.riu o Senador Etcia ~ CFJe fat no inicio destll Mgist.tura. cu...;.. 
no inicio do ano pas.sac~o. No início do .mo pasaao, a P~ dll RepUblica 
a&mou o que rafirmou a v. &-em relaçla is mediciu provis6ria e em rMaçlo * 
MC:aSSi<tade que o Executivo tml de ter dewlvidu .. atzibuiç6M ~ 1M ..... 
própria. Portanto. o Prea!~ da RepübUca. pelo reta1a que V. Elt8 a:-. ~ 
fazK, nlo mudou o ~a.~ pontO dll \lista em r.1a.;1o a esu ~ 

Sr. Pruid.u, qt.-o faw um apelo. nMtlt ITICtMI'IIO. ao UcW do 
Governo.. ~ EIQQ A!v..., V. E:l" deDo~ d.-o q~a. no dia 19. ~em 
,_. __ 

o SR. PREStDENTE(Joáo .sam.y) -Foi uma dec:ialo do P'-*iO. 
O SR. JADER I!ARSAUIO - P.-feitO. S. iMO'~ • ....-.no~ 

diante um retrocesso. Nao r.a a rMnCJr dWida que •~ di.-u de um 
rettocasso. Nós caminhamos ati ~ l:iuKamOS ..... IOiuçlo. dMo» O r.n.l do 
ano puuóo, por mt.m6dio do SINdor JoAphat Marinho. o pontO drl ~ 
do ast1Jda. a no dia 111 astaremosc!iarâda c.m tremandO racroceuo.. Tudo~ fat 
feito desmonta. e vamos ~ coloca' em paJt1 induaive o prcjela do aá.tll 
Ministro da Justiça. quo está em pauta. c:om J'II1ICM' 1avcrivel. e nlo cr.lo que Hjll 
da conv.n1~ dO pomo o J)CDj.cc do Minilti'CI de JUitiça, ~ alhn 
deputado federal. Pl!nso que quanó) ,.. t:M.w:ou essa s®.lçiO I'Jusc:Ou-M p.-. 
c::cmtn.lÇio pclibal e nSo p .. IXft ímpassa. Q..-o diar. Nl lima da IW:kleínio i* 
esposado pot otJifoa ~ e reallrm:ldo hi pc:u:o pelo s.nat1ar Roba1l:r 
RIIQUlio.. que nSo se poda pM3er UM estuc1o ele forma •lguma. Foi CONl!IIJida 
pelo Plonirio ~ C:O!TIIssio. O gooMnO podia. t-.n o direito. eleVe ati.. tem o deYW 
~ aprMIIfUI' um substitutivo ao nbalho 4Je ..W dMta Comlulo. I! a CCil'lllNI;:IG 
logrslatN•. Que o:nellie. Nlo • pode ~utamonte di%.- que esta ComiSSio • 
dona da v~ e que c:hlgamos, ')pel• de termo. um llfMrito jurista. 
~= Mio só no Cor'9ftSC. ma reconhecido nadonalrnentlt, * rnelt'lor 
:::.-- Depois v_ Ex- apre~ aqw, na.- upo.siç.lo. 16mlula .tcemativa -

. . H.....,. uma ~ da nia6ria. cÕmÔ ~ ~ G 5.-or 
Robatto Reqt.do. es .. asano ._ _. • Cormakl da Jusbça ACitcuadO dilua 
I'IWI6tic nAo lnida no s.n.do ., me1m0 MtldO .provada paio Stlnado. a ~ 
tn ~ir'*'*. Clmara doa Cep.àdDI. füo. pouivel niO u.. dMM ..... 
iNo ..-ia t.n'fve( na~ cem. o Exec.tNo. . . .. 

. au.ncb v. ex- tomou poutl .. PrMid6nda do &---. o .... 
diacl.no.tratou ~de medida~ O PrMtdlnte da~ run 
prn.iro anc:anuo. disu: "NAo ... problema. Maa o EliKulivo nio pode ftc. 
despido MI euo& IIITIWiíf*idaia cb ~. QI.*O ~ rM dftctWm ~ 0 
que ~. Entlo. vaTIOS eonewuitt v~ devolvw, como dlaM. o s..tar 
Rebato Reqwlca. , 

Quem saDe o S..:lor Jouphlt ~.poea e:moç.r .... oun: 
an.m imeóM ••11». V.-noacoloclra forrMiiamo de llldo a...., taz:. can ~ 
.... rnat6ria IIYOiua.. va t1c.r rTUtO n.1m se, no dia 19. ~ao Pf-*!o 
e tivwmoll ~ todo ..- temp1. Nlo .. tr111.11 oe.. no dll: 1g_ ~ • 
c5a:idocs.ta Ccmulo.. ConccrdcJ com o s.wxr EJcio ~no~ de~ - ~ 

o Govemo po~ ter o $eu ponto de vistll & :aprn:ssmar altamativas difltrentes. 
Penso. tneluscv&. quo o Govsmc dev& apr&sentar essas alternativas. Nenhum de 
n6s !em o compromisso de dizer que vai â,PQ1ar, em Plenário, a dl!tcisJa da 
Com1s:slo. Poderemos até mesmo apcmar o teJo:!o e-laborado pelo Exoo:Jtivo. 

Neste momento, a minha interfarW!aa nao diZ respeito a texto, apesar 
de reconh&eel' que o trabalho do S8nador JoAphilt Mannho mereoa todOS os 
elogios. O QUII me pi"80CC.:pa, Sr. PreSld8nte, é o retr1:)c&sso. Se ehegannos no dia 
19, diJPOis de todo esse esforço ~lvido no sentido de buscar o inicio da 
di:so.Jssio.,. Ouo tique bom dare que nlo se tn1ta ~ dsfiniçio final; o Ple!Wio nlo 
estl! obtigado a ac:eiW esse texto. Nlo estamos sutlsbtUII'Ido o PlenJrio, ma 
tentando eneontrar um texto pa111 colocar em dísc::Jsslo. 

Nlo se pode P,erder a opot'tuc'1idado d• encaminh;r isso; depois. 
podoremos diSCIJtll' a mat6ria e elabor.ar um proje!O. N.io há at:!Kllutamente 
consenso ~anto .a &sses projetas isolados. O ~no Gcvemo não .aceita. o prcjoto 
do ex-Deputado Federal Nelson Jobim. 

Nests Oj)OI'tl.lnldade. eu faria um apelo ao oompanh&ito Eldo Alva'M. 
no MntiOo da que n.io percamos esta tr'ablllho da forma alguma. 

P&ÇO ao Sr. Re~ o i Comtsslo qu• seje dada vista ootetivll desse 
trabalho do Profassot" Josaphilt Marinho. Na próxlma semana. podori.a tt:wor urn11 
reurm\o final. Podoriamos remeter para o PlenR o substitutivo da Comisslo, para. 
!'10 dia 19. apntC:Iam\OS a matM!.a. _ 

Com isso, começa a rtamctaç:io da matliriL O Executivo podatj 
--of&reea~" o texto que con:!lde!'a mais adeqUado às relaçOu entr11 o ex.c:utivo e o 
L~g~slativo. Ao mesmo !empo, Sr. Presidente, teremos que cu1dat de deyolver ao 
Executivo aquilo que, como bem disse V. Er'. com a sua expontncia da ex
Ptudente da A:ep\Jtlllca -V. Ex- 6 roeonhOCIÓO aQUI •, i de compet6nâ:l pnvativa 
do Executivo. 

Portanto. o meu apelo 6 no sentido da que não ~s esta 
cpol'tunldade de busc:.armos um caminho para a so!uçio des.H p!'Qblema.. 

O SR. PRESIDENTE (JosO SMney) - Senador Jaa. BatbalhO, t.ma 
COISa nSa pr8fUdlea a outra. Oelde o principio, 111.1 disse que o texto de atrtotia ciO 
Senador Jouphat· Mannho • básico para a !rabalhar nessa nova id6:ia. M.-car o 
prazo 6 *" uma rnane.r·11 de .apt"elsam\0$ uma sc!u~ nessa sentido, par.~ quo o 
auunto não flqua sendo postar;ado. 

O artigo diz Mem c:uo de nt!~ e t.r;tncia ... O Senaclor Roberto 
Requilo deu uma sugest.lo importlt'Qo. no sonticSo de se ~ a e::qnsdo 
"re!eYtncia". porque G qu11 III Ql.*' 6 a fSg6ncia da fTI-*ia. ~ · 

No artigo. esti c::cloeado: "' PfeSidentll da Repúblia: poda'i lldiW 
medidll provi56ria.. nos assl.l'ltos nNtivoS a f!nlnç:lll públicas". Podemos-.tttar • 
&xprMsicl .. medida provisória" por ,. provisória"; teriamcs ~ disa..dir iuo. A 
ell;ltft$lo "nns II:SSU'IIOS râtivoa al1rWIÇU públicas" i at' rutritiva. TrG-u de 
uma cont.nbulçlo rurritiva. 
~ ao mec.nismcJ de 1twrlitaçlc da ~ evldenterneru 

terfln'IOS que COt'rVIIt'Sal' com toda ulidarai'IÇIIL . 
O SR. ROBERTO RSJUtlo- Mu aM Hria o textc1 báica. 
O SR. PRESIDENTI! (Joú Samey) • Nlo adianta levwmol: para li~ 

!ex!O que n10,. tm ta:.to da=nsenso a uma caibll IÇio da Cau., Pal's. 
.esse tum protJMma que int.-sa ao Pala. aPnlsidra i bWisit6rio, 

n6s somos transit6riol. ma o Pais é ~. O texto. ro nouo sistema 
c:onstituc:icna daltlll tllr, tan!G quanto passivei, o s.rtidCI dll ~ 

0 SR. José EDUARDO DUT'ItA• Sr. Praida'D. PIÇCIII ~ 
O SR. PRESIDENn. (JoM $mley}- Tem a peavra V.&.-'. 
O SR. JOSI! EDUARDO CUTltA - Sr. Pruidente. Srs. s.n.doret. 

primeira. CII*O rç.trw c,.- a aanc:.:ta: do Pa'tido õX T~ _. ._.. 
~ pa1!ciplt dMs. dabmle pn:ICUW' tm eonsaMO. 

Cor';tudc). tanoa tamb6m cpa racioc:inW no sentido de que, n11 hf9ótae 
de ': VO provival, .w.moa o conftito. Oesatam01 ~ o Senedo de 
~,. mantrnta JCtn .-rnat*ia:, fii'IOI'a\alti&itlt ou nio * fciriN em que 
• mat*ia c:ne;. para • vcn:.çlo. . . 

Segu'IQO. ese.noa• · ·sido como,. o praea;IO dll ~se 
duM no dia 19. c:aisa- que nk) vai acontecar. Como a Comisdo deo CoNtituiçlo. 
Justiça • ~ia padaU o prazo, todalt .. maWiu Htlo ~ J*a o dia 

tg. No om.tto. per se~ de proposta de~~. 
w nomudO um relator. que vai dar o p....:.r em plet*io, a. ã.nnte cinco~ 
vli-so est.' di$CI.ltlndo essa matâtia. 

Sui)OndO·H que stljll este o patfiOitl', POI" se tr3:taf de um sub~itutivo. 
de qualquer forma .a maténa volta a Comcssao do Constllulç..lo, JustiÇa e CidadM:\1& 
E. dl.Jrante os CII'ICO dcas em qua ~tiver em deba!e. podaria ser .,r.sontac!U 
emendas tanto pelo Governo eotno por qu.alquar Patlamontar. desde que hô!J8 o 
número neeessârio ~ asscnaturu. 

Quona reoforçar a m;anlfestaçto do Sen~ Jader Barbalho, no 
senti~ Gil continuar o proee:no da lnlmrtaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (.tose Samoy) - Mas nlo há irrt.mJp;lo do 
processo. Pelo conrino. 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA- Sim, mas • ot!SIII"V.;6o dO Lidar do 
Govemo me deu a 1mprassJo dll que, como nlo tem acordo em relaçlo a isso, 
vamos lev• o assun!O para um colêqio de lidem. o QUe. na prit•ca. leva"111 11 uma --· O qu• proconho eoncretamenta - a~• nao ve,o ~d.se de se 
peóit Vl:ltas ho,te - • que se vot11 JIÍ. hoJe, 1'111 cotrnsslo. •ste ~. No d•• 19, 
quando vas entrar em p-.g • mat*ta. • indieaáo como Rel.ala' de plaNôo o 
s.n.c:tor J~llt M.-inho.. que apresenta a., p~. Es!e p.-.c.r vai ftcar em 
diSOJSsio duram• e;nc:o dias no plen*io. Mftmo ~ a!e nlo receba nanhUmli 
emenda. ter6 que voltw à Comisslo de Constituiçlo, Justiça a Cia.dania, porque 
ele • um sut:lltrtl.Jtivo 11 todas as proposta da ~ een!titudon:llt que rorwn .....-. 
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Tenho certeza de qu• va hiMir 1!1~. ~ ~ mros • 
Lider.lnça do Govemo já disse qu• nio conc:c:rn.a com o pwec:w. NIO tenho 
dUvidas.~ que a Uderanç;;~ do Governo nlo v• tl!lf' o mfnimo proCIIIm8 .., 
cortSI!Iqi.Jir as auinatur.ls ni!ICO:ssánu, para apres.ntar a sua amenda ao~. 

O pró;lno Reg1ml!lnt0 do SiltlaOO, no que H lllfln à tramq;io 
deS5U mM*ias. já prevt todo .esta ll!lmpO p.-. ,. tentw" ~ l6fl PfCIC'KIO 
do cons.,so; pela ml!lt!Cs 38 d1as na comisslo, 1nduinct0 os cinco diu de~ 
do pantOIM' no plenário, D.pois, a COITIIsslo td vinte di• p.11 atlllliur. Entlo, 
tl!lmas ~.sem .abo!tW !!1m n~ o prtiO!!SSO que ,ii! • inielcu. ~'o 
dl!lsta eomiu.to, pelo menos uirna diu par~~ tK*' um debate sotn HM pwwc:« • 
as emendas qua vAo surg1r, saja dO Govomo. set- de outros Psrtldoa. sem • 
marçMn a dimrem que o Senado estana prot.tando ~ resolv• a1Ml6ria 

,.. __ Esse' o apelo qua faço. que ac:no q~.» c::onc.mpla as PI•~ ; ;5 
do ..,...v.., .... e de todos aqueles que querem qua • mat6ria sajll citcutida. e~ 
c:hoguemoS .-o ponto de vowçAo .. 

O Slt. PRESIDeHl"e. (..10:1* Samey} ~ s.-,.x.r JoM. Ecll.-dD rura, 
aeno que \cdoa estamos de -=crdo. ~ o prwzo do dia 1'1, pnrneiro, n10 
s9'1rb n6s tarmos trZalhado. sem nern.a. ~. ~ M .,._ 
delimrtao 1nido da discusslo d.ll m.tjria. . . . . 

Nós nto podemos r.tnr M parta o qui! o Pl«**o deddiu. 0 
P!on*io decidiu pelo pruo de trinta dia • dau ... pram.. 

Pot outro lado. est. comi~ n.1o O urrw o::xnisllo ~ a nl..,.. 
paitjriC; c:omo ~ eamiSStiO politicL Por i,... ... fcâ constituída com e:rit*iOe 
~ •·nlo com cnt0n011 p~ aos.~ foi~ carn • 
particpa;io dos ;autore.s da omendu. ~ alguna liólraS dos partidos ~ tinham 
pertsop:ldo de traball'c logi31.aivo a Hbt ~. portanto. nlo. podamoS tcJcTW 
uma v~ da: um p.aroeer, mn apenas • una contnbuiçla. E altll a 
axot•~ Jlç;lo que eati sendo d2<tl.; A Ccmisslo pocte·.afifmr. ~ • uma 
ccntnbuiçlo ferta pelo SOMdor'· Jo,.. MMmno. que vai ,.. dllda p..a qua 
r.m.tnos ccnd~ de IIV...-.ç." • nfg(IQ_.. Por QU!t? Porqu• ute praza a que V. 
E:Jt& ata se retenndo é just.wnema o trcnzont• que estou vendO I*'*' QUe III possa 
chegar • esse ponte comum. de .nccntmr uma ICiuçio. dentrO da CU&. · 

. P..-,.o que -· fct o pontO de VIStll do Lidar do Goolemo. .. mntr'ICII 
potQIJt' quandO S. Ele" faW,U wn lld~ • e n6a nlo [:lodlmat faar aqui n.
Mm OUVIr u lid~ pon:rue sio oln q..- reprasemam politicarnlnte ~ 
q.M do votar dentrO do plonkio -. swia sem;:n convocadQ V. Ex". att mnmct_M 
nio. se falasse em hd«anç.u,. ~ justatl'l«\t& ' o m_.... de .,.. o 
pan~ C. ~s os parllc:lol.. 7 • __ 

Creio c;u. todos eawnos de oKIOI"'o a use res~ -· • 
O SR. RELATOR {JosaP'* MannhO) • V. Ex- ~ permita um 

....... -litolll••'""*;.,>'tu?- .•• ·- . ·-· 
O SR. PRESlDENTE (JoH S.,_.,) • Pois nlo. 

O SR. RELATOR (Josal)!'lat Marinho)- E' dirí'illdo especialm•nt• ao 
nobre Senador Jader Barnalho, par.1 pedir a sua compntensio. 

Nós •nstalamos a Comissao • tivemos duas r8U"'K5H p.
apr&santaça.o dl!l propostas. Altarm o texto inicial, ai~ o segundo texto, e v.m 
estl!l terce1ro texto. 

Admitindo que t&mOS que apraHnC .. umt1 mat6ria ;ao Plen:6rio at6 o 
dia 19 e pri!ISumindo que hoJe encerrari;m"~os a discussto desta mat6ria, ...,, al«n 
daquela expoSição frnal. elaba~. admitir::ki a apcovaç..to. este texto, Que seria: a 
JUStrficaçio d(l proJetO, QUe passo a ler por sua im[:lessoalidadr. 

"O prl!lsente prqeto de emenda eonstil\lclonat 6 rasuttanta de 
entendimentOS e concass6es ~ ~en!Eas de divlltSOS • 
diferentes partidos. Nki expn!!ssa o pensamento CCJ a t~ de 
senadores • partidos. isol~ con:sider.doS. 

O objetivo ccmum foi ii olaboraçiC! de um texto de equilíbrio, 
em que se di.sdplil'l.:lssom melhor as modidas prov1s6nu, evít!W\do o 
excc:IUO delas, e H assegurasse SU. efotiva apc.:raçlo pelo 
Congresso Nacional. em tempo adequado. Per isso mamo, o Rel11101' 
admitiu sucessivas atteraçóH nos esboçOI que redigiu. dtntra, 
naturalmente. do ~iveis limrtaç:6H M C0*'6nc:iL 

NJo houve propósitO de preiudic:at u propc~sh;:6n em Cti'SO. 
Prevaleceu o ~da enconlr3l' fórmula que tradUZISH a upi'aç;lo 
gOf'lll d• Ol'd..,.. a m:lteria com :sobfiedaõl. Hm desgu; ~~- o 
Poder Executivo'.do instrumento de ediçAO pranta. nem~ o 
Poder Legislativo na SU11 capKidaQe nonnativL'" 

0entrt1 dea ~. acntdito ~. em viltll da i~ssoal~ 
com que tratei o assunto. deYeriamOs h$ cklliberw', aceitando ou r.cusandO este 
jX'OJOto. N.to tenho nenhum probleru a esse respeito, Deliberatinos cumprindo a 
finalidade dai Ccmsslo. O projeto seria apresentado em pleNrio no dia 19 • 
pas~•. entao. ii tranut:ar como uma propoSI;:Io aut6nom:a. que ~ n 
1'110dificaç6as qw tossem considerada apropMCial ~ S'*" Sana:lc.rn, 
individualmente, 01.1 pela Ma~. politicamente'. 
Cr&io que nós d~eriamos ches-r togo a trna conduslo, PCf'<IUII senlo ficamos 
reatw"índo a di:scu:sski • • apresentaçlo de sugestOn a cada rauniio, nJo 
chegamos • ume con~ e nlo dtegaremos a ola. 

Esta 6, entAo. a sugi!IC't;lo que eu faria corno Relstor: dellbe~Wmos 
sobto a matiÍrili. ~ 

Nio hi nenhum ,:xot~IMna sa • ComissiO entender que eleva rejeitar c 
texto. Poda rl!ljfiÍtj..lo, emOora lfN saliente que esta prOJOtQ nlo 6 o mau 
~ i a resultante de ums concrlíaçlc d• idéias. mas dttlitwamos ICibnt a 
matêna. No plenário O que se daríl essa grande negoei~o polític:l. at6 porque 
esta Conussio n~ _pode favtr a MgOOaçlo política que deponde da rnsiOria do 
Phsnãno Essa 6 11 1dGia. Assim conciliamOS a autondade desta Canusslo com o 
1nteresse oo Governo. 

253 
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O SR. JOSf: EOUARDO OUTRA • Sr. Pres<dl!!!'lt&, V EX sabe~~~. se 
houVer um reauenmel"lO no c!la 19. DOC!era ser ad1ado. 

O SR. RELATOR.(Jasaphat Martnho). Se, no di3 19, nao houver um 
texto~ Comzssao no "lenáno. et:traráo em d1scuss.io as propos1çtes. 

O SR. ELCJO ;lllt.VARES • Resulvadas ~s postçóes de quem votou a 
fn« ou contr:ll. 

O SR. RELATOR(Josaptlat Mannho) ·É nesse momento que sl!l ena 
um i~. 

0 SR. JOsE EOU.UIOO OUTRA. E~Catameotlt. 

O SR. RELATOR {Jcsaptlat Mannho) • A Comissllo. com este prop!!o. 
esti abnndcl opottt.u'\ldade ;a q~ & CCI'\Cihaçio se faça no pl~no sobre um texto 
Un!CO. 

0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Por ISSO fiz quest.lo dlt regrsuar 
~- euo o ~sso Hj& 1niaaâc,. terá dlt ha~ um parecltl' que, mesma que. n1o 
receba etMnd.:ll, ~"* voltar ii Comrs.sao. 

Pelu palavra do lidM do Governe. resolvi pedir e~ 
sotn st • nt~ do Govarno nlo iniciar o processo de tr'amltaçlo no d~ 19. e 
iua pode s- r.ito de diversa formas, por exsmpla. ptX roquorim.nto de - O Slt. ELC10 ALVARES· Eu posso fiar contra. 

O SR. JOSé EIXIAROO OUTRA - No Mltanto, a üderlnÇI. c:b 
Gov.mo pcxlll*fir actiarMrrta, Senador E!do Afvar~~s. NIO vwnos 1-aiviii'SW. 

O SR. PRES!DEMTE (JoM Saney) - Vancs anc:.rW os nouoa 
nbalhoa, porque pente~ que os pontos de vi$ta j.i foram IOdos apru~ 

Ji que o Uder do Governo diua que, no momento, poGimos ch~t;W a 
un irnpaS:se politica, con~ como subsidio o trabalho do s.n.oot Jo~ 
~. ~irfa * Comisslo ~ dess. 110 Prwsidonte um pruo Mt o dia 19, 
~ paoa ~ ~ tamb6m t:iYuse wn mio. p.-. negoaW, un lrwb\lrrlenlo 
conc:Nto. saldo da Comisdo. 

caso niO haja n~. ji _estamos com o Sl.Jbsídio pnxm. 

O SR. ROBER10 REQUIAO - Sr. Prn~Cente. havetie aiQln 
~ no fato ~ .... tUIII ser aprov8dr:J ., ~. rnodiftc:adr) cem 
suCsldiol do Govemo? 

S. nW lutO n5o fOr \Jdl tuto de CCII"'SMSCI da Ccmiula. nAa h6 
aotno que tnlbllha". Nem o GIMmo PÇ"iil ~ to1n iua. 

O SR. PRESIOENT!:(JoM S.mty)- Exatanenta. 

Este i o texto~WR~Cscomo subllfdio. ea.comiulomed6~ 
de triMitw lol:n ele, a nm de amrhamoa um~; so1u1;10. 

Está~ a NUt'lilo.. 

(~Avanta-A a rwnlllt à 11b20mln.) 

PROPOSTA APROVADA PELA COMISSÃO: 

.... ·-·· 
Pro}rlto de En-idl•eondot tlç'orr". 

O Congrwao Naclonlli a •. reta: 

Art. 62. Em caso da ralevênci;.l e urgência, o Presidenta da 

República podenil editar medida provisôria. com força de lei, 

submet~ de imediato ao Congresso Nacional, que a examinará, 

no prazo de sess«a dias, se acompanhacla da e;q:~osição de motivos 

§ 1•. Se estiver em r&eesso, o Congresso N.:ior'181 ser* 

convocado extraordinariamente, no pr'3ZO de cinc:o dia. 

§ 2!. S. nio for apreciada no prazo de seSMf'ltl diaa dlsau 

recebimento no Congresso Nacional. a medida provisória perder.6 a 

Bficicia, desde sua edlçlo, • S«i c:onv.rtidli em pro!eCo de fel, cuja 

tramitaçlo obedeori ao disposto no§ '2!'. do lll't.64 desta Constituic;lo 

§ 3". Roje- a med<la ~ou.....,.- o I"'joto elo 

lei em que efa se canvert•, o Congresso Naciorwt dtscipl"-'*, no 
pruo irnprorrog* ... l de susent11 dias. as relaçOujuridicas d...,..•••tea 

doatonio~. 

§ 4•. A medida provisória rejeitada nAo poderj ser~ 

no todo ou em pwte. 

§ 5". Nlo ...-loobjoto eloiTlOdkla~umottriu: 

I. vedadas t lei d~ como previsto no § 1• .. ele art. 68 

-Constitu-IL de natureza t:ribut*ia; 

10. relativa a dinlito penal; 

rv. que tcnm espec:ift:rda., lei compter'niiW. 

§ s-. Somente por lei complementw poderá sar estabelecida 

nanna a reepeifO de medida provi~ s8lva ~.,~o.. 

sua b:aui'eçlo 

'· 5 7-. A tnlfclidrl provisória poder6 . .., ••• 1 t · r'IOI -... 

et:tabllfd~OI pelo Congralo NacionaL 

Nt. i>. o§ e-. do"" as e1o ca-õçJ<> F--• _.,, 
.,... . ._...~ 

§6". ~-""''*-oprag no·f . 

.... o - - coloCOdo "" ~ do <b dao-
aotw • 1• U demail pi r : Jlq'M att- vctaçlo ftrW. ,......._.a 

.-10 cio-- ... o .. 112. "'" --- -pora ... ;' 

Art. 1'. O ari 6'1 dã Consti~ Fadoral PUM a vjgorar com a 

--rodaçlo: 
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JusnFtCAÇAo 

o present$ projeto de M'tlltl'lda eonstilucicnal 6 nuuttante dll 

entendimentos • c:cnees.s6es entre parlamentarU de divetloa • 

diferentes partidos. Nlo e:q3ressa o pensamento ou a tendência de 

:sen:adont$ e partidos, isoladamente considerados. 

O objelivo comum foi a elaboraçlo ~ um texto de llqUilíbc1o, 

em que se disciplinassem melhor as medidas provisórias. 8VI'tlndo o 

excesso delu, • se a~ sua ~etiva ~ p-'0, 

Congresso NIICiontll, em tempo adequado.' Por íSso me.mo Ó Rei* 
acimitiu sucessivas alteraç6es nos esboçoS que ntdJgiu. ·dentro, 

naturalmente, de compreensíveis limitaçOes de coer6ncia. 

Nlo houve propós~o do p<eiudicor .. ~ .. .....,_ 

Prevaleceu o anseio de encontrat fórmula que tnlduzisu a upAc;lo 

garal de ordenar a matW com sobrieda:Íe, sem ~o Poder 

ExeCutivo do Instrumento de ediçlo ~nem •1ft a:;**' o Pocllw 

Legislativo na sua c:apaeidade normativL 

A exposiçlo aneu do Reiator, que instruiu a crlSQJSIIQ do 

Llltimo esboÇO na apreciaçlo final da. Comisdo:. l'ftUM. .a 

desdobramento dll discusslo dll mat6ria • complel•••ta .esta 
justificaçio. 

Expllcaçio Final 

, . Atendendo ao l)edidb de lfdMes de Oiversos ~ 

manifestado em Plenário, elaber.lmO& Projeto dtl emenda • 

Constituição sobre nova disc:ipliml da medida provisória. • o 

encaminhamos ao nobre li der éteio Áll{llfU. em 4.12.95. ' 

2. Essa proposta veio a ser objeto de eonsidef'ac;lo. Pela. 

presenttt ComiS~o. integrada por autores de proposiçOes :sobre a 

matéria & por líderes partidários, _sob ~ ~~id6neia do Senador Joá 

Samey, como Presidente do Senado. · 

3. Na primeira sessão real~da. em 08.05, foi distribUI~ o 

texto da proposta para que. os membro$ da ComissÃO ofereeessem 

sugestOes. 

Ofereceram-nas os senadoras Lúcio Alcântara, Roberto 

Requião, Jader Barbalho, Ney Suassuna, Epitácio Cafeteira, José 

EduardO Outra e participaram de discussão outros sanadores. C~Jmo 

RobartO Freire. 

4. Depois de~ examinar as sugestões escritas e orais 

apresentadas, acaitando-as no que nos pareceu adequado dentro do 

espírito da conàtiac;Ao. redigimos o novo esboço, datado de 26.5.96 e 

distribuido ;\Comissão .. 

5. Na reunião da Comissão, da 4.6, prepusemos as 

seguintes atteraç6es no texto apresentado: 

a) acrescentar ao § 2". do art. 62 que a medida 

provisória não apreciada no prazo de 60 dias. e a 

sar convertida em projeto de lei, parde a eficácia 

de,sd9 !Ui~- a fi~ de evitar dúvidas;_ 

b) no § 4• .. aditado também ao art. 62. suprimir a 

.. --"-~ula ~na mesma sessão legislativa" - visto 

que, rejeitada, a'medida provisória nAo deverá set 

~ na mesma ou em outra se~ 

legislativa. como se infere de decisão do 

&.preme Trlbunal Federal na,Mjnn'. 293-71600; 

c) no § se .• igualmente acrescida ao art. 62, suprtmir 

o incito 1 - re:servadaS ao domínio da lai 

cemptem~ --~ a proibição de medida 

provisória a.&idar de tais matérias já está contida 

no inciso 11; 

d) desdobra" o inciso U do § 5'. para que a elâusula 

final - •outras qve torem especificadas em 1 

complementar" • forme inciso aut6nomo, a bem da 

melhor téa'lica t8g islativa 

Sa. Na mesma reunião, o Senador Antônio Carlos Valadares 

tarribém sugeriu modificaçOes, que sàiÍentaU: 
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a) a n:Tadida , provts6rfa.' '"atér'n de •instrurda com 

e~ de moti110s·· deva ser apreciada pelo 

Congrasso no prtUD.de 60 dias, ·a contar de sua 

pt.ibli~o na Diâtio Oficial da União•; 

b) não Oorrupção nem encerramento da sessão 

lagis131iva ·sem a apreciação de medida 

provisáia cujo término do prazo estabelecido 

para 5113 tramitação ocona durante o ~ do 

Congresso Naoona&·; 

c) vedaçlcl, •em qualquer hipótue, de reediçto, no 

todo ou entparte, de medida provisória•. 

Sb. Comparecendo à reunião como Pretsidente da Comissio 

Mista de Or;amemo. do Coogresso Nacional e com o propósito de 

exame conjunto da ~a.tiril. o deputado Jos6 Samey Filho axpOs u 

· dificuldades enc:ontrada:s • .rwssaltando: 

a) •a ~ de créditos extraordinários Par medida 

provisória • o que determinou estudo do Relator 

da Lei de Ciretrizes Orçamentárias no santitln ,... 

:ua i~u. a vedaçlo de reediç:Ao nlo deve ser 

~d:l em Cll'tier demllsillda rigido, impróprio para o estilo das 

normas c:onstiludonais e impeditivo de interpretaçJQ fi&?Civel. que 

-.nc1a *realidade e~ diversificada. Também não se afigura 

conveniente estlbelec« que o prazo para deliber'aÇão do Congresso 

sotn a medida provisória se conte a partir de sua publicação no Oiârio 

Ofk:ial da Uniio. e se for retardada a remessa ao Congresso? Nio 

poderill .., r«<uzido, de fato, o prazo de deliberaçlo do Congresso? O 

impc::lrtante i que a remessa seja acompanhada de 8xposiçlo de 

motivos, e que, no prazo de 60 dias, rejeitada a medida provisória, d6-

se a converslo em projeto de lei, com regime especial de tramitaçlo. 

As ponderaç6ft trazidas pefO IlUstre Presidante da 

Comissão Mista de Orçamanto do Congresso Nacional já estjg 

'convertidas em proibiçolo no texto do Projeto, na parte am que dadara 

que nlo serão abjeto de medida provisória as matérias vedadas 4 lei 

delegada, ·como previsto no § 1•. do art. 68"' da Constituiçlo. Nesse 

panigrafo. no inciso III, esti excluida de delegaçiO a !egislaçJo sobre 

·pt.nos P~•. diretrizel cn;amentárin e orçamentos".. Logo. 

matéria proibide t.mb6m i medidtl provisória, nos termos do P •. 

- quo se ,...tabeleça •o procedimentO Cumpno -· porim, o S 3'. do IIII. 1!38, segundo o qual •a 

~peta Lei n. 4.320-84 (.-t.. 44). llbertura de cr8dilo ~ somente seri admitida pan1 atender 

b) a ~ do medida provisória i mat6ria 

~·""~· 

5c. P« talto de 9llmml nto ,.,._ dellboroçlo ICin u 

III ta • ; ~ ,. propo:sta. 

6. A fim de facilitlr os trabalhai da Comissio, aproc::iamos u ----· a.- u do notxe Senador_, Carlos vot-a 
~de-·-~~de~de 
-.i* o:cN1a do Projolo'~do IIII. 82). T-a po;t>çio de 
.... I'Mditadli • rn«fida'j:t havfamot propoltel, • QSim • KeitamoL Nlo-.-.·-·-.pot ... _de_. 
·-~ hlpól_., a n>Odiçilo, no todo ou "" .,- de medida 

ptOYtsória". se .. rnantíonl .... 1onna de ata tegislotivO. - de 

a despeSa impreviSiveia • urgentes. como as decorrentes de guerra, 

comoç:lo interna ou calamidade pUblica, obH!yado o ~ D2 §ll. 

§Z'. O ~ nlo • de otogiãval claroa. O. qualquer modo, aludindo 

ao •disposto no art 62", autoriza. limitativamente, a medida provisória 

·PI"& atender a despeSaS imprevisíveis e urg.ntes, como u 

deWiiMi ... de- c:crnoçAo inlemaOU- pii>llca". 

7. c. acordo com u idéia expostas, imprimimo~ .o Pro;.to 

• forma 0111 ap<esontoda. 

Brasftia, 12.8.98 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer se encontra distribuído no plenário e conclui pela 
apresentação de substitutivo. 

A Presidência determina a publicação do pare
cer, juntamente com o voto em separado do Sena· 
dor Lúcio Alcântara, apresentado perante a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, e informa 
que a matéria sai da Ordem do Dia e ficará na Se
cretaria-Geral da Mesa para recebimento de emen· 
das até a próxima terça-feira. Findo esse prazo, será 
remetida à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, para que ela possa examinar a matéria. 

A Presidência adota igual procedimento para 
os itens 9, 1 O, 12 a 14 da pauta. 

Dessa maneira, as sessões deüberativas de sexta
feira e segunda-feira serão sessões não-deliberativas. 

São os seguintes os itens retirados da pauta: 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno) · 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Const~uição n•s 1, 11 e 20, de 1995) 

Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 
1995, de autoria do Senador Ney Suassuna e outros 
senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao 
art. 62 da Const~ição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
. Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-6- _..,, 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N"11, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramital)do em conjunto com as Propostas de 
Emend;,Constituição n"s 1, 4 e 20, de 1995) 

Propo de. Émenda à Constituição n• 11, de 
1995, de aut ria dõ Senador Epitáfio Cafeteira e ou
tros Senhores Senadores, que dá nova redação ao 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITIJIÇÃO N° 20, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n"s 1, 4 e 11, de 1995) 

Proposta de Emenda à Constituição n• 20, de 
1995, de autoria do Senador Roberto Requião e ou
tros senhores Senadores, que dá nova redação ao 
art. 62 da Const~ição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 65, DE 1995 

Proposta de Emenda à Constituição n• 65, de 
1995, de autoria do Senador Nabor JOnior e outros 
senhores Senadores, que altera dispositivos da 
Constituição Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-9-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N°12, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 12, de 
1995, de autoria do Senador 

Pedro Simon e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta inciso X ao art. 30 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 40, de 1996, da Co
missão - de Constituição, Justiça e Cidadania, 
com voto vencido, em separado, do Senador Rober

-- to Requiao ........... P.'• ":» •• 

-10-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N°17, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Const~uição n• 17, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon e outros 
senhores Senadores, que altera a redação ao inciso 
VIl do art. 129 da Constituição Federai, tendo 

Parecer contrário, sob n• 820, de 1995, da Co
missão - de Constituição, Justiça e Cidadania, 
com voto vencido do Senador José Eduardo Outra. 

-12-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 28, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 28, de 
1995, de autoria do Senador Gilvam Borges e outros 
senhores Senadores, que revoga o inciso IX do art. 
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235 da Constituição Federal, tendo Parec contrá
rio, sob n' 7 40, de 1995, da Comissão de C :nstitui
ção, Justiça e Cidadania. 

-13-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 31, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 31, de 
1995, de autoria do Senador Ney Suassuna e outros 
Senhores Senadores, que altera dispositivos da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n' 105, de 1996, da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto 
vencido, em separado, do Senador Ademir Andrade. 

-14-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 43, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 43, de 
1995, de autoria do Senador Romero Jucá e outros 
Senhores Senadores, que altera o art. 46, da Consti
tuição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n' 756, de 1995, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 609, DE 1996 

Nos termos do art. 311, alfnea a do Regimento 
Interno, requeiro preferência para os itens 15 e 1 
afim de serem apreciados após o item 4 da Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996. - Ei
cio Alvares - Jader Barbalho - Romeu Tuma -
Hugo Napoleão - Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovada 
a inversão da pauta, a matéria constante do Item 15 
da Ordem do Diai:da presente sessão, nos termos 
do parágrafo único· do art. 383, do Regimento Inter
no, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências 
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositi
vo regimental. 

É o seguinte o item apreciado em sessão se
creta: 

Item 15 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e De-

lesa Nacional sobre a MENSAGEM N' 176, 
DE 1996 (n• 491/96, na origem), pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor 
Jorge Konder Bomhausen, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Portuguesa. 

(A sessão transforma-se em secreta às 
17h16min e volta a ser pública às 17h25min.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A sessão 
toma-se pública. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex' a palavra, Senador Bcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso 
da palavra apenas para lembrar aos colegas, princi
palmente aos que se encontram ausentes do plená
rio, que haverá agora votação de emenda à Consti
tuição, que requer o quorum qualificado de 49 Se-
nadores. ;. 

Por isso, gostaria, Sr. Presidente, que v-: Ex' 
permitisse que eu fizesse deste microfone o porta
voz de um apelo a todos os colegas que se encon
tram em seus gabinetes ou nas demais dependên
cias da Casa, que se dirijam ao plenário para partici
parem da referida votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 1: 
Votação, em segundo turno, da· Pro

posta de Emenda à Constituição n• 1, de 
1996 (n• 48/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao inciso 11 do art. 192 
da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cldada-
nia. 

(Em virtude de adiamento) 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa de 12 do corrente, quando teve a sua 
Votação adiada para hoje. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 288, 11, do Regimento ln
temo, a matéria depende, para sua aprovação, do 
voto favorável de três quintos da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para eliiC8minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex' a palavra. 
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O s·R. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, já tivemos oportunidade de apresentar 
os argumentos pelos quais somos contrários, quan
do da votação dessa proposta em primeiro turno. 
Continuamos considerando uma temeridade a apro
vação dessa proposta de emenda constttucional, na 
medida em que o IRS tem funcionado como uma es
pécie de órgão regulador desse assunto no País. O 
capital do IRB, de maneira até pouco particular, é 
formado, com exatos 50% de capital estatal e 50% 
de participação de todas as outras seguradoras que 
operam no Brasil. 

Portanto, consideramos uma temeridade essa 
quebra da paridade antes que seja criado um órgão 
regulador para evitar a monopolização desse tema. 

Assim, o PT encaminha o voto "não". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares, para que possamos dar infcio 
à votação pelo sistema elelrônico. 

Os Srs. Uderes, se 0uiserem, poderão orientar 
suas bancadas. 

Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI} - Sr. Presi
dente, o PFL vota, "sim", adotando as mesmas expo
sições e pontos de vista expandidos na votação ern 
primeiro turno, em virtude da necessidade imperiosa 
de aperfeiçoamento do sistema 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE} - Sr. 
Presidente, o PSDB vota "sim". 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) • Sr. 
Presidente, a liderança do PMDB recomenda o voto 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr. 
Presidente, o PSB vota "não". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF} - Sr. Pre
sidente, o PTB vot.a "sim". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA} • O 
PPB vota "sim", St.:Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Os Srs. 
Senadores, devidamente orientados, já podem votar. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, mais 
uma vez, encarecemos aos colegas que se encon
tram fora do plenário quê aqui compareçam, porque 
a votação exige quorum qualificado - 49 votos. Por
tanto, os Srs. Senadores que estão nas imediações 
do plenário ou em seus gabinetes queiram compare
cer ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Os Srs. 
Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.} 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola
Bello Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares -
Emma Fernandes - Epitacio Cafeteira - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Raviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Guilherme Pai· 
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris 
Rezende- Jáder Barbalho- Jefferson Peres -João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pi
nheiro - José Agripino - José Alves - José Bonifácio 
- Jcsé Eduardo - José Fogaça - José lgnácio -
José Roberto Arruda - José Serra - Lucídio Portella 
- Lúcio Alcântara - Mauro Miranda- Ney Suassuna 
-Onofre Quinan- Osmar Dias- Ramez Tebet-
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Romero 
Jucá - Romeu Turna - Ronaldo Cunha Lima - Sér
gio Machado - Teotõnio Vilela - Valmir Campelo -
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Valadares - Ademir Andrade -

Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Josaphat Ma
rinho - José Eduardo Outra - Laura Campos - Pe
dro Simon - Sebastião Rocha -To to Cavalcante. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
Srs. Senadores; e NÃO 10. Total de 66 votantes. 

Não houve abstenção. 
A emenda foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
A Presidência convocará, oportunamente, ses

são solene do Congresso Nacional, destinada à pro
mulgação da emenda. 

É a seguinte a proposta aprovada: 

PROPOSTA OE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 1, DE 1996 

Dá nova redação ao inciso 11 do arL 
192 da Constituição Federal. 

Artigo único. O inciso 11 do art 192 da Consti
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

11 _ autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, previdência e 
capitalização, bem como do órgão oficial fis
calizador. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • V. 
Ex' tem a palavra. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB·TO. Pela 
ordem.) • Sr. Presidente, quero ratificar o meu voto, 
pois votei "sim" e apareceu "não" no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • A 
Ata registrará a observação de V.'é:/!'. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE· Muito obrigado. 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2• Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) ·Item 11: 

Primeiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui· 
ção n• 18, de 1995, de autoria do Senador 
Pearo Simon e outros senhores Senadores, 
que acrescenta § 13 ao ar!. 14 da Constitui
ção Federal, lendo 

Parecer contrário, sob n• 739, de 1995, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcân
tara. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 610, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro acf~amento da discussão da Pro
posta de Emenda à Constituição n• 18/95, a fim de 
ser feita na sessão de 29 de agosto do corrente. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996. -
Francelina Pereira. 

O SR. PRESI)ENTE (Renan Calheiros) • 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere 
retomará à Ordem ~ Dia na data estabelecida pelo 
Plenário, dia 29 de.agosto. 

O SR. PRESI-DENTE (Renan Calheiros) - Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

A Presidência convoca sessão conjunta do 
Congresso Nacional, destinada à apreciação da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, a realizar·se amanhã, 
no plenário da Câmara dos Deputados, logo após a 
sessão ordinária do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t• 
Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcântara. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 611, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. n• 336, alínea 

a, do Regimento Interno do Senado Federal, urgên· 
cia para o Requerimento n• 585, de 1996, que "cria 
Comissão Especial do Senado Federal para apurar 
situação dos garimpeiros em Serra Pelada". 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996. "'"Ja
der Barbalho - Ernandes Amorim - Hugo Napo
leão- Valmir Campelo- Epitacio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) • De 
acordo com o inciso I do ar!. 340 do Regimento ln
temo do Senado Federal, passamos à votação do 
requerimento. 

Os avulsos encontram-se sobre as bancadas 
dos Srs. Senadores. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)'· Em 

obediência ao disposto no inciso I do art. 345 ctP Re
gimento Interno do Senado Federal, passa-se à vo
tação do Requerimento n• 585, de 1996, do Senador 
Emandes Amorim, solicitando, nos termos regimen
tais, a criação de uma comissão especial, composta 
por sete membros, para, no prazo de até 15 de de
zembro do corrente ano, apurar a situação dos ga
rimpeiros de Serra Pelada, elaborando relatório a 
ser encaminhado à Presidência da República, com 
subsídios que possibilitem resolver o atual estágio 
de conflito existente na região. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será cumprida a de

liberação do Plenário. 
O SR. JOSé EDUARDO VIEIRA • Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Tem 
V. Ex" a palavra, por 5 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA (PTB-PR. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) • 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, queremos co
municar à Casa que, tendo em vista o problema da 
reforma agrária, demos entrfda hoje num projeto de 
lei regulando o cadastramento dos sem-terra, por in
termédio das prefeituras municipais. 
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Ao iempo em que estávamos ocupando o Mi
nistério da Agricultura, defendíamos essa proposi
ção e, em várias oportunidades, a colocamos em 
discussão junto à sociedade brasileira. Agora, de 
volta ao Senado, tivemos a oportunidade de apre
sentar esse projeto de lei regulamentando o cadas
tramento dos sem-terra por intermédio das prefeitu
ras municipais, porque é nos municípios onde ocorre 
o problema social mais grave. 

Para isso contamos com o apoio dos Srs. Se
nadores, apresentando sugestões, emendas, que 
objetivem aperfeiçoar esse projeto de lei que visa 
criar as condições necessárias para a agilização do 
processo de reforma agrária no País, que entende
mos extremamente urgente, ·necessária e de difícil 
solução conquanto esteja exclusivamente nas mãos 
do Governo Federal. E esperamos que na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, para onde de
verá ser encaminhado, ele possa ter um curso rápi
do, para que possamos contar com mais esse instru
mento legal de aperfeiçoamento das normas de re
forma agrária no País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR.JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra como líder. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) - Con

cedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, 
como lfder. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, como é de conhecimento 
de todos, na próxima sexta-feira, dia 21, haverá uma 
greve geral, convocada pelas centrais sindicais des
te País, no sentido de sensibilizar o Governo para a 
mudança de sua política económica. Uma greve ge
ral que, tenho certeza, desenvolve~-se-á pacifica
mente, de acordo com a orientação de todas as cen
trais sindicais. 

Pedi a palavra, Sr. Presidente, para denunciar 
um episódio ocorrido em São Paulo e cobrar provi
dências das autoridades no sentido de se apurar os 
responsáveis por:tlrn panfleto que está sendo distri
bufdo de maneira massiva naquela capital, de calá
ter claramente provocativo, assinado por um pseudo 
Movimento Revolucionário de Apoio à Greve Geral, 
que diz: 

Dia 21 , São Paulo vai pegar fogo com 
a greve geral. Saqueie e queime as lojas 
que estiverem abertas. Jogue pedra nos car
ros e ônibus e risque os que estiverem esta
cionados. Só saia de casa armado. Pode 
haver confronto com a Policia. Em caso de 

confronto, atire. Lembre-se dos sem-terra. 
Vamos defender a classe operária. 

A última frase faz ofensas ao Presidente da 
República, e prefiro não lê-la 

Entendemos que ações como essa são origina
das de setores ainda não acostumados com a de
mocracia e que não admitem que um movimento 
como esse, que vai ser realizado no dia 21, esteja 
perfeitamente dentro da ordem democrática. Portan
to, fazem essa provocação no sentido claro de gerar 
tumulto e talvez para tentar - embora seja uma ini
ciativa tão grosseira, que a meu ver não haveria 
esse risco - responsabilizar as centrais sindicais que 
estão convocando a greve, pelas barbaridades aqui 
escritas. 

Queríamos alertar esta Casa para esse fato 
que aconteceu em São Paulo e cobrar das autorida
des competentes a apuração de responsabilidades, 
o que não é diffcil de se descobrir, já que os panfle
tos estão sendo distribuídos publicamente na cidade 
de São Paulo. Os responsáveis por isso têm que ser 
presos, julgados e condenados, porque se trata de 
uma ação claramente contrária à normalidade demo
crática deste País, coisa que não se assemelha à 
greve geral, pois a mesma está prevista na demo
cracia. 

Portanto, gostaríamos de repudiar esse tipo de 
ação clandestina e criminosa por parte dos que ain
da não se acostumaram com a convivência demo
crática. Eu gostaria ainda de ressaltar que as autori
dades competentes têm como descobrir os respon
sáveis. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Romeu Tuma - Senador José Eduardo 
Outra, conversei a respeito desse assunto com os 
Senadores Pedro Simon e Eduardo Suplicy. Recebi 
cópia desse panfleto, que me causou preocupação. 
v. Ex" tem razão: isso é um apócrifo. As autoridades 
têm que deter os seus distribuidores, porque é um 
atentado à quebra da esiabilidade da segurança pú
blica. Já deveriam ter identificado e prendido os res
ponsáveis. Eu acrescentaria que isso deve servir de 
alerta aos organizadores dessa greve para os riscos 
que se correm, se esses panfletos vierem realmente 
a sensibilizar alguém que não esteja no seu equilf
brio perfeito. Cumprimento V. Ex" por sua coragem 
de ler esse panfleto aqui. Já recebi três cópias que 
estavam no ABC, no metrõ e no centro da cidade de 
São Paulo. Esses panfletos devem aumentar em 
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quantidade. As autoridades já deveriam estar em 
condições, nos patrutflamentos normais, de identifi
car os seus distrib<iidl!ires, a fonte desses panfletos, a 
responsabilidade pela sua elaboração e distribuição. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Pois não. 
O Sr. Pedro 'Simon · Quero trazer minha soli

dariedade aos prontJIICiamentos de V. Ex" e do Se
nador Romeu Tuma.Acho perfeito e absolutamente 
correto o que V. EX' disse: quem fez isso tem que 
estar na cadeia. E mão é difícil descobrir. Deve-se 
ver onde está a grâfJCB e como é feita a distribuição. 
Concordo com o que disse o Senador Romeu Tuma. 
Os líderes sindicais deveriam colocar uma nota nos 
jornais informando 6111 que termos é a greve e repu
diando essa nota. Seria altamente positiva a iniciati
va da CUT, da CGif. de todos, se através de uma 
nota, conclamassem a greve nos temnos em que 
está sendo feita, mas repudiando isso ai. É o conse
lho que eu daria tan:IJém. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concordo 
plenamente com V. Ex". As lideranças das diversas 
centrais já estão aleltas para isso, e acred~o que as 
providências já estão sendo tomadas, porque o obje
tivo da greve não tem nada·a ver com o que está es
crito no panfleto. Reafirmo a cobrança às autorida
des, porque, como já foi dito aqui pelos Senadores 
Romeu Tuma e Pedro Simon, não é difícil descobrir 
os responsáveis por esse ato. 

~~uito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Dutra, o Sr. Renan Calheiros, 2• Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pela Sr. Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Ancântara)- Volta
se à lista de oradores.. 

Com a palavra o Senador Sebastião Rocha, 
primeiro orador insclio após a Ordem do Dia. V. Ex" 
tem a palavra pelo p12ZO de 50 minutos. 

O SR. SEBA.SIIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte éliScurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, embora não 
deseje utilizar de tooo o tempo de que disponho, en
tendi ser necessário e oportuno vir hoje à tribuna do 
Senado me rnanifeslar a respeito do episódio na fa
zenda no Maranhão em Buriticupu, onde quatro pes
soas morreram. Entendo que não posso deixar de 
me pronunciar a respeito do assunto, porque o fiz 
quando de evento de característica semelhantes em 
Corumbiara e, sobretudo, em Eldorado dos carajás, 
quando na oportunidade, inclusive, integrei a Comis-

são Externa do Senado, que foi ao local ajudar e 
contribuir na investigação e no levantamento de in
formações, sobre o episódio que ali aconteceu. 

Quero da mesma forma manifestar a minha so
lidariedade e a do PDT às fammas das pessoas que 
morreram em Buriticupu, e também à Governadora 
do Maranhão Roseana Samey, por ter ocorrido esse 
triste evento no seu Estado. 

Nenhum de nós, de qualquer dos partidos de 
esquerda, dos partidos que hoje fazem oposição ao 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
pretendem ou pretenderam em qualquer momento 
incentivar esse tipo de acontecimento. No dia 18 de 
abril, quando estive na tribuna do Senado tratando 
da questão de Eldorado dos Carajás, naquela opor
tunidade manifestava a minha preocupação com 
eventos da mesma natureza que poderiam ocorrer 
em outras localidades e alertava sobre o acirramen
to no campo, de um lado os sem-terra, de outro, cer
tamente, os fazendeiros, e. em algumas vezes, os 
policiais, como aconteceu em Eldorado dos Carajás. 

É claro que todos nós temos que condenar os 
excessos, as brutalidades. ~· 

Se for procedente, por exemplo, a informação, 
que a imprensa está transmitindo, de que a investi
gação da Polícia Federal constatou a queima de cor
pos, inclusive, em Buriticupu, esse é, realmente, um 
ato que tem sido repugnado por todos. A própria 
morte, em qualquer conflito dessa natureza, tem que 
ser contestada e condenada por todos nós. Se há in
filtração dentro do Movimento dos Sem-Terra, é um 
fato que precisa ser investigado mais profundamen
te. Acreditamos que o Ministério da Justiça ou a Po
lícia Federal tenha mecanismos para proceder essas 
investigações e apontar quem são os infiltrados no 
Movimento. 

A maioria da população brasileira - está aqui 
na lstoÉ, que mostra uma pesquisa, no seu último 
exemplar- apóia a iniciativa das invasões e dos blo
queios de estrada do Movimento dos Sem-Terra. 
Então, a organização, as iniciativas são legítimas e 
têm o nosso apoio e o da maioria da população, con
forme mostrou a pesquisa. Agora, se há terroristas, 
guerrilheiros, pessoas mal-intencionadas, infiltradas no 
Movimento, então têm que ser apontadas, punidas, e!~ 
minadas, porque tenho a sã consciênda de que esse 
não é o objetivo das familias pobres deste País, que 
estão percorrendo os vários Estados brasileiros em 
busca de terras para se assentarem. Não é este o ob
jetivo: o conflito, a morte. Ce~nte não é isso. 

Se há alguma liderança que esteja defendendo 
esse tipo de iniciativa e se há infiltração. seja de ter-
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roristas, seja de guerrilheiros, que o Governo, real
mente, tome as providências. Agora, dizer que es
ses episódios são decorrentes da falta de autoridade 
do Governo, pode ser uma sinalização para exigir 
que ele seja mais contundente e reprima também, 
com violência, essas iniciativas do Movimento dos 
Sem-Terra. 

Então, é preciso ter bem claro o limite dessa 
autoridade do Governo, que foi cobrada, ontem, no 
plenário do Senado da República. 

Queremos um Ministério da Reforma Agrária 
forte, atuante, um Ministro que participe diretamente 
das decisões e que o próprio Presidente da Repúbli
ca não falte com a sua responsabilidade quando 
chamado a intervir. Mas autoridade não é autoritaris
mo. 

Quando se cobra do Presidente e do Ministro 
mais autoridade, espero que não se esteja pleitean
do por atos de autoritarismo e violência no combate 
a esse tipo de procedimento: sobretudo as invasões 
e, às vezes, os bloqueios de estrada Nas ocorrên
cias em que os sem-terra não foram expostos ao 
confronto com a polícia ou com empregados das fa
zendas, não houve conflito e não ocorreram mortes. 

Já houve um grande número de invasões pelo 
Pafs afora, em vários Estados brasileiros, e a maio
ria delas foram pacfficas. Em geral, os sem-terra 
obedeceram à decisão judicial de desocupar as ter
ras consideradas produtivas. Os conflitos acontece
ram quando a polícia decidiu intervir violentamente, 
como ocorreu em Corumbiara e Eldorado dos Cara
jás, ou quando os proprietários das terras decidiram 
ir para o combate franco com os sem-terra. 

O laudo da polícia técnica traz a informação 
preocupante de que houve uma emboscada, por 
parte dos sem-terra, contra os trabalhadores da fa
zenda Cikel . Isso também precisa ser comprovado 
porque, se houve emboscada, os culpados têm que 
ser condenados. ·O Movimento dos Sem-Terra não 
pode desviar-se .dc:r·seu objetivo, que é exatamente 
exigir do Govemõ"Federal e do Parlamento brasileiro 
medidas de eficácia para a implantação da reforma 
agrária Nessa questão, o Presidente da República 
tem a sua responsabilidade. 

Não culpo o Presidente por não utilizar medida 
provisória, em função da necessidade de o rilo su
mário ser regulamentado por lei complementar. Re
pito: a matéria deve ser objeto de lei complementar, 
e esse tem sido o argumento do Presidente para 
não utilizar o mecanismo da medida provisória no 
caso do rito sumário. 

Em estatística apresentada pelo relatório do 
Tribunal de Contas da União, constata-se que o Go
verno investiu em desenvolvimento rural 67.64% 
menos em 1995 do que em 1994. Esta é a participa
ção do Governo na responsabilidade pelos conflitos 
e pelas mortes: o Governo abdicou a sua função 
precípua de aluar na área social. 

Esse relatório apontou outra deficiência grave 
do Governo na área social. Deixou de investir 
82,93% na agricuHura; na área de alimentação, 6%. 
Então, o Governo é responsável nesse aspecto. 
Quanto à tramitação das matérias no Congresso Na
cional, a responsabilidade maior é do Parlamento, 
principalmente da Bancada Ruralista que boicota as 
votações e impede a tramitação das matérias. 

De qualquer forma, na última semana, houve 
um avanço na questão do rilo sumário, já que ele foi 
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, da Câmara dos Deputados. Esperemos 
que o Plenário da Câmara se pronuncie o mais rápi
do possível a respeito desse assunto, para que te
nhamos a oportunidade de, em breve, votar a pro
posta do rito sumário no Senado da República 

Para concluir o meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, declaro que somos contrários a qualquer ma
nffestação de violência no campo, seja de iniciatiVa 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, 
seja de iniciatiVa dos proprietários rurais, seja por 
mando de governadores ou prefeitos. O que deseja
mos é que haja uma atenção maior para ~sses pro
blemas. 

Mantenho meu voto de confiança no Ministro 
da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Nossas espe
ranças continuam firmes de que S. Ex" dará sua 
contribuição no combate a esses conflitos, promove
rá um número maior de assentamentos durante a 
sua administração, e de que o Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso caminhe no sentido 
de uma atuação mais vigorosa na área social e re
verta essa crise no setor rural. 

Não acredito que o que está acontecendo no 
campo hoje seja uma tentatiVa de tomada de poder, 
conforme disseram alguns Senadores. Creio que o 
Movimento dos Sem-Terra surgiu em função da au
sência do poder público no setor rural, da falta de 
providências para garantir terras àqueles que preci
sam produzir para o sustento de suas famflias. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra vai, sim, crescer e fortalecer-se cada vez mais 
em função da ação do Governo. Digo que ele cres
cerá de forma progressiva, se o Governo não tomar 
as medidas cabíveis e se o Parlamento continuar di-
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ficultando a aprovação de matérias que são impor
tantes nesse setor. . 

Era o que tinha· a dizer. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Obri
gado, nobre Senador Sebas~ão Rocha. 

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. S. Ex" dispõe do prazo de 50 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o mowo 
que me leva a ocupar a tribuna desta Casa no dia de 
hoje é uma questão da maior relevância para a 
construção da democracia em nosso País. 

Percebo, em meio às discussões que se têm 
travado sobre a democratização dos meios de co
municação, uma dificuldade muito grande em falar a 
respeito desse tema Por um lado, queremos preser
var a liberdade de imprensa; por um outro, democra
tizar os meios de comunicação para que a eles to
dos tenham acesso. 

Diante disso, há a necessidade de regulamen
tar o mais rápido possível os serviços de radiodifu
são livre e comunitária. Hoje essas rádios estão ope
rando com dificuldades, em virtude do disposto nos 
arts. 33 a 38 e 70, da Lei n• 4.117, de 1962, que ins
tituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, mo
dificada pelo Decreto n• 236, de 1967. São leis ana
crónicas que, diante da modernidade tecnológica al
cançada nas duas últimas décadas e dos avanços 
políHcos e democráticos que apontam para o fortale
cimento da cidadania mantêm o Brasil atrasado 
nesse setor. Não asseguram práticas informativas 
democráticas nem amparam o desenvolvimento de 
novas tecnologias. A maioria absoluta das outras na
ções já regulamentaram essa matéria. 

Desde os anos 70, deu-se início à legalização 
das rádios hoje chamadas comunitárias. O Brasil, 
como sabemos, n@.dispõe de uma verdadeira polí
tica de comunica~ Estamos há muito tempo plei
teando que se regulamentem esses disposiwos, 
que coloquem o Brasil na chamada modernidade, 
porque queremos que haja uma participação efewa 
da comunidade. 

Como já disse, desde os anos 70, apesar de 
vários países terem dado início ao processo de lega
lização desses veículos de comunicação, na Europa, 
nos Estados Unidos e praticamente em toda a Amé
rica Latina, nós ainda, na nossa experiência, não 
conseguimos avançar. 

E hoje também estou nesta tribuna porque fo
ram implantadas, em áreas de favelas e de bairros 
populares, essas rádios. Bas começaram a desen
volver um importante trabalho de disseminação das 
informações, dando livre acesso a toda e qualquer 
tendência, trabalhando, efetivamente, voltadas para 
a cultura regional. 

o Sr. Romeu Tum a - Senadora Benedita da 
Silva, V. Ex" me concede um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Romeu Tuma- Senadora Benedita da 
Silva V. Ex" traz à baila um assunto de bastante im
portância. Já estive por duas vezes com o Ministro 
das Comunicações, Sr. Sérgio Motta, levando a ele 
as preocupações com as rádios comunitárias, que, 
na atual legislação, passaram a ser consideradas 
clandes~nas, portanto, sujeitas à apreensão e a pro
cesso-crime, por esse motivo. Acredito que S. Ex" já 
deve estar enviando um projeto, regulamentando a 
questão. O grande problema são as frequências que 
podem ser fornecidas às rádios comunitárias. Algu
mas dessas rádios têm um potencial muito gran!le e, 
às vezes, podem interferir nas estações de broad
casting de empresas. A idéia é dar duas ou três fre
quências que possam realmente atingir, numa área 
de favela, praticamente as dimensões geográficas 
daquela região. Penso que é importante que se tra
balhe nesse sentido. Quero endossar o discurso de 
V. Ex" e gostaria de, posteriormente, conversar com 
V. Ex" para apresentar idéias, algumas correspon
dências e projetes que tenho recebido a respeito. 
Agradeço a oportunidade do aparte, Senadora Be
nedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Senador Ro
meu Tuma, agradeço o aparte de V. Ex", porque 
bem sabe que é preciso regulamentar para que eles 
possam sair da clandestinidade. Mas, independente 
disso, sabemos que há mais de 2.500 rádios comu
nitárias pelo nosso País. E podemos constatar que 
está havendo repressão. 

Vim à tribuna hoje para tratar de outro assunto, 
mas me chamou a atenção o fato de que também te
nho recebido documentos sobre as rádios comuni 
rias. 

Recebi do Fórum Nacional pela Democrat m
ção dos Meios de Comunicação um dossiê - inclusi
ve, aconselhei os Srs. Senadores a tomar c ~i
manto dele -, bem como outros documentos, suges
tões de iniciativas desses SjiQmentos, de profissio
nais COIT' ·atentes que estão operando essas rádios 
nasfavel...s. 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 265 

A repressão está muito séria. A Polícia Federal 
fechou cinco rádios comunitárias, cuja potência era 
inferior a 50 MHz. Ora, eles confiscaram os trans
missores de áudio, prenderam em flagrante os res
ponsáveis e os levaram para a delegacia da Polícia 
Federal, só os liberando sob fiança. 

Tal procedimento é arbitrário do ponto de vista 
dos avanços da nossa Constituição, porque, se es
sas rádios são de baixa potência e não têm fins lu
crativos, elas devem receber o tratamento de rádios 
comunitárias. E na medida em que ainda não há 
uma regulamentação - estão tramitando seis ou sete 
projetas na Câmara dos Deputados, com substituti
vo; eu, inclusive, tenho um projeto nesta área -, não 
se pode, do ponto de vista solidário, político, pautar
se numa lei anacrônica, como eles estão fazendo, 
para considerar o flagrante e fazer dessas rádios co
munitárias, que têm potência inferior a 50 MHz, o 
exemplo de que existe uma irregularidade. 

Não podemos concordar com isso, porque a 
rádio comunitária presta relevante serviço e não 
ameaça, como alguns podem pensar, as nossas 
chamadas grandes potências. No seu exercício, tem 
de levar a notícia do dia-a-dia daquela comunidade, 
as reivindicações, as criticas, as notas sociais. 
Quantas vezes estou na minha casa e sou informa
da de que faleceu alguém, de que é preciso fazer 
um mutiráo na comunidade, de que está acontecen
do um incêndio em outro bairro ou coisas assim. A 
rádio está informando e ajudando na formação edu
cacional daquela comunidade. A maioria talvez não 
tenha condições de, todos os dias, comprar os jor
nais ou mesmo ter uma televisão em casa. E a co
munidade, através da rádio comunitária, se informa. 
A rádio comunitária também dá vez e voz a qualquer 
um que ali more. O morador coloca a sua maneira 
de ser, dentro da ética, sem ferir a nossa Constitui
ção e sem ameaçar, evidentemente. 

Temos visto que há um verdadeiro controle, 
uma verdadeira fi$CSiizaçáo pela comunidade. É a 
isto que se propõe, inclusive, o Fórum Nacional pela 
Democratização :dOs Meios de Comunicação: que 
haja verdadeiramente uma participação. Essa a ne
gociação do Fórum junto ao Ministéoio. 

Diante dessa situação, telefonei para o Minis
tro, que não estava, mas fui informada de que cuida
liam de evitar que fossem apreendidos os equipa
mentos. É muito sacoificante para a comunidade 
montar a sua rádio e todo o material ser apreendido. 
Sabemos que isso custa caro para eles que rece
bem salário mínimo. Quantas e quantas vezes tem 
que ser feita uma ou outra festa na comunidade, 

chamar um ou outro para, numa lista, cooperarem 
com a compra do equipamento. 

Portanto, quando temos as grandes potências 
funcionando e vemos que essa comunidade, que se 
organiza com dHiculdade e consegue colocar um 
serviço de qualidade sem qualquer apoio, e aí 
apreendem o seu equipamento, dizendo que tem 
que se cumprir a lei. Pelo amor de Deus! Isso me faz 
lembrar do vexame que passamos hoje naquela Co
missão com o intuito de sustentarmos um Regimen
to; uma situação jamais vista por nós nesta Casa. A 
mesma coisa está acontecendo com essas nossas 
rádios comunitárias, ou seja, "são dois pesos e duas 
medidas'. 

Essas rádios não desejam a clandestinidade. 
Elas estão contribuindo com o Presidente da Repú
blica, com o Executivo, que pretendem investir na 
educação; e intormação é conhecimento, é educa
ção. Temos realmente que investir nisso. 

Portanto, não podemos deixar de regulamentar 
esses projetas que estão vindo da Câmara e até 
mesmo os que estão aqui no Senado Federal. 

Temos que definir qual será o seu perfil, os 
princípios básicos. 

Penso que, em primeiro lugar, devam ser emis
soras comunitárias, geridas por pessoa jurfdica e 
sem fins lucrativos. 

Em segundo lugar, que elas tenham controle 
públi<Xl, isto é, que sejam administradas, controladas 
e fiscalizadas pela própria comunidade. 

E, em terceiro lugar, que sua programação seja 
plural, dando espaço para todos os tipos de manHes
tação do pensamento, desde que não firam a ética e 
a Constituição. 

Mas, por que o movimento social organizado 
deseja tanto a implantação desse sistema de radio
dHusão de baixa potência? 

Porque ele é hoje uma necessidade de qual
quer regime democrático, pois permite a ampliação 
do acesso aos meios de comunicação de massa, 
dos setores sociais impedidos de exercer o seu di
reito de se comunicar. 

Isso .é extremamente importante. Também sa
bemos que, nesse contexto de desemprego, a radio
ditusão livre e comunitária abre novos mercados de 
trabalho, desenvolvendo a formação de mão-de
obra profissionalizada, especializada, com uma ca
pacitação não apenas para exemplo da comunidade, 
mas para abertura desse mercado. Essa radiodifu
são livre e comunitária já é uma realidade no Brasil; 
não podemos ignorá-la. Ela já criou uma nova men
lalidade, uma nova consciência, uma nova necessi-
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dade: a do povo brasileiro de ver o seu rosto na "teli
nha" e de ouvir sua voz no rádio. Há essa necessi
dade de que as· pessoas se vejam, que ouçam e 
possam ser ouvidas. Portanto, precisamos unir nos
sos esforços para que o projeto de lei, que regula
menta essas rádios populares e que está em trami
tação na Câmara., possa ter a nossa aprovação o 
mais breve possíveL 

Gostaria de flmlizar, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, dizendo que as ondas magnéticas, obra 
magnffica da natureza, não devem ser transfonma
das em propriedades de poucos, prejudicando a 
maioria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

D/SCIIRSO NA ÍNTEGRA DA SRA. 
BENEDTTA DA SILVA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

O motivo que me leva a ocupar a tribuna desta 
Casa, no dia de h~. é uma questão da maior im
portância e relevância para a construção da demo
cracia em nosso Pais. 

Trata-se da necessidade da regulamentação, o 
mais rápido possível, dos serviços de radiodifusão li
vre e comunitária. Hoje, essas rádios estão operan
do com dificuldade em virtude do disposto nos arts. 
33 a 38 e 70, da Lei n• 4.117, de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações, modifica' 
da pelo Decreto-Lei n• 236, de 1967. São leis ana
crónicas que, diante da modernidade tecnológica al
cançada nas duas últimas décadas e dos avanços 
políticos e democráticos que apontam para o fortale
cimento da cidadarm, mantêm o Brasil atrasado 
neste setor. Não asseguram práticas informativas 
democráticas, nem amparam o desenvolvimento de 
novas tecnologias. AD contrário da maioria absoluta 
das outras Nações que já regulamentaram a maté
ria. 

O Brasil, na verdade, não dispõe de uma ver
dadeira política dec.oomunicações, existindo apenas 
regulamentações de segmentos específicos e espe
cialmente de aspÉlCIOS técnicos. A maioria destas re
gulamentações está defasada A inexistência de 
uma consistente pollica de comunicações esvazia a 
política de telecomunicações e emascula a politica 
de cultura, além de comprometer os· beneffcios que 
as comunicações poderiam proporcionar às áreas 
de educação, saúde, agricultura, entre outras. 

Os assuntos públicos, referentes à área das 
comunicações, ainda hoje, são conduzidos, no fun
damental, de forma exclusiva entre o Estado e o se
ter privado, através de práticas permeadas pelo pa-

trimonialismo e o corporativismo. O Brasil é um 
exemplo único, entre os países de regime democrá
tico, a possuir uma legislação de comunicações cen
tralizadora e excludente. Estão obstruídas, no regi
me brasileiro, inst~uições que poderiam mediar e 
tomar sistemáticas as relações entre o Estado, o se
lar privado e a sociedade, de modo a tomar demo
crática e legitima a formulação de políticas públicas. 

Um desses exemplos de instituições é o Con
selho de Comunicação Social, órgão auxiliar do 
Congresso Nacional, previsto na nossa Constituição, 
ligado à mesa desta Casa. O Conselho já foi sancio
nado por lei há quase três anos e sua composição 
hoje está nas mãos da Presidência do Senado: 

Aproveito esta oportunidade para fazer um 
apelo ao ilustre Senador José Samey no sentido de 
que seja colocada em pauta a aprovação dos nomes 
que deverão compor o Conselho, uma expectativa 
de amplos setores do empresariado e da sociedade 
civil organizada. Sabemos que está tramitando na 
Câmara, já tendo passado pelo Senado, Projeto que 
modifica a lei que sancionou esse Conselho. Mas 
isso não deve servir de pretexto para que se re$;lrde, 
ainda mais, a composição desse Conselho. < 

Além disso, o capítulo da Constituição que tra
ta do dire~o à comunicação e à informação ainda 
precisa ser regulamentado por lei complementar. 
Um dos dispositivos const~ucionais - o da obrigato
riedade da regionalização da produção artística, cul
tural e jornalística, já está em tramitação na fonma 
de Projeto de Lei de minha autoria. 

Os procedimentos legislativos e governamen
tais se mostram arcaicos diante da necessidade de 
acesso democrático aos meios de comunicação de 
massa e diante da acelerada evolução tecnológica 
da área. Sem um redimensionamento do papel do 
Estado e sem o estabelecimento das fonmas de rep

. resentação da sociedade não será possível construir 
um verdadeiro regime democrático no país. 

A aluai política de comunicação no Brasil tem 
possibilitado uma deformação na estrutura dos siste
mas de comunicação, com base apenas na esponta
neidade do mercado ou em práticas ligadas aos inte
resses de grupos económicos efou corporativos. 
Isso resulta num desequilíbrio nas condições de 
concorrência, eliminando o direito de expressão da 
maioria dos segmentos da sociedade. 

Excluindo-se a diversidade e a controvérsia es
tamos negando os mais elementares princípios da 
pluralidade e da democracill', garantidos n? Consti
tuição. A maioria absoluta dos cidadãos estão redu
zidos à condição de meros consumidores e recepto-
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res passivos. É a negação da cidadania. São contra
dições flagrantes que precisam ser revistas à luz de 
uma nova e moderna legislação. 

As outorgas de concessões e permissões de 
freqüências de rádios e canais de televisão, segun
do o novo decreto divulgado pelo Governo, ainda 
mantêm o poder económico como seu principal be
neficiário, ao instituir o sistema de leilões, onde 
"quem dá mais, leva". As novas tecnologias de co
municação, estão sendo implantadas de forma atro
pelada, sem bases legl1imas e sem a necessária ca
pacitação do País para o aproveitamento de oportu
nidades que poderiam ampliar o desenvolvimento 
global das comunicações, com a ativação da econo
mia, regionalização da produção artística, cultural e 
jomalís~ca. 

Assim, as transformações que se impõem na 
área das comunicações são necessidades estratégi
cas para o nfvel de desenvolvimento que todos de
sejamos para o País. Nesse sentidO, uma das princi
pais mudanças é a regulamentação das emissoras 
livres e comunitárias. 

Desde os anos 70, vários países deram início 
ao processo de legalização desses veículos de co
municação. Toda a Europa, eis Estados Unidos e 
praticamente toda a América Latina já implantaram 
esse sistema. No Brasil, as primeiras experiências 
datam dos anos 80, quando essas rádios possuíam 
um perfil eminentemente contestatório, de desobe
diência civil. A partir da década de 90, deu-se início 
a um movimento que, aos poucos. foi transformando 
esses veículos em rádios com perfil comunitário. 

Implantadas em áreas de favelas e bairros po
pulares, as rádios começaram a desenvolver um im
portante trabalho de disseminação de informações e 
de dar livre acesso a quem, até então, não tinha di
reito de falar e se fazer ouvir. Também data dessa 
época uma violenta repressão a esses veículos. Mas 
isso, ao invés de diminuir o aparecimento de novas 
rádios, fez cresc:er o seu número. Hoje, existem 
mais de 2.500 deSsas rádios em todo o País. 

No começo desse ano, iniciou-se um processo 
de negociação para se tenter chegar a urna proposta 
consensual sobre o que seria uma regulamentação 
para a radiodifusão livre e comunitária. Negociação 
essa levada a cabo por uma comissão formada por 
representantes do Ministérios das Comunicações e 
do Fórum Nacional pela Democratização da Comu
nicação, uma entidade formada por mais de 300 en
tidades organizadas pela sociedade civil. 

O movimento social organizado, através do Fó
rum, definiu que essas rádios deverão ter um perfil 
que respeite três princípios básicos: 

1) que sejam emissoras comunitárias, geridas 
por pessoas jurídicas e sem fins lucrativos; 

2) que elas tenham controle públicos, isto é, 
que sejam administrados, controladas e fiscalizadas 
pe!a própria comunidade; 

3) que sua programação seja plural, dando es
paço para todos os tipos de manifestação do pensa
mento, desde que não firam à ética e à Constituição. 

Mas, por que o movimento social organizado 
deseja tanto a implantação desse sistema de radio
difusão de baixa potência? Porque ele é hoje uma 
necessidade de qualquer regime democrático, pois 
permite a ampliação do acesso aos meios de comu
nicação de massa, dos setores sociais impedidos de 
exercer o seu dire~o de se comunicar. 

Porque esse sistema, na prática, quebra o mo
nopólio dos grandes veículos de comunicação, que 
controlam praticamente tudo o que se vê, se ouve e 
se lê nos jornais neste País. 

Porque a radiodifusão livre e comunitária per
mite a expressão da arte, da cultura, da informação 
e dos valores locais, enfim, do que é pertinente a 
cada comunidade, dando vez nas programações a 
vários artistas de primeira linha que, hoje, estão fora 
das emissoras comerciais. 

Porque, num contexto de desemprego a radio
dffusão livre e comunitária abre novos mercados de 
trabalho, desenvolvendo a formação de mão-de
obra especializada e a capacitação profissional 

E, finalmente, porque a radiodifusão livre e co
munitária já é uma realidade social no Brasil, já criou 
uma nova mentalidade, uma nova consciência, uma 
nova necessidade. A necessidade que o povo brasi
leiro tem de ver a sua cara na telinha e de ouvir a 
sua voz no rádio. 

Portanto, nobres colegas, precisamos unir nos
sos esforços para que o projeto de lei que regula
menta essas rádios populares, atualmente em trami
tação na Câmara dos Deputados, seja o mais breve 
possível aprovado. As ondas magnéticas, obra mag
nífica da natureza, não devem ser transformadas em 
propriedades de poucos, prejudicando a maioria. 

Era o que tinha a dizer! 
Muito Obrigada! 

Durante o discurso da Sr" Benedita da 
Silva, o Sr. Lúcio Alcántara deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel 
de Holanda. 
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O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) • Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas 
Neto. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si· 
mon. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber· 
to Lucena. (Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperi· 
dião Arnin. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia hoje 
deixar de me manifestar em razão da cOmunicação 
que recebi do Ministério da Saúde, que eu gostaria 
de divulgar. 

A tragédia do Instituto de Doenças Renais de 
Caruaru üá substituída na mídia pela tragédia da CU
nica Santa Genoveva) levou-me a formular algumas 
indagações ao Ministério da Saúde, aprovadas e en
caminhadas por meio do Requerimento n• 329, de 
1996. 

Dado o grau de importância da questão, enten
dia que o Senado Federal a ela não poderia ficar in
diferente, pois, afinal, cabe ao Poder Público, por 
norma constituciol)i>l; a responsabilidade de medi
das necessárias ao ccntrole e fiscalização das açõ
es e serviços de saúde. 

Com o intuito de assegurar o amplo conheci
mento pelo Senado Federal de todos os atos e fatos 
relativos ao episódio, que repercutiu intensamente 
junto à opinião pública brasileira e à ccmunidade in
ternacional, passo a relatar os desdobramentos da 
questão. 

Em 5 de junho, recebi o Ofício SF/849 do Se
nador Ney Suassuna, 1° Secretário em exercício, 
encaminhando a resposta do Ministério da Saúde ao 

questionamento enviado por meio do citado Requeri
mento n• 329, de 1996. 

A resposta em pauta, precedida de Aviso n• 
394/GM, assinado pelo Dr. Adib 8. Jatene, Ministro 
da Saúde, consta de um parecer técnico a respeito 
das perguntas formuladas e de cópia da legislação 
de saúde pertinente ao assunto. 

Em síntese, pode-se afirmar que o Parecer 
Conjunto n• 04/96 - PCAS/SASIMS, que responde 
pontualmente às questões requeridas, procura exi
mir o Ministério da Saúde de qualquer responsabili
dade no episódio, uma vez que esse órgão repassa, 
amparado nas diretrizes de descentralização previs
tas na Lei Orgânica de Saúde, toda a responsabili
dade pelo processo de cadastramento, ccntrole e 
avaliação das unidades de diálise para as Secreta
rias Estaduais de Saúde. Informa ainda que: não 
existem programas especfficos, promovidos pelo Mi
nistério da Saúde, para treinamento de pessoal que 
trabalha nos serviços de hemodiálise; o controle so
bre o cadastramento e avaliação dos serviços de 
saúde credenciados pelo SUS é de ccmpetência es
tadual; os Estados e municípios, gestores locais do 
SUS, detêm o ccntrole das estatísticas e dados: 

No caso especffico de caruaru, uma vez que 
indagamos se o Ministério da Saúde não poderia ter 
intercedido, informa-nos o relatório que a Secretaria 
de Vigilância Sanitária enviou dois técnicos daquele 
Ministério, a fim de prestar apoio técnico às ações 
de Vigilância Sanitária de Pernambuco, tão logo teve 
conhecimento do ocorrido. 

Os técnicos estiveram naquele Estado no pe
ríodo de 18 a 20 de março, inspecionaram o Instituto 
de Doenças Renais, já interditado, e os dois serviços 
de hemodiálise onde estavam sendo atendidos os 
pacientes transferidos. 

Segundo o documento do Ministério da Saúde, 
teriam sido emitidas orientações para minimizar as 
situações de risco naquelas unidades. As orientaçõ
es toram repassadas à Vigilância Sanitária de Per
nambuco, a quem caberia a execução das ações de 
fiscalização. 

Consta, ainda, da documentação o Ofício-Cir
cular/DCAS!n• 18/94, no qual o Diretor do Departa
mento de Desenvolvimento, Controle e Avaliação 
dos Serviços de Saúde autoriza os gestores do SUS 
a efetivarem os credenciamentos dos serviços para 
tratamento dialítico, apesar de a Portaria!MS/SAS/n• 
38, de 3 de março de 1994, publicada no Diário Ofi
cial da União n• 43, de 4 de "'arço de 1994, conside
rar "os serviços de tratamento dialítico centralizados 
no Ministério da Saúde". 
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Como vemos, Sr's e Srs. Senadores, sob o 
ponto de vista formal e legal, as questões encami
nhadas por este Senado estão respondidas, diga
mos, satisfatoriamente pelo Ministério da Saúde. 
Contudo, considero que uma questão de ordem éti
ca continua sem resposta. 

Entendo perfeitamente que as exigências da 
modema gestão administrativa recomendem os pro
cedimentos descentralizados, principalmente em um 
pais com as dimensões do Brasil. Entendo, também, 
que se deva respeitar a autonomia dos Estados na 
condução de suas questões internas, e que o órgão 
Federal Setorial funcione apenas como um formula
dor de grandes politicas e diretrizes gerais. 

Só não entendo, Sr's. e Srs. Senadores. que 
tais mecanismos sirvam de pretexto à indefinição de 
responsabilidades e à impunidade. 

A saúde, bem maior do cidadão, é direito de to
dos. É dever do Estado garanti-la mediante políticas 
sociais e económicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso univer
sal e igualitário às ações e serviços para sua promo
ção, proteção e recuperação. 

Agradeço ao Sr. Ministro Adib Jatene pela 
presteza das informações. 

A fim de termos um quadro real da s~uação, 
aguardamos cópia do relatório final da CPI da As
sembléia Legislativa de Pernambuco, que apurou to
das as circunstâncias que envolveram este triste e 
lamentável caso. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
. Senadores. 

DOCUMENTOS AOS QUAIS SE RE
FERE O SENADOR ROMEU TUMA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO. 

REQUERIMENTO N• 329, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Noss termos constitucionais do art. 50, § 2", e 

na forma regimenta_! dos arts. 215, item I e 216, re
queiro sejam soli<;iiadas ao Ministério da Saúde in
formações sobre às seguintes questões: 

1. Existem normas~ básicas regidas pelo Minis
tério da Saúde para que os serviços de hemodiálise 
possam funcionar? 

2.~ Existem programas de educação ou treina
mento supervisionados ou reconhecidos para pes
soal que trabalha nos serviços de hemodiálise? 

3. Existe algum controle federal sobre o funcio
namento dos serviços de hemodiálise? 

4. Existem estatísticas para que possa o Minis
tério da Saúde avaliar os problemas e ações básicas 

necessárias no intuito de agir preventivamente para 
evitar danos à saúde de pacientes de hemodiálise? 

5. No caso especifico de Caruanu, não poderia 
o Ministério da Saúde ter intercedido para que os 
pacientes que necessitavam de hemodiálise as reali
zassem em uma outra clínica ou serviço, já que ha
via suspeita de doença infecciosa grave com riscos 
de vida? 

6. Quais as determinações ou providências 
adotadas pelo Ministério da Saúde em .relação ao 
caso de Canuanu? 

Justificação 

A Saúde, bem maior do cidadão, segundo a 
norma con~ucional, é direito de todos e dever do 
Estado garanti-la mediante pomicas sociais e econó
micas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e re
cuperação. 

A tragédia do Instituto de Doenças Renais de 
Canuanu, que já ceifou a vida de 37 pessoas, levou
nos a formular estas indagações ao Ministério da 
Saúde. 

Afinal, ao Poder Público cabe as ações neces
sárias ao controle e fiscalização das ações e servi
ços de saúde. 

O Senado Federal, dado o grau de importância 
do qual se reveste a questão, a ela não poderia ficar 
indiferente. 

O objetivo do presente requerimento é assegu
rar o amplo conhecimento por esta Casa de todos os 
atos e fatos relativos à tragédia de caruanu, que 
vem repercutindo intensamente junto à opinião públi
ca brasileira e à comunidade internacional. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Romeu Tuma. 

OF. SF f 849 f 96 

A Sua Excelência, o Senhor 
Senador Romeu Tuma 
Senado Federal 

Senhor Senador, 

Em 5 de junho de 1996. 

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência 
cópia do Aviso n• 394 f GM, de 29 de maio do cor
rente, do Ministro da Saúde, encaminhando cópia do 
Parecer Conjunto n• 4/96 - DCASISASIMS - 01-
SERVIDTEN/SVSIMS, da Secretaria de Assistência 
a Saúde, de 13 de maio de 1996, com as informaçõ
es referentes aos quesitos constantes do Requeri
mento n• 329, de 1996. 



270 ANAIS Do SENADO FEDERAL Junho 1996 

Atenciosamente, Senador Ney Suassuna, Pri
meiro-Secretário, em exercício 

AVISO N2 394 I GM 

Em 29 de maio de 1996 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Odacir Soares 
Primeiro Secretário do Senado Federal 

Senhor Primeiro Secretário, 
Com meus cordiais cumprimentos, reporto-me 

ao Ofício SF n2 660 I 96, dessa procedência, refe
rente ao Requerimento de Informação n2 329, de 
1996, de autoria do Senhor Senador Romeu Tuma, 
sobre os serviços de hemodiálise. 

Em atenção ao pleito, encaminho a Vossa Ex
celência, em anexo, cópia de informação prestada 
sobre o assunto pela Secretaria de Assistência a 
Saúde ( SAS ) deste Ministério. 

Atenciosameme,- Adib D. Jatene, Ministro da 
Saúde 

MINISTÉRIO DA SAÚQE 

Parecer conjunto n" 4196 - DCASISASIMS -
DISERVIDTENISVSIMS 

Assunto: Requerimento· n" 329 de 1996 enca
minhado pelo Senador Romeu Tuma ao Ministério 
da Saúde, a respetto dos serviços de Hemodiálise. 

Documento; Expediente n2 26772196 
Em resposta aos questionamento dirigidos ao 

Ministério da Saúde pelo Senador Romeu Tuma me
diante Requerimento n2 329196, temos a informar: 

1 ) As normas sanitárias para ó funcionamento 
dos serviços de hemodiálise estão contempladas 
nos seguintes instrumentos legais: 

1. Portaria MS I SAS n2 38 de 3-3-94, que esta
belece as normas do Sistema Integrado de Atenção 
ao Paciente Renal Cronico. 

2. Portaria MS/GM n2 1884 de 11-11-94; que 
estabelece as normas para os Projetes Físicos de 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 

3. Ofício Circular OCAS n2 18194 que, ampara
do nas diretrize'>::..de descentralização previstas na 
Lei Orgânica de Saúde, repassa para as secretarias 
estaduais de saúde toda responsabilidade pelo pro
cesso de cadastramento, controle e avaliação das 
unidades de diálise. 

E complementadas pelo material técnico publi
cado por este Ministério: 

4. Manual de Segurança no Ambiente Hospita-
lar 

5. Manual de Controle de lnfecçlío Hospitalar 
6. Normas para Processamento de Artigos e 

Superfícies em Estabelecimentos de Saúde; 

7. Manual de Planejamento e Dimensionamen
to de Equipamentos para Estabelecimentos Assis
tenciais de Saúde. 

2) Não existem programas específicos, promo
vidos pelo Ministério da Saúde, para treinamento de 
pessoal que trabalha nos serviços de hemodiálise. 

O investimento do Ministério da Saúde em re
cursos humanos para os serviços de hemodiálise foi 
dirigido, r.este ano, para a capacitação de técnicos 
das Vigilâncias Sanitárias Estaduais e da Auditoria 
do Sistema Único de Saúde, na realização de inspe
ções saniTárias a estes Serviços. 

O curso, ministrado no período de 12 a 16 de 
fevereiro próximo passado, constitui-se numa das 
etapas iniciais do Programa Nacional de lnspeção 
aos Serviços de Diálise, desenvolvido pela Auditoria 
do SUS e Vigilâncias Sanitárias Estaduais. Este pro
grama foi desencadeado ao nível nacional, a partir 
do dia 20 de março. 

Quanto à capacitação de profissionais que 
aluam nos serviços de hemodiálise, cumpre informar 
que todo estabelecimento de saúde somente pode 
funcionar sob a Responsabilidade Técnico de profis
sional devidamente habilitado, que assina o Termo 

--de Responsabilidade Técnica perante a autoridade 
sanitária do Estado ou Município no ato de licencia
mento do estabelecimento, e que responde técnica e 
legalmente pela qualidade e segurança dos serviços 
prestados, sob todos os aspectos, inclusive no que 
tange à qualificação e capacitação profissional de 
sua equipe de trabalho. 

Em se tratando de serviços de hemodiálise, a 
autoridade sanitária reconhece como profissional 
apto a exercer responsabilidade técnica por estes 
serviços, "médico com título de especialista em 
Nefrologia do Conselho Federal de Medicina ou da 
Associação Médica Brasileira, ou com título de 
Doutorado ou Mestrado em Nefrologia, ou ainda, 
aprovado em Concurso Público na Especialidade", 
conforme consta do item 1.1.3 da Portaria MSfSAS 
38/94, já citada. 

Este Ministério, então, além de prestar coo
peração técnica e acompanhar as ações desenvol
vidas pela Secretaria Estadual de saúde de Per
nambuco, conforme já mencionado, acelerou os 
trabalhos que vinham sendo realizados no âmbito 
deste Ministério. 

Desta forma, será publicado uma nova regula
mentação para assistência ao paciente renal crôni
co, que disciplina o reuso di!S dialisadores e estabe
lece referências mais rigorosas para o tratamento da 
água utilizada para diálise, assim como a padroniza-
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ção de precedimentos e equipamentos, entre outras 
questões. . __ 

O Sistema de Informação está sendo aperfei
çoado, de forma a possibilitar acompanhamento 
mais ágil e individualizado dos pacientes, desde 
seu ingresso no tratamento dialítico até o trans
plante, inclusive o acompanhamento ambulatorial 
pós-transplante. será possível avaliar, com maior 
eficiência as taxas morbi-mortalidade, de desem
penho e qualidade dos serviços, o percentual de 
pacientes que realizam transplante por Centro Dia
l~ico, sobrevida dos pacientes transplantados e per
centual de retomo destes à diálise, entre outros da
dos. Está sendo elaborada proposta visando agilizar 
a realização de exames laboratoriais e distribuição 
de medicamentos aos pacientes renais, de fonma a 
facilitar-lhes o acesso. 

O Ministério da Saúde está procurando, ainda, 
viabilizar junto aos órgãos competentes modern
ização do parque de máquinas de hemodiálise, me
diante liberação da alíquota 'zero' para a importação 
e a concessão de linhas de financiamento pelo 
BNDES para a compra destes equipamentos. 

Estão sendo elaboradas normas especfficas 
para as Centrais de Transplantes, estabelecendo-se 
critérios técnicos e lista única para seleção de pa
cientes, além de um Sistema de Informação para 
acompanhamentO" dos resultados dos transplantes. 

Está sendo desenvolvido o Programa Nacionaí 
de lnspeção aos Serviços de Diálise, já citado nos 
itens anteriores, que constitui-se num amplo proces
so de auditoria e fiscalização sanMria destes servi
çose cujo diagnóstico e benefícios aos pacientes co
meçam agora a surgir. 

Trata-se, portanto, de um profissional de nível 
superior, que recebeu toda uma formação técnica 
pelos setores competentes da área, não cabendo 
aos órgãos de saúde complementar esta fonmação, 
ou realizar qualquer tipo de testes para verificação 
de seu nível de conhecimento. 

·"-·' 
O Decreto n.2 77.052, de 19-1-76, estabelece, 

inclusive, em seú;ãrt 4', que 'para o cabal desem
penho de sua ação fiscalizadora estabelecida por 
este decreto, as autoridades sanMrias competentes 
deverão abster-se de outras exigências que impli
quem a repetição, ainda que para efeito de controle, 
de procedimentos não especificados neste regula
mento ou que se constituam em atribuições privati
vas de outros órgãos públicos, tais como aferiçao de 
conhecimentos, provas de suficiência, constituição e 
participação de bancas examinadoras em cursos 
não reconhecidos pelos Conselhos Federal ou Esta-

duais de Educação, registras de diplomas e inscri
ção dos habilitados nos órgãos sanitários, sem ex
pressa previsão da lei'. 

3) De acordo com o Ofício Circular n' 18/94, o 
controle sobre o cadastramento e avaliação dos ser
viços de saúde credenciados pelo SUS é de compe
tência esladual, em consonância com as diretrizes 
de descentralização estabelecidos pela Lei Orgânica 
de Saúde. 

No que diz respeito à fiscalização dos serviços 
de saúde, todas as ações executoras estão sob res
ponsabilidade das Vigilâncias Sanitárias Estaduais e 
Municipais conforme disposto na Lei Orgânica de 
Saúde e na Portaria n' 1.565, de 28 de agosto de 
1994, que cria o Sistema Nacional de Vigilância Sa
nitária. 

Ao nível federal do Sistema Nacional de Vigi
lância SaniTária compete prestar apoio técnico e fi
nanceiro às Vigilâncias Sanitárias Estaduais e coor
denar as ações de vigilância sanitária desenvolvidas 
pelas demais esferas do Sistema. Os Estados e Mu
nicípios, que estão mais próximos da realidade local, 
detêm toda autonomia para identificar e definir as 
prioridades regionais, desenvolvendo seus progra
mas específicos de fiscalização. 

A atuação do nível federal sobre as ações exe
cutoras de fiscalização ocorre quando são identifica
das prioridades de abrangência e relevância nacio
nal, como aconteceu recentemente em que foram 
criados o Programa Nacionàl de lnspeção às Indús
trias Farmacêuticas e o Programa Nacional de I ns
peção aos Bancos de Sangue. Cumpre informar 
também que, a exemplo dos programas citados, em 
outubro do ano passado, por determinação do Sr. 
Ministro, teve início o planejamento do Programa 
Nacional de lnspeção aos Serviços de Hemodiálise, 
já citado. Infelizmente, o episódio de caruaru anteci
pou-se a este Programa. 

4) De acordo com o exposto no item anterior, 
os Estados e Municípios, gestores do SUS e respon
sáveis pela avaliação dos serviços credenciados, 
detêm o controle destes dados, conforme consta dos 
anexos da Portaria SAS/MS 38/94. 

Os dados disponíveis e de fácil acesso no Mi
nistério da Saúde referem-se a informações sobre 
faturamento e número de sessões realizados pelos 
serviços cadastrados no SUS, que não possuem ne
nhum conteúdo epidemiológico. 

Além disso, o Sistema de Vogilãncia Epidemio
lógica é estruturado de forma que dados de morbi
mortalidade e outros eventos coletivos de risco à 
saúde são processados inicialmente pelas Secreta-
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rias Estaduais <:!e Saúde e, somente após, enviados 
a este Ministério. 

Desta forma, o ·fiuxo normal de informações 
epidemiológicas não permite ao Ministério da Saúde 
identificar. de imediato, uma situação como a ocorri
da em Caruaru, a menos que haja uma comunica
ção dil"eta do Estado ao Ministério. 

5) O censor imediato das situações de risco co
letivo à saúde é a Secretaria de Saúde do Estado ou 
do Município, ccnforrne exposto no item anterior.· 

O Ministério da Saúde não dispõe de um me
canismo ágil de acesso a informações que permita o 
diagnóstico antecipado de situações de risco em es
tabelecimentos credenciados pelo SUS, conforme já 
mencionado. Este papel compete às Secretarias Es
taduais ou Municipais de Saúde, gestores locais do 
SUS, assim com•) é de sua competência também o 
gerenciamento, a avaliação e fiscalização dos esta
belecimentos de saúde no âmbito de sua rede assis- · 
tencial. 

É importante esclarecer que, na área de saúde, 
a descentralização e a autonomia administrativa na 
gestão das ações de saúde tem sido sempre uma 
reivindicação dos Estados e Municípios, e constitui 
uma diretriz estabelecida na Constituição e Lei Or
gânica de Saúde. 

Esta descentralização está fundamentada no 
princípio básicc de que as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, que ccnvivem de forma mais 
próxima com as realidades locais, dispõem de me
lhores condições de entender, avaliar e tomar deci
sões adequadas sobre o gerenciamento de seus 
serviços de saúde, assim como, dispõem de mais 
agilidade e presteza para atuar sobre esta realidade 
em situações de emergência, podendo, sempre que 
necessário, acionar o Ministério da Saúde para 
apoio e cooperação técnica. 

6) No caso específico de Caruaru, a Secretaria 
de Vigilância Sanitária enviou dois técnicos deste 
Ministério, altamente qualificados na área de vigi
lância Sanitária ~.·Serviços de Saúde, a fim de 
prestar apoio téc~o<;o às ações da Vigilância Sani
tária de Pernambuco, tão logo teve conhecimento do 
ocorrido. 

Estes técnicos estiveram naquele Estado no 
período de 18 a 20 de março, inspecionaram o Insti
tuto de Doenças Renais, já interditado, e os dois ser
viços de hemodiálise onde estavam sendo atendidos 
os pacientes transferidos. 

Foram emitidas orientações para minimizar as 
situações de risco naquelas unidades. As orientaçõ
es foram repassadas à Vigilância Sanitária de Per-

nambucc, a quem compete a execução das ações 
de fiscalização. 

Cumpre-nos esclarecer que a assistência aos 
pacientes renais crónicos já havia sido identificada 
como problemática desde o início da atual adminis
tração do Ministério da Saúde. 

O Ministério da Saúde estava em fase final de 
revisão das normas vigentes sobre funcionamento e 
credenciamento das unidades de diálise, e estrutura- · 
ção de um novo Sistema-de ·rnformação que fome
cesse aos gestores dos SUS, nos diferentes níveis 
de governo, maiores subsídios para o controle, ava
liação e planejamento das ações, além de mecanis
mos que facilitassem a importação de equipamentos 
mais seguros, quando aconteceu o episódio de Ca
ruaru. 

Acredita-se, que estas ações em conjunto, rep
resentarão uma grande melhoria na qualidade da 
assistência prestada aos pacientes renais crónicos 
do País. 

Há muito o que fazer. Os selares deste Minis
tério da Saúde que atuam nas áreas citadas;. vem 
trabalhando em ritmo acelerado, acreditando nil. pos
sibilidade de mudança, e agradecendo todas as co
laborações neste sentido. 

Sem mais, colocamo-nos à disposição para 
maiores esclarecimentos. 

arasflia, 13 de maio de 1996. - Mônica Mulser 
Parada Toscano, Chefe da Divisão de Serviços 
DTEN/SVS/MS - Selma Loch, Coordenadora do 
Copac DCAS/SAS/MS. 

OFÍCIO-CIRC/DCASIN° 18/94 

Brasma, 27 de julho de 1994 
Senhor (a) Secretário (a), 
Considerando que compete aos gestores do 

SUS o cadastramento dos serviços de tratamento 
dialíticc das unidades de diálise no SIA!SUS. 

Apesar da PT/MS/SASIN• 38 DE 313194 publi
cada no DOU n• 43 de 4/3194 considerar os servi
ços de tratamento dialítico: centralizados no Ministé
rio da Saúde, instruindo inclusive, no seu item III, su
bitem 1-1.1.8, 1.1.9 e 1.1.10 encaminhar a este De
partamento documentação relativa ao serviço de tra
tamento de dialftico. 

Este Departamento, autoriza os gestores do 
SUS, a efetivação dos credenciamentos dos servi
ços para tratamento dialíticQique atendam as demais 
normas previstas na referida portaria, até que se 
conclua a revisão da mesma, devendo encaminhar 
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ao OCAS através de Ofício, apenas o nome e CGC 
do serviço de tratamento dialítico cadastrado. 

Atenciosamente, Gilson Caleman, Diretor do 
Depart" de Desenvolv. Controle e Aval. Serviços 
Saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Não 
há mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores Esperidião Amin e Carlos 
Bezerra enviaram discursos à mesa para serem pu
blicados, na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, numa comovedo
ra e poética referência à previsão longínqua, o Pro
fessor Licínio Barbosa, da Universidade Federal de 
Goiás, leciona que "desde o quarto dia da criação, 
quando Deus, na visão genesfaca ·ae Moisés, man· 
dou que as águas produzissem cardumes de peixes, 
e as aves usassem o firmamento, a atividade pes
queira tomar-se-ia uma das profiSSões mais fasci
nantes." 

Até hoje, nem tanto, acrescentamos, pois o se
ter pesqueiro, concretamente envolto numa série de 
intermináveis e co::cplexos problemas, está distante 
de sequer retribuir condignamente o esforço de 
quem vive da pesca em nosso Pafs. _ 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao 
criar o Grupo Executivo do Setor Pesqueiro • GES. 
PE, deflagrou o processo de enfrentamento dessas 
múltiplas e graves dificuldades, que, há muno, vêm 
emperrando o desenvolvimento da indústria da pes
ca. De fato, ao editar o Decreto n• 1697, de 13 de 
novembro de 1995, Sua Excelência, lúcida e oportu
namente, impulsionou as atividades de estudo e 
equacionamento daqueles empecilhos, resultando 
dessa iniciativa as recomendações sintetizadas no 
Programa de Trabalho do Órgão. 

Trata-se, sem dúvida, de opção governamental 
em favor da reativàçãó do setor pesqueiro, que, as
sim, merece o d!isvelo do Presidente, no cenário 
mais amplo da vislvel retomada do desenvolvimento 
econõmico. Não obstante, seguindo-se a lógica des
se processo, avulta a necessidade de criação da Se
cretaria do Desenvolvimento Pesqueiro, integrada à 
estrutura organizacional do Ministério da Agricultura 
e Abastecimento. 

A instituição do novo órgão foi sugerida à Pre
sidência da República em 16 de maio de 1995, pela 
Exposição de Motivos n' 182, do Ministério da Agri· 
cultura, avalizando procedente e unânime pleito das 

entidades nacionais representativas do setor pes
queiro, e acolhendo as justificações então formula· 
das, da Frente Parlamentar da Pesca. Criado o 
GESPE, o Ministro da Agricultura, sob o amparo 
dessa medida e da persistência das razões expos
tas, reiterou, pela EM n• 36, de 3 de abril de 1996, a 
reivindicação de que seja criada a Secretaria de De· 
senvolvimento Pesqueiro. 

Como ficou exaustivamente demonstrado, a 
nova repartição é indispensável à existência de ór· 
gão executivo incumbido de implementar, nacional· 
mente, as ações programadas pelo GESPE, sobre
tudo as relacionadas ao ordenamento e fomento das 
atividades da pesca e agricultura, e que em nada in· 
terferem é bom que se registre nas atribuições do 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 
e da Amazônia Legal, particularmente orientadas à 
fiscalização do uso daqueles recursos. 

Devemos acrescentar, ainda, que, enquanto 
não se instituir a Secretaria do Desenvolvimento 
Pesqueiro, e as ações deserrvolvidas pelo GESPE 
não produzirem as conseqüências desejadas recla
mam-se as atenções presidenciais para a necessi· 
dade de que sejam adotadas medidas emergenciais 
de resguardo do setor econõmico da pesca, ante a 
ameaça de iminente colapso, consubstanciado na 
possível e irremediável falência das empresas da 
área, e conseqüente desemprego e miséria de cen· 
tenas de milhares de trabalhadores. 

As ações requeridas, de salvação do setor pes
queiro nacional, compreendem, entre outras, a ga
rantia de acesso dos produtores ao crédito rural; a 
securitização das dividas agrfcolas; a equalização 
do preço do óleo diesel marítimo e dos tnbutos rela· 
cionados ao Mercosul; e a disponibilidade de linhas 
de crédito destinadas à construção de novas embar· 
cações. 

No primeiro caso, o Presidente da República 
anunciou, em 13 de novembro de 1995, a instituição 
de linhas de crédito de custeio para a produção pes
queira, no limite de trinta mil reais, na forma da Por
taria 290/95, e de cento e cinqüenta mil reais, con
soante o Voto n" 18, do Conselho Monetário Nacio
nal. Tais créd~os. infelizmente, remanescem inaces
síveis aos pescadores, porquanto, segundo alega o 
sistema bancário, os recursos estariam comprometi· 
dos e aquém da demanda do setcr agrícola. 

Sugere-se, como solução ao impasse, que se 
destine, obrigatoriamente, cinco por cento dos reco
lhimentos compulsórios dos depósitos à vista e de 
aplicações de curto prazo, depositadas pela rede 
bancária nc Banco Central, para a concessão de 
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empréstimos ao selar pesqueiro, tanto nas especiali
dades de captura oomo de industrialização. Comi
nando-se severa ptmição às instituições financeiras 
que se desviarem desse dever, optando por diferen
tes investimentos, seriam assegurados os recursos 
de que carece a pesca, sem interferência nos in
vestimentos, sabidamente escassos, da área agrf
cola. 

Segue-se, daf, que se torna incontornável a 
necessidade de inserir o setor pesqueiro na securiti
zação das dívidas agrícolas. Como a atividade de 
pesca não se beneficia do crédito rural, os produto
res são obrigados a operar nas carteiras comerciais 
das instituições financeiras, ficando alijados, portan
to, da possibilidade de ver preservados, dos riscos 
habituais, os seus investimentos. 

Além disso, descumprindo-se a lei, não são re
passados à pesca os recursos devidos, determinan
do o acelerado endividamento do selar, uma vez 
que o custo do crédilo comercial é, evidentemente, 
bem mais elevado da que o ruraL 

Quanto à equalização do preço do óleo diesel 
marítimo, devemos consignar que o combustrvel 
representa quarenta por cento do custo de produção 
na área da pesca. A situação do setor, confrontada 
com a brutal diferença entre o preço nacional e o es
trangeiro de combustível, tende a ficar insustentável. 

Observe-se que, internamente, o preço do óleo 
diesel marítimo equipara-se ao custo do automotivo, 
enquanto nos demais países produtores de pesca
dos é significativamente inferior. Então, as embarca
ções estrangeiras, que operam em águas brasilei
ras, beneficiam-se de menor custo de produção, 
anulando a competilividade do produto nacional 
frente ao importado. · 

Uma simples comparação desses preços con
firma a assertiva, pois, no Brasil, o óleo diesel marfti
mo custa trezentos e setenta dólares à tonelada; no 
Uruguai está fixado em cento e sessenta e nove; na 
Argentina e no Equador, em duzentos; na Venezue
la, em sessenta; no Marrocos, em cento e sessenta; 
e na Espanha, eiildU2enlos e vinte e seis dólares. 

De igual sorte, é imperativa a equalização dos 
tributos, especialmen\e com os países do Mercosul. 
Para uma competição justa, não basta exigir das 
empresas que aume.nEm os seus níveis de produti
vidade. É necessário ilstituir uma política de equiva
lência tributária, sobretudo em face de a tributação 
constituir um dos priocipais fatores de composição 
dos custos de produção, à vista, principalmente, de 
que as importações do Brasil são gravadas com de
zassete por cento de ICMS; de dez a vinte por cento 

de lP I; e de 2,65 por cento de PIS/COFINS, contra a 
isenção de impostos semelhantes tanto no Uruguai 
como na Argentina. 

Assim, além da equalização tributária com os 
países do Mercosul, seria de todo conveniente esta
belecer a alfquota de cinqüenta por cento no impos
to de importação de pescado industrializado, prove
niente de mercados não integrantes desse bloco 
econômico e, como medida destinada a assegurar a 
sobrevivência do setor, reservando-se tão-somente 
às empresas nacionais pesqueiras a realização des
sas compras. 

Por fim, seriam necessárias providências na 
área de crédito para a construção de novas embar
cações, uma vez que o BNDES, cobrando o custo 
da T JLP mais sete por cento ao ano, toma inviável a 
renovação da frota pesqueira. Por que, por exemplo, 
o Banco não concede ao setor os incentivos que 
empresta à construção de barcos de turismo ? 

O conjunto desses argumentos foi exposto, há 
pouco, ao Presidente Fernando Henrique Cerdoso, 
pelo Senador Vilson Kleinubing e pelo Deputado 
Edison Andrino, renovando a necessidade ® cria
ção da Secretaria do Desenvolvimento Pesqueiro, à 
qual seria destinada a solução dos relatados proble
mas. 

A reivindicação que aqui deixamos consigna
da, nesta breve oração, é no sentido de que Sua 
Excelência, já convencido da justiça e oportunida
de do pedido, determine o seu imediato e total defe
rimento. 

Era o que Unhamos a dizer. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a primeira priori
dade em educação para os pafses em desenvolvi
mento deveria ser a estruturação de um sistema 
bem organizado de escolaridade básica. 

Infelizmente, os dados estatfsticos referentes 
ao Brasil apresentam um quadro extremamente defi
ciente em matéria de educação, principalmente no 
que se refere ao ensino básico, que foi relegado a 
um segundo plano nos últimos vinte e cinco anos. 
Assim, mesmo diante dos milhões de crianças e 
adolescentes que não vão à escola e de outros tan
tos milhões que são vllimas da constante evasão es
colar e da repetência, o Brasil tem realmente tratado 
muito mal a escola básica As autoridades governa
mentais têm deixado sempl!!! para o amanhã o esta
belecimento de uma pol ilica educacional séria, ca
paz de superar o analfabetismo de uma vez por to-
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das e elevar o nível do ensino de primeiro e segundo 
grau. 

Não é necessário relembrar que a educaçao 
primária e secundária se reveste de importância fun
damental para qualquer país. Afiás, foi justamente 
investindo pesado em educação básica que o Japão 
despontou como uma superpotência económica e in
dustrial, hoje a segunda do planeta, após sair prati
camente destruído e humilhado da Segunda Grande 
Guerra. Mais recentemente, seguindo os mesmos 
passos, despontaram os chamados Tigres Asiáticos. 
Eles elevaram a qualidade da escolaridade básica, 
venceram o subdesenvolvimento e construíram uma 
base industrial sólida e competitiva em praticamente 
duas décadas. 

Diante desses exemplos e de muitos outros, 
está provado que a educação de nível médio é a 
grande porta de entrada para qualquer país alcançar 
definitivamente o desenvolvimento sustentado. Além 
disso, também está provado que os rendimentos 
económicos do ensino intermediário são quase o do
bro dos proporcionados pela educação de nível su
perior. Mesmo sabendo disso, no caso brasileiro, os 
diversos governos têm investido muito mais na edu
cação universitária. Dessa maneira, em matéria de 
ensino, vale muito mais o cutto ao 'status' ou efeito 
'demonstração', ou seja, a busca paranóica por um 
'diploma universitário'. Além disso, é importante que 
se diga que, em meio a essa corrida, não importa a 
qualidade da escola, o título ou o nível do curso; o 
que conta é apenas o famoso 'anel de doutor'. De 
maneira geral, são cursos completamente dispensá
veis e de baixa qualidade. O que é mais grave em 
tudo isso é que o próprio Estado incentiva essa 'cor
rida louca" em busca do 'título universitário' tão al
mejado. 

Ao mesmo tempo em que isso acontece, o Go
verno faz vista grossa para as dificuldades que atra
vessam as escolas e os colégios públicos, ou seja, 
faz de conta que não está vendo e deixa os estabe
lecimentos e os prOfeSsores entregues à sua própria 
sorte e penúria. : ;_-

Digo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, porque, em meu Estado, um centro de ensino 
de grande tradição, palco de grandes lutas estudan
tis, responsável pela formação cultural de milhares 
de jovens do Mato Grosso e de outros Estados, está 
morrendo à míngua. Trata-se do Colégio de Cuiabá, 
conhecido em toda a Região Central do Brasil como 
Uceu Cuiabano. 

Eu mesmo tive a honra de ter sido educado 
nos bancos nesse estabelecimento, nos idos dos 

anos cinqüenta, recebendo de professores compe
tentes e abnegados a formação necessária que 
me levou alguns anos mais tarde aos bancos da 
Universidade. Foi lá que despertei para a vida pú
blica, participando das reuniões dos grémios estu
dantis, das passeatas e das festas que lá aconte
ciam. 

Hoje, depois de quase quarenta anos de mi
nha despedida de suas salas de aula, estou triste 
porque o colégio está caindo aos pedaços pela 
ação do tempo e por falta de uma política que prio
rize investimentos oficiais para socorrer o que é do 
povo. O Ministério da Educação parece que está 
esquecendo de que se trata de um Colégio Esta
dual e não privado, com cento e dezassete anos 
de história, portanto, um bem público e a mais an
tiga escola de primeiro e segundo grau do Estado. 
O estabelecimento que está deteriorado possui 
dois andares, quatorze salas de aula, três labora
tórios, oito dependências administrativas, bibliote
ca, sala de vídeo e anfiteatro, e precisa de qui
nhentos mil reais para não encerrar as suas ativi
dades e poder continuar atendendo aos mil e sete
centos alunos matriculados, os quais são assisti
dos por sessenta professores. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é pre
ciso que as autoridades compreendam que o Go
verno Estadual sozinho não tem condições, neste 
instante, de arcar com as despesas de recupera
ção. Portanto, aproveito esta oportunidade para 
solicitar ao Senhor Ministro da Educação que aju
de o Estado e o povo do Mato Grosso a recupe
rar o Liceu Cuiabano. De minha parte, como Se
nador, como representante do Estado do Mato 
Grosso e como ex-aluno, lutarei para incluir no
vos recursos no Orçamento Geral da União para o 
exercício de 1997. 

Muito obrigado. 
O SR PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 

Presidência designa para a Sessão Deliberativa Or
dinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 588, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 57, de 1996 (apresentado como conclu-
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são do Pàrecer n• 309, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Econõmioos}, que autoriza o Estado do 
Paraná a prestar gamnlia em operação de crédito a 
ser contratada pela Companhia Paranaense de 
Energia - COPEL can a Financiadora de Estudos e 
Projetes - FINEP, no valor de dezesseis milhões, 
seiscentos e seis mil. cento e setenta e quatro 
reais e oitenta e três centavos, em valores de 2 
de novembro de 1995, destinando-se os recur
sos ao Laboratório Central de Eletrotécnica e 
Eletrônica - LAC. 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 58, DE 1996 · 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n• 589, de 1996) 

Discussão, em lume único, do Projeto de Re
solução n• 58, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n• 310, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Económicos), que autoriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul a emiti r, através de 
ofertas públicas, Letras Rnanceiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Sul (LFrMS), destinan
do-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no 2" semestre de 1996. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 61, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n• 597, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 61, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n• 313, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Económicos, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Coronel Barros - RS a contratar operação 
de crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor 
de sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e dois 
centavos, destinada à construção de unidades habi· 
tacionais. ;~: 

-4-
PROJETO OE LEI DA CÂMARA 

N• 121, DE 1995 
(Em regi me de urgência, nos tennos do 

Requerimento n• 598, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n2 121, de 1995 (n• 
4.693/94, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que dispõe sobre a remtine- · 
ração dos membros dos conselhos de administra-

ção e fiscal das entidades que menciona e dá outras 
providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos) 

-5-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 68, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n• 602, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 68, de 1996 (apresentado como 
conclusão do Parecer n• 333, de 1996, da Co
missão de Assuntos Económicos), que autoriza 
o Estado do Rio de Janeiro a emitir, mediante 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, destina
das ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 
segundo semestre de 1996. 

-6-

OFfCIO N° SI 53, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n• 603, de 1996) 

. ' 
H 
;;.., 

Ofício n• S/53, DE 1996 (n• 1.786/96, na ori
gem), ·através do qual o Presidente do Banco Cen
tral do Brasil encaminha solic~ação do Governo do 
Estado de Alagoas relativa a operação de créd~o ex
temo, mediante emissão e lançamento de Secured 
Global Notes, no mercado internacional, no valor de 
cento e sessenta milhões de dólares norte-america
nos, equivalentes a cento e cinqüenta e cinco milhõ
es, setecentos e quarenta e quatro mil reais, cotados 
em 12.1.96, cujos recursos serão destinados à regu
larização das contas públicas e saneamento finan
ceiro do Estado. 

. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

-?

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N°106, DE 1994 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 106, 
de 1994 (n• 5.362/90, na C;!!;a de origem), .que insti
tui a Residência Médico-Veterinária e detennina ou
tras providências, tendo 
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Parei:er sob n• 307, de 1996, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 74, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 74, de 1995 (n• 3.838!93, na Casa de 
origem), que inclui no Plano Nacional de Viação o 
trecho que menciona, no Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 148, de 1996, da Co
missão 

- de Serviços de Infra-Estrutura. 

-9-

PARECER N• 308, DE 1996 

Discussão, em tumo único, do Parecer n• 308, 
de 1996, da Comissão de Educação, . concluindo 
pela prejudicialidade do Diversos n• 65, de 1995, re
ferente aos Avisos n•s 118 e 270, de 1995, e 27, de 
1996, do Ministro das Comunicações, todos encami
nhando propostas de regulamento e nonna comple
mentares sobre o serviço de TV a Cabo, para au
diência e parecer do Conselho de Comunicação So
cial, uma vez que a matéria já foi regulamentada 
através do Decreto n• 1.718, de 28 de novembro de 
1995, que aprova o Regulamento do Serviço de Te
levisão a Cabo. 

-1D-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 57, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à constituição n• 57, de 
1995, de iniciativa do Senador Pedro Simon e outros 
senhores Senadores, que attera dispositivos consti
tucionais relativos aos limites máximos de idade 
para a nomeação de magistrados e ministros de tri
bunais e para a aposentadoria compulsória do servi
dor público em geral, tendo 

Parecer favorável, sob n• 267, de 1996, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-11-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 188, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
Requerimento n• 518, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1995, de 
autoria do Senador Freitas Neto, que cria a área de 
proteção ambiental do Delta do Pamaíba. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais) 

-12-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 280, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 519, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 280, de 1995, de 
autoria do Senador Freitas Neto, que cria área de li
vre comércio nos Municfpios de Pamafba e Luís 
Correia, no Estado do Piauí. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h22min.) 

RESOLUÇÃO N• 39, DE 1996 

(RETIFICAÇÃO) 

Na resolução n• 39, de 1996, publicada no 
DSF, de 5-6-96, página 09381, 

Na allnea f do art 2°, onde se lê: 

Data-Base Vencimento Quantidade 
1-4-96 1-6-2001 120.000.332 

Leta-se 

Data-Base 
1-4-96 

Vencimento 
1-4-2001 

Quantidade 
120.000.332 

Tipo 
p 

Tipo 
p 
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Ata da 1 00!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 2Ó de junho de 1996 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Ernandes Amorim 

Ney Suassuna e Nabor Júnior 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães
Antônio Carlos Valladares - Artur da Távola - Bello 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emí
lia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flavia
no Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto -Gerai
do Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Gui
lherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - fris Rezende - Jefferson Peres - João Fran
ça - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinhei
ro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves 
- José Bianco - José Eéluárdo Outra - José Eduar
do Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -
José Roberto Arruda- José ~mey -Júlio Campos 
- Laura Campos - Levy Dias- Lucfdio Portella - Lú
cio Alcântara - Lúdio Coelho- Mauro Miranda - Na
bar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez 

. Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros -
Roberto Freire - Romero Jucã - Romeu Tuma - Ro
naldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Ma
chado- Teotônio Vilela Rlho- Totó Cavalcante- Va~ 
mir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. : 

Sobre a mesà, Expediente que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado: 

N° 186, de 1996 (n• 559196, na origem), de 19 
de junho do corrente ano, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 28, de 1996 (n• 1.786/96, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a transferência de Oficiais entre os 
diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha e 
dá outras providências, sancionado e transformado 
na. Lei n• 9.286, de 19 de junho de 1996. 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N° 526196, de 18 de junho de 1996, referente 
ao Requerimento n• 405, de 1996, de informações, 
do Senador Osmar Dias. 

N• 527/96, de 18 de junho de 1996, referente 
ao Requerimento n• 328, de 1996, de informações, 
do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

N• 279196, de 14 de junho de 1996, do Ministro 
da Previdência e Assistência Social, referente ao 
Requerimento n• 360, de 1996, de inforr, ~ações, do 
Senador Gilberto Miranda. 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa. 

Ofícios do 1• Secretário da Câmara dos Depu
tados encaminhando à revisão do Senado, autógra
fos elas seguintes matérias. 

EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N• 273, DE 1991 

(N" 3.190192, naquela Casa) 

"transfere ao domínio do Estado de 
Roraima terras pertencentes à União e dá 
outras providências. • 

EMENDASN°1 

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação: 

"Art. 2° . Rcam excluídas da transfe
rência de que trata esta Lei as áreas relacio
nadas nos incisos 11, III, IV, VIII, IX e X do 
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art. 20 da Constituição Federal, as terras in
dígenas pertencentes à União e as destina
das pela União a outros fins de neoessidade 
ou utilidade pública.' 

EMENDAN°2 

Acrescente-se ao art. 3° do projeto o seguinte 
§ 2°, renumerando-se oomo § 1° o atual parágrafo 
único: 

"Ar!. 3° ·······-······-······-·-······-·····-···· ... 

§ 2" Ressalvam-se da destinação de 
que trata o caput deste artigó as terras 
às quais o Estado atribuir fim público es-
pecífico. • · 

PROJETO ORIGINAL, APROVADO PELO SENADO 

Transfere ao domínio do Estado de 
Roraima terras pertencentes à União e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1° As terras pertencentes à União, com

preendidas no Estado de Roraima, passam ao domí
nio desse Estado, mantidos os seus atuais fimites e 
confrontações, nos termos do art. 14, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 2" Ficam excluídas da transferência de 
que trata esta lei as áreas indispensáveis à segu
rança nacional, especialmente na faixa de frontei
ra, as afetadas aos Ministérios Militares, as rela
cionadas com a preservação e a exploração de re
cursos naturais de qualquer espécie, aquelas tra
dicionalmente ocupadas pelos índios e as destina
das a outros fins de necessidade ou de utilidade 
pública. 

Ar!. 3° As terras transferidas ao domínio do 
Estado de Roraima deverão ser utilizadas em ativi
dades de assentamento e de colonização, poden
do ser adotado ó·· regime de concessão de uso, 
previsto pelo Decreto-Lei n• 271, de 28 de fevereiro 
de 1967. 

Parágrafo único. A aquisição ou o arrendamen
to de lotes por estrangeiros obedecerá os limites, 
condições e restrições estabelecidos na legislação 
federal. 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de cento e oitenta dias. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em con
trário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

ATOS DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e 
do Amapá são transformados em Estados Federa
dos, mantidos seus aluais limites geográficos. 

§ 1• A instalação dos Estados dar-se-á com a 
posse dos governadores eleitos em 1990. 

§ 2° Aplicam-se à transformação e instalação 
dos Estados de Roraima e Amapá as normas e crité
rios seguidos na criação do Estado de Rondônia, 
respeitando o disposto na Constituição e neste Ato. 

§ 3° O Presidente da República até quarenta e 
cinco dias após a promulgação da Constituição Fe
deral os nomes dos governadores dos Estados de 
Roraima e do Amapá que exercerão o Poder Execu
tivo até a instalação dos governadores eleitos. 

§ 4° Enquanto não concretizar a transformação 
em Estados, nos termos deste artigo, os Territórios 
Federais de Roraima e do Amapá serão beneficia
dos pela transferência de recursos previstos nos arts 
159, I, a da Constituição e 34 § 2•, 11 deste Ato. 

DECRETO-LEI N° 271, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre loteamento umano re9-

ponsabllidade do loteador, concessão ele 
uso e espaço aéreo dá outras providências. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

SUBS11TU11VO DA CÂMARA AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO NO 20, DE 1993 

(N• 4.204193, naquela Casa) 

•acrescenta parágrafo ao art. 1.159, e 
inciso ao art. 1.162, da Lei n• 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 (Código de Processo Ci
vil); dá nova redação ao art. 1 O da Lei n• 
3.071 , de 1° de janeiro de 1916 (Código Ci
vil); acrescenta inciso ao artigo 2° da Lei n• 
6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do 
Divórcio); altera o inciso 8° e acrescenta in
ciso 12 a art. 80 da Lei n" 6.015, de 31 de de
zembro de 1973 (Lei de Registras Públicos)". 
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Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

Acrescente parágrafo ao art. 1.163 e 
inciso ao art 1.167, da Lei n° 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil; dá nova redação ao ar!. 1 O da Lei n° 
3.071, de 1°de janeiro de 1916- Código Ci
vil; e altera o inciso ao do art. 80 da Lei n° 
6.015, de 31 de dezembro de 1973- Lei de 
Registres Públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Os Arts. 1.163 e 1.167 da Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Ci
vil, passam a vigorar acrescidos dos seguintes dis
positivos: 

"Art. 1.163. ······-··-··-··-··-·-·-···-··· 

§ 30 Os prazos mencionados neste 
artigo e no art. 1.161 são reduzidos a seis 
meses quando se deva presumir que a au
sência decorre o falecimento em catás
trofe. 

Art 1.167 ......................... ·-·--···-······ 

IV - um ano depois e passada em jul
gado a sentença de abertura da sucessão 
provisória, nos casos em que se deva presu
mir que a ausência decorre do falecimento 
em catástrofe." 

Ar!. 2° O art. 1 O da Lei n• 3.071, de 1° de janei
rode 1916- Código Civil, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

• Ar!. 1 O. A existência da pessoa natural 
termina com a morte. presume-se esta, 
quanto aos ausentes, nos casos de abertura 
da sucessão definitiva." 

Art. 3° O inciso.SO do art. 80 da Lei n° 6.015, de 
31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registres Públi
cos, passa a vigorarêom a seguinte redação: 

"Ar!. 80. ·········-···············-··-··-········-· 

8") se a morte foi natural ou violenta e 
a causa conhecida, mencionando-se os no
mes dos atestantes; ou se foi reconhecida, 
nos termos do art. 88; 

Art. 4° Esta u!i entra em vigor cento e vinte 
dias após a data de sua publicação. 

PROJETO ORIGINAL, APROVADO PELO SENADO 

Acrescenta parágrafo ao art. 1.159 e 
Inciso ao art.1.162 da Lei ri' 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil); 
dá nova redação ao art. 10 da Lei ri' 3.071, 
de 1° de janeiro de 1916 (Código ClvR); 
acrescenta Inciso ao art. 2" da Lei ri' 6.515, 
de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divór
cio); altera o Inciso ao e aaescenta Inciso 12 
ao art. 80 da Lei ri' 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973 (Lei de Reglstros Públicos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os arts. 1.159 e 1.162 da Lei n° 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Ci
vil, ficam acrescidos, respectivamente, dos seguin
tes parágrafo único e inciso IV: 

"Art. 1.159. ·······--··········----···----·· 
Parágrafo único. Se a ausência, judi-

cialmente declarada, decorrer de catástrofe, 
aplicar-se-á, quanto aos bens do ausente, o 
disposto no Uvro IV do Código Civil. 

Art 1.162. ···--················---··-:.: •..••••• 
IV - pela declaração judicial de ãusên

cia oconrida em catástrofe. • 
Art. 2" O art 1 O da Lei n° 3.071, de 1° 

de janeiro de 1916- Código Civil, passa a 
ter a seguinte redação: 

• Art. 1 O. A existência de pessoa natural 
termina com a morte. Presume-se esta, 
quanto aos ausentes, nos casos dos arts. 
481 e 482, ou quando assim judiciaiO"'ente 
declarados em razão de catástrofe. • 

Art 3" O art 2" da Lei n• 6.515, de 26 
de dezembro de 1977 - Lei do Divórcio, fica 
acrescido do seguinte inciso V: 

"Ar!. 2" ···--················-·---·-··-·-·-

V-pela ausência de um dos cônjuges, ju
diCialmente decialada, ocorrida em catástrofe. • 

Art. 4" o art. 80 da Lei rf' 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 -Lei de Registros Públicos, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Ar!. 80. ···-······-······-········--····-···-·· 
··················-······-.. ·•·············· .... ·---~----··· 
§ 8° se a morte foi natural ou violenta, 

ou se foi presumida, na forma do art. 88, ou 
ainda se teve causa conhecida; 

§ 12-onomedosatestantes." 
Art. 5° Esta Lei entra M'n vigor na data de sua 

publicação. 
Ar!. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui Código de Processo Civil 

LIVRO IV 
Dos procedimentos especiais 

TÍTULO I 
Dos procedimentos especiais 

de jurisdição contenciosa 

TÍTULO 11 

Dos procedimentos especiais 
de jurisdição voluntária 

CAPÍTULO VI 
Dos bens dos ausentes 

Art. 1.159. Desaparecendo alguém do seu do
miemo sem deixar representante a quem caiba admi
nistrar-lhe os bens, ou deixando mandatário que não 
queira ou não possa continuar a exercer o mandato, 
declarar-se-á a sua ausência 

Ar!. 1.160. O juiz mandará arrecadar os bens 
do ausente e nomear-lhe-á curador na forma estabe
leCida no Capftulo antecedente. 

Art. 1.161. Feita a arrecadação, o juiz man
dará publicar editais durante 1 (um) ano, reprodu
zidos de dois em dois meses, anunciando a arreca
dação e chamando o ausente a entrar na posse de 
seus bens. 

Art. 1.162. Cessa a curadoria: 
I - pelo comparecimento do ausente, do seu 

procurador ou de quem o represente; . · 
ii - pela certeza da morte do ausente; 
III - pela sucessão provisória 
Art. 1.163. Passado 1 (um) ano da publicação 

do primeiro edital sem que se saiba do ausente e 
não tendo comparecido seu procurador ou repre
sentante, poderãó os interessados requerer que se 
abra provisoriamente a sucessão. 

§ 1° Consideram-se para este eleito interes
sados: 

I - o cônjuge não separado judicialmente; 
ii -os herdeiros presumidos leg~imos e os tes

tamentários; 
III - os que tiverem sobre os bens do ausente 

direito subordinado à condição de morte; 

LEI N• 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1996 

Código CMI 

LIVRO I 
Das Pessoas 

TITULO I 
Da divisão das pessoas 

CAPíTULO I 
Das pessoas naturais 

Art: 1 O. A existência da pessoa natural termina 
com a morte. Presume-se este, quanto aos ausen
tes, nos casos dos arts. 481 e 482. 

PARTE ESPECIAL 

LIVR01 
Do Direito de Famma 

TITULO VI 
Da tutela, da curateia e da ausência 

••••••••-ooo•••••••-•••Hooon••••--n•••••••-•-.-ooodoo•ooouuoH.oo••••• 

CAPITULO 111 
Da ausência 

SEÇÃO III 
Da Sucessão Definitiva 

Art. 481. Vinte anos depois de passada em jul
gado a sentença que concede a abertura da suces
são provisória, poderão os interessados requerer a 
definitiva e o levantamento das cauções prestadas. 

o Artigo cem redação determinada pela Lei n• 
2.437, de 7 de março de 1995. 

o VIde art. 1 O. 
• Pela disposição do art. 1.167, 11, do Código 

de Processo Civil, o prazo foi reduzido para 1 O (dez) 
anos. 

o Vide Sllmula 331 do STF. 
Art. 482. Também se pode requerer a suces

são definitiva, provando-se que o ausente conta 80 
(oitenta) anos de nascido, e que de 5 (cinco) anos 
datam as últimas notfcias suas. 

LEI N° 6.Q15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os Registras Públicos 
e dá outras providências. 
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Art. 80. O assento de óbito deverá conter: 
1°) a hora, se possível, dia, mês e ano do fale

cimento; 
2") o lugar do falecimento, com incfiCaÇão precisa; 
3"} o prenome. nome, sexo, idade, cor, estado 

civil, profissão, nal:uralidade, domicnio e residência 
do morto; 

4°) Se era casado, o nome do cônjuge sobrevi
vente, mesmo quando desquitado; se viúvo, a do 
cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento em 
ambos os casos; 

5"} os nomes, prenomes, profissão, naturalida-
de e residência dos pais; 

6"} se faleceu com testamento conhecido; 
7"} se deixou filhos, nome e idade de cada um; 
8"} se a morte foi natural ou violenta e a causa 

conhecida, com o nome dos atestantes; 
9"} o lugar do sepultamento; 
1 O) se deixou bens e herdeiros menores ou in

terditos; 
11) se e-a eleitor. 

Art. 88. Poderão os juízes jogados admitir justi
ficarão para o assento de óbito de pessoas desapa
recidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremo
to ou qualquer outm catástrofe, quando estiver pro
vada a sua presença no local do desastre e não for 
possfvel encontrar-se o cadáver para exame. 

Parágrafo único. Será também admitida a justi
ficação no caso de desaparecimento em campanha, 
provados a impossibilidade de ter sido feito o regis
tro nos termos do art 85 e os fatos que convençam 
da ocorrência do óbito. 

LEI N°6.515, DE26 DE DEZEMBRO DE 1977 

Regula os casos de dissolução da 
sociedade conjugal e do casamento, 
seus efeitos e respectivos processos, e 
dá outras jlrovldênclas. 

Art. 1° A sepáraião judicial, a dissolução do ca
samento, ou a cessação de seus efeitos cívis, de 
que trata a Emenda Constitucional n• 9, de 28 de ju
nho de 1977, ocorrerão nos casos e.segundo a for
ma que esta Lei regula. 

CAPITULO I 
Da Dissolução da Sociedade Conjugal 

Art. 2" A sociedade conjugal termina: 
I - pela morte ele um dos cônjuges; 
11- pela nulidade ou anulação do casamento; 

III - pela separação judicial; 
IV - pelo divórcio. 
Parágrafo único. O casamento válido somente 

se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo 
divórcio. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

PARECER 
PARECER N" 335, DE 1996 

(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 
1993 (n• 444, de 1991, na Casa de origem) 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 
1993 (n• 444, de 1991, na Casa de origem), que dis
põe sobre a prestação de assistência religio$ nas 
entidades hospitalares públicas e privadas. ' 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho 
de 1996. - Renan Calhelros, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- Ernandes Amorim - Eduardo 
Supllcy. 

ANEXO AO PARECER N2 335, DE 1996 

Dispõe sobre a prestação de assis
tência religiosa nas entidades hospitala
res públicas e privadas, bem como nos 
estabelecimentos prisionais civis e mili
tares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Aos religiosos de todas as confissões 

assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública 
ou privada, bem como aos estabelecimentos prisio
nais civis ou militares, para dar atendimento religioso 
aos internados, desde que em comum acordo com 
estes, ou com seus familiares no. caso de doentes 
que já não mais estejam no gozo de suas faculda
des mentais. 

Parágrafo único. A prestação de assistência re
ligiosa não será permitida se, a juízo das entidades 
supra-referidas, houver risco à vida ou à saúde do 
interno ou do religioso. 

Ar!. 2° Os religiosos chamados a prestar assis
tência nas entidades definidas no art. 1• deverão, 
em suas atividades, acatar !s determinações legais 
e normas internas de cada instituição hospitalar ou 
penal, a fim de não por em risco as condições do 
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paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou 
prisional. 

Art 32 A todo int~mo nos estabelecimentos ci
tados no art. 1° é assegurado ó direito" dé ·receber, 
no mínimo, uma visita semanal de religioso da con
fissão religiosa que professe. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias. 

Art 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

· O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OF GUPFL N° 408/96 

Brasma, 17 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam desig· 

nados os Senadores abaixo, em substituição aos an
teriormente indicados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n° 1.504 de 13 de junho de 1996. 

Titulares 
Odacir Soares 
Vilson Kleinubing 
Suplentes 
Waldeck Omelas 
Joel de Hollanda 
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Lí· 

der do PFL no Senado Federal. 

OF GUPFL N2 409/96 

Brasma, 17 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos _regimentais, solicito sejam desig

nados os Senador,!!s abaixo, em substituição aos an
teriormente indiCados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida n• 
1.505 de 13 de junho de 1996. 

Titulares 
Odacir Soares 
Waldeck Omelas 
Suplentes 
José Agripino Maia 
João Rocha 
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Li

der do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
feitas as subsmuições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 612, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Na conformidade do que faculta o art. 215, inci

so I, do Regimento Interno do Senado Federal, com
binado com o art. 50, Parágrafo 22 da Constituição 
Federal, dentro do espírito de sua competência fis
calizadora, e tendo em vista a prática abusiva dos 
juros altos exercida especialmente pelo comércio, 
requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazen
da as seguintes informações: 

Considero que o processo de estabilização fi
nanceira do Brasil apresentou, depois de quase dois 
anos de sua implantação, um sucesso notável, não 
justifica, data vênia, a prática pelo mercado de juros 
extorsivos, com uma certa conivência do Banco 
Central, implicando em que o consumidor suporte ao 
õnus dessa estabilização económica. Não se pode 
admitir que, no Brasil de inflação baixíssima, alguns 
comerciantes façam do dinheiro a sua mercadoria 
recriando uma ciranda financeira muito particular e 
fomentando, inclusive, uma cultura inflacionária 

Requer-se, assim, informações ao Sr. Ministro da 
área económica, sobre quais providências estão sendo 
tomadas com relação a esse grave problema dos juros 
altos praticados especialmente pelo comércio. 

Sala das Sessões, 1 O de junho de 1996. - Se
nador Flaviano Melo. 

(À mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A fim 
de complementar a pauta das sessões deliberativas 
ordinárias, a Presidência, não havendo objeção do 
Plenário, inseriu na agenda do corrente mês as se
guintes matérias: 

Dia 25: Parecer n• 334, de 1996, relativo à es
colha de autoridade, e Projetes de Lei do Senado 
n"s 142 e 143, de 1995; 

Dia 27: Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 
1991. 

A Presidência informa que os textos das maté
rias agendadas encontram-se publicados no Diário 
do Senado Federal e em avulsos à disposição dos 
Srs. Senadores. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias: 

-Projeto de lei do Senado de n• 222, de 1995, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que devolve à 
Universidade Federal do Rio de janeiro a sua deno
minação primitiva de Universidade do Brasil; 

- Projeto de lei do Senado de n• 234, de 1995, 
de autoria da Senadora Benedita da Silva, que auto
riza o Poder Executivo a criar selo comemorativo ao 
Tricentenário de Zurrbi dos Palmares; 

- Projeto de lei do Senado de n• 18, de 1996, 
de autoria do Senador E mandes Amorim, que 'dis
põe sobre a função de responsável técnico nas em
presas de comunicação social e dá outras providên· 
cias; e 

- Projeto de lei do Senado n• 69, de 1996, de 
autoria do Senador Joel de Hollanda, que denomina 
"Professor Potiguar Matos" a Escola Técnica Fede· 
ral de Pernambuco - Universidade de Ensino Des
centralizado - Pesqueira. 

As matérias fomm apreciadas conclusivamente 
pela Comissão de Educação. 

Os Projetes de lei do Senado de n•s 222 e 
234, de 1995, e 18, de 1996, por terem sido rejeita
dos, vão ao ArquiVo; e o de n• 69, de 1996, aprovac 
do, vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pre
sidência recebeu do Presidente do Tribunal Federal, 
o Oficio n• S/54, de 1996 (n• 99/96, na origem), de 
18 do corrente, encaminhando, para os fins previs
tos no art. 52, X, da Constituição Federal, cópia do 
acórdão proferido por essa Corte, nos autos do Re
curso Extraordinário n• 375·01320, que declarou a in
constitucionalidade elos arts. 2° e 3° da lei n• 6.747, 
de 3 de maio de 1986. 

O expediente ,será encaminhado à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão 
terminativa. , _,..::_:_·_ 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Se
nadores, o Relatório sobre o Desenvolvimento Hu
mano no Brasil, conclufdo pelo Programa das Naçõ
es Unidas para o Desenvolvimento e pelo Instituto 
de Pesquisa Econõmica Aplicada, fornece amplo 
material para reflexão. Não se trata apenas de cons-

talar, uma vez mais, a seriedade dos desníveis re
gionais brasileiros. A questão é examinar como esse 
quadro poderá evoluir diante das novas condições 
econômicas do Pais. 

As revelações do estudo são efetivamente cho
cantes, como já o foram de outros antes divulgados. 
Ele traz, porém, um dado novo. Comprova, com nú
meros precisos, que não se eliminou o desnível en
tre as áreas mais ricas e mais pobres do território 
nacional. Em vez disso, dividiu-se em dois o Brasil 
subdesenvolvido, proporcionando-se um certo pa
drão de crescimento ao Centro-Oeste e parte da 
Amazônia, enquanto o restante do Pais amarga uma 
situação cada vez pior. 

Com efeito, se temos hoje um Sul-Sudeste 
com nivel de desenvolvimento talvez comparável ao 
de muitos paises de Primeiro Mundo, ampliou-se o 
fosso que o separa do Nordeste e de alguns Esta
dos da Região Norte. A desigualdade de renda entre 
as duas porções do território nacional é hoje muito 
maior do que na década passada. Se em São Paulo 
a renda per capita é de US$3.759, no Piauí não ,pas
sa de US$7 46. O rendimento médio de um habitante 
do Piauf, portanto, corresponde a menos de um quinto 
do que consegue um morador de São Paulo. 

Em vez de se reduzirem os desniveis entre es
ses dois Brasis, o que se fez, na última década e 
meia, foi repartir ao meio o Brasil mais pobre. Desta
cou-se dele uma parcela, composta principalmente 
dos Estados do Centro-Oeste e do Norte, que mos
tra hoje uma renda per capita superior e, mais im
portante ainda, condições de vida comparativamente 
melhores. Quanto ao Nordeste, distancia-se cada 
vez mais de uns e de outros. 

A que se pode atribuir essa ampliação das de
sigualdades regionais? Em grande parte, à ação do 
próprio Poder Público. É extremamente fácil notar 
que houve uma diferença significativa não só nos in
vestimentos diretos do Governo Federal entre essas 
regiões, como também os subsidies destinados a 
cada uma delas mostraram desníveis. Já exibimos 
desta mesma tribuna dados da Secretaria da Recei
ta Federal, revelando que a renúncia fiscal benefi
ciou muito mais o Sudeste do que o Norte, e mais o 
Norte do que o Nordeste. 

Esse dado se mostra especialmente relevante 
no momento em que o Governo Federal anuncia um 
drástico corte nas verbas reservadas a investimen
tos pelo Orçamento Geral da ~nião. As regiões mais 
carentes do Pais, obviamente, serão as mais preju
dicadas. Afinal são elas que mais dependem dos in
vestimentos governamentais para se desenvolver. 
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Um bom exemplo pode ser dado pelo que ocorre 
no setor de transporte. Pelas primeiras projeções feitas 
a partir do decreto que determinou novos limites para 
os programas previstos no Orçamento, o Ministério 
dos Transportes perderá nada menos do que 87,9% 
dos recursos destinados a investimentos. Será pratica
mente zerado o programa de recuperação de rodovias. 

Evidentemente, todo o Pais perderá com isso. 
No entanto as Regiões Norte e Nordeste, cuja infra
estrutura é notoriamente inferior à das demais, pa
garão um preço muito maior. Uma parcela substan
cial das rodovias do Nordeste está desaparecendo 
por falta de cuidados. Não há alternativas para elas. 

A gravidade da situação se mostra de forma 
ainda mais nftida quando se chega à área social. O 
corte nos investimentos significa que se terá menos 
escolas, menos saneamento, menos irrigação, me
nos tudo. A necessidade desses equipamentos pú
blicos, porém, não se mostra de forma igual. 

A taxa de analfabetismo aoós 15 anos de idade 
é de 9% ou 1 O% no Distrito Federal, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Che
ga, porém, a 45% em Alagoas, a 42% no Piauf e na 
Paralba, a 41% no Maranhão e a 37% no Ceará, sem
pre de acordo com as pesquisas do IPEA e da ONU. 

É evidente que esses Estados exigem maiores 
investimentos em educação. Uma vez que a distri
buição da população brasileira por faixas etárias 
está se modificando com rapidez, precisamos pen
sar na expansão dos nfveis mais elevados do ensino 
e na qualificação do ensino já ministrados. caso 
comparemos o que a União já fez nessas áreas, cer
tamente chegaremos à conclusão de que os Esta
dos mais ricos até hoje receberam mais. Agora, sus
pendem-se investimentos e programas. Quem já 
contava com escolas técnicas federais, por exemplo, 
terá condições de proporcionar a sua população o 
ensino qualificado que garantem essas mesmas es
colas, mas quem dispõe de poucas ou nenhuma- e 
é o caso de quaSe-·todos os Estados do Norte ou 
Nordeste- ficará'~ elas. 

O mesmo ocorre com o saneamento. A espe
rança de vida ao nascer é de 74 anos no Rio Grande 
do Sul, de 71 anos no Espírito Santo, de 70 no Mato 
Grosso do Sul e em Santa Catarina. Todos esses 
Estados, porém, contam nesse setor com uma infra
estrutura muito mais ampla do que a Paraíba, onde 
a expectativa de vida está nos 53 anos, que o Rio 
Grande do Norte, com 54, ou que Alagoas, com 55 
anos. Também o combate à mortalidade infantil exi
ge investimentos - e investimentos maiores para 
quem deles mais necessita. 

Tudo isso leva a uma reflexão sobre os novos 
rumos da economia do País. O processo de abertura 
e de desestatização em curso desloca para o setor 
privado a responsabilidade maior pelo desenvolvi
mento nacional. É aí que se correm riscos graves de 
ampliar as desigualdades. 

As empresas privadas, pela simples lógica ca
pitalista, tenderão· a concentrar seus investimentos 
onde se mostram mais rentáveis. Em outras pala
vras, sem que haja algum impulso em contrário es
ses investimentos se dirigirão principalmente às re
giões que já são as mais prósperas do Pais. O pro
cesso de concentração de riqueza se acentuará, 
agravando ainda mais as disparidades tão bem de
monstradas pelas pesquisas do IPEA e da ONU. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. FREITAS NETO - Com todo o prazer, 
nobre Senador Lúcio Alcântara. 

o Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex" traz ao Plená
rio uma reflexão sobre os .números da pesquisa rea
lizada pelo PNUD, Programa das Nações Unidas, 
com o lpea, onde se avaliou o chamado IDH -· indice 
de DesenvoMmento Humano -, as condições de 
vida, levando-se em conta fatores como educação, 
saúde, média de vida. Essa pesquisa revelou, como 
disse V. Ex" no infcio do seu pronunciamento, que 
não há mais os dois Brasis do Jacques Lambert, 
pois agora já são três. E nós, do Nordeste, agora va
mos ficar em terceiro lugar, o que revela o agrava
mento dos nossos problemas regionais. Antes fala
va-se em dois Brasis, um desenvolvido e outro sub
desenvolvido, sendo que neste último estavam o 
Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. E agora nós es
tamos em terceira colocação, porque uma faixa da 
Amazônia e o Centro-Oeste já estão em segundo lu
gar. Dizem que agora não é mais "Belíndia", mas a 
Bélgica, a Bulgária e a fndia Nós estamos na india e 
continuamos na [ndia. Esse é mais um alerta que se 
faz, de tantos quantos já se fizeram aqui, sobre as 
desigualdades regionais; problema que exige uma 
política de desenvolvimento regional: Não se tràta 
de fazer um investimento aqui, um empreendimento 
ali; mas ter, realmente, como preocupação do Go
verno Federal, a questão dessas desigualdades e 
desses desníveis, porque essa situação não melho
ra, e continuamos vendo o Nordeste, apesar do es
forço dos seus Governantes e do interesse das suas 
lideranças polrticas, até agora, numa condição abso
lutamente precária para as suas populações. Então, 
congratulo-me com V. Ex" pela iniciativa de comen
tar esses dados, que até mostram que o Brasil, de 
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uma maneira geral, tem evoluído. A pesquisa foi fei
ta em cima de dados de 1991, muitos dos quais até 
já devem ter se modificado; tivemos o Plano Real, ti
vemos problema de renda, tivemos algumas iniciati
vas que levaram à queda da mortalidade infantil. 
Mas os dados que estão disponíveis para análise re
velam, na sua crueza, que o Nordeste, agora, per
deu até essa parceria do Cenlro-Oeste e de parte da 
Amazônia. Assim, solidarizo-me com o pronuncia
mento de V. Ex' e entendo que esses dados devem 
ser a razão para continuarmos persistindo na luta. É 
oportuna e necessária essa insistência de V. Ex" em 
trazer à baila os problemas do desenvolvimento re
gional e da pobreza do Nordeste. 

O SR. FREITAS NETO- Agradeço o aparte de 
V. Ex", Senador Lúcio Alcântara. V. Ex" faz parte, des
de o início, desse nosso movimento que tenta chamar 
a atenção do eficiente Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, que, de uma maneira geral, 
vem, somente pela estabilização da economia, fazendo 
com que o País tenha perspectivaS de melhores dias. 

Mas a nossa região, como bem frisou V. Ex", 
segundo o relatório sobre o desenvolvimento huma

. no, caiu do segundo para o terceiro lugar. E o que 
me preocupa é que, apesar desse interesse do Go
verno em dar outro rumo para o nosso País, não 
existe, até o presente momento - como estou dizen
do aqui e já disse outras vezes - uma política de 
combate aos desequilíbrios regionais. Essa tem sido 
a minha preocupação, porque até mesmo com essa 

. política de globalização, de concessões, de privati
zações, é preciso que haja, pari passu, um cuidado 
com as regiões mais pobres que precisam realmente 
da presença do Governo, inclusive através de inves
timentos federais nas áreas necessárias, para que 
se rompa o círculo vicioso da pobreza que atinge es
ses Estados mais pobres da nossa região. 

Agradeço, portanto, a solidariedade de V. Ex" 
neste momento. 

Na posse do; Secretário Especial de Políticas 
Regionais, Fernando Gatão, o Ministro do Planeja
mento, Antonio Kándir, proferiu uma frase de extre
ma felicidade: •o problema regional é problema na
cional". Esperamos que assim seja a partir de agora, 
pois a dura verdade é que não se pode ainda regis
trar no atual Governo vontade política para conduzir 
um programa efetivo de redução das desigualdades 
regionais. 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Freitas Neto? 

O SR. FREITAS NETO - Com todo prazer, 
ouço o aparte do nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Freitas Neto, 
ambos fomos Governadores, na mesma época, de 
Estados nordestinos. Quantas e quantas vezes, nas 
reuniões da Sudene, registramos essas diferenças, 
procurando demonstrar com a nossa voz, com a 
nossa palavra de representantes do povo, membros 
do Conselho Deliberativo da Sudene, que se fazia 
urgente uma política diferenciada para a região nor
destina! Porque, enquanto não se fiZer isso, por 
mais que a região cresça, estará crescendo na mes~ 
ma medida - na melhor das hipóteses - do cresci
mento do País, ou seja, a distãncia continuará sendo 
rigorosamente a mesma e, em alguns casos, até 
maior. Então, o Governo Federal e todos os Presi
dentes da República que conheci fizeram manifesta
ções de amor, de cuidado, preocupação com o Nor
deste, mas é indispensável que haja uma vontade 
definida no sentido de estabelecer uma pol ~ica que 
seja capaz de fato de retirar a nossa região, o Nor
deste, das dificuldades em que se encontra ao longo 
da sua existência. Ou se faz isso ou tudo mais não 
passará de retórica. Cumprimento V. Ex' pelo r,egis
tro, observações e cobrança oportuna que realiza 
nesta tarde no Senado Federal. • 

O SR. FREITAS NETO - Agradeço as pala
vras de V. Ex", nobre Senador Edison Lobão. Real
mente lembro-me da nossa luta todo o mês na Su
dene, V. Ex" representando o nosso querido Estado 
do Maranhão, e nós pelo Piauí, onde temos o se
gundo maior vale do Nordeste. O Vale do São Fran
cisco, de certa maneira, recebe algum apoio do Go
verno Federal - não o merecido e não o necessário, 
mas recebe - e o nosso Vale do Pamalba, o segundo 
vale do Nordeste, está completamente desprezado. 

Lembro-me que partiu de uma solicitação, um 
requerimento, uma proposição do Conselho Delibe
rativo da Sudene, do então Governador do Mara
nhão Edison Lobão, quando eu governava o Piauí, 
para que a Sudene, juntamente com os técnicos do 
Piauí e do Maranhão, elaborasse um programa de 
ação estratégico para o desenvolvimento do Vale do 
Pamaíba. O programa foi elaborado, lançado e está 
institucionalizado pela Sudene, mas não tem como 
ser implementado, pois não tem verbas orçamentá
rias. Enfim, na prática, aquele programa não tem 
corno ser executado. Se o fosse, sem dúvida nenhu
ma, daria a todo o Estada do Piauí e a uma grande 
região da Maranhão melhores perspectivas de vida 
para a nossa gente. 

Sr. Presidente, Srs. S"adores, está tramitan
do no Senado Federal projeto de minha autoria- V. 
Ex" é também signatário - dando seqüência à nossa 
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luta. O referido projeto já se encontra na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, fazendo com 
que a Codevasf -já que não se vai criar uma nova 
empresa - passe também a atuar no Vale do Par
naíba, que é contíguo, pegado ao Vale do São 
Francisco. Assim, essa empresa, que tem expe
riência nesses programas de desenvolvimento, 
que tem uma boa abertura com as agências de de
senvolvimento internacionais, como o Banco Mun
dial, poderá prestar também os seus serviços - se 
houver vontade do Governo Federal - no Vale do 
Pamaiba. 

Agradeço o aparte de V. Ex" e o apoio ao nos
so pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente 
Fernando Henrique Cerdoso tem demonstrado ex
trema dedicação e paciência para freqüentes reuniõ
es destinadas a examinar a tramitação das reformas 
consmucionais e demais questões pomicas conside
nadas prioritárias por seu governo. 

Seria extremamente positivo fazer-se o mesmo 
com os formuladores e executores de políticas públi
cas com o duplo objetivo de enfrentar esse quadro 
de desigualdade que hoje verificamos e de dar opa
nacionalidade ao Governo. Nunca é demais lembrar 
que o Governo precisa resolver problemas adminis
trativos, como o da saúde, o do emprego, o da ener
gia e assim por diante. 

Nesse sentido, afirma o Governador Vítor 
Bualz, do Espírito Santo, o relatório da ONU e do 
lpea tem todas as condições para desencadear um 
movimento para enfrentar velhos problemas com 
nova eficiência. Será, talvez. um novo ponto de par
tida. 

O Governo Federal, de inicio, não pode fugir a 
duas considerações básicas. Primeiro, a constata
ção de que as regiões mais pobres, o·'Terceiro Bra
sil", só pode fugir à s~uação em que se encontra 
aproximando-se da parcela desenvoMda do Pafs, 
caso receba investimentos públicos. Como o Gover
no está se desoilérando de antigas atribuições, por 
meio das privatizações, que destine a essas regiões 
os recursos que necessitam para aperfeiçoar sua in
fra-estrutura e colocar-se em condições de disputar 
os investimentos do setor privado. 

Isso já vem sendo feito nos Estados. O Gover
nador do Rio Grande do Sul, Antonio Britto, realizou 
seus próprios estudos com base nos critérios da 
ONU e constatou que 47 municfpios apresentam fn
dices de desenvolvimento humano muito inferior à 
média do Estado. Sua administração concentrará 
esforços agora nesses 47 municfpios. 

Da mesma forma, o Governador de Minas Ge
rais, Eduardo Azeredo, aplicará os recursos do Esta
do, de forma a reduzir as desigualdades entre as di
versas porções de seu território, que conta com uma 
área situada no 'Bnasil rico•, outra no 'Brasil médio' 
e, enfim, urna- o Vale do Jequitinhonha- no 'Ter
ceiro Brasil'. 

Em segundo lugar, o Governo deve conscienti
zar-se de que, nesse processo de abertura, privati
zação e modernização, não poderá deixar de lado o 
seu poder normativo para evitar que por essa via se 
caminhe para maior agravamento das desigualda
des. caso não se tomem as devidas precauções, a 
privatização poderá retirar das regiões mais pobres 
um dos poucos trunfos com que contam, a faculdade 
de tomar decisões dentro de suas próprias divisas. 

Se a venda de determinadas empresas públi
cas e a reestrutunação de outras levarem a um des
locamento do centro decisório, o ·que se verá, sem 
dúvida, será a condenação dos Estados mais pobres 
ao triste papel de precisarem recorrer a empresários 
baseados em outnas Regiões e até no exterior, para 
tentar atender aos justos reclamos de sua população. 
Mais do que isso, os recursos dos mais pobres estarão 
sendo drenados para diferentes Regiões, sem dúvida 
mais aquinhoadas em termos de investimentos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sabe
mos que o Plano Real elevou a renda das populaçõ
es situadas nos segmentos que se convencionou 
chamar de 'C' e ·o· em termos estatfsticos. Sabe
mos também que o Plano trouxe uma nova esperan
ça aos brasileiros, no momento em que lhes tem ga
nantido a estabilidade econõmica que constitui requi
sito básico para o desenvoMmento sustentado. O 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e sua equi
pe tomaram-se credores da Nação por esse motivo. 

Porém, não é o suficiente. Enquanto persisti
rem as desigualdades regionais ou, pior, enquanto 
continilarem se agravando, será impossível falarmos 
em um verdadeiro bem-estar neste País. Os dados 
levantados pelo Ipea e pela ONU servem como um 
úHimo sinal de alarme. Só há uma forma de superar
mos essa situação chocante, que traz em si o germe 
da maior e mais dolorosa crise da economia brasilei
ra: é tratar desigualmente os desiguais. É discrimi
nar PC?Silivarnente os mais pobres. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce

do a palavra ao Senador Lúcio Alcãntara. S. Ex" dis
põe de 20 minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que os 
últimos fatos registrp.dos aqui no Senado e a troca 
de impressões com o poder Executivo, com o Presi
dente da República e com os seus ministros, nos 
animam a acred~ar que, depois de um longo debate, 
que, praticamente se instalou quando teve infcio a 
atual Legislatura, poderemos chegar a alguma forma 
aceMvel em relação à edição de medidas provisórias. 

Nós, desejosos de encontrar uma solução jus
ta, democrática, que preserve a competência dos 
Poderes e que, ao mesmo tempo, não prive o Poder 
Executivo de um instrumento eficiente para que pos
sa o Estado moderno bem se desincumbir de suas 
atribuições, estamos convencidos de que é preciso 
encontrar uma solução que censuRe não o interesse 
do Poder Legislativo ou do Poder Executivo isolada
mente, mas o interesse do Pafs, facilitando a admi
nistração desta Nação e a implementação de politi
cas públicas, que são do interesse geral. 

É claro que a modernidade, a rapidez das co
municações, a globalização, a exigência, enfim, dos 
Estados modernos requer que os Executivos sejam 
dotados de instrumentos que permitam agir rapida
mente e, com eficiência, em determinados momen
tos e circunstâncias. Não podemos aceitar o exage
ro, o excesso e o abuso na edição e na reedição 
dessas medidas, que atingem diretamente a compe
tência do Poder Legislativo. 

Penso que o bom senso que preside os traba
lhos desta Casa e que inspira a atuação de cada Se
nador tem justamente nos norteado na direção de 
buscarmos uma solução justa, razoável. 

Estou esperançoso de que esses últimos en
tendimentos, não só no âmbito do Senado, mas tam
bém do Poder Executivo, possam levar-nos a uma 
solução justa, razoável. 

Recentemente, por exemplo, para mostrar a 
necessidade de que os Estados modernos precisam 
ter instrumentos que permitam celeridade, eficiência, 
rapidez na adoção de determinadas medidas, o Po
der ExecutiVo, da l;iélgica, vem de obter do seu Le
gislativo - porque já foi aprovado na Câmara dos De
putados e o Senado vai apenas dar um parecer, de
vido a sua função muoo limitada, restrita, na Bélgica, 
muito diferente da nossa - três instrumentos, chama
dos de Lei Esquadro, que permitem ao rei editar, 
baixar determinados decretos sobre três tipos de 
matérias, a que vou me referir, portanto, previamen
te autorizado pelo Poder Legislativo. 

A primeira dessas matérias são leis que visem 
concretizar condições de participação da Bélgica na 
união económica e monetária européia. Sabemos 

que a União Européia está em busca de ajustes eco
nómicos entre os estados-membros - de polftica 
económica e monetária - que permitam a adoção da 
moeda única num prazo relativamente curto. 

Pois bem, a Câmara dos Deputados na Bélgica 
deu ao rei poderes para editar leis - sem enviá-las 
ao Congresso - que viabilizem a participação da Bél
gica na união econõmica e monetária da Europa. Auto
riza também que o rei edtte leis que tratem dle modlem
ização da seguridadle social e garantia da viabilidadle 
dos sistemas dle pensões. Além disso, o rei está autori
zado a legislar sobre promoção dle emprego e salva
guarda preventiva da competitiVidade. Entretanto, essa 
autorização prévia pela Câmara dos Deputados, pelo 
LegislatiVo belga, deve vigorar até agosto de 1997, 

Há, portanto, uma diferença mu~o grande entre 
nossa situação e a de outros países que têm instru
mentos semelhantes às medidas provisórias. Expli
co-me, Sr. Presidente: Temos aqui o problema de 
abrangência, edtta-se medida provisória sobre tudo; 
temos o problema da reedição das medidas provisó
rias; e temos um problema adicional criado pelo. pró
prio Congresso, a Resolução n• 1, que estabel~eu 
uma sttuação inconstitucional, qual seja, exige· que 
essas medidas sejam examinadas por comissões 
mistas. Se lermos nossa Constituição, vamos verifi
car que ali está prevista apenas uma comissão mista 
permanente, que é a Comissão de Orçamento. As 
outras comissões referidas são de inquérito etc. 

A Resolução n• 1 extrapolou a Conshluição ao 
exigir que essas medidas provisórias sejam exami
nadas por comissões mistas. Isso me leva a atentar 
para outro fato: Há certas iniciativas que tendem a 
institucionalizar, que tendem a dar força a uma ter
ceira Casa Legislativa, que é o Congresso Nacional. 
Isso não existe. Se consultarmos a Conshluição dos 
países bicamerais, que têm Câmara dos Deputados 
e Senado, vamos verificar que as matérias tramitam 
separadamente nas duas casas. A única ocasião em 
que as duas casas se reúnem é na instalação das 
Legislaturas; o resto tem tramitação separada. 

Mesmo aqui, no Brasil, a tradição não é de de
liberação em sessão conjunta, com exceção da 
Constituinte, que é unicameral por natureza. A pró
pria apreciação do Orçamento em sessão conjunta 
da Câmara e do Senado é obra da Emenda Consti
tucional n• 1, de 1969, outorgada pelo Poder Execu
tivo durante recesso do Congresso Nacional, com 
base no Ato Institucional n•} de 1968, que pratica
mente eliminou a participaçao atiVa do Poder Legis
latiVo na elaboração da Lei dle Meios, que era, naquela 
época, tão-somente homologada por esse Podler. 
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Sabemos que naqu~le perfodo o Congresso 
não tinha poder de Iniciativa em "mâtéria orçamentá
ria. Então, a Emenda Constitucional, de.~ 969, com o 
Congresso em recessô, introduZiu a elaboração e 
apreciação do Orçamento pelo Congresso Nacional, 
ou seja, em sessão conjunta das duas Casas. 

O jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que 
é um nome insuspeito em relação ao governo militar, 
diz em seus Comentários à Constituição Brasileira, 
volume I, pág. 209: 

• A Emenda n• 1 inovou neste ponto em 
relação a todo Direito anterior. Prevê que o 
projeto de orçamento será apreciado pelo 
Congresso Nacional em sessão conjunta. 
Tal preceito visa simplificar o procedimento 
de aprovação do Orçamento; contudo, reduz 
a expressão mais simples o papel do Con
gresso na elaboração deste. • 

Todos os dias afirmamos aqui- e a Constitui
ção assim o diz - que o Congresso é a Casa dos Es
tados e da Federação. Ora, a apreciação conjunta 
do Orçamento vai relatar os gastos federais e, por
tanto, interessa diretamente aos Estados e às regiõ
es que possuem grandes desigualdades, conforme 
acabou de falar o nobre Senador Freitas Neto. 
Como podemos combatê-la senão por intermédio do 
orçamento? 

Numa reunião conjunta, nossa força estará di
lufda. Somos 81 Senadores numa reunião que tem 
513 Deputados. Nossa própria representatividade fe
derativa, em relação a Estados e regiões, está 
ameaçada no momento em que o Senado se reúne 
com a Câmara para deliberar sobre Orçamento. 

O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o aparte 
do nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior- Nobre Senador Lúcio AJ.. 
cântara, V. Ex', com a clarMdência e o senso de 
oportunidade habituilís, está analisando a questão 
da edição e das'::reedições de Medidas Provisórias 
um problema que o Senado Federal trata com a 
maior atenção, como se vê nas várias Propostas de 
Emenda à Constituição que visam, justamente, mo
dificar as normas desse instituto jurfdico, criado pela 
Constituição de 1988. V. Ex" aborda um aspecto que 
considero muito importante, que vem ao encontro do 
nosso interesse e do nosso empenho em buscar 
uma solução negociável, capaz de atender não só 
aos interesses do Executivo, mas sobretudo à valori
zação do Poder Legislativo: as medidas provisórias 
poderiam tramitar separadamente em cada uma das 

Casas do Congresso Nacional. É notório o fato de 
que está havendo certa dificuldade para o Congres
so Nacional se reunir; muitas vezes, o seu Presiden
te, que é o Presidente do Senado Federal, convoca 
sessão conjunta para apreciação de medidas provi
sórias, vetos etc., mas a Cãmara dos Deputados, 
voltada para a apreciação das emendas que introdu
zem as reformas constitucionais, não cede seu ple
nário. Se as medidas provisórias tramitassem de for
ma isolada, primeiramente na Cãmara e posterior
mente no Senado, acredito que seriam votadas mais 
facilmente, evitando a situação consirangedora a 
que o Legíslativo se vê hoje exposto. Há medidas 
provisórias que já foram reeditadas 30 vezes e que, 
assim tratadas, caem no descrédito! A essa aHura, 
ninguém consegue tratar com seriedade o tema 
"Medidas Provisórias", por mais que elas, efeliva
mente, gerem efeitos, causem situaç~ às vezes 
irreparáveis, para a vida dos cidadãos. V. Ex" apre
sentou algumas sugestões ao Relator da Comissão 
Especial, Senador Josaphat Marinho, das quais que
ro deixar esta, que é o aspecto que considero mais 
positivo: não só as medidas provisórias devem ser 
díscutidas e votadas sucessivamente nas duas Ca
sas do Con,gresso Nacional, mas também os vetos 
e, quem sabe, até mesmo o Orçamento da Repúbli
ca. Assim, o Congresso Nacional se reuniria apenas 
para instalar os trabalhos legislativos anuais e para 
dar posse ao Presidente e ao VICe-Presidente da 
República. 

Muito obrigado pela oportunidade que V. Ex' 
me propiciou, ~ aportar a seu discurso este meu 
aparte. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Nabor 
Júnior, o aperte de V. Ex" foi oportuno porque, inclu
sive, antecipou parte do conteúdo do meu pronun
ciamento. Tenho aqui um levantamento que fiz junto 
à Secretaria da Mesa. Atualmente, já existe até 
Mesa do Congresso Nacional. Isso é um absurdo, 
isso não existe! Mas já há Mesa do Congresso Na
cional. Esse é um caminho perigoso pelo qual esta
mos enveredando para dar força, para institucionali
zar uma terceira Casa Legíslativa. o que é um absur
do. As Casas são duas: a Câmara e o Senado. 

Vamos estabelecer prazos de tramitação numa 
Casa e noutra, quando for o caso, para garantir cele
ridade, rapidez; estabeleçamos sustação de aprecia
ção de matérias enquanto não forem deliberados de
terminados assuntos prioritários. 

Mas alerto o Senado para que se insu~a contra 
isso, para que reaja, para que rejeite todas as tenta
tivas no sentido de dar força a essa terceira Casa 
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Legislativa que seria chamada Congresso Nacional. 
Isso não é bom para a democracia e não é bem para 
as missões específicas de cada uma das duas Casas. 

O levantamento a que procedi mostra o núme
ro de sessões do Congresso Nacional realizadas na 
primeira sessão legislativa ordinária da 50• LegiSla· 
tura: 43. Foi tudo o que se fez em 1995. E agora, de 
15 de fevereiro a 18 de junho de 1996, toram reali· 
zadas 12 sessões, sendo que quase todas sem 
quorum. Não se delibera, não se vota, não se discu· 
te, o que mostra que algumas tentativas que há, de 
criar uma comissão mista permanente para apreciar 
medidas provisórias, não são interessantes. Acho 
que não devemos caminhar por aí. Essa comissão 
teria uma força absurda, e iríamos ter mais urna· co
missão mista que esvaziaria a ação isolada, separa· 
da, das duas Casas. 

Eu queria alertar os Srs. Senadores, porque 
creio que esse não é um bom caminho para seguir
mos quanto à trami1ação e apreciação de medidas 
provisórias. 

O Sr. Ney Suassuna • Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Ouço V. Ex", Se
nador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna • Creio que o assunto 
que V. Ex" está hoje abordando é de suma importân
cia para o Congresso Nacional. Estou aqui com um 
documento, com um controle, que mostra que pela 
37" vez foi reeditada a medida provisória, que agora 
tem o n• 1.481, qua legisla sobre privatização. Trinta 
e sete vezes! Uma outra medida, sobre o sistema de 
controle interno, foi reeditada 25 vezes. Urna outra, 
sobre a contribuição para a Previdência, 24 vezes; 
outra, sobre modificação de tabelas, 21 vezes. Há 
três anos, então, estão tramitando determinadas me
didas provisórias sem que o Congresso tenha se 
manifestado. Isso é uma verdadeira aberração! Três 
anos uma medida provisória aguarda sem que se 
consiga incluí-la na· pauta, ou sem que haja vontade 
política para se decidir sobre o assunto. A medida 
provisória é uma· iegislação temporária e perigosa. 
Fica-se três anos e um mês aguardando para delibe
rar sobre um assunto. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Imagine V. Ex" 
se o Congresso tivesse um rompante e resolvesse 
rejeitar a medida provisória das privatizações, que é 
um tema polêmico, que suscita mu~o debate e muita 
discussão. O que aconteceria? Empresas já foram 
negociadas e vendidas; no entanto, há urna possibi· 
!idade real de o Congresso, amanhã, dizer que hou
ve um escândalo, que estão vendendo a preço vil, 

que alguém está levando dinheiro nessas vendas, 
que é contra a privatização e rejeitar essa medida. 
Teríamos, então, que fazer uma lei para disciplinar 
relações anteriores já constituídas de compra e ven
da, transferência de controle, etc. 

É uma s~ação com a qual realmente não po
demos continuar convivendo. Não é uma sijuação 
séria. Não é simples o problema, reconheço, mas te
mos que enfrentá-lo dando um solução justa, que 
não negue ao Executivo instrumentos ágeis, efica· 
zes, eficientes e modernos de gestão e que não reti
re, não confisque do legislativo essa que é uma fun
ção básica sua, a de fazer leis. 

O Sr. José Eduardo Outra • Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Ouço V. Ex", 
com prazer. 

o Sr, José Eduardo Outra · Senador Lúcio AI· 
cântara, não sou tão otimista quanto a chegarmos a 
uma solução para essa questão. Primeiro porque, a 
partir do momento em que se chegou à um certo 
consenso de que é necessária uma propostii de 
emenda const~ucional para regulamentar a que"stão, 
nós nos defrontamos com o fato de que é pratica· 
mente impossível aprovarmos uma proposta de 
emenda constitucional sem o apoio do Executivo. 
Podemos chegar a consenso em praticamente tudo: 
ternas sobre os quais as medidas provisórias podem 
legislar, resgate de prerrogativas que o Executivo ti· 
nha na Constituição de 1946 etc. Podemos chegar a 
acordo com relação a tudo isso. Mas, a meu ver, a 
questão principal é a possibilidade da reedição das 
medidas provisórias, ponto do qual, ao que parece, 
o Governo não abre mão. Dizem que o culpado é o 
Congresso, que não vota as medidas provisórias. 
Mas ele não vota porque as Uderanças do Governo 
no Congresso preferem não votar. É mais cõmodo 
manter a medida provisória da desestatização por 
dois anos; a do salário mínimo por não sei quanto 

. tempo; a do Proer por não sei quanto tempo. É mais 
cõmodo manter as medidas provisórias, porque se 
pode reedM-Ias. Se a possibilidade de legislar é 
dada ao Executivo excepcionalmente, no caso de 
medida provisória, o Executivo tem que arcar com a 
obrigação de utilizar a sua base pa~amentar para 
transformá-la em lei no prazo de 30 dias, como está 
proposto. Se não resolvermos essa questão, que, a 
meu ver, é a principal, vamos continuar tendo reedi
ções sucessivas, porque, p*ra o Governo, é mais 
cõmodo reeditar. Realmente, no caso da medida 
provisória das privatizações, que trata principalmen
te do setor elétrico, se fosse rejeitada agora, signifi· 
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caria anular a venda da Light, anular a venda da Es
celsa? É até mais fácil para o Governo transformar a 
coisa em um fato consumado. Ao passo que se a 
medida fosse apreciada no prazo de 30 dias, não te
ríamos a argumentação de fato consumado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Estou de acordo 
com V. Ex•. É fundamental a questão da reedição. 

O Sr. José Eduardo Outra - Estou pessimiSta 
em relação à solução desSe problema. Mu~o obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Acho que discu
tir o problema da reedição é fundamental, porque se 
continuar a haver a reedição e a convalidação - en
contraram uma maneira de colocar isso nessa ques
tão das medidas provisórias - rião vamos chegar a 
lugar algum. 

O Sr. Epitaclo Cafeteira - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Quero ouvir o 
Senador Epitacio Cafeteira, mas pedir-lhe-ia que 
fosse breve em seu aparte, porque o Senador Ro
berto Freire também deseja falar e o tempo está-se 
esgotando. 

Não sei se a Mesa vai permitir que V. Ex"s se 
manifestem, mas esse é um tema oportuno. Prome
to que encerrarei o meu pronunciamento rapidamen
te após o término dos apartes. 

o Sr. Epitaclo Cafeteira - Nobre Senador Lú
cio Alcántara, eu estou freqúentando o Poder Legis
lativo desde 1963. São, portanto, 33 anos. Nesse 
período, só me lembro de um ano e de um mês du
rante os quais eu participei de um Legislativo que ti
nha condições de usar o nome: foram o ano de 1963 
e o mês de março de 1964. A partir daí veio a Revo
lução. Com ela, acabou-se o Poder Legislativo, até 
porque o Governo fechava o Congresso quando 
queria, e o deixava funcionar quando queria ser con
descendente. Mas só se aprovava o que o Governo 
queria. Os decretos-leis, depois de ed~dos, se em 
30 dias não fossem examinados, viravam lei. O Go
verno mandava para· cá, por exemplo, um decreto
lei, mas retirava.·§>'$ua Bancada do plenário. Todos 
os decretos virnram leis. Veio esse período chama
do de redemocratização, da Constituição cidadã, e 
foi feito o dispositivo da medida provisória, preven
do-se o regime parlamentarista. O regime passou a 
ser presidencialista e a medida provisória ficou em
butida na Constituição de tal ordem que o Poder 
Executivo tem mais poderes do que o próprio Legis
lativo, até porque edita uma medida provisória e, 
após 20, 25 dias, reedita-a. E vai, assim, levando o 
Congresso no empurrão. O meu primeiro discurso 
no Senado Federal tinha o título Reeditar Medida 

Provisória é Inconstitucional. Esse é o entendimento 
de qualquer pessoa que, de forma meridiana, veja o 
assunto. Participei, ontem, de uma reunião de Líde
res com o Presidente da República e quero aqui dar 
meu depoimento. Sua Excelência diz que está dis
posto a abrir mão da reedição de medidas provisó
rias. Foi categórico e eu até me congratulei com ele. 
Rci>u estabelecido que vamos fazer, Executivo e Le
gislativo, uma emenda através da qual se devolva 
ao Poder Executivo prerrogativas administrativas 
que foram tiradas dele pela aluai Constituição. E, 
nessa ocasião, seria estabelecida uma forma de ha
ver uma medida provisória, que pode ter outro nome 
- medida de emergência ou coisa que o valha-, com 
o prazo de 90 dias. Após o referido prazo, o assunto 
estaria encerrado sem direito a reedição. Portanto, 
no caput desse novo art. 62, deve haver a seguinte 
redação: "Em caso de emergência, poder-se-á emitir 
medida provisória sem possibilidade de reedição". 
Logo a seguir, viria o restante do dispositivo. Isso é 
importante - e torço para ver essa proposta realizada 

. ainda neste meu mandato. Senti-me realmente no 
Legislativo, que tem o poder de dizer sirri e não. Se 
essa proposta for viabilizada, serei a favor de uma 
comissão permanente de medidas provisórias, por
que o que está acontecendo é uma pulverização de 
designação das comissões, que não se reúnem e, 
portanto, ninguém é responsável. Se houver uma 
comissão, alguém será responsável pelo seu não
funcionamento. Quero me congrntular com V. Ex" 
por abordar uma matéria que foi a minha preocupa
ção primeira 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Agradeço o 
aparte de V. Ex" porque a sua informação é impor
tante, concernente à opinião do Presidente da Repú
blica em uma reunião de Lideres. Mas divirjo sobre 
essa Comissão Mista Permanente do Congresso 
Nacional. Creio que não convém a criação de uma 
terceira Casa do Poder Legislativo. 

O Sr. Epltaclo Cafeteira - Um dos pontos que 
lotam discutidos é que, com esse novo prazo de 90 
dias, a matéria seria votada no Senado e na Câmara 
ou na Câmara e no Senado. Essa é a úilica maneira 
de se votar em separado nas duas Casas. 

O Sr. Roberto Freire - Só para concluir - tal
vez até fosse desnecessário -, eu gostaria de enfati
zar o que V. Ex" disse, a respeito de não se criar 
uma terceirn Casa Legislativa no Brasil, e o que dis
se o Senador Epitacio Cafeteita, no sentido de que 
talvez uma grnnde solução fosse a reformulação do 
Regimento do Congresso Nacional, que define - não 
é nada constitucional - que as medidas provisórias 
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devem ser analisadas, discutidas e votadas pelo 
Congresso Nacional, em sessão conjunta. Talvez, 
se modificássemos o Regimento ... 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Não se trata do 
Regimento, mas da Resolução n' 1, que é um absur
do, é inconstitucional! 

O Sr. Roberto Freire • Sim, mas é uma resolu
ção que faz parte hoje do Regimento. As medidas 
provisórias são analisadas por uma Comissão Mista, 
Senado e Cãmara, e votadas em uma sessão con
junta do Congresso Nacional. Se modificássemos o 
Regimento Comum - e vou apresentar um projeto 
nesse sentido -, prova.velmenle essas medidas pro
visórias seriam votadas dentro de um tempo hábil, o 
suficiente para se evitar esse absurdo - que, talvez, 
seja um caso único no mundo- de termos uma legis
lação provisória e permanentemente emendada pelo 
Executivo, sem q'-le ninguém possa dizer nada, por
que, de 30 em 30 dias, é reeditado algo diferente do 
que já havia sido leito. Isso é um absurdo! E não te
mos que ficar perguntando o que o Presidente da 
República pensa sobre isso. Esse não é um proble
ma do Senhor Fernando Henrique Cardoso, e sim 
da democracia, das instituições - Congresso e Exe
cutivo. Nós precisamos definir a questão, e não o 
Senhor Fernando Henrique Cardoso, que diz não 
querer reeditá-las. Ó!imo! Mas, amanhã, pode haver 
um Presidente que queira reeditar infinitamente as 
medidas provisórias. Quero saber o que é melhor 
para a democracia e tenho a impressão de que é 
não termos nenhuma medida provisória sendo per
manentemente reeditada, criando esse hfbrido, que 
é a situação le(Jislativa b~sileira. 

O SR. LUCIO ALCANTARA - Muito obrigado 
aos Srs. Senadores que me apartearam. 

Quero agradecer à Mesa a tolerância em ter 
permitido, além do prazo, que cada um pudesse se 
manifestar, porque o tema é importante, eu diria 
mesmo fundamental, para o aprimoramento dos tra
balhos legislativos e das instituições políticas brasi-
leiras. __ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcán
tara, o Sr. Ney Suasssuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Se
cretrário. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - No
bre Senador Nabor Júnior, na prorrogação do Expe-

diente, terei o prazer de conceder a palavra, em pri
meiro lugar, cóm muita satisfação, a V. Ex'. 
· Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplioy. 

Em seguida, vamos prorrogar o prazo por cinco 
minutos para três breves comunicações solicitadas à 
Mesa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-8P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, eu gostaria de 
falar sobre o Presidente Fennando Henrique Cardo
so e a verdade sobre o Proer. 

Na última segunda-feira, o Presidente fez um 
discurso, no Palácio do Planalto, para os estagiários 
da Escola Superior de Guerra, onde, entre outros 
pontos, defendeu o Programa de Estímulo à Rees
truturação do Sistema Financeiro, o Proer, sobretu
do os empréstimos realizados pelo Banco Central a 
diversos bancos em dificuldades financeiras e patri
moniais. 

O Presidente procurou defender-se de dive.rsas 
críticas que têm sido levantadas, dizendo: "Cansei de 
ouvir que estamos usando o dinheiro que devia .dar 
para a Educação, para a Saúde e dei para os bar\cos. 
Não é verdade. Esse dinheiro não é do Tesouro, e do 
sistema bancário. E ele não é dado, ele é emprestado, 
com uma taxa de juros que é baixa, mas é mais alta do 
que aquela que o Banco Central paga por ele". 

É o propósito deste pronunciamento demons
trar que o Presidente cometeu falhas sérias em sua 
análise e não falou a verdade por inteiro. Para isso, 
destaco primeiro os principais pontos de sua fala: 

a) se não fosse a atuação do BC como em
prestador de última instância, de forma mais intensa 
através do Pro e r, haveria o risco de uma crise sisté
mica de conseqüências graves para a economia 
como um todo, com a ameaça de queda brusca do 
Produto Interno Bruto; 

b) o dinheiro do Proer não é do Tesouro ou do 
Orçamento e não poderia ser usado para gastos 
com educação ou saúde; 

c) vem dos depósttos compulsórios retidos no 
Banco Central e perience ao sistema financeiro; 

d) não é uma doação de recursos, mas um 
programa de financiamento; 

e) as taxas de juros cobradas pelos emprésti
mos são maiores que o custo médio do compulsório 
para o Banco Central. 

Ao contrário do que diz o Presidente, o Proer 
influencia sim os recursos do Governo Federal tanto 
do lado da receita quanto da l!'espesa. 

Em primeiro lugar, gostaria de lem.brar que a 
regulamentação do Proer foi baixada pela Resolu-



Junho 1996 . ANAIS DO SENADO FEDERAL 293 

ção n2 2:208, do Conselho Monetário Nacional. O 
art. 32 desse normativo estabelece que o Proer com

. preende: 
I - linha especial de assistência financeira vin

culada a: 
a) - titules ou operações de responsabilidade 

do Tesouro Nacional ou de entidades da administra
ção federal indireta; 

b)- perdas decorrentes do processo de sanea
mento; 

c) - gastos com redimensionamento e reorga
nização administrativa e decorrente de reestrutura
ção e modernização dos sistemas operacionais; 

d) - desmobilização de ativos de propriedade 
da instituição financeira participante do Proer. 

11 - Liberação de recursos do recolhimento 
compulsório/encaixe obrigatório sobre recursos à 
vista para aquisição de CDBs de emissão de institui
ções participantes do Proer; 

III - flexibilização do atendimento dos limites 
operacionais aplicáveis às instituições financeiras; e 

IV - diferimento dos gastos relativos aos cus
tos, despesas e outros encargos com a reestrutura
ção, reorganização ou modernização de instituições 
financeiras. 

Como se observa, o Conselho Monetário Na
cional autorizou a liberação de recursos provenien
tes dos depósitos compulsórios apenas em relação 
à aquisição de CDBs emitidos pelas instituições par
ticipantes do Proer. Isso equivale a dizer, portanto, 
que a linha especial de assistência financeira é vin
culada a títulos ou operações de responsabilidade 
do Tesouro ou de entidades da administração fede
ral indireta, a perdas decorrentes do processo de sa
neamento, aos gastos com redimensiol"\amento e 
reorganização administrativa e decorrente de rees
truturação e modernização dos sistemas operacio
nais -tal linha especial de assistência financeira não 
pode ser alimentada com recursos provenientes dos 
depósitos compul~órios, como querem fazer crer au
toridades da Fazenda e do Banco Central. E é preci
samente essa liriíiã. especial de assistência financei
ra que acarreta os mais vultosos dispêndios do 
Proer. 

Como é que o Proer afeta o lado da receita? 
Ora, a própria medida provisória que instituiu o Proer 
introduz mecanismo de isenção fiscal sobre créditos 
de difícil recebimento, transferidos por meio do 
Proer, que atuam diretamente sobre a arrecadação 
da Receita Federal e, portanto, reduzem os recursos 
do Tesouro que poderiam ser utilizados para investi
mento em saúde e educação. Diz o art 22 da Medi-

da Provisória 1.460, de 23-5-1996: "Na hipótese de 
incorporação, aplica-se às instituições participantes 
do Programa a que se refere o artigo anterior trata
mento tributário: 

I. A instituição a ser incorporada deverá conta
bilizar como perdas os valores do crédito de difícil 
recuperação, observadas, para esse fim, normas fi
xadas pelo CMN; 

11. As instituições incorporadoras poderão re
gistrar como ágio, na aquisição de investimento, a 
dfferença entre o valor de aquisição e o valor patri
monial da participação socielária adquirida; 

III. As perdas de que trata o inciso I deverão 
ser adicionadas ao lucro liquido da instituição a ser 
incorporada, para fins de determinação do lucro real 
e da base de cálculo da contribuição social sobre o 
lucro I íquido; 

IV. Após a incorporação, o ágio a que se refere 
o inciso 11, registrado contabilmente, poderá ser amorti
zado, observado o disposto no inciso seguinte; 

V. Para efeitos de determinação do lucro real, 
a soma do ágio amortizado com o valor compensado 
dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores 
não poderá exceder, em cada período-base,' a 30% 
do lucro liquido, ajustado pelas adições de exclusõ
es previstas na legislação aplicável; 

VI. O valor do ágio amortizado deverá ser adi
cionado ao lucro líquido, para eleito de determinar a 
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lu
cro Uquido. 

Portanto, fica claro que o Proer influencia a re
ceita pelo lado da renúncia fiscal propiciada e defini
da pela medida provisória que criou o programa. 

8. Quando olhamos para o lado das despesas, 
ainda que os recursos do Proer não pertençam for
malmente ao Tesouro, o mecanismo pelo qual são 

· utilizados. acabam afetando os gastos do Governo, 
como iremos demonstrar. Não há qualquer instru
mento legal que se refira à vinculação entre os em
préstimos do Proer e os recursos captados através 
do compulsório. O próprio Ministro Pedro Malan e o 
Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, em 
resposta a requerimento de informações de minha 
autoria, reconheceram esse fato quando afirmaram: 
"no tocante à origem dos recursos desembolsados 
pelo Proer, cabe assinalar que, sob a ótica legal e 
regulamentar, não há vinculação direta com qual
querfonte de recursos". 

9. Se não há essa vinculaÇão legal, de -onde 
vêm os recursos sob a ótica técnica? O Proer possi
bilita empréstimos do Banco Central que, como tal, 
são contabilizados entre os seus ativos. Em contra-
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partida, déve haver um incremento de seus passivos 
ou úma redução de outros componentes do alivo 
para equilibrar o balanço do Banco. Qual o único 
passivo que cresceu, significativamente, desde a 
instituição do Proer? Não foi o compulsório, pois 
este, depois de um crescimento sazonal de final de 
ano, só tem diminuído de janeiro para cá. Não é o 
compulsório, portanln, que tem financiado o Proer, 
mas sim os títulos públicos de responsabilidade do 
Banco Central, que cresceram de aproximadamente 
R$40 bilhões, de agosto de 1995, para R$70 bilhõ
es, em abril último. Certamente esse crescimento 
não se deu apenas em função do Proer, mas esse 
contribuiu significativamente para a sua elevação. 

1 O. Para deixar isso mais claro, vamos retroce
der à situação anterior à entrada em operação no 
Proer e examinar o seu impacto sobre as contas do 
Banco Central e a divida mobiliária em mercado. Na
quele momento, houve uma expansão dos ativos do 
Banco Central. Se este nada fizesse, a base mone
tária cresceria na mesma proporção devido ao volu
me de recursos colocados no mercado por meio dos 
empréstimos. Como o Proer é muiln grande em 
comparação com a base (o montante liberado em 
novembro de 1995 e maio de 1996 é de R$8,5 bilhõ
es em termos liquides a 60% da base observada em 
outubro de 1995), o Banco Central se vê obrigado a 
enxugar o seu impaclo por meio da colocação da df
vida mobiliária em mercado. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeceria se 
os Senadores Rarnez Tebet e Jefferson Péres 
aguardassem o término do meu raciocínio. Depois, 
darei o aparte com o maior prazer. 

11. Como vemos, isso nada tem a ver com os 
compulsórios. A vinculação entre o novo ativo do 
Banco Central surgido com o Proer e um item espe
cffico do passivo, c:Oroo sendo sua ponte de financia
mento, é absolutamente arbitrária. O Proer poderia 
ter sido de fato financiado pelo recolhimento de de
pósitos compulsórios se o Banco Central tivesse, 
nesse perfodo, alterado as regras vigentes no senti
do de aumentar o montante de compulsório recolhi
do até então. O que ocorreu, no entanto, foi justa
mente o inverso. Desde o final do ano passado o 
Banco Central tem 'afrouxado" as regras do recolhi
mento dos depósitos compulsórios. 

12. Sendo assim, não há porque comparar as 
taxa$ de juros do Proer com os custos médios de 

captação do Banco Central, como faz o Governo 
para justificar as baixissimas taxas de juros ofereci
das pelo Banco Central aos bancos. Se para finan
ciar o Proer o Banco Central tem que recorrer à 
emissão de títulos, é à taxa desses títulos que os ju
ros do Proer têm que ser comparados, e ai sim vere
mos que o Banco Central capta recursos a taxas 
como que de 3,25% ao mês para emprestar a TR 
mais 11% ao ano, com um diferencial que ultrapassa 
15% ao ano. 

Talvez possa haver ligeira modificação, confor
me as taxas, mas este é um fato. 

13. Os juros cobrados pelo Banco Central são 
inferiores ao seu custo de captação no mercado, e 
as operações do Proer atingem o caixa do Te5ouro 
através da renúncia fiscal, do lado da receita, e atra
vés dos prejuízos e perdas patrimoniais do Banco 
Central, do lado das despesas. O mais grave é que 
boa parte dos bancos devedores do Proer não terão 
como saldar a sua dívida com o Banco Central, por
tanto com o Governo. Por que razão? Em função do 
elevado desequilíbrio patrimonial dessas instiiuiçõ
es, como revelou o relatório do Banco CentraL por 
exemplo, relativamente à situação do Banco Nacio
nal. Finalmente, devemos olhar com muito cuidado 
para outra argumentação que tem sido freqüente
mente utilizada pelo Governo, de que o Proer foi fei
to para evitar prejuízos ao público, comentistas e in
vestidores, e não para socomer banqueiros. Não se 
questiona que o Banco Central tenha a obrigação de 
atuar como emprestador de última instância para os 
bancos. O problema é que o Governo tem se recu
sado, até agora, a explicar sua atuação de forma 
completa, a fornecer ao Congresso e à opinião públi· 
ca informações essenciais para que se possa avaliar 
se o Banco Central está aluando de acordo com o 
interesse público. Ao se recusar a dar um mínimo de 
transparência à sua atuação, o Governo contribui 
para reforçar a suspeita de favorecimento indevido. 
Tanto mais que as informações que o Governo tem 
fornecido têm se caracterizado por contradições e 
falácias. 

14. Além do mais, o montante de 'obrigações 
com o público' do Nacional e do Económico, no mo
mento da intervenção, não atingiam R$4,5 bilhões e, 
no entanto, o socorro prestado, até maio, é de 
R$8,45 bilhões. O que justifica essa diferença, se os 
comentistas e poupadores tinham menos de R$4 mi
lhões depositados nos dois bancos? Onde foram pa
rar os R$4 bilhões adicionai!'? O Banco Central nun
ca respondeu a essa pergunta, pois sempre é alega
do o sigilo bancário das operações•. 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL Z95 

O Ministro da Fazenda enviou respostas aos 
·meus requerimentos. Dizia S. Ex" que as informaçõ
es relevantes esbarra\lam no stgilo bancário. A Mesa 
já se pronunciou quanto à possibilidade de eu poder 
entrar com medida junto à Procuradoria-Geral da 
República, porquanto o Ministro da Fazenda está in
correndo, por omitir tal informação, em crime de res
ponsabilidade. Na semana que vem, teremos opor
tunidade de indagar ao Presidente Gustavo Loyola, 
que virá à Comissão no dia 26, a respeito dessas 
questões. Mas, para que as palavras do Presidente 
ganhem a credibilidade necessária, é preciso fugir 
das meias verdades e explicar o que tem ocorrido no 
âmbito do Proer, com profundidade e transparência. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o aparte 
do Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Eduardo Supli
cy, comungo com a afirmação de V. Ex"- e acredito 
que isso é unânime no Senado e no Brasil - de que 
a prioridade deste País é saúde, educação e segu
rança pública. Mas fico indagando, diante do pro
nunciamento de V. Ex", se realmente o Presidente 
da República faltou com a verdade aos estagiários 
da Escola Superior de Guerra, quando declarou que 
esses recursos não podem ser aplicados nessas 
três áreas prioritárias, para a melhoria da qualidade 
de vida do povo brasileiro. Então, peço vênia a V. 
Ex' para discordar, por algumas razões. Gostaria 
que essas três áreas tivessem uma fonte de recur
sos para a solução dos seus problemas. Uma coisa 
é inquestionável: o Proer se destina, por definição 
legal, ao Sistema Financeiro e aos correntistas do 
Sistema Financeiro; em outras palavras, dos ban
cos. Também me parece inquestionável que os re
cursos do Proer advêm do compulsório que os ban
cos recolhem ao Banco Central. Ora, se é assim, 
concluo que os recursos do Proer não podem se 
constituir de recei\ado Governo Federal. Porque, o 
que é receita, na definição? Receita tem que ter uma 
origem. Receita, 'iifà·de regra, advém de impostos, 
de taxas, de contribuições de melhoria, em suma, 
daquilo que faz o bolo da receita, daquilo que o Go
verno arrecada para atender às necessidades do de
senvolvimento do Estado. Mas quando ele pega o 
dinheiro dos bancos, ele obriga os bancos a deixar 
uma parte desses recursos em disponibilidade no 
Banco Central, sem remunerar aos bancos. Deixo 
claro que aqui não faço a defesa de banco. Mas V. 
Ex' afirmou que o Presidente da República faltou 
com a verdade! Ora, talvez possamos modificar a le-

gislação do Proer, por exemplo, para dizer que o 
Governo também pode destinar para outro fim esse 
reColhimento compulsório, que vai ao Banco Central. 
É nisso que me bato, porque, então, teríamos a defi
nição legal. No meu caso, por exemplo, fico imagina
do que os Estados da Federação Brasileira estão 
também em péssima situação, e ainda não encon
tramos uma forma de ajudá-los. Se a legislação do 
Proer não foi feita para que esses recursos, deixa
dos no Banco Central a t~ulo de compulsório, aten
dam o Sistema Financeiro e os correntistas, podería
mos ampliá-los, para haver recursos talvez para os 
Estados brasileiros. Não sei. Em verdade, do jeito 
que está- peço vênia a V.Ex" para discordar-, en
tendo que o Presidente da República não faltou com 
a verdade. Porque, voHo a afirmar, o compulsório 
não é empréstimo, não é receita. Era o que eu gos
taria que V. Ex' levasse em considet:ação. E aguar
do até uma explicação de V. Ex", agora ou depois, 
para que eu possa talvez melhor entender o assun
to. Mas não estou convencido de que o Presidente 
da República faltou com a verdade. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Se V. Ex', Se
nador Ramez Tebet, examinar com atenção- a de
monstração financeira do Banco Central, observará 
que, depois de um crescimento sazonal de final do 
ano passado, o compulsório só tem diminufdo de ja
neiro para cá. Não é o compulsório, portanto, que 
tem financiado o Proer, mas os titules públicos de 
responsabilidade do Banco Central, que cresceram, 
de agosto de 1995 a abril último, de R$40 bilhões, 
aproximadamente, para R$70 bilhões. Esse cresci
mento não se deu apenas em função do Proer, mas 
contribuiu significativamente para a sua elevação. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o Senador 
Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres- Senador Eduardo Su
plicy, em primeiro lugar, meus cumprimentos pelo 
tom elevado e equilibrado do seu pronunciamento, o 
que aliás é algo que lhe é peculiar. V. Ex' não ape
lou para o argumento primário de que o Proer foi fei
to para beneficiar banqueiro. Meus parabéns por 
isso. Em segundo lugar, concordo com a afirmação 
de V. Ex' de que o Presidente da República disse 
uma meia verdade. Os recursos do Proer são do 
compulsório, mas, no final, haverá um desembolso 
por parte do Tesouro, o qual não podemos avaliar, 
porque os créditos podres serão sempre maiores 
que os recursos, e os bens dos controladores não 
serão suficientes para cobrir o rombo, que será co-
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berto pelo TeSouro. Nesse ponto conroroo com V. 
Ex". No entanto, Senador Eduardo SupHcy, V. Ex" 
sabe que as ações do Governo analisam sempre o 
custo-benefício. O socorro aos bancos terá um custo 
financeiro, no final, para o Tesouro - eu já disse, 
concordo -, mas V. Ex" sabe que havia e há~ risco 
real, e não remoto, de uma crise sistêmica, sim, que 
poucos Governos se dispõem a correr. O Governo 
dos Estados Unidos, há oito anos, injetou muito di
nheiro para salvar as caixas de poupança. O Gover
no japonês, agora mesmo, está também injetando 
dinheiro no sistema financeiro. O Governo francês 
salvou o Credit Lyonnais com dispêndios muito gran
des do Tesouro. O exemplo da Venezuela foi terrf
vel, com uma queda de 15% no PIB, porque vários 
bancos faliram, em cadeia. Se tivéssemos uma que
da de 15% no PIB brasileiro, meu Deus do céu! En
tendo, Senador Eduardo Suplicy, que se o Partido 
dos Trabalhadores estivesse, neste momento, no 
Poder e pesasse- mas pesasse mesmo- o risco de 
uma crise sistêmica, não correria o risco e pagaria o 
custo em cima do Proer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço o tom 
da reflexão, também em alto nfvel, que fez o Sena
dor Jefferson Péres, reconhecendo pontos. Acredito, 
Senador Jefferson Péres, que o Presidente da Re
pllbfica, o Ministro Malan e o Presidente do Banco 
Central estarão em muito melhor situação no diálogo 
conosoo, se estiverem revelando a verdade inteira. 

O Sr. Lauro campos- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Gostaria de dar 
a oportunidade ao Senador Lauro Campos, para 
concluir. 

Penso que vamos continuar a reflexão sobre 
essa divisão de responsabilidades, que acredito seja 
nossa também, do Partido dos Trabalhadores, sobre 
o Sistema Financeiro. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Lauro 
Campos. , 

O Sr. LaurO::campos - Senador Eduardo Su
plicy, a afirmativa-de que o dinheiro canalizado para 
o Proer não sai da coletMdade, não somos nós que 
vamos pagar, pai'OOEHile uma tentativa de se apoiar 
em uma esdrúxula teoria esposada por Kart Knapp, 
em seu livro Teoria Estatal do Dinheiro. Segundo 
ele, assim como Deus soprou no pó a alma do di
nheiro, o Estado todo poderoso, o Estado fascista, 
nazista, sopra no papel a alma do dinheiro. Então, 
esse dinheiro, se não vem da coletividade, só pode 
vir do céu. E ele vem realmente da coletMdade -
nós sabemos disso. É o dinheiro nosso, de deposi-

tantas, uma parte desse dinheiro, que constitui o 
compulsório; e esse compulsório-é variável, de-acor-' 
do com as necessidades do Banco Central de admi
nistrar a base monetária; aumenta ou diminui o per
centual, de acordo com essa necessidade. Sabemos 
muito bem que esse dinheiro é nosso, é de cada um 
dos depositantes brasileiros. E sabemos, também, 
que existe um multiplicador bancário e, na medida 
em que o compulsório aumenta, os bancos ficam im
possibilitados de emprestar uma parte cada vez 
maior dos depósitos, de acordo com o que seja o 
percentual exigido pelo compulsório; assim, temos o 
enxugamento da base monetária De modo que é 
querer se tapar o sol com a peneira dizer que esse 
dinheiro não vem do povo brasileiro. Realmente, ele 
não poderia ser aplicado em nada: nem no social, 
nem no anti-social, nem no Proer; a função dele é, 
simplesmente, administrar a quantidade de moeda, 
a base monetária, aumentando-a ou diminuindo-a; 
portanto, ficando, paralisado o montante que consti
tui o compulsório. Parece-me que, como sociólogo, 
que não tem obrigação alguma de entender dessas 
matérias, o Senhor Presidente Fernando He(uique 
Cardoso pode ser perdoado. Se eu falasse um des
pautério qualquer talvez também pudesse ser perdoa
do, porque lecionei "Moeda, Crécfrto e Banco" em 
1954, há muito tempo, e esses assuntos, portanto, não 
deveriam estar muito claros em minha memória Não 
me pru:ece que eles sejam curiais. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Agradeço a V. 
Ex", Senador Lauro Campos, pelas suas observaçõ
es. Acredito que os economistas, as principais auto
ridades monetárias - o Ministro da Fazenda e o Pre
sidente do Banco Central-, têm a responsabilidade 
de levar a verdade ao Presidente, que é sociólogo. 

O Sr. Antonio Carlos Valadores- Sr. Presi
dente, ainda é passivei um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - La
mentavelmente, o tempo do Senador já se esgotou 
há muito. e ainda existem 04 oradores inscritos e 
uma pauta extensa 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Agradeço a sua 
intenção de me apartear, Senador Antonio Carlos 
Valadares, e a tolerância da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Edlson Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, peço a atenção 
dos meus eminentes colegas", numa homenagem es
pecial, para que ouçam as explicações que pretendo 
transmitir nesta tarde. 
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Recbnfirma-se, dia a dia, que se mantém ina
balável parte da nossa imprensa no exercfcio de avas
saladora pressão sobre os Poderes constttufdos. 

Em relação ao Congresso, recorde-se que, em 
anos recentes, todos os jornais do Pafs, merecedo
res de credibilidade, dedicavam páginas à cobertura 
do plenário e das comissões do Senado e da Câma
ra, mantendo os leitores fielmente informados sobre 
os trabalhos parlamentares. 

De uns tempos para cá, tais páginas foram el~ 
minadas como num passe de mágica e a imprensa 
passou a preferir as notfcias negativas que eventua~ 
mente acontecem em nosso meio. 

A opinião pública não mais toma conhecimento 
dos grandes discursos, debates e projetes que dia
riamente ocorrem no Congresso. Não fora a Voz do 
Brasil, com a qual também as imprensas escrita e 
falada querem acabar, nossa solidão parlamentar, 
neste Planalto Central, seria completa. 

Na imprensa atual, nasceu a preocupação 
constante de pincelar-se, em qualquer tema por nós 
tratado, um ponto qualquer que propicie interpreta
ções duvidosas, capazes de comprometer a serieda
de com que os mandatos, na sua quase unanimida
de, são cumpridos no Congresso Nacional. 

Temos assistido com freqüêncla às acusações 
levianas que se lançam contra Senadores e Deputa
dos. Após comprovada sua improcedência, ao Parla
mentar - grave e injustamente ofendido em escan
dalosas manchetes - concede-se apenas o "diretto• 
de divulgar uma nota na coluna "Carta dos Leoores", 
numa absurda desproporção entre a ofensa e a res-
posta. · 

Ainda agora, a revista Veja, com todo o poten
cial das suas tiragens, publica uma reportagem Inti
tulada "O Golpe de 1902", buscando, numa emenda 
de minha autoria a medida provisória em andamen
to, um motivo para insinuar comprometimento inde
vido do dinheiro público. 

Vejamos os fatos: 
No inicio desie··século, o então Presidente Nilo 

Peçanha baixou ();'Seguinte decreto: 

Decreto n• 8.154 - de 18 de agosto de 
1910 

O Presidente da Republica... usando 
das autorizações ... 

Art. 1°. Fica o Ministerio da Fazenda 
autorizado a emttir apolices até a quantia de 
20.000.000$, para occorrer ao pagamento 
das prestações vencidas e por vencer dos 
contractos celebrados pelo Governo da 
União para a construcção das Estradas de 

Ferro Madeira e Mamoré, S. Luiz a Caxias, 
prolongamento da de Sobrai e Central do 
Rio Grande do Norte, Timbó, Passo Fundo a 
Uruguay, ltaqui a S. Bo~a e outras linhas 
férreas que servem à ligação dos Estados. 

Ar!. 2'. As apolices de que trata o arti
go antecedente serão nominativas, do valor 
de 1 :000$,. cada uma, vencerão o juro de 
5%, papel, ao anno e serão do typo a que se 
refere o decreto n. 4.330, de 28 de janeiro 
de 1902. 

Art. 3'. O juro desses titules será pago 
semestralmente na Caixa de Amortização e 
nas Delegacias Fiscaes nos Estados. 

Art. 4'. A amortização será feita na ra
zão de meio por cento ao anno a partir da
quelle que se seguir ao da terminação das 
obras, por meio de compra, quando as apoli
ces estiverem abaixo do par, e por sorteio, 
quando estiverem ao par ou acima delle. 

Art. 5'. Os titules que forem emittidos 
gozarão da garantia do Governo e dos privi
légios e isenção que as leis concedem às 
apolioes ora em circulação. • 

NILO PEÇANHA 
Leopoldo Bulh6es 

A este decreto seguiu-se, a 29 de março de 
1911, o de n• 8.633, baixado pelo então Presidente 
Hermes da Fonseca, empregando os mesmos ter
mos do anterior, com aHeração no valor da nova 
emissão de apólices - 30 milhões de contos de réis 
-e acrescentando as expressões "Timbó a Propriá". 

Passaram-se os anos e o Governo jamais co
municou aos possuidores de tttulos o término das 
obras, ou lhes pagou os juros devidos, ou iniciou a 
amortização de meio por cento ao ano. Não cumpri
ra, portanto, nenhum dos seus compromissos junto 
aos milhares de brasileiros que confiaram na palavra 
oficial. 

A 28 de fevereiro de 1967 - portanto, já no pà
rfodo revolucionário -, sob a pressão dos interessa
dos, o Presidente Castello Branco e o seu Ministro 
Octávio Gouvêa de Bulhões assinaram o Decreto-lei 
n• 263, convocando todos os possuidores dos bônus 
acima referidos para resgate de juros e principal, es
tabelecendo para esse fim um prazo de seis meses, 
sob pena de prescrição. O Banco Central, incumbido 
dessa tarefa, somente dezassete meses após a edi
ção do referido decreto, publicou o edital no Diário 
Oficial da União, cumprindo orientação ditada pelo 
diploma legal. 
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Tempos depois, em 30 de dezembro de 1968, 
o Presidente Costa e Silva e. seu Ministro Delfim 
Netto, através do Oeéreto-lei n• 396, reabriram o 
prazo de apresentação dos referidos títulos, manten
do, todavia, a condição prescricional, agora ao final 
de doze meses. NGS instantes desses decretos de 
1967/1968 estavam vencidos os juros de todo o pe
rfodo e cerca de um quarto do principal, pois já ha
viam decorridos mais de 50 anos. 

Estes os fatos histéricos vinculados a tais tftu
los da dívida pública 

Começo por ó~mr, nesta etapa do meu discur
so, que pessoalmenle não tenho um tftulo sequer 
desses que ora são discuticbs; nem os possuem 
quaisquer dos membros da minha famma e, ao que 
sei, os amigos mais chegados também não os pos
suem. Fui procurado em meu gabinete por provectas 
senhoras, herdeiras familiares desses títulos, que 
pediram o meu interesse para o. ressarcimento do 
que julgavam do seu direito. 

Sensibilizei-me oom o pedido, menos pela sim
patia que irradiavam tais senhoras do que pela óbvia 
conclusão de que se tratava de um pleito justo. Na 
verdade, não se poderia admitir, em nenhum gover
no respeitável do mtmdo, o propósito de calote con
tra seus cidadãos de boa-fé. ~ o governo emitiu tf
tulos a que apôs o selo republicano da sua garantia, 
assim estimulando a sua aquisição, toma-se eviden
te que tem a obrigação de resgatá-los nos termos do 
contrato de adesão originaL 

Há algum tempo, li uma entrevista do Deputa
do Delfim Netto, na qual afirma ser inadmissfvel defi
nir-se como podre um tftulo garantido pelo governo. 
A própria definição já. seria uma desmoralização 
para o poder público. 

Sempre pensei assim também. Qualificar-se de 
podre um t~ulo oficialmente emitido sob o compro
misso de garantido resgate é uma suprema humilha
ção para quem o p<mx:inou, humühação essa que 
compromete a respeilallilidade dos poderes públicos. 

Minhas erner:idâS às medidas provisórias, auto
rizando a aplicaçã9 de tais tftulos como moeda alter
nativa no Programa Nacional de Desestalização 
(PND), inspiraram-se exatamente nesse pensamen
to de que a .chamada moeda podre é uma ficção 
maldosa, incorreta, só possfvel no jargão popular, 
mas inadmissfvel no lmbito oficiaL 

Na minha proposta, elegi o padrão ouro para 
evitar o uso de fndices de correção ou referenciais 
subjetivos que podem distorcer os critérios de reva
lorização das apólices, desde o período anterior à in
trodução da correção monetária, em 1967, até a 

data da efetiva utilização dos títulos do PND. A mes
ma quantidade do metal adquirida na data de emis

- são de cada tftulo é facilmenie convertida no seu 
correspondente valor monetário em qualquer época. 

Se a reivindicação dos interessados acabar na 
Justiça, Sr. Presidente, veremos que as cerrações 
de lei multiplicarão por muito o padrão ouro por mim 
escolhido como solução para o resgate dos referidos 
t~los. 

O argumento de que se trata de dívida muito 
antiga, com mais de 80 anos, e por isso absolve a 
União da sua responsabilidade pecuniária e moral, é 
inteiramente falacioso. A admitir-se tal argumenta
ção, as dfvidas externas antigas igualmente não de
viam ser pagas. 

No entanto, foi o próprio governo que estabele
ceu, com os portadores dos tftulos, um contrato de 
200 anosL. Essa Vigência de dois séculos está clara 
no supratranscrito art 4°, dos Decretos dos Presi
dentes Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca, o· que 
volto a fazer para enfatizar seus termos: , . 

A amortização será feita na razão de 
meio por cento ao anno a partir daqueiÊ! que 
se seguir ao da terminação das obras; por 
meio de compra, quando as apolices estive
rem abaixo do par, e por sorteio, quando es
tiverem ao par ou acima delle. 

Ora, qualquer ginasiano, mesmo não aplicado 
em aritmética, sabe que, a meio por cento ao ano, 
são necessários 200 anos para se atingir os 100% 
do valor total do tftuloL E, ainda por cima, o gover
no não começou a pagar a seus fiéis credores, con
forme se obrigara, a partir daquele ano que teria se 
seguido à conclUsão das obras, fato que nunca foi 
comunicado aos interessados. 

O Sr. José Fogaça - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço com prazer o 
Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça -Senador Edison Lobão, 
V. Ex1 me procurou, há algum tempo, trazendo exa
tamente a proposta da sua emenda. E eu disse-lhe, 
como também à pessoa com quem nos encontra
mos aqu~ no Senado, que iria fazer um estudo e 
uma avaliação do montante e da repercussão des
ses titules, uma vez que, como Relator da ·matéria, 
era esse o meu dever. Pedi que um funcionário gra
duado do T escuro viesse ao meu gabinete para me 
informar sobre a repercussão desses valores no cai
xa do Tesouro, porque SOiljl<lnte tendo _essa dimen
são e, de certa forma, o acatamento do Governo é 
que poderia dar o parecer favoráveL Mas a tal ponto 
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cheguei éxatamente pela boa-fé com que registro o 
seu procedimento e o meu papel como Relator. Não 
parti, em nenhum momento, da hipótese de que V. 
Ex" estava me apresentando uma falcatrua ou algum 
tipo de negociata. Parti da hipótese de que V. Ex" 
estava me apresentando uma proposta séria, em 
nome de pessoas sérias e com papéis que têm que 
ser honrados. No entanto, os próprios funcionários 
do Tesouro, os próprios integrantes do Governo, não 
souberam prestar as informações das quais precisa
va, os elementos de segurança que precisava para 
definir uma posição e caminhar com mais clareza 
sobre a matéria. Então, diante da inexistência de in
formações mais esclarecedoras, na dúvida, fui obri
gado a optar por rejeitar a emenda de V. Ex". Mas 
quero aqui afirmar, enfaticamente, que não declarei 
a ninguém, em momento algum, que via em sua ati
tude qualquer coisa de condenável ou qualquer tipo 
de restrição. Não tendo as informações e os elemen
tos necessários, senti-me inseguro para dar o pare
cer favorável. E a razão que se associava a essa era 
também uma razão técnica. Tratava-se de uma me
dida provisória criando as Notas do Tesouro Nacio
nal, as NTNs, como moeda da privatização nacional, 
titulas a serem colocados com o Banco do Brasil e 
com a Caixa Económica Federal, na medida em que 
essas instituições financeiras detêm os chamados tf
tulos ou moedas podres da privatização. Uma vez 
que me faltavam esses dados, não detendo as infor
mações e nem mesmo tendo fontes oficiais seguras, 
parti do princípio de que deveria rejeitar, mas o fiz 
tão-somente por não ter maior segurança sobre a 
matéria. No entanto, quero fazer aqui o registro de 
que, em nenhum momento e de nenhuma forma, eu 
vi ou tentei ver em seu procedimento qualquer tipo 
de conduta desabonatória. Ao contrário, V. Ex" traz 
uma emenda e as emendas são públicas, portanto é 
passivo de conhecimento público, de debate, de dis
cussão e de transparência, assim como o meu pare
cer também é púb.lico; de modo que ninguém escon
deu nada de ninguém. Obrigado, Senador Edison 
Lobão. ·-· 

O SR. EOISON LOBÃO - Agradeço o esclare
cimento do eminente Senador José f'ogaça, que 
vem em boa hora. O que S. Ext relata foi exatamen
te o que ocorreu nas conversas que mantivemos. Se 
eu estivesse em seu lugar, como Relator, Senador 
José Fogaça, e tivesse solicttado ao Governo as in
formações que V. Ex" solicttou e não as tiveS$e re
cebido, também teria dificuldades em emitir um pa
recer favorável. Portanto, em nada estou contrário à 
posição de V. Ex". Mas V. Ex" acaba de declarar 

que jamais fez q'ualquer manifestação de reparo que 
fosse ao meu comportamento. V. Ex" foi claro quan
to a isto agora. 

Sucede que· a revista Veja, que deveria ser 
respeitável mas não é, declara que V. Ex• teria dito: 
"Esse negócio nunca me pareceu boa coisa." E o 
Senador José Fogaça acaba de afirmar que nunca 
disse isto. 

Então, é contra esses procedimentos de uma 
revista desta envergadura, que todos nós lemos e 
que gostaríamos de nela acredttar, que aqui me le
vanto. Não é possível que os homens públicos este
jam a cada instante sendo submetidos à censura, a 
acusações, à maledicência de empresas jornalísti
cas desta natureza. 

Mas vamos voltar ao tema da validade ou não 
dos títulos. O advogado Saulo Ramos foi ouvido por 
interessados sobre a validade desses tftulos. Pedi
ram a ele um parecer e ele respondeu através de 
uma carta, da qual a revista publica um pequeno tre
cho, e não a carta integral, porque não lhe convinha. 

Diz a carta do Dr. Saulo Ramos, que por si só 
é absolutamente esclarecedora: 

"Recebi consulta, que V.S"s tiveram a 
gentileza de formular-me, a respetto da Dívi
da Pública Interna Fundada Federal, consti
tuída pela emissão de apólices, de respon
sabilidade do Governo da República, no co-

. meço do século, revalidadas, as não pagas 
em 1967, pelo Decreto-Lei n• 263, que fixou 
prazo para a substituição, por ORTN, prorro
gado uma vez pelo Decreto-Lei n• 396, de 
30 de dezembro de 1968. 

Ambos os diplomas fixaram prazo, sob 
pena de prescrição, inferior a cinco anos, 
esquecidos os respectivos redatores do art. 
172, V, do Código Civil, não revogado por eles. 

Como a convocação para tal fim, dos 
portadores daqueles tftulos, foi efetuada 
através do Diário Oficial, muitas pessoas 
não tiveram conhecimento da revalidação, 
sobretudo as residentes no exterior e que in
vestiram no Brasil, confiando na presumível 
seriedade de propósttos de nossos gover
nantes. Cogita-se, agora, de nova solução 
legislativa, que possibilite outra substituição 
daquelas apólices, desta vez. por Notas do 
Tesouro Nacional (NTN), cuja emissão é ob
jeto de autorização proposta em medida pro
visória que tramita no Congresso Nacional. 

Verifiquei tralar-se de questão singela, 
sujetta somente à vontade política dos Po-
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deres Legislalivo e Executivo, a ser con
substanciada na edição de normal legal para 
resgatar uma ·obrigação pecuniária e moral 
do País, sem qualquer dificuldade jurídica 
que justificasse um estudo mais aprofunda
do, através oo parecer solicitado. 

Assim, agradeço sensibilizado a con
fiança dos eminentes Colegas; mas, julgan
do desnecessário o trabalho, não me senti
ria confortbel, do ponto de vista ético, em 
onerar, com meus honorários, os interessa
dos no asscmto, já suficientemente sacrifica
dos pela hisàórica inadimplência do T escuro 
Nacional. 

Assinatil: Saulo Ramos." 

Sr. Presidente, em substancioso parecer, che
gado às minhas mãos nos instantes em que con
cluía a redação des'le pronunciamento, os Drs. José 
Kléber Leite de CaSiro, ex-diretor do Banco Central 
e Percio Gomes de Mello, demonstram com clareza 
que os mencionados Decretos-leis n•s 263 e 396 
"violentaram ates jurídicos perfeitos e direitos adqui
ridos, eis que alteramm as cláusulas, condições e 
termos das apólices emitidas pelo Tesouro, reduzin
do-lhes o prazo de Jl!Sgate e o prazo de prescrição, 
sem que, para tanto. se obtivesse o assentimento 
dos credores." 

Concedo o aparte ao Senador Vilson Kleinü
bing que me havia solicitado antes. Em seguida con
cluirei, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - La
mentavelmente, o tempo de V. Ex" está encerrado. 

O SR. EDISON LOBÃO- Peço a compreensão 
de V. Ex" em mais meio minuto e concluirei a minha 
oração. 

O Sr. Vilson Kleinübing- Senador Ed\son Lo
bão, só para aproveitar a oportunidade para caracte
rizar bem o que é moeda podre. T ado título e qual
quer moeda, impressos por um governo, não são 
podres, desde que.ienham validade, desde que não 
tenham perdido O.::~r por algum instrumento legal. 
Não conheço bem o detalhe desses títulos que fo
ram aí emitidos, mas qualquer t~ulo público que não 
tenha uma cláusula que defina que perdeu sua vali
dade constitui-se numa obrigação do Estado de res
gatar e honrar. Cito como exemplo um caso muito 
recente em que o governo alemão resgatou, na base 
de 1 por 1 , todas as moedas da Alemanha Comunis
ta, emitidas por um outro governo que, no mercado, 
não tinham nenhum valor estabelecido - se era 5 
por 1 ou 1 O por 1, porque era um mercado que não 
tinha condições de definir esse valor. Mas o Banco 

Central Alemão, numa decisão histórica, dizia que, 
se foi emitido por um governo, o Banco Central Ale
mão tinha obrigação de honrar o seu valor de face, 
na base de 1 por 1. Assim, todas as moedas foram 
trocadas por um valor de face, na relação 1 por 1, 
para caracterizar que o que o Governo emite tem 
que ser honrado. Não havendo cláusula que o derru
be, tem que ser honrado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço a V. Ex", 
Senador Vilson Kleinübing, o testemunho que traz. A 
Argentina acaba de resgatar também uma dívida de 
70 anos passados. E assim tem ocorrido em quase 
todas as nações do mundo. 

A famflia Dart, nos Estados Unidos, acaba de 
receber também a indenização de títulos que 'esta
vam em seu poder, no valor de aproximadamente 
US$4 bilhões. Uma única famflia, sem que isso ti
vesse causado qualquer problema junto ao governo. 

Hoje, autoridades como o Sr. Andrea Calabi e 
o Sr. Murilo Portugal, que criticam a ação desta 
emenda, não pronunciaram nenhuma palavra con-
trária ao resgate da dívida da famflia Dart. • 

Continuo, Sr. Presidente, em substanciol!o pa
recer - chegado às minhas mãos nos instantés em 
que eu concluía a redação deste pronunciamento -, 
os Drs. José Kléber Leite de Castro, ex-Diretor do 
Banco Central do Brasil, e Percio Gomes de Mello 
demonstram com clareza que os mencionados De
cretos-leis 263 e 396 "violentaram ates jurídicos per
feitos e direitos adquiridos, eis que alteraram as 
cláusulas, condições e termos das apólices emitidas 
pelo Tesouro, reduzindo-lhes o prazo de resgate e o 
prazo de prescrição, sem que, para tanto, se obti
vesse o assentimento dos credores (isto é, dos por
tadores dos títulos)." 

Ambos os juristas fazem um longo estudo de to
das as Constituições brasileiras e transcrevem abun
dante jurisprudência dos Tribunais Superiores para re
confirmarem que, à exceção da de 1937 - de índole 
nazi-fascista, como dizem -, consagra-se em nossa 
tradição constttucional e jurídica a "proteção declarada 
ao ato jurídico perfeito e ao diretto adquirido, seja por 
modo direto, seja por preceitos de maior abrangência" 

Acrescentam que não houve "a divulgação pú
blica da conclusão das obras financiadas com as 
captações, ou seja, em nenhum momento se deter
minou a data de início de fluência do prazo de res
gate", pelo que asseguram, entre outras considera
ções, que "assim, quer por sua inconstitucionalida
de, quer pela nulidade emel!!ente do vício de execu
ção, os decretos-leis 263 e 396 seguramente não ti
veram nenhuma eficácia jurfdica." 
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Resumindo o resultado dos seus estudos, con
cluem os Drs. José Kléber Leite de Castro e Percio 
Gomes de Mello: 

"a) o decreto-lei 263 e o decreto-lei 396 são in
constitucionais, por ferirem o ato jurfdico perfeito e o 
direito adquirido, que estavam consagrados à época 
de sua edição, por constarem expressamente como 
garantias da Constituição de 1967 e por se ampara
rem na tradição jurídica nacional: 

b) as condições inscritas nas apólices da df
vida pública e nos decretos autorizativos de sua 
emissão, constiturram relações jurídicas definitivas 
e incorporaram direitos ao património dos seus 
portadores, não podendo, então, ser alteradas uni
lateralmente pela via de decretos-leis, por con
substanciarem atas jurídicos perfeitos e direitos ad
quiridos; 

c) as regras referentes ao prazo de resgate e 
à prescrição dizem respeito à substância do ato ju
rídico perfeito e do direito adquirido; logo, não po
deriam ser vulneradas por legislação supervenien
te, cuja retroatividade é vedada pelo texto consti
tucional; 

d) a falta de publicação do respectivo edital tor
na nula a execução do decreto-lei 396 e, por conse
guinte, interrompe o fluxo do prazo prescricional nele 
previsto; 

e) a comunicação do término das obras igual
mente constitui condição expressa de início do res
gate das apólices e sua omissão também elide o 
curso do prazo prescricional; 

f) a correção monetária não caracteriza um 
"plus•, mas simples instrumento de preservação da 
moeda; é, portanto, juridicamente lícita a sua inci
dência, desde a data da emissão das apólices, até a 
data do resgate efetivo, sob pena de enriquecimen
to ilícito da União, de afronta às exigências da mo
ralidade administrativa (CF/88, art. 37) e de ofensa 
ao princípio da isonomia, pois os índices de atuali
zação se aplicam a todos os créditos da fazenda 
pública; · 

g) a restaúiãção dos direitos dos detentores 
das apólices pode operar-se pela via judicial, com as 
desvantagens que lhe são próprias, ou por lei nova, 
observadas as exigências formais e materiais do 
processo legislativo, com maior proveito do Poder 
Público e dos seus credores.' 

O Deputado Delfim Netto ofereceu declarações 
irõnicas no bojo da reportagem de Veja que ora co
mentamos, esquecido, porém, que o seu decreto, de 
1968, também alterou a seu bel prazer o prazo defi
nido em diploma anterior como o da prescrição. 

Um Decreto-lei, ao regular dívidas vencidas 
do Estado, não pode fixar regras de prescrição 
que contrariem a sistemática adotada pelo Código 
Civil Brasileiro, mormente quando inova, sem ou
vir as partes - como no detalhe dos 200 anos -, 
os termos anteriormente contratados. O ex-Minis
tro Delfim Netto - signatário do decreto de 1968 
que, para felicidade nossa, ainda sobrevive, e so
brevive bem, com sallde e muita verve - talvez 
seja o único brasileiro que não devia tocar no as
sunto, muito menos dar entrevistas à imprensa so
bre o problema, pois isto soa, no mínimo, como hi
pocrisia. 

O Sr. Andrea Calabi, Secretário Executivo do 
Ministério do Planejamento, e o Sr. Murilo Portugal, 
Secretário do Tesouro, também participaram da re
portagem da revista, tendo dito o primeiro que a 
emenda propugnando pelos claros direitos dos pos
suidores dos t~ulos da Dívida Pública, "é uma tenta
tiva de extorquir o País.· 

Ambos os burocratas, ao que parece, não con
sideraram extorsão o profundo mergulho que se deu 
no bolso dos contribuintes, aliviando-os dos mais de 
20 bilhões de reais que se ofereceram aos b.ancos 
falidos, decisão para a qual certamente contribuíram 
esses senhores pela alta posição de assessoramen
to que ocupam. 

Os Srs. Andrea Calabi e Munlo Portugal, inte
grantes da mais alta hierarquia económico-financeira 
da nossa administração, naturalmente também fo
ram ouvidos e concordaram com a submissão do 
Brasil às pressões da tamfiia Dart, pagando-lhe o 
Banco Central em dinheiro, segundo o noticiário da 
imprensa e informações obtidas junto ao próprio 
Banco, todas as prestações atrasadas e, em bõnus, 
os valores de 2,2 bilhões reais! E tudo isto a uma Ia
m ma, apenas! 

O Sr. Andrea Calabi não definiu este fato como 
uma miserável extorsão contra o Pafs. Por que não 
o fez? ... 

O "caso Dart" - referido até mesmo nos do
cumentos que o Banco Central encaminhou aó Se
nado através da recente Mensagem n• 156, de 
1996, solicitando autorização para que a União 
realize operações de reestruturação dos bõnus da 
dívida externa brasileira - é aquele episódio que 
envolve o grupo norte-americano Dart Container 
Corporatfon. 

Os Dart recompraram tftulos da dívida externa 
no mercado secundário a preço de banana. O preço 
dos títulos brasileiros chegou a ser estabelecido com 
desconto de 78% do valor facial em dezembro de 
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1989. Os Uart compraram os títulos com descontos 
elevadíssimos. Conseguiram juntar US$ 1A bilhão 
em títulos da dívida brasileira e, por fim, exigiram o 
pagamento in totum da dívida. 

Quando o Brasil realizou o acordo de reescalo
namento da dívida externa no âmbito do Pland'Bra
dy, os Dart formaram uma frente de oposição ao 
acordo. Embora o acordo brasileiro fosse muito ge
neroso para com os credores (alguns bõnus previam 
a captação de um desconto de apenas 35% em tro
ca da formação de cauções que garantiam o paga
mento do principal da dfvida), os Dart fizeram tudo 
que puderam em sentido contrãrio. Eles se recusa
ram a assinar o acordo e criaram todo tipo de pro
blema nas Cortes de Justiça. 

Em resumo, os Dart não emprestaram um cen
tavo de dólar ao Brasil, não investiram um céntavo 
de dólar, e, no entanto, tomaram-se grandes credo
res da dívida externa brasileira. 

A argumentação do Banco Central é a de que 
precisava resolver a pendência com os Dart para 
melhorar a imagew do Brasil. Ora, o Brasil não tem 
imagem ruim. Ao contrãrio, goza do melhor conceito 
no âmbito internacional. Podia ter negociado sua df
vida com os Dart em melhores condições. 

No entanto, não vimos qualquer reação dos 
Srs. Andrea Calabi e Murilo Portugal a esses . 
acontecimentos que resultaram em valores possi
velmente superiores aos reclamados por milhares 
de investidores que, no passado, acreditaram no 
governo. 

E ressalte-se ainda, como oportuno esclareci
mento, que minha proposição apenas propugna no 
sentido de que os títulos de 1910/1911 sejam troca
dos por outros títulos no processo da desestatiza
ção, não importando em nenhum desembolso de di
nheiro por parte da União. 

Quando formalizamos nesta Casa uma propo
sição, seja projeto, seja emenda, o nosso objetivo é 
o de oferecer o ass!,Ínto a debate, esperando que a 
matéria seja aprimõrã.da pelas sugestões dos ilus
tres Colegas. 

Com a minha emenda, não foi outro o meu pro
pósito. Pareceu-me e parece-me que se toma óbvia 
e inafastável a obrigação do governo de cumprir os 
seus compromissos externos e internos. Cabe-nos 
definir qual o melhor processo para tais resgates, de 
acordo com as possibilidadeLdP TeªºUJO, mas ja
mais eliminar dire~os ou estimular situações de calo
te que beneficiem quem quer que seja, especialmen
te o poder público. 

As minhas inspirações, e as de Vossas Exce
lências, são sempre as de interesse público. Os de
bates e mesmo as criticas são sempre·bem-vindos, 
mas necessário se faz que sejam respeitosos e 
construtivos para merecerem também o nosso res
pe~o e a nossa atenção. 

Fora disso, terão sempre o nosso repúdio. 
Não será por temor às pressões externas qúe su
portaremos calados os golpes da maledicência e da 
injustiça. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente, so
licitando que sejam partes integrantes deste pronun
ciamento os documentos que anexo. 

. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. EDISON LOBÃO EM SEU Dis
CURSO: 

. 
Ambos os juristas fazem um longo estudo de todas as 

.Constituições brasileiras e transaevem abundante jurisprucf!!ncia 
dos Tnbunais Superiores para reconfinnarem que, à exceç&O da 
de 1937- de fndole nazi-facista, como dizem-, consagra-Se em 
nossa tradição constitucional e jurfdica a "proteção declarada ao 
ato jurfdlco perfeito e ao direito adquirido, seja por modo direto, 
seja por preceitos de maior abrangênda•. 

Acrescentam que não houve •a divulgação pública da 
conclusão das obras financiadas com as captações, ou seja, 
em nenhum momento se determinou a data de lnfcio de fluência 
do prazo da resgate•, pelo que asseguram, entre outras consi
derações, que •assim, quer por sua inconstitucionalidade, quer 
pela nulidade emergente do vrcio de execução, os Decretos
Leis n.Rs 263 e 396 seguramente não tiveram nenhuma eficácia 
jurfdlca•. 

Resumindo o resultado dos seus estudos. concluem os 
Drs. José Kléber Leite de castro e Pareio Gomes de Mello: 

•a) o Decreto-Lei n.11 263 e o Decreto-lei n.~t 396 
são inconstitucionais, por ferirem o ato jurídico pelfeito 
e o direito adquirido, que eslavam consagrados à época 
de sua edição, por constarem expressamente como ga
rantias da Constituição de 1967 e por se ampararem na 
tradição jurfclca nacional: 

b) as condições inscritas nas apólices da dfvida 
pública e nos decretos autorizativos de sua emissão, 
constltufraem relações jurídicas definitivas e incorpora
ram direitos ao patrimOnio dos seus portadores, não po
dendo, então, ser alteradas unilateralmente pela via de 
decretos-leis, por consubstanciarem atas jurfclicos per
feitos e direitos adquiridos; 

c) as regras referentes ao prazo da resgate e à 
prescrição dizem respeito à substância do ato jurrdlco 
perfeito e do direito adqu,irido; logo, não poderiam ser 
;rulneradas-por- -!eg!s!ação --SWJeNenJente. __ cuJa -~troat!vl~ 
dada é vedada pelo texto constitudonal; -

d) a falta de publicação do respectivo edital toma 
nula a execução do Decreto-Lei n.!~ 396 e, por conse-
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güfnte, Interrompe o fluxo do prazo prescricional nele 
previsto; 

e) a comurlicação do término das obras lguaJ.. 
mente constitui condição expressa de infdo do resgate 
das apólices e sua omissão também eUde o curso do 
prazo prescrfcional; 

f) a correção monetária não caracteriza um 
•pJus•, mas simples instrumento de preservação da 
moeda; é, portanto, juridicamente !feita a sua Incidência. 
desde a data da emissão das apólices, até a data do 
resgate efetivo, sob pena de enriqUecimento Jlfcito da 
União, de afronta às exígências da moralidade adminis
trativa (CF/88, art. 37) a de ofensa ao princípio da fso.. 
nomla, pois os índices de atualização se aplicam a to
dos os créditos da fazenda pública; 

g) a restauração dos direitos dos detentores das 
ap61Jces pode operar-se pala via judicial, com as des
vantagens que lhe são próprias, ou por kll nova, obser
vadas as exigências fonnals e materiais do processo le
gislativo, com maior proveito do Poder Público e dos 
seus credores. • 

O Deputado Delfim NeHo ofereceu declarações irõnlcas 
no bojo da reportagem de Veja que ora comentamos, esqueci
do, porém, que o seu decreto, de 1968, também alterou a seu 
bel prazer o prazo definido em diploma anterior como o da pres
crição. 

Um Decreto-lei ao regular d!vldas vencidas do Estado não 
poda fixar regras de prescrição que contrariem a sistemática ado
tada pelo Código CMI Brasileiro, monnente quando inova, sem 
ouvir as partes- como no detalhe dos 200 anos-, os tennos ante
riores contratados. O ex-Ministro Delfim Netto - signatárfo do de-
creto da 1968 que, para felicidade nossa ainda sobreviva, e so
brevl.ve bem com saúde e multa verve -talvez seja o Wtico brasJ.
tairo que não devia tocar no assunto, muito menos dar entrevistas 
à Imprensa sobra o problema, pois Isto soa no mrnlmo, como hl~ 
pocrisla. •. 

O Sr. Andrea calabl, secretário Executivo do Ministério 
do Planejamento e o Sr. Murilo Portugal, Secretário do Tesouro, 
também participam da reportagem da revista. tendo dtto o prl~ 
meiro que a emenda propugnando pelos claros direitos dos 
possuidores dos tftulos da Ofvida Pllblfca. é uma tentativa de 
extorquir o País. 

Ambos os burocratas, ao que parece não consideraram ex~ 
torsão o profundo mergulho que se dau no bolso dos contribuin
tes, aliviando-os dos mais de 20 bilhões de reais que se oferec&
ram aos bancos falidos, decisão para a qual certamente contri
buíram esses senhores pela alta posição de assessoramento que 
ocupam. · -· 

Os Srs. Andriii Calabl e Murllo Portugal, Integrantes da 
mais alta hierarquia econOmlco--flnanceira da nossa ·administm
ção, naturalmente também foram ouvidos e concordaram com a 
submissão do Brasil às pressões da famflia Dart, pagando-lhe o 
Banco Central em dinheiro, segundo o nOticiário da Imprensa e ln~ 
formações obtidas junto ao próprio Banco, todaS as prestaçõss 
atrasadas e, em bõnus os valores de 2,2 bilhões de reais! E tudo 
isto a uma tamma, apenas! 

O Sr. Andrea Calabl não definiu esta fato como uma mise
rável extorsão contra o Pais. Por que não o fez? 

O •caso oarr- referido até mesmo nos documentos QtJe o 
Banco Central encaminhou ao Senado através da recente Mensa
gem nv 156, de 1996, solicitando autorização para que a Unlão 

realize operações de reestruturação dos bOnus da dfvida externa 
brasileira -é aquele episódio que envolve o grupo norte-america
no Dart COntainer Corporation. 

Os Dart recompraram Utulos da d!vida externa no mercado 
secundário a preço de banana. O preço dos tfhdos brasileiros dle-
gou a ser estabelecido com desconto de 78% do valor fada1 em de-
zembro de 1989. OS Dart compraram os tftulos com desconlos ele
vadfssimos. COnseguiram juntar US$ 1,4 bilhão em tftulos da dMda 
brasileira e, por fim, exigiram o pagamen» ln totum da divida. 

Quando o Brasil realizou o. acordo de reescalonamento da 
d!vida externa no âmbito do Plano Brady, os Dart formaram uma 
frente de oposição ao acordo. Embora o acordo braSileiro fosse 
multo generoso para com os credores (a1guns bOOus previam a 
captação de um desconto de apenas 35% em troca da fomlação 
de cauções que garantiam o pagamento do prin~al da dfvida). 
os Dart fizeram tudo que puderam em sentido contnirio. Eles se 
recusaram a assfnar o acordo e criaram todo tipo de problema 
nas COrtes de Justiça. 

Em resumo. os Dart não emprestaram um centavo de dólar 
ao BrasU, não Investiram um centavo de dólar. e, no entanto, tor· 
naram·se grandes credores da dMda externa brasileira. 

A argumentação do Banco Central é a de que predsava re
solver a pendência com os Dart para melhorar a imagem do Bra
sil. Ora, o Brasil não tem imagem ruim. Ao contrário, goza do me
lhor conceito no âmbito internacional. Podia ter negociado sua df~ 
vida com os Dart em melhores condições. 

No entanto, não vimos qualquer reação dos Srs. Andrea 
Calabl e Murilo Portugal a essas acontecimentos que ·resulta~ 
ram em valores possivelmente superiores aos reclamados por 
milhares de investidores que, no passado, acreditaram no gover~ 
no. 

E rassaJte.se ainda. como oportuno esc!aredmento, que 
minha proposição apenas prcpugna no sentido ele que os titulas 
de 1910/1911 safam trocados por outros tfb.Jios no processo da 
desaotalizaÇAo, não Importando em nenhum desembolso de di
nheiro por parte da União. 

senhor Presidente, senhoras e Senhores Senadores. 

Quando lormallzamos nasla Casa urna proposição, seja 
projeto, seja emenda, o nosso objetivo é o de oferecer o assunto 
a debate, esperando que a malária seja apdmorada palas suges
tões dos Ilustres COlegas. 

Com a minha emenda. não foi outro o meu propósito. Pare
ceu-me e parece-me que se toma óbvia e Jnafastável a obrigação 
do governo de cumprir os seus compromissOS externos e inter· 
nos. Cabe-nos definir qual o melhor processo para tais resgates, 
de acordo com as pOSSibllldades do Tesouro, mas jamais eliminar 
direitos ou estimular situações de calota que beneficiem quem 
quer que seja, aspaclalmenta o poder ptlbilco: 

As minhas inspirações, e as de Vossas Excelências. sl.o 
sempre as de Interesse público. Os debates e mesmo as crrtlcas 
são sempre benvindos, mas necessário se faz que setam respei-
tosos e construtivos para merecerem também o nosso respeito e 
a nossa atenção. 

Fora disso, terão sempre o nosSo repúdio. Não será por ta-
mor às pressões externas que suportaremos calados os golpes 
da maledicência e da Injustiça. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Preskiente, sollcttando que 
sejam partes integrantes deste pronunciamento os documentos 
que anexo. 

Muito obrigado. 



304 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho !996 

!:ICJIIITOJiuo 01. AOYOCACIA .1. SAUI.O JltAMD8 

--~- ... 
sao PUB. 16de 1or11 de 1998 
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Ot. Fr1nosca AnNnret. Mlotl ~ 
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1m' Sta. \ 
Ora. Uvtl ~.,..,. Lan'ICI 
Bjp M J!!rttjm 
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O P:ul<lanto di llepabllca dGI. Etloulao Ualdoa elo' BraaU. 
-ado toa autortzaçGoa 4la11&idu ao ..a. :o. a. O. dllol n. t.liO.dl 
<lo 1:1 di ID\'Cnlra elo tiOt. ar!. :1:, a. LVI. di lo! D. ~ 
aa 11e ""•••"""' ,... .,,.~. " art. a·. a a-. d& 1o1 a. t.t=t. di 1$ 
dt d< .. :nllfO do IIIID, dalnll: 

.\rt. t.• l··(c:ft o ~UDIIILI'O d1t 1-'nAttiÚol o.utorizndo a ewUUr 
l:lillOifect atr~ rl qurtnUa. L!tt JO.OOO :OOUtl, IIUI c)Ct"U;,rer llO P'olfU• 
tnentc de tltt'llla.cli.:tl \"t'nc::idlla e f'CT.;" \'t'ncer doa rouuaclOI colo• 
hL'IdOA pelo tJO\'ernn da. 1Jn11G pcra a. coultrucc::lo dn• e.trndaa 
~0 (tt·ru .\lll1.lrh•& O .\liUno~. ~. l.u(& 1L I:&XUlf, J•nJlrurr.'UmM\tO d& 
do Sotn"ll t• l!t•nlr·at di) lli'' Urand .. tSn Snc-tro,. Thnln\ & l'toJirtd. 
.,ano l-'umJu a C'I'U~ar, Unqui " tt. Jlur.ja e out~ linha ror• 
roD.I que 4el'\'em a li .. AI:IO do• .&ilAIIOI. • 

ArL :.• .. u at.oUcr• de que!' tm11 o arU;a aa(cçedeuf.o aarlo 
nomu1Ath·nl. do \"&ler' de i :uou• e.a;da uma. \'eaot'n\o o- Jura do 
:i t::·. JII\Pt-L an aunn. ,, •tti'Ad ••• "'1"1 & •t•HI .w: n-trra u dccn:to 
o. 1.330. do ~8 do Jono!ra do too:!. 

Art. ~. • O J Ul'O da"~~~. "I utnlu lll"ni pqa 11"11lUilr.llmcmta a 
Ca.lu de .\martt.mcto o ua.s Deltpetaa Jo'Lt.:aea n01 l!sb.U... 
"' Art. "·• A amortlzntlo IPft. teü.& ua ndo do meio por 
cento ao anno. & 111rt1r dattaolll quo ao MtUi:' ao da larmia
t;lo du obra-., por medo de! C!'Otn1JI'8t qwuuia u apotltu .. u. 
venm abaixo ciõ par. t por 1ortoto.. qua.lld..t aU'\"arem, ao llU' ou 
aotm• do!lo. • 

ArL 5.• Oa ULulo• ~~~~~ forom om!Wdoa 10oarlo dD rarouU& 
do Uo\'frno t'l doa \1rhil!$in• a Jta~t qua u lois coaeNem 41 
apollcea ora on1 t rcula.~. 

nliJ do lam:lro. !!J ... ~ maroo de nu 1, 00' dA. Indt:p.!n!.ls:ndll • :::s· ú;. lk•,Y:bllca. 
lflllJID l\. U.\ l-"u$11a:.l.. 

ltUdaco AnloHiJ) rb: Su.lk~ 
1. I. $N6ru. 

DECUETU s. 8.l:il- UK 18 UK .\UOft'O ug lUlU 
'· 

J.•~ • lU.u...n. .. ~ a .-iUir a..UC. a&ii I ~ A 
::o.utD:QQat, .. ..... .. .I :"! Jl&pli .... 

n l•rr.:.idt•nlt• da lll=lmblia ~ E:d:ulo:c t:nido:~ 1ln UraziL 
u~oru•j., dõb autorrzacUell cunt.idu no art.. :: IL 11 tl~~o lei n. 1.180. 
tk!l :::'i ·J~ revt~n:iro de 1901. ar&.. 18. u.. v r. da lei u. ::: .. :~:!1. &: 311 
de ·i~bro de t.I09. • ut. t•, J :&-, da. lei u. 1.1:1, da Ui de 
dcto.::uo1·u d..: 190:S. i.lecreta: 

.\tt. 1.• Fieu. u lliaisterio da 1-'nzenda :utnriLaclu a • .,uiUir 
;a!)Ol:t:ea ate i ttu:llltia. de .:0.000:0001. PlU& 01:1:\Jrn-r a.u I.UP
mll!atc. das prestac6tls veocidaa e por vencer d~ eoatrad~ ft'· 
l~bt;'3-dOs pelo Go,·erno du. Uniio tnara. a ootLStru~·l,:iu da.."' Ea. 
traau dt!l Ferro 1\Jadeira e Maworé. ::L Luiz a t=..axia.f. l•rulnnp
mcmo d:1 de &braJ o Central do Rio Gnuule du Xorte.. 'fiwbc'
l•:t:t~ Euudo u. Uru~o..mY. lt;tqui a S. i:lorjll \t oulr.&3 liahu ter
re:.t'f •IUtt: ~rnm ;i lipçio doi Es'-dol .. 

.\t·t. ::: ..... \. .. ~mnlic•~ do · •1u1• trula n arti11"0 ::aatL"O.oclcnto 
:o•l':\•• nnnlmath·ali. du "'lllor di!' I :000.. e:uJu u1n:1. vcPt.'el"iio u 
jur .. •h• :. ;;. lJ::t.I~L :tu ;mnu' u ~riu do LYIJO a que *" n:tc:n: u 
1!·:~::-··lu n. í.:s:«r. tk: :.1S tJu j;u11:i1'0 tlu uro::. 

, .\ri. :t~ n j11ru tk":::~":" lilulua i:K!riÍ tlllKO .:iCIIIt.~trnlureuh! na 
t.:au:.t •h: .\murir:cu:iiu ~ urus l.k:h .. "tJDCiWii Fisc::t.-=- UOif K:sl.;;adw. 

- .\a·t. \." .\ amut·ti:c;~t;:;iu :ott.'l'ti feila ua ruiu dt! mciu lM.U" 
,.,.u··· ouo ;aunu 01 t•:at'lir WltiU••IIc tJ.Ue :lU :1~ir ao da lt.!l'IU;innçiiu 
•l:t• "lil'a•. 1•111" mo•iu tlt~ t.VUIJit'tl. t!tuUlllu a:1 attolic-t.~ tslltl""e':'Clft 
:atta.:"\•1 olu (tar, •• pt.K" soa·tci~ •111audo •~th·erem au tJQl' ou :11:'1111:1. 
·lt·l!··· 

"' .\1'1. :..~ l):t latuln:s •tHe fua-e-111 ••millidu:t p:uiio da. pnmliu 
olu ''"\t'I'IIU C' du"" !tf.'l\>'dt~inll C' i:t~:IU,:Iiu 1(118 h leiã collcedeW ~ 
ato ... h~"f ura em ctn:ulaçio. 

lltu dt• Jouwtro. UI de usoalu y.,. HJlU, l:SY.. da luck:(M:U.ÚI:W.:ia. 
.:- :.:.: J.t lb:publicOL 

Nu.u l1t:t;.t."CJU. 

Lc:upoldu !it: Bulhüa. 

DECIIETO N. 10.135- DE ::S DE >L\1!1"..0 DE 1913 

~ • Waia&aie da 1"ualla a .-u1r ql8llcn at6 • otUnW. q 

... -, ..... l_ .. ~ ... -

0 PrMfdcmt& dD Rei>ubll!ll. d'll ~ aràrio,; -à;, Bm•1, 
US3Ddo dus 3.UIIOr'imc4es COilt1das ao art. t•, a.. u. da let 
a. ~.180, da !S de tavereiro de tOO.fi; art ... t·~ .J :r-._~ l!i 
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n. t.t21l, do· t5 do dozembro de 1903. e :ut .. 3Z.. a! inca L v 1, da 
lei n. :.35G, d11 31 do dt!zombro de 1910~ revigor~ pelo 
art. 38 d& lolll. 2.Si4, da ó de janeiro do :uma pro:omo P .. -
sado, deereta: 

Art. I. • Fica o MlDi1lerlo da Fawula autori=!o a emilllr 
aJIO)Ices lllá a. quontia da SO.OOO:Ooot, li&POI. pan ocoorror ao 
pogamonlo da preotaç6os .....mdu e PGr vencer du contra
- celebl'lldos pelo CJovl!l'IIO da União para a. cooslrUCC11o das 
estr:lda.s da rerro llladaln..llamor6. S. Ll1iz a Coxi:ls. prol<m
"""""lo da do Sobro! e Celllral do Rio Gr:mda do Norte; Ttmbó 
: PrcpriJi, .Pauo Fundo a U1"'QCWWJ'. I.bqui a S. Borja e outcs 
lirdlu ferreu que sernm 4. Upçio dos Estados .. 

Art. 2 •• .a. apolicoa da que ln.!& o - ontceodm~ sem 
nominattvaa, do va!or de t :UOOI cma uma, venceria a Juro da 
5 IJW. papeL ao anuo o :seri,o, do Lypo a que se retere o decreto 
D. 4.330, do 28 da jaumo da IIIOZ. 

A.rt. 3.• O Juro desses ütulos seri. pago semestralmente 
D& CAim do ~ o DU dofopoiu r!.sc:leS do Tbesouro 
Naczoua.l DDii EstAdos. 

Art. 4•. A amort1zoç1o sori relia ua razio do 'li ~ ao 
IJIDO, a coutar daauolla que se ...,;r ao da torminaçio das 
cbru, por maio de compra qumdo u apollces I!!~ 
ol>a.isD ao (l&r o por so:toto quaDdo ..uv...., ao par ou= 
dolle. 

Ar!. 5. • Os titules qna r orem emlWdol gosario doi pri
vilegies e isenções que as leis concedem áL apolicea ora em 
circulação .. 

Rio de Janeiro, 25 de marco da 1913, 92- da Indcpendenef• 
a .25• d:l. Republica. 

l!mi><D a. » Fo,....,.. 
FI ci#o ADtmliD da &rllu. 
IDMB-Ga~'nn 

DECRETO N. 10.136 -DE 36 1111: JWIÇD D& IVI3 

.Aka u ~ da P.und& o tf'ldUa de LIOS:111UU. ' 
nn.a·-~-._~ .. 1112 

O Presideute da Repub!~ dos Estam>. tl'nid01 do Brozll, 
á vista do disposto no m. 37, da. lei 11. t .. s . .u. de 31 de de-. 
zembro de'l907, revigol'Uio pelo a:t. !Ol da lei 11. z.~u. do 

l'odw ltlocaun-t\1l3 (Vel.l) H-

(i~Jf~ 

. t'é;'!mibrn6m-.f~ ~,..,{.; _.:.../~ 
·:1k:4w~~;~ku~fr_,..#,.;, 
J.:~.,~r,,_//p.~m/Jw.ír,. 
,({, Jmi ;M,r "" ,_pi'l:""!'foP.8Pr-""./n-/m 

,..u/w"'"'. ·"""' ;t:':.,.~"'"''· <ff',(t;. ;,~ , , , _,;;, ~z·i·; . 
• ~ ..... A!IIBI:.w;'tn: . .,.~ .... ~ 

lfi~.-h-7~, .f;t~,A:..-d.-:dr/7..,,..;~,!-' 

f!W-:r•· 
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DECRETO N·~- DE '4 "" JANEIRO DE '9'2 

Autoriz:t oMinisteriG-41. Fuc.~&.:u:mit!lr apotlcesaté aquÁntfa. de S!J~:ooct: 
do ;uo da ~l~~o papel 

O Presidente d:t Rqmblic:t dos Est1dos Unidos. do Br:WI, 
uszndo d:ts :mtorit.:acõesOJDtida no art. 1•, u.. n, d:l lei n. x.xSo, 
de :15 de fevereiro de I~art. 1•, § :;-. daJein. f.t2Ó~ de 15de 
dezembro de I91J3, e an. 3'2- alinea L VI, da iei D. 2-35Ót de sr de 
dezembro de !9!0, ~o pelo art. as da lei .. •·5+1. de 4 do 
corrente mez,. dec:ret:l. : . 

Art. t .• Fic:t o Mlnimo da Fmoda 2IIIDrizado a emittir opo
lic>s allÓ a q=da de so.aoo:OX$ pua oa:omr ao pagalllellto de 
p=ç6es 'fe3cidas e per .,..cer·dos amtrll:toS ~pelo 
Governo d:t Uoiio pua a """"""cção d..,. estndas de i:rro llo· 
dcir:1-Matooré, S. LUiz a Caxias,. proloog:unento da de Sobro! e 
Ceotr.tl do Rio Gr:mde do Norte, T'JJDb6 o Propri:i, Pouo Fundo 
a U~y, I. a S. Borja c outr.ts lia.has fema que senem á 
ligoçáó dos Estidos. 

o • .ucçreto-lel nt~lP. de. 31) de ·agOsto. 
de·· 1966. Tencendo os Juros de 3'% 
(trts por centoJ ao ano. nas opera ... 
~ões de natureza .wclal e de !I~ fqu& .... 
tro por c~ntoJ ao ano. nas de proje
tas cooperativos e outros. 

I 411. Realizada a a'al!açio JJrerista 
no ar-Ugo 3". z;erA outiJr1ada a t.$Cri• 
tura defluitlva de ccmi)ra· e venda. 
feito o acrrto cablvel,. & fim de que 
sejam mantidas as porcentagens es
tabeleclda.s no parágrafo 2~ déJte ·ar
tlg;o. 

Art. 3~ O preç::» de nada .seri. o Ya
lor. atua.l do ~óvel., apurado em· aq .. 
llaçio ConJunta, diretamente .ou por 
delegação, pelo. INPS ~ pelo BNH. 

I tt Occrrendo dlscardAncla sobra 
o valor do preço. decidirá. lneeorrl
vetmente. o Ministro do Trabalho e· 
PrevidC:nela. SOcial. 

f 29 Não sendo linJ'UtiYel aa INPS 
culpa pelo :r.tra.zo. Qeconidos mais de 
6 (seis). meses da data da.· ataltaçAo·· 
sem ·que a venda. tenb:a. tldo etetlYa
da. o valor ·do imõvet serã. atuallza
do segundo os lndtce.s ae correçio mo-
netária. na ronna. do clt.ado Decreto-· 
lel n"' 19. · · 

Art. 49 Os. contratas referidos nos 
pa.rãg raros 2" e 49 e do &rttgo :&'l serão 
feitos por lnsttumeJtto particular D& 
forma da L~i n9 S.D49,.de 29 de julho 
de 1966. . · 

Art. 5"' o B!-nl. pna os fiDs d~te 
Decreto-lei, orient.srã as entidades ln• 
tegrantes do Sistema Financeiro da 
Habita.c;lio, no se-ntido de que o.s res-
pectivos projete; de construç..'\o sejam 
formulados· em condições de aprova
~ão. no prazo mâztmo de 30 Ctrlnt&) 
dJas, pelas .. repartlções competentes. 

Art. s' O dispOsto no 11om XI dO' 
art. 8"'. e lttm VII do art.. 12 do De
creto-lei n' 72. de 21 de oovembro 
de 1966. não !e apllez às operã.çôes 
do presente Decreto-lel as quais se .. · 

rão submetidas. ao Conselho Ftseal do 
INPS e ao Departamento Nacional de 
Prevldéncla. Soclflll. sOmente após con
cluidas. e p:tr& rins de homologação 

Art. 'l' o INPS nio pode:é. aplJ .. 
cn, en\ dt$peSRs de custe-lo. o resul
tado financeiro das ooe-rações decor
ren.t.e.s dês~ .pecreto-lel. 
Art~ · 89 ~te Dtcreto-1el · rn&.ran\ em 

vigor na data de suR publlca.çAo. re
vogado o. Decreto n• 59.225, de 16 de 
~etembro de IJ, e demi.ls dfÍJposl: 
çlle:s ern con'-=~Jo. 

BruOla. 28 de fe\"Uelro de 106'f; 
1469 da. Independ!ncta e 79t da Re
púbUca .. 

H. casnuo BiiAl<co 
Edua1do · AQusto Breta 

cü .Narmllla. 
.Roberto CampOS 

DECRETO-LEI N• 2dJ- DC ~~ DC 
I"E''DEPP DE 1161 

Autol'lm o rapale de tliulos d" Dlvt
d4 Pública ln.temcz. Fundada Fe
der«! e dd: oittnll: provtcUnci«s. 

o Praldente da. República. usando 
da atdbuiçAo que lhe confere o I 2" 
do arUco I' do Ato Jnstlt.uclonal n• 4. 
de 1 de deambro de 196G, decreta: 

..Art. 1' · E' o . Pod.~i' ExeeuUYo au• 
torlzado a prorilonr ·.Ô rescate pelo 
valor nominal lntecral ou residual~ 
acrescido dos juros veDcldos e exigl
veis na data• ca- sua eleUn-çl.o, dos. 
Utulo:s 00. Divida. Pública Intem& 
Fundada Federai. que nlo possuam 
cláusula. de correçio monltárta. exce
tuados aquiles a que R refere o De .. 
creto 542h\, de 24: de Janeiro de 1982 .. 
do conselho de MlnistTo:l:, obsenadas 
a~ dlsposlÇões e&te Decreto-lei. 

Art. 2' Nos c:w.sos de Ut.utos nomi
nativos p.vadcq; ou vinculados, In
clusive ·por YJI. · judicia!. o resgate se 
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processará a.utomátl~ e obrlgatõrJa
meote com a subsc:rl~o de Obriga
ções do Tesouro Nacional de que trata 
a. Lei n9 4.357. de 18 de julho de 1964, 
de prazo de 2 an03, modo.Udade no
mtnaliY& endossável, no valor de 
NCr$ 10 (de-z cruzeiros novos~·- para 
os que Uverem cravames estallelecf ... 
dos a~ 31 de dezembro de 196fi e no 
TBior vigorante na. da.t.a do vlncuJo, 
quando posterior àquela da.t.; e em 
nt~da corrente a fn,ção de múltiplo 
do valor vigorante, se houver. 

Parágrafo único. As Obrlg·J.ÇÕCS 
emitidas DA forma dkt.e artigo. bem 
coma as (rações~ em dlnhe!ro. serão 
depositadas uo :S1nco do Bra.sU S.A •• 
ficando a sua movtmeutaçio su)tiLS\ 
ã.s mesmas condições. Que antes pre
vatecistn pRra os UtuiO:J resgatados. 

- Art. 39 Ser4 de· r;els meses, con
tados da data di) lnlclo da e::cecuçflo 
efeUVÍt- dus re.pecti•os sen1çoS" - a 
ser dlvulcada em edital publlcac!o pelo 
aanco central da RepübJtca do Bra-
111 - o prazo de apresentaçlo dos 
t.ltulos para rescste. lindo o qual seri.' 
a dlrida, Snclus.lve juros, considerada 
prrsctlta. . 

Ai E. (f A Pa.rttr ·da data da publl
c:sção d!ste Decreto-lei, as at.ribuJ
eors da Caiu. de Amortlzaçl.o, pre
Tt.stu nos Decretos :ns. 3S.912.- de 21 
Cle julbO de 1954. 42.915. de 30 de 
aeumbro de J951 e 54.252~ de 3 de 
se~embrô toe 196-t. serl.o tranderld'll 
para o Banco Central da.· República 
do Brasil. 

Art. · s• Para •·tender aos encap:05 
ctecornntes da execuç:lo d~ opera
côe.J- e serviços "Previstos no Inciso n. 
do art. 11. da LeJ n' 1.595. de 3! de 
dezembro de 1964. e. ainda.. M des
pesas corn os resgates •utorlza:dO$ no 
prts~nte . Decreto-lel, ttca tnstlt.utt!o 
junto ao B~co central da RepUblica 
do B::a-:sil tfin •Fundo de Resgate e 
contróle da Dlvid:t Públlca Interna 
.Fundada FedeHI", que terâ coolo re
eur.sos: 
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al crêdHos orçantentlrios sup!e- de seguro e de capitalização, na for-
mentares especta. Is; · · · rna. das Leis ns. l. H4. de 26 rle no-

b) parc~la dos rretzrsos obtidos cõm .Yembro d! 1951. e :J:.9i3, de 26 de no
a colocaç~o de tltulos federais, me- vembro de 1956, serão ma.ntidos lodl.s
~!ante deHberaçio do Conselho Mo- ponivels no Banco .:-:acional do De-. 
nrrãrlo N~dontl. por proposta do senvolvlmento Económico. tBNI>E) 
Ministro da. Fazenda: pelo prazo de sels ano:>. a contar da. 

c, quaisquer resultados tavo:-ávets data de su::\ efc-linçâo, e a. par!lr do 
produzidos pelas operações de compra sétimo ano serão restituldo~ em tspé-
e venda de Utulos püblh::as federais cil?, acrescidos do. bonUlcação a que 
realizadas na romta do Inciso Xl. do se refere o &ft. 5°, da Lei n~ 1.628, de 
artigo lO, dl\ L~l n• <t .595, de 31 de 20 de junho de 1952. ob:decklo o es· 
dezembro de 1S64: e ~ quema de 1\mortizaçào con~t.ant~ _do, 

dl recelt~ts eventuais. a critério da nrtlgo 29 desta ültl.rna Lei. . 
Conselho Monetãrlo Nacional. 1 19 Aos depóslt.os de que tr~là ·~te 

Art. li" Os tltularrs de recibOs do - -•· d ti d 
ad!ctonal restltulvel da impósto . ~~ artigo serJl,O lHIOn·l cs. -a par r o 
renda lnstltuldo pelas Leis ns. 1.474. sexto ·ano. Juros & tasa da 5~ (clnco 
de 26 C! novembro df!! 1951 e 3.913. por cento) RO ·ano, pàgãvêls 1e!lles-· 
de 26 de novembro de 1956, poderão iratment~. 
utlllzâ.-los como lorma de pagamen- ~ ~ 2? Em caso de comprovada fór
to do lmpôsto de renda d~vldo. a 
partir do exerclc.lo de 1967, ob.servarla ça mnior, a Juh:o do Con~elho Monc

t:\1 lo NactorYtl, o Banco Nactonal -.ia 
• :seguinte escs.J.a: · n~:-sen\·olvintcnto Económico· podera. 
Recibos UtUização rctnrd3-:- os rc~:olhimeutos doS" deposl-

~e: em: tos o!J proc.:dcr a sua re-stituição em 
1953 ........................... ~ ... J96T pr3.7.0 inferior ao p!"evisto. obstrvan-
1959 - - 19~8 do- S!! as é.:mais ~is;:toslções les:als. 

~:~~ ~:~::::-::::::.::·::·:::~:::::~ -~~~: 1 3o N& hipótese de restituição 
:1962 .............. : ••••• :.h.:-,- 1971 antecipada,. a bonlficaçã.o a que se 
J963 .·,···~·:··:·:::.-';_::t'•·:-:·;:··~-~-·: 1912 nrero'! êste artigo serâ proporctonal 
19G4 ............. -•••••••• "":.;... .1973 ao tempo decorrido, n-1 basê de 5 ~ 

I t• Aos Contrlbulnt:es do ImDOsk : <cinco po_r êento) ao ano. 
de Renda que recolheram, em 1P5l, c 
adicional restltuhel de.que trata tate Art. 8? As d!spostçõcs dêste De-
artigo. nos Estados da Guanab&t'&, crftD- lei não desoiJrir,am o· Banco 
Rio ele JaneJrG, Minas Qerais e Slo f'/aclon::Ll do I>Psl"nvolvimcnto Eco-
Paulo. exclusive a Cidade de SA.o nc.nt!C'O de c-:tnthmar recolhendo ao 
P.aulo, capital - fica as..w,UNda a 'TP.souro Nacional, nos pra?.os previs· 
utilização dos respecth·os recibos DO tos. na legislação a11t.erior, as Jmpor-
pagamtoto do lmpósto de renda no Undas devidas cm decorrência d::t 
exerctc:o de 1961.. :trllciotul rNeridu no artigo &'. 

1 2'1 o~ recibos rererente.s a reco- Art. gq os Utulos d·:t Divida Pú· 
Jhimentcs do adicional enntua.Jmen- btica. Feder·al, ~tadunl ou Munlclpal 
te orcc'!SS2dos após J9&l poderão ser pas~arn a. ser insu.::c~ptlnls de _grau.-
utillzados na. forma dêste artlco. &pós mes de qualque!" r.aturez~ que tmpor-
o tran:!:curso r!-e prazo ld!ntlco ao d·l tem na obrigatoriedade de as repar-
_escala acima. tiçóes emitentes ou seus agentes e:ter

crrem contróles prévios esJiecials 
1 39 Na eventualidade de o tltular quanto. à sua negc-ctabUidade. a_o pa-

<1o recibo~ ou sew herdelros ou su- f d 
.:::tSSOres, não mals estarem obrlgadol garn.:nto de jures ou e etivaçao o 
a apresentação de declaração de reu- resr.atc • 
cUmeotos poderão, dl!ntro dos prazos l'.lr:i..,rafo único. Nos ca~os em que, 
estabelecido nestes arUgo. ceder. os por de~i.são judicial. torem cabiv~li 

·f!eus di!"eltos a terCdros. ou r~quenr rr~triÇÕE'S de qualquer natureza com 
a d!volução l.:oladã.. "da lmport:\ncla. relaç~lo aos tltulos referidos ntste ar-
uo Ministério da. ~enda. t:;o. 0 Jui7. ·competente dE-terminara 

I "' A não. utütta·ção dos r~cibos o deJ;Ó5ito dos mesmos !:lU estatele
na forma ~ nos prazos pre•·Jstos nes- c:imento ban~:ârlo sob o contr~lc da 
te art:go lmport • .uá em preserlçio dG Unhio, d(IS Estados ou dos Mumclpios, 

1-' di i 1 crtc.!t-ncitt!lC.~·os: a reprt'Scnta!". os t.l-
dlt·~lta à~ restltu ., ... o do a c on:-- • • tulari!"S respectivo; e determinando o 
· 1 5' F1ca rnogadci o I 69 do ar- d~stino a S!'r dt"do R.s hnpõotincht.s 
t.lgô 15. tia L~l u• 4.506. de 30 6e no- p:-er\·~nif.nt.es do ~ec~bimeuto de jur03 
vembro de lSS.J •. assegurando-se aos ~· 1-c-sg:lte. 
que s~ ·uJerem das disposições n!le 
re[erJdas os bf!!neUclos d~te artigO. 
desde que r~pressa. a lrrnOBi.nlment.e 
desistam da opção mencionada. no 
reff!!rido pR.I'tigrafo. 

Art. ,q Os depOsites co~pulsó:los 
etetuados eom base no tnscrernento 
das reserns têenlcas du companhias 

1\.rt. io. E• o Poder Esl!cutlvo au
turt;·:ulo a t.ransf~rir ao Bnl!co Cen
tral d-i\ Repúblicl\ do Br:tsil os ImO· 
.... cJs. instalações, 0.1Õvels, vciculos e 
C~rn~l-5 pe:-tenccs t:tit[zoados uos .!;crvt
·:<;,;. nntl!ri<:•:·mcute n c~rgo d::l Cal:oca 
-::- Arnorthação. 
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l'ar:igruro único. A tnm::fcre11tla 
~· p: 0>:-t•.:!-a·:-á com n lnCOfl>í"lrll~.;.i.o doi 
''""!!; a'J 1>-'trlnu'tnic, "do llanco Centntl 
'.t 1:.:-p:ibllc::t do B:-.,gil e c:-t:-dito do 
.:•l•'i' rc~p~c!lvo; n se!" 11.-.:.Hio me
ii:rut·~ fl\•nll:n;-iio prédn, no Fundo 
•: !•r·iu:t:v.lrJ IW onlil:l.l 5~. 

· Art. 11. Fica o Poder Executh·o 
autorizado a. abrir pelo Ministkrio dJ. 
Fa:>:enda o crédito e.:;p~clal de NCr$ 
25.000.000 (vinte e cinco ntllhõeo.:; de 
cruzeiros novosl destinado a. suprir 
recursos ao '"Fundo de Res;a·e e 
Contróle da Divida. PUblica Intern.1. 
F'undada P~deral." 

l'ar:igra-ro Unlco. O crédito s~rá 
regtstr..:ló"J e automA.ticamente dlstri
buldo ao Tesouro N-:tcional pelo· Tri
bunal de Contas. 

Ari. 12. O Conselho Monetâria 
Nacional expedirá. o Regulamento 
Cêst.e Decreto-lei dentro do prazo .te 
90 (noventa) d:Rs a contar da da:a 
de sun publicação. · 

.Ar:.. 13. Ressalva.des as di!t-e:-m.
n-!r:;Õ€5 expressa.s 110.3 artJgos 99: e :.t o 

·presente Decreto-lei entrar:i em Vljo:
na data da publicaç-ão ~·:) seu P..egu
laotento. 

· A1·t. !4. · Revogam-~ as disposi
~Õe!! em contrãrio. 

Brasilla~ :28 de C~verelro··de·- 1967; 
ICS'i' da Independl:ncla e 79" d~t Repu
bli<:a, 

li. CASTEU.O BtU.NCO 
Ocfavio Bulhõ~ 

DECRETO-LEI N° 26-t - DE 28 oc 
rt\"t:R.ElRO DE 1961 

Dispõe sóllre a Tarifa. da.t Al/tlnd.~gas 
e dà outrcu prOt:ldcncia.s .sõbre co
merçio e:z:tertor. 

O Presld~nte da RepUblica., usando 
d:ts atribulr;~s que lhe confere o :3:l
ri!.grafo 2~. do artigo ~ do Ato lnJ
tltUc!onal n~ .J, de 'l de d~zembra ::2 
1966, dccretu: 

Art. 19 Na Tarira d·!S .-\lrãndeg:-:ts a 
vigorar a partir de 1~ de Jnarço !:!~ 
lSiil. as atiquotas. pubtlce-:las em 11-:J:!
.xo ao Dccreta·Jel h;!< fõl, de 28 t!e ou· 
,·cmbro de 1966 lnclusn·e com 1\S a!
lt'rnções apro\~ta:t:-- pelo Conselho cta 
l'olttica Admmeu a nos teunos do :~:
ltzo 2.., dm1uct~ Dee1·:lo-Jel, solr~rlo 
tL·3 scs-uiut~.s mtldi!lc:•çõeos: 

de J20~~ p:na 100~:,0 
de IOO<"f pata ao~ 
de so~;, p::trn 65"':· 
de 11J~ó "parn 55~é
dt~ tiiJ.C:ó parn · 5·l~; 
de 50% para 4D$ 
de .to~ para 32~ 
de 35% para 28~ 
de 30~ para 25%
de 25're p:ua ~~ 
cte 20~ para 1M~ 
de 15S~ para 12-r., 
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1 1• Perman~cern Jrnlteradas as 
aiiQuotas de lO';õ ou lnCcrlores. 

f 2'l A Tarifa das AHãnde-gas q~e 
acompanha o Dtcreto-lcoi nq 63, oe 21 
d-: no~embro de l9SG serâ repubuca
da no Drarto 0/fcial 'COm ~s alterações 
det~rrulnadas no pr~nte Decreto-•~1. 

Art. zq Com o dlsposto no artigo 
anterior, cessam os -erettos do Decre
to-lei 1111 169. 1::1~ H de re\-·rrelro ce 
1967. excluslve quanto ao dUpooto mJ 
paràgraro Unteo do uugo 1~ do re
ferido Decreto-lei. 

Art. 3° O Poder Exec:utfvo Uca au
torizado a cstabclect'f" .. "t.rn'iés de De
creto ouvtdQ o Cons-!'lho de Polltt-:a 
Aduaneira, apOs as negociações para. 
recompo::-ição da t.is:.a. III com as Par
f.es Contratantes do Acõrdo Ger&l de 
T!.rllas e Comércio !GATrJ. as slt
quot.a.s deflniti•oas 4 TI&orarem na re
ferida I.tsta. 

Art.. 4"' A parUr é 1 de julho de 
nsa paS3a a !~r lacuJtati\'a a ulihza
ç:!o dos ~enio;c.s de despach:mte5 
aduaneiros. nas o~r~ de comér
cio rxtertor. de QU\llguer mercadoria, 
ret'I.Jizadas por qualquer \"la. 

I ta As o~rn.çôes a que .se rder~ 
o presente a.n.tgc podrrã.o ser p:-occs
s.ada.o;. em tõda.i os seus tn\nJite.s Jun
to aos órgãos competentes, pelo· dono 
ou consignatàtlo dn IQ.ere«dortl\, ou 
por qualquer a~ent.e por et~ llvrerncnt! 
ercd('neiado. 
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:t~ Os d~pachanle.s aduanll!'lrus 
psssnrt. a co;1.slituir-se sob a lorlu'l 
de p~ssoa jur!dlca, como profls.sietmu~ 
Uberal.s, de acórdo com n legl~lac;ão 
em "rigor, e na !ormn que dtspuS'!r o 
I"C<lcr l·!xecutlvo. 

I 311 Os despKchnnte.s nduanelros ~!io 
llr.~s p:1m e!(t>rC<-'i ~~u CJU p:ut.Jclpnrfll::n 
de qualquet· outms nti. id:uh·s. relatl
'l~ h liYre lnic: th·n. 

1 49 A ieJo:JDt·~Rtf'lo dos rle.~pnr:hnn
t.cs. QUkn<bl reall·t.nrt:n ~rnlç.:>s. ser:\ 
h"Tt'CUICUl(: COn\':!lli:'H")!JtHln ~JI[t":.~ (>S 111-
lrt'('.~<;."Uitl" C 11:\r• p:~;'f rtl., rlll IH'llh!l~ 

mo. hipótese. ser recolhida atravt.<; das 
teparticõcs adul'n~ira.s. 

Art. 59' O disp-lSto no artigo anLrr!or 
aplicn~se a_ pnrtir de 1 de abril de 
~96"1 M cxportaçôes de produtos b1~ 
duslrlai~ e a. partir de 1 de ag:6st.o 
de J961 aos demais produtOs exporta
dos ou Importado.; com o regim-: c:e 
.. Dra.w-back'', fnt trânsito ou re~e:c· 

portados. 

Art. 6'!' O Comércio lnte-rno de qual
quer mercadoria., tnc:lusJve por Yia doe 
cabotagem. lndepende do despachante 
de qualqu-::r espêcte •. 

- Art. 'J'l' Fica extinta a obrl;atorle
dade de despachantes estaduais nu 
operações de comercio exterior e de 
com~rcio interior Inclusive c!~ eabota
gem. por qualquer via. a partir de 
1 de abril de 1961 .. 

- 5.05.30 - Muse•J Nacional d~ Briil!t Artes 
259.1.0849 - Reer1ulpamento do Museu 

4.0.'0.0- Despesas de CapH.al 
4.1.0.0- lM··estlmentos 
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Art. 8" ~te Decreto-lei, entrar:\ ~m 
'"fgor W\ data de sua publicação, :-e
,·o~adas as d.lsposlçt.-s em contra.rto. 

Brasilla. 28 de fevereiro de 1961: 
HGc» <' ~ Independência e 7gq da Re
pUblic • 

l!. CAS'l'EU.O BRA~CO 

Oclavio Du.lhões 

DECRETO-LEI N° 265 - Ot: 23 oc 
n:n:U.IRO DI: 1961 

Cria a CC;!u.ltJ Industrial PiqnOTaticla, 
altera dis-posiçôt-.s .sôbrt- a Duplicata 
e dti outras pror:idi11cia.s. 

O Pr.?sidente dn Repübllca, us:\ndo 
da atribuição que lhe conrere o pa
rãgrato 2. do art. 9.9 do Ato Institu
cional n.0 4, de '! de d::zcmbro d_e 1966, 
decreta.: 

Art. 1.~ Nas vendas mercallti.s, me
diante pi\gamento rm p1 e. · ções. qu~ 
tenham po!' objeto beru dmÃ\'o!is de 
consumo ou de produção. ptlra utili . 
za<;t\CI pelo prõprlo corns,raclor. oh..;cr
var-se-i\o ~s disposiçõl?'s da !.?i nt"l
mcro 1&7. de 15 de jnn<!iro d<: 193&. e 
mafs a.s s~;ulnte-s: 

I - poderá ser ctnttíd~ uma lmÍca 
dlllJIIcatu discrirnl11:rtmlo tóda~ ns ~j.J!"es. 
tac;ões e .s-~us vendmenlos. ou: si-rle 
de duplieatns, tnnn ~l:H'A cadu p~~·~tR
ço"io; 

II - n rhtp!lcatn ou dupllcnbt.S con
terão n !. ltOI•lllmçfio "'J)uplic.-\!:\ d<" 
\',•r:tln. n. 1 c ... •st.:tç•\o de lletl.'> d·: Cem· 

NCr$ 

(.1.3.0 - EquJpamentos e tn;r:.lações ............ -..... . 5.COO,OO 
Art. 3~J Este Decreto-lei eutrara em 
Bnt.sUlJ, 30 de df:'zembt·o de 1968; 

~•t!Jiica. 

vigor na. data. de sua pubHeação. 

141'i' da· lndepend.encla e ~011 da 

A. COSTA E' Sll.VA 
Anroruo Delftnt Netlo 
Tarsa llnlra 
1l t!lJCJ B~ltriio 

DF.CRE'I'O· LEI N9 ..:396 - DE 30 DI.: 
DE?.EMBitO DI: 1968 

J!llera pra2'o fi.I:o.do ~o Dea-reto-Ltl 
71° 2ti3, dto 28·2·1957. 

O President<! da RtpUbl:ca, us:wdo 
da attlbuiçã.o qu~ lhe conlere o 1 l'l' 
do a.rtlç:o 2° do Ato lnstltuclonat n• 
-5. de 13 de dczembr.o de 1968. de~ 
c:eta: 

Art. 1° .Fica alterlldo para d~ 
mts~s o prazo estc.belectdo no artigo• 
3" do Oecre~o·lei n• m. de 28 de 
h~\·ereU"o de 1961. pRta a.presentaçiio 
tios tltulos espec:!lcadcs em seu ar
tigo 1". 

Art'. 2'' :e:s1e Decreto-le-i cntrn.râ 
!m vigor na d:lta de sua publ:casão. 
r~vogad~s as d!spcsiç~s em contral'IO. 

Brasilla. 30 d! dezembro de 19õ8: 
J.l7? da. ' Inci~p!nd~ncla c 8011 da 
R-:pUblica.. 

A. CCS"fA r. SILVA 

Antõr1io Delfim Netto 

DRCRETO·LE( Nlt 391 - DE 30 Dli: 
Dt:!:ElUW-0 DE 1968 

Cria a Ta.t:a Rodovlriria l'ederal, de.s· 
tirlada â co11se-r;:açcl.o de eslcadcu cte 
ruclageut. 

o Presldente da Rcpll-bllca.. 1iO u~o 
õ~:; atribtli';õ~s que lhe confi!r~ o art. 
2a. ~ 1?. do .'\t::. lnstitucio!lal n9 5. 
C:: J3 de d~·z!mbro de 1968. decreta: 

Al'l. 1° A t:l...'<êl. rodo'·•i:i.rh\ fe<ICrt\1 
!õ::": ,., devicll~ J'Vr todo \'<!'icnlo moto
z·:zrdo que tr~tns.itnr no zerr!tOrio ua~ 
tiO!'l"ll e O pW::JUtO de !\U\ 8:'1'C'('IHIR~:lU 

! ;o:~t iuter,:rnln:í'll.tc u.pltcncto no- t:usteio 
d-e proJ4!!tos e cbr·u de cons!rnç!o e 
restaurs.çâo de estradas de rodage-m 
federa.b: 

J 1 'l' Sli.o ~e-n tos da taxa reler:dR 
nt:·ãte artls·::. ~s veicul,s: · . 

a) de propriedade da Unlfi.o. dos 
F~tados, dcs MUnlcJplos e da.s respec
tivas AutarQuias: 
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b1 de p~opriedad~ Cas instituições 
dt caridade: , 

c• empregados em servtços agrfco
tas Qesde que transltem ape-nas .den
trO dos limites da.s p:-oprit:ca ... ~~ ..... : 
pe!t~nçam~: embora nesse trlnslto 
cortem transv~r!alment~ eun,tuzus 
públicos; 

dJ de turistas estrang~iro;;. porto.· 
c.Jores dos "certHic:tdO'l Internacionais 
de circular · e conduzir'' ~lo praz:,• 
estat:.e!~c!d!> n!~s C::!:rtlflcados. rnas 
nur.oa supertor a um ano c d~e que 
o pais de origem a.dote medida reei· 
proca para c~rn os ,-elculos do Br:a.;;!J; 

~) pertenc~ntes a:Js cônsules de car
reira., cujcs paises eonctdt-reo1 Igual' 
fa\·or aos agentes ~nsulares brasi
leiros: 

/I ambulâncias quando emo:-eg:adas 
e:r.ctusivam~nt.e em servl~os Ürbanoi-; 

g} máquinas agricotas e de terra.;. 
J:lena.gem. bEm como as c:a!:r~tas r Hi 
Implementas agrlc:olas, motorizados; 

h 1 bEe:ctetas aclonada.s a motor ate 
150 c.!nthnetrcs cúbicos de cmndradn. 
d~ p~opn~dad~ panicutnr. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. 2~ .... ta:c:r. rodÕvh\tl!\ f.!dtrnl 
será, cobrada ua ba!e d! 0.5 C:i (me·.o 
por cent.:>l sóbre o ';'alor do 'iC[cuto. 
fi:<a.do anualm<'nte em ta.bel:!!. publl· 
cada ~"Jelo D~flnrt..•une11to Nacional. d:! 
Estrada .:i de HcdR:gem. 

J Jq A tua todO\'h\ria r~d!ra1 sera 
auttal e dev~râ. :!õer· pa~n nté R. data. 
do Ucenclamc:• to do ve!cu!o na r c· 
parttçr::J estad,lrl de trànslto. 

I 2' O 'la1or minimo da taxa ro
doviilrla sera de NCzS 50.00 <cir.qüen'a 
c.ruze:ros no\>'OS) e o mil:dnto de NCrS 
500,00 tqutnhentoi cruze1ros no~OS). 
lmporU.nclii.S que serão monetàrla· 
mo?nte c~rrtgida.s no momento da pu
btlcaçáo da tabela mencionada ne:.te 
a.rt.lgo. 

Art. 3~ Os proprtetãrlos ·ou pcx
!llid::res de veiculas moto:izados que. 
depois da. época de pagamento · da 
taxa. rcdoviãrta, uansita.r~ln seln o 
c::mprovante dl!sse pagamento. fica• 
ri~ sujeite.-; à multa. de NCr$ 100,00 
<cem crU2.tiros novosl, sem Pre]U!Z!) 
da. retirada do v:etcuto da circulação. 

Art. 4ô A fiscalização da ta.xa ro· 
dov!ár!a. c:ontuete ao Dc"~nna.memo 
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Nae~onal de Estradas de Rodagem, 
p.:d~ndo ser d-elegada a !uncionà.ria; 
ieCcrs.ts. dos E:stad<>io ou dos Munici· 
pios per-- ato do D!retor·Cien1 d:L· 
queln. nutarquin., 

Art. V' O Ministério da Fazends. 
expedirti as instruções necess•rias 8. 
arrecadação d& taxa rodovl.árta. po· 
dendo atribui' os enca.r~os corres· 
pondente-s. mediante con.,enlo. às re· 
partições. competentes dos. EstadOs. 

Art. 6° Ficam Isentos da. taxa. ro-
dovhi.ria, no exerclcto de 1969. os .. -el· 
cuJos de carga pertencentes a contd
buintes · do lmpõsto de renda que se 
dediquem habitualmente a prestação 
do serviço de transporte. 

Art-. '76 O pres.ente oecreto-lei en
ti'arã. ein vieor n~ data da sua pubH.· 
caçào. re,·ogadas as disposições em 
coutr-ãrio. 

B:astua. 30 de dl!"Z:embro de 1968;. 
147• da. Jndeç.:ndéncta. e 80° da. 
RepUblica. 

A. COSTA E SILVA 
António Delfim N~Uo 
,lfario pa.-id A.ndreaz::4 

DECRE'TO·LEI N.• 3:iil - DC 30 DC DCZCII .. O DC 1961 bllc11çio de Ulfquc·•. dassUk::ada. oo subllru• 22-·0i-O:IS da Tarlra d:Jis A!· 
rindqa.s, 

Dlsp& sóbrc acrhcimo eis allquGI-IQ· da: 'Tarifa das Al/Gnd~as lnddentn 
no' pTGdwtot que tn11111era c dá. ourr•s P'"~uid.;ncnu. 

o Prcslcknlc da RepUblica. UMdJClo da llhltualçlo que lhe contere o 
I J.• do ::artaeo !.• do Ato lnstltuck.r.al n.• 5. de 13 de de:temtJro de 1961, 
dtcrccs: 

Art. 1.• As a1iquotas do bDplsto de lmporta;lo conslNilcs da. ~rU::t 
das Altlndeca.s que acontp:llnha o D«rcto-ki a..• 63. de 21 de uoccmbro 
de 1168. mcx:liUcads pelo$ DC'cJ"ftOI·:Cis n.• 25-1. de 28 de fevereiro dllt IW.. 
C' n.• 333, 'de 1:! de outubro !!c Ur.-, lnciuJ!Yit L'Y DltCilldll.$ pelo C01ueU10 
d1 Politica Aduanen. c corr~pendcutu li mcreadarlu clas.sU'IeadN a•• 
pclç6cs relaclonadu no •~·· CI\IC • illc acampanha flcan1 acrnr::ldllS 
de 100~ rccn1 por cento) ad ~:O-ICu:111, Isto f. adk:louadas de 100 Cctn' t 
p~ntos de ptrcCIItUJ;ml. 

Ar!:. 2.• E" fl:U.dR. cm l'l'"ê caltcnta Jl!ll' cenlal ~4 r0-loreao~ a allquc-.ta 
luekl.entc na meradcria •r:a:tnto concentrado ak:Qól!co próprio para , •. 

A.rt. 3.• Slo escabe:l11:1::idQS. pu11. fins ~c cálculo do hnpo!IM~ os. ~r· 
pintes .-al6rc'$ nlia!mos d•~ mecc:adoriii.'S clllulflc:•da'5 no ltr1n 11·03 .J:o 
Tnlta. •tas Alrlmltps: ' 

11- 03 - AuiOIIIÕl;el de p~ate!JO$, lnrir.,!vc de eo<porte, c::unionrta li"" 
'"UI!IIty" e '"sto.Uon W.ll.io'On". 

•OCil,- ~es::uKlo até COO kJ' <o~~ntO" Qllllocfaii1UI - Valor mlllilll•' 
tJor unidade: VS5 4.(1C(t.OO c·[;.' 

-00:- ~ando ac:ln~A de llloO t1 (oiiCierntas qnllocrr.mll,.l alC. I.IIJO 
kc 4~111 mil r c:~ Qllll'l1:l·•mAst •• \'Mklf nlinlmo I>OJ anl· 
dadt": US$ -l,too.OO CIP 

-003 - ac::lma de 1.100 te (um ulll e crm Qullt~~ran•asJ - Valor mi· 
nhno JICI' unld•de: VS$ 1,300.00 Cll". 

~!"TAIS E AVISOS 
liL~ ISTauo 

DA FAZENDA 
BANCO C~~PlTRAL DO BRASIL 

~1T.U. 

k.t~f14'f C:r 1ibdOa c:CI .D!r!l!cz l'll!l&:~'!l 
Illtcrr.o J.·u'ZIIII•1u Jo'c:c!l!n: q:.c ncz:~ 
poliU I::!• C:t41õ;IIIC& 411 CPrrC1rCO 1110 • 
ru!tcartCl. 

o B~~ crntr;&l c!o B!'t=:• - ao
: r~ne:& d:a. l1lr.C1r. E'".llltr a, Qfo. !:»rm& 
r ú.o. de!tbe:"~~ 'u c:ansi:UOJ ~oc~· ::::o 
: r-:~;o&al de :1 a; 11:~:oLç 01'" li&'l. eo. 

U!llnica •ca :n:•rh.adOI QO:t o .Yancu I 

I co Brull s. A. ·N~:•~, at UtulCIII 
:sa DiYSda r.lbl!c& ln t :·a J.?l!l:d"d• 

I
. Fe~era1 4e Que t:a-:... o 0\czet•~lcl •• 
n• 2U. de :1 411 t Ovét e~ro. ti~ 1H7. · oo
U:'Iõadaa u l13m0.'5 ~ra~ que te ... I 
:ruem •. 
· Il o rescatt 'Nr&. e:n Dl0t4a cor. 
r!tt~.. PtJO '\'&lOJ' Rl11:l::l~ :I:J tt::lC:uaJ I 
d.o Ut.U!o. &crac1.1o da. q•·~~::na ~ 1 
NIDOnckDte ao& tuta~J '-encfdOf. I 
i U) O& titUla~ aamtnatlYae IC'IO ra-
',.,. -~liii'IUiliDit ~ ..,.,eet 

lcb ll~~oneo do lha.;ll !. A. 'OC'~:··mu 
nas capiu•a 1101 D~lic:.J (:ll :o::t w;á • 
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lllocijacià a DthlrS<=& F"~Cill elo 1'~:111:;
rq t'ac!az::\1 oulie 011 mot:= ~ n li:JlSUI 

.! ID.!e:!t.a.r, 03 "~ p\)r~&:tgr·• li ~~~ p:~. 
1 YJdr.tr.J~J t~ :-au:il:(l;r.r aee:;:a d.q 
1 :Banco 4o Brt:li1 .s. A. D~ Pa:~. 
' !m 0 m&&!t dOI U:'.l!~.'S • ::.: :01lCI 
1 O'~ -r<.nc:~ldOS. Gt acOrl!u c"'m : u U• 
110 2t dG ti!!Cte':~!ta tl'' 2&!~~. ~~ 

ID!'Oct$lll:10 mtclliUlõf a &~l:ro~:r.,.!~ •g 
,Ofttc:to .. de ObrJCa~ c'.o nz-::~o:J Na. 
'I:Wrl:\.1 - T!D~ R ~J·~!l:1\~!. 1:!1 •::tn
iC:a& dlt D:li!CO ~ Drt:!l S!. A. am.a.
!Ca. n·u Ca))!t&:s t:•» E:iUL:ICLt ..;~ u 
1 ti"Uloa tttiW lmcr~~s .. 
· IV) O prazo psra r.~:=a~&i;l 4011 
. !.1L141CI aut: 

1' JUf..ilO•l!lfil 1 6'-·'·'--''I:L~~ .... Ht 
•> Tihll~ c!e r.t.nP-!lt~~ :':::aa• 

t&."L JDC::USl\t ~:~p.;::.; $!a.1..r :a nu• 
cld01; 
I D) Tftulos d!YI!f.V4. ftl'l:t!l!:l& &Gt4. 
! riOnllc:lte & 1Al a• -1.012. cift n :it lU• 

I Ilho ã 1M2. t tlU. nto fora: &IDda 
m!lst.l\Wdaa 'P'tca cSe. "R.IC;:;ltf..,.O 
1!'-!M&~f, . . 

J-s.cn:.:.umo-tHa • Lll-V 
a) O'oll'!:&çõt~ ~ Rftps:e 

I::~Dc::;:;,. nu:.--::s:n cu · 
~a Téa::001: 

lU ~'-~DOM!I • :r.-:!~; a 
ftit.t n,.r.,::~..r.Tr.! :!, •:..:sp=:o 
Jt:~:::-; :.J •·:.::., ._, . .3 D11.l J.S~ 
C!O 1l :!to :.cwc:m:=., dt l!i:.õ. "! • 
,..:n•J:"n Ct !'ii!. N.::ec .. 11'P:J: •• 
p::::"aa ::r:"'~ cit- :a.: ll!::imi!D, 

·'~: .. ~-. 
.i-.:.::-• .:a e 

~·· ~~: 
&:t 125-~ ,~- "·~t') - tl(t 

cl10 Gló~õoDil''D· ii:.~.& U=ra 
J6taot::" e SlloJ P&.t.' •c:r~l.:.• 
pi~ ~:e Ul~ l':ftloJ;);: 

&!.e 1!157 <Ul~.-::..1,e) - DO 
E.>.a=:::r oa• " « :.1 :-'!Q • ca 
J:.:l•a:.> ~ S:..õn ~-Jo. 

~~ aec:ittcw • ~;:::~ c• 
t!t~QI poiM wn:;o:en:uu 
~ua e r&J!It&Umo:!:~ 2!& f0t-1a 
D'·;s 1.47~1 8 !. ~:1 ~~. :O:O.Hl 

e : ; ·3 : 
d~ :.l •• 

~-=;; :!"'• 
P.: .. s~. . -··· • 
d .. -::., 
1~;&. :.: l 
~~·-Jh· 
e ~~.1 
1\:: :..t;á 
<J & :-e- j 

. eolhirnCDCOI tfo!:.:-:~1101 &lt u 
~ 1»1. IDelumW. 

VJ VCDC:l®.S as pru<lS :eft 
1ne150 IV. uur.&. 11ráo ~ • 
prt~t~!.:os DOI ~ .2" aru 
CUidO DICftiA.Zet n• ~-61 
Utu101. o:& ca•:"d~» a 
CltWft ~. 

lllo 4t Jiarir=. 1 d• tun~ 
- C:IIIO LaiJ; ~ Gtr=~. 

PtltNIS'RRIO 

e:;-;e:o l 
c1<:4 JlO l 
~~ 
3' dlll 
-::.01 

Jt: %7\• 

e :Ma. 

:ru. Ytãklna u~:.r • JJm&ol'JC!& 
lXtUka. 
~ • J\~~~t!:áulc.J!P. TKr.t~a Of!C!"'• 

l.:ir:.'l, Brc:U:tlC.'I(I~3oll))olll. C~'• Til
r~:-.;.:;:, C:t:-.t:::::.. Cl1.."t!~\'bc:utt!r. Cl· 
n:::.:l. Pl.:i,.~C-4 ~ nt~p:aesot:. ~".c'
t.o;c-t~~ : 'r.-..t:-•;-;j:'..:.c;: •• ã, E1~~ac!!1fã0lo- I 

;;&. ', .. ,-.roeuL::rc:nr.:o. C41''\li'10::i;&.l 
.Ail;lO!iU~;:Iõl ~l!:l:&t:llr.r,~. 'MIIff!Ji,.l 
rlt.. O;;t·n~aJ L;ll t-lllc:'~!CI 11 JJLaDCCU,j 

r I':.ic:J! ~ ,.-:.\. lmun GIC::"!ia. l 
l• 1-::ml. a1 iur.rr;•();S. c!cr fC6rd~ 1 

~:a a t .e:-t:.laçl•s cm \'ar..'!11", cttver6&1 I 
11$ t'IIJl:!id&l.."'t sa:::!!L"111' a1 IIQ:UÍDV-' I 
c~lnc:i~: 1 

• t l'roT& de tr.1' coDI:ltddo o ct1110 i 
lat!dlc:o ~ mm01 i Ctllieol -~ 
anr~ úa rcabuclu da lU'O\& do J\a• 
lll!!taç;ll) ou aal.Jo; dblr. Pft.tD o tt
WIQ dt ln.mltC:. AISUti!Dte. l'ü
q~tSia~, 'J'~u ~110 au 
A.!llWiar 121 Et&Qr.o: 
"' PrOY& de tCm!Jc!ad •• 
CJ l'toYil c1t Glia ' DralliJctrD Ufa 

O'~ .batuTaJIZS:!O; 
llt l"t'OY& do csur quttt com o SU. 

r.~o MiU~r: 

t 
~, AP:titlltar UU&Io da eldtclr 

l.u o: 
1 ~• cza s=ldadt fJWaa • mtD• 

&1 
PrOft da ldootldlldo moral: 

, Dwwni!Dt&Cio c1a •~ 
lf!l»'unal ou C1cutuko qua CCbJJ 

cklo e q-JO •• ~lec:tone com. • 
""U"'!. ·~ ....-. .. ~;--'"• 

tl o tectul:ta:c:lto ele :morlt;io .,.: 
nr.:. .~~er mueru :o i'toOOc:olo oe 
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1 ~c:Jlllui:• t,c:c:m~o c!r. ~oa os 
du:!u:ll!ll·;•; ac::z:& f~f:cl.:.t. 

111 • D~nl&l.!o. r~.r.1~:11:1:1:UtDtus C' pro. 
f"t'~:&S. CU Cll4t~.l~ ~ 035 WcJ:)!i• 
nu· s!lmo 1omP.:'11icr. aos SAt!lre.w.Lil!115 
nt.t.l.: s.ar.tarl&. 

~~C:::~art& c!ii !'tC"..I~d&C:t' li-: ~ 
cU:iUA é• Uruvenida~• r~ctal cb 
P.'o <lt Janctzo. 

:1::::~ :!4 dft :•r-.!'lo di! 1~. - Nt• 
eh~~ I'!U!1 .. ll, J6urd.un - Str.rct&riO. ---------

.,_ 

llL'liSTÉRTO 
DA INDt'S"IttL\: 

E DO COlftRt10' 
INSTITUTO BRASILEIRO 

DO CAFE 
Grupo Executivo 

dt Raçionalização 
da Cafeicultura 

.l\'t$0 mc~nca. St ea-a 
·o mc-omc.\ tl.u.~ e&u•. sw .. 

'l'aa;e 4e S&IICIO pU& CVDIZILQIÇIO 
d8 óm&ft'M.,. Ql'ODOIIIOio a-p:io:.ciO 
em 1t ca• JUDbo dt 1HI. M çi:'I'R.EC, 
C&m'DUS&&. YP aú - --- -
·ç~oie~~- ~~ 
Cle ~U II&~Chll dO ~-~ 
Ga&o. •UY!Clad• dtdltka e ce ~JSL; 
DUI.anpt.:-la ms c~ dd&U·' 
ncoe eOifl aJ)rueDract:a àe tr.lbllaocã.l' 
btaflol üt •rterttkwmmto " tl:JC: 
ri&IJZ&tilt, PJb.UClric!t t ~11'110& qwo ! 
toiDDrD'Its:\, " & par d2 ('ÇII'&t I MI 
~o. Wlr.fa=a r. letrlll';a. ltl~~o 1 
11•!Cirir monl, ci:Du:il:a t .:li-Ji.U.'":. i 
do aD"k!ato. 1 

lJ) concur,o u l'rod• 
Q~ at:<i Cftl\\~11 Cla& lt.c:l!:i•· 

cqmu: CllCJ:ltO. d!t!úld>. ~UeO
mil • cto:taa cht tclt. o CU&mt •nto Mri ~o C:• 
rnoc10 a F-"DJ.tsr &a •.au4i:iaao a dl
m=s~çao de coalla:im..'1l:oi. P.ll\ 

ANAIJSEDAEFICAaADOSIJECHEIOS .. LEIS283E:JII,I'EFBiENiES 

A TITULOS DA DIVIDA POOIJCA FEDEIIAL 

I - 'tEOR DA. COIIStJLD. 

·r. o AS''itf'YTQ 

ri Ptrtcm &úql eer !!((ip /« 'cft ctpráflm c lqawrwttq tr Mm• CrfWUD" (« Ql'yf4< 

OW!çct S4RM!t •wtrW ICS?mtll! WJ!ttru#qt igrrtgl rqçjc""k cu !!0'2 "cym m?tq (C"'' 

acrr UMIWU < urv • t"O'ru ú pmirrqr de tv1 a<!!f?!trsr/riliiqdc r rip •qt '""""" 

ffw;( grW.,. W!Trtli'Jvgrp rqrp iur(dlçq ur!rl!!tl Mf"' "R<'fflh!( Pm ... C"Wi?" .-rerif:wr: 

dr cW q,..Wç< çmirjdc 

lt • tWf p pti"çi7ql rm« C"P '! &i" d( 0 'j't I"Kig nqr fJ""Wl .w M9 f wtil' {9 mrt! tf!T 

?YC maçMdq çq# pmf,:m (iacafiqdp &Jt« çqrutjçpq OWUR dr Wqr qr d/(!lqmpr fc:uu 

l · Q Q11f fff?:' Q ÇPVfBN/) HhtiúrwqfmC""' 

fria prmw·'d z.st & l«·Pl·t!r '?'M'C"K wW ar aumttgrr• tq• Mttv• «ri"N .,.,,ridqt 

,,., rcrratr Jc iumr Cjadnriu 'T..Ci®FI C erizju/ Fif.19t:'C ECf"'PO Utf eBAZQ pf: 
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SlflS 1ft WfS "" CfK «ta @*"•eclctt!a'rm f«&S'Ç,otrmt tp.tgr tgudq /Mrp:'{ 

rrlecr!Orrrnt:tdcr' m••t Q l!pqrC.mtr;(l t'rjtq P'" (rcctdqr wq tgafc mmmtr W O§ 

tk iytlw .tc /Pf' tfflrrwr mcw,.,. ' dklp 1q º' · ~P!! mltl!ey q <41rgf aq QOU 

unúm(q c wtrm•do «jrdc rc'eriM* or Vp fj..,f dq '"'"9 # wrqrr Cqi r#«dg p 

Wtl'!W ÍI!S/U!Írc Ú fR&i'Qtr.icl era,., m fugf de dqrr "''"1 Act Uart 9 qç rulc! 

,.......,,,. e ,.,.. <tilfl q!!( (rn:dc 1« rfdp qqtrlfwlg fmrtjgtq t! cdfç«q ÚJU Ql • 39§ 

rnn'rr•"i""1111ltlct!! rrreg "€/"'Qt!ABm Pº eRINC!r:!l rtzit«'td 14/urvfqm 

l"l"7'iiqr mcty U H«"'' t itrfi'.,.,Qc rfr qrjndprl rn!.jq gprnqrgm gwurp dg Jivirlq 

1 ~ q QCJr sr PfSQ.t v<« 

Aj'mWa/pe!t <""' CcJ tQcmwt murf:!Ujl•« lqr rmirf!!t:r dr M.:wr tA,.Ww 1q QMU 

O!Mçc! carw!l!!r K1! •!'!Znrtgre Tnri§gz l>;:{fç(m" r rrmu"q"mnq'q mqt< Rl Ql!!q'fafcr 

<QrW«!JHiT Hm~~tdu "" çg4« ""''i"" "f lcrjrlgçqq t•igrrl(j: 4 !!!t?fq rurclqltztt"rr t PYC 

I " fE!C Í"dtiC""fM'C Wffl« 9 t/«i* r/9 Ç..mma ouqnrq p W gri<fq "ª qmraw tft 

W'f[f 4c mrndM Hlfi'9W«I "'l«f' * m«jr lt ln(, WQ?t U rfirldc uw V/!I!Ç('NfU C 

4C n«e «t Afyj,fe rk mr pqrf( (Ç ............ NfNffUMA 'W!l""trqqtq fqmqt rghrr rtq "lj• r1tr 

mt!tettl'! rcrjc l,.{ç/p YY ANO A,eO<j A Qlr/Cl trVO Qf QQA PBQ!ETq fWANC(4QQ 

.mat,., rrcwwawu'er "rm'• drr"*'*t Na'll!ftt'R 12 nMmra m ·26) ;,.,,tr 9 

Gzrmg jrrCgrmmr mlt..,' 9""'1•rr+r rtlrwleÍwg!rrt o Q or ·illi;·fp Httt ·cnm~jWfflr t rW'P'~ 1?t mnrrctw «taua"t~r Pt'RJ 

Drçwgr "ewf"(ft'!!?t (tt cmjn.trrt 

D " 5« m•jrlyr ' .,,!l!?ltt ele rh X C"'Wfrr«l• C9!tt2 !rl!tf "U" huWr• jlcrd 9' 

i!l!"l?tr•tJr"ÜY'''~ 

1 - 9lnP •fdrq Ü:JU !'"""U:rlcr rqrjtiw ""'n''' 'ltlt? "'«>r•tiqr tttltrutttgr mppf m 

Dl!nmt it• rnw•mc Pde.fri"7a!Ct br!.nru C nqq mrqrqrqm !J!I!' fqrre dq pr -zpr• 

f - &' nrrl!jyt c mm•rt "'Ur·tt- 9 Omxw Jeyt E r«"? .f@?IU "caa w 

itc"TI!r!' fZAC!Q 'aW'!rw *"• r<?tria!mmrti!P prrtq.tq.tc l?fl?c '!lt!Z 

- ,. - e'clt "'e «cu'<, wrmiy'lfidtNrut ti« r?""'k "M'U"kt• • f"M"rf'aete .. 
MW«ipmrrr(" ""'glyww"....,...qq "9 Mn"ruf1 dr IO!)lq !Of!Z: q VAIQ8 QE 

Ç,fQA «Qm't w ctW" wre rfdw "r !P!J!ICCt?cr qcprrr.W nq rqdctq mrmcr4rjp Ov 1(1« 

ter,,.,,. rtn M-r m '"'« * C!Y QZNCO « Rl'tr tort mrr milht.e r'< M'• . 

..,. '""""" •• , rmze , ....... ""ª""'da ruttfr"Pm9'!CtlriQ [ ....... com: 

• ee!r"" .,., aw ..... cgm!Jf!?oot mWI, •·gl<r CBNJ I PP'"'' C'Wri•a 

1 lrfr • ,,,., ICI!:YTPP nu rrúr H'rrri' • r! '«r q;q 08' "P' rqrrq: da 

- ...,.. ,_._, •""' va;ww 

(l!,a, "'P Mtm/9 CQ!Uff&z Nfl WlpDp Pl l!fl I lHZ: « I 'C -
lbwnri•""• 11 '*W te 'iPYtmq ....;mg "lW H wctqttc ic r C ., .. 
fllêf'E'QQBt;S Cl! lgat IErFW 

ftrrqlmcnrr «r'WI'«"f<' u '"" J"''""«ctc a krjrlt(qr , rc•erMNiu.ik-.,;;:...,., 

omiwW te QL • •111 « aur' wt<r ru:/!w •t cfw• • wrtr'P ir •4'• irp· krt,._• 

2. A anAlisa da sou c:ontaddo 100atra que a conau.lu visa a 

esc:l.sreeor :l:unda:mental.Dente: 

'· 

., 

., 
•• o d.•eretO-lai 263 teria •Ue4c:ia 01.1 •• saria 
incanatitucion•l.; 

•o o d•c:r•to-l•i 263 teria :l:ericlo ato jv.r1cUco partaito 

a d.ireito adquirido; 

e) •• o Governo Federal podaria, unilataral.-uta, f"-por 

d) 

dec:retto-lei~ o.l.tar&r 12a Cl)tldiç(laa 

apól.ic:aa; 

sa poderia o GQvan~o l"ecleral, -.ia pa.rtic:ul.ar~~~&ftta, 

«lterar •• roçr«a da preac:riçlo das ap6li~•1 

a) qv.a.l • e'ona~t~cia juridic:& da Old.••ao, pelo Bmrco 

Cent.:-al elo Bruil, da publlc-çao do edital a®n o 

_ pruo praacricional in•titu1do pelo dac:rato-lai 39f; 

f) - qua ~ida a auUt~ci& da C'OIIIIU1icaçlo do ttr.ino das 

abra• &tinqiria oa obr1qaç6as -rq.a.taa d.u ap6lieea1 

9) •• o inat.ituto da correçlo IIO!latAria aaria aplic4val b 

apólleea, daada a av.a aaiad.C!J 

b) COII!CI sanar aa v1c:ioa doa deenltoa-laia liJ a 3ft, ~ 

como da sua ax~çao (auabcia da edital). 

Percobe-aa, da !090• qua a raapoata a t&ti: 'qv.iation...a.toa 

aatar4, naeaaMrt.-ta, liqoda .o ~~ ., 

., 

C) 

das normas conatitucion&ia 'l'iq•u=- na data : doa 

d..:r~oa-laU, no qua ec~ ao ato jur1dico partaita a 

oo direito aclquiriclo; 

d.-. earactarizaç&o daa 4p0licea co.a titulo chi crHito 

~lico, co. • natureza axtanaiva da cozn:rato ou qua•
contrato da direito pllblico: 

u.nilac.eralmenta novos prazos de ra•o;.ta • aovoa pruca 

prescrieior.ds, ~ diaaidio ca. a l~ialaçaa 

instituidora daa apólices a,..pcl~&nto, .. ecaf.tito ca. 

ms norznm• reqacta• doa diraitoa • otlriqa~aa dalaa 

oriqicãrios; 
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., 
O) 

da i~.cid~1:1C:i& ~cio pra~ ~~•;ri~~~l do dar:raeo-lai 

ll'lti, apesar da a.:Laaao ct.·pubilcidacie 11111Ul1c:ia; 

do instituto c1& corr.çao .onadria • de aua viqtuc:i& 

intartemporal; 

t) daa alternativas de aoluçao doa lit1qioa ac:tvindoa do 

ro!npiJlonto unilateral doa eontl:'atoa pllblieoa: pela via 

jucll.cial ou pela via log:itllativa. 

"· AI coastita.içCiaa bruilairaa aa.pre Claru prata~ d;.c:l.rac:ta 

ao ato jur!cliça I""rfaito a ao cU.raito adquirido, !'•ja ljiOr 

aodo du-.to, seja por pracaitoa de IMior lli:lr~qta.cia, 

exeetuacdo-•• a~a a Coaat1tl1içlo de lt37, da ~la nazi

flllac:iata. 

n:ua. C:Oillltituiç&o da uz•· 

5. Na Conatituiçl.o d.e 1824, a mae•ria •• colocou sob a raqlacia 

do arti;o 179, i;ne.Itr, sequnclo o qual naebwaa lei •tar6 

afeito ratroacivo•, lato 6, era v.dado ao Podar :t.~ialativo 

a a~ovaç4o da lab que alta::oan- aa aituaçtlaa jur!dicaa 

praaatal:lalac:idaa, ineluilldo, •• toda a aua .xt.anaao, o ato 

.. 

.. 

A dirotriz •zn:llio lldo:ada o:-a, assil!l, Ulpla • irraatrita, 

lll&racencto o seq~o~.int• =-oârio ~ntrico do professor Silvio 

l.'todriquaa1: 

ocorria ,... lJ•uillm~<l. onM • CCIUAQII'ç.tco ~6 IU4~ 6,r,.s ... ,.,...~ Artúlf 

' UlliO, • ......... ,NJÕini- ll'_llil'iJ6 ~--6MI lfiÍf~, ...... SI~ ......... 

i6.;.J~~··~ ~ !••""".'"' ta,...,~ r/riUJ._,Hu~
Q l11.t/Uiirfo n(WU•Jf lf ~-~!"-

IU:/b - Coutltüç&o de 1111 

A .. - ori-ta.ç&o f!oi acolhida De Co!llltituiçao de 11tl, cujo 
art-190 11, S l!l, eatipulou quo "l•·cdU•..,, fsiUol..-41 tJ"'*'-

.. 

.. 

Ao abriqo, ali.U, aeaa" fu:nd--.atoa COIWtit:ucloD&h, a t.ai 

~ tntroduçlo ao C6dic)o Civil, cSit 1911, -•.ceou llO seu. 

artiqo li que '•ld,.~i~---.... -~~--··
jllrld/M {14f/tfto..;. lf ~R Jodl.-.' J, 

l!:saa dlratri:z, outroaa:La, :eoi pn-nada na --se 
canatitucional do 1926 (an. 11, fll), b.- c- aU __,DO 

ge'=reto· n-n.Uik-d~ il- c:le .~ ~-~'ll•P lM'Iital~ 

o Governo P:oY1s6rio • quo, apo~ de •- ua~ 

dita.to:-1&1, t.vo a o:.-utala da J.nsarir no seu arti91) 11 • 

sequi.o.ta oor..: 

~ 01111 buli,. rip • ,,,_, Qllfttfl6riu. IOIIu a trl~ Jllftilca -

{14JJOIJJ 46 4/l'ciro pl'iwlü. «1111/ituillu 111r ,,.,., ilf lcflJ/~rt;MI ~l{ll«liTC r Jlfrell#~ • 

10. pOder-sa-ia talv.: contravir que o "-l1eion&do artiqo 61 do 

Decreto n.l9.391/l0 

;!UI."i4lcaa a&U. pes--. 4a IIIJ.nito pri.-r&llo, o que, por ca=o, 

paraitiria o desrn~ito b ~l.aç6aa jG.ritU.c- «e 41ze1.to 

p4hllco. 

11. Na varckde, por6a, om!)ora •• vLacuU••• a r~i:na 1na~itu1do 

. · - pela eorça, a.qual:•. Oe.s;;-rato....l1ol,.._j.9 •. ltl teVe ,a praeauç&a 4e ...... . .. . . 
explicitar oa a~o• • d.iraitos suscU1vais do vv.lneraçao (vi4e 

areiqo• 11 a 11) palo Podor P11blico, •ere•eoat:acdo, todall'i&, 

110 artigo lll, quo ., .. _...u..,.,_,.,,.IOII..u<Nnt~ununlrlu~ 

l/1114D FU.-.L,_tos~ c ,.no. N.act/lfM. •rúaiM ·-,.a-......... 
,.,..,.. -~ ,..._s. 

12:. va-sa, poRanto, qu;• a.. o arbitrio d& pr.t.ira f••• da 

dHe&r&Ctari:l:az: u oln:iqsç.5as ... rqtiDtaa da cal.oeaçlo da 

t1tuloa p1lbltco., =-o, por .uaplo, dai ap6lieaa da que 

Clli4a aata p.aracer. 

VW.An.W.WaJLC_ .. ~CMI......_~.P-G.-,P. 
~laT.,..at. 

!1M ...up .. U Lri .. I~ .. C ..... Cltll ...... ...a-c. - a 
n4açMo .... ,.ta""' .s.u.•. • ...... n. • .--
"AIII_....., • .n.r.u.._.... • ..._....,.._ ... J_.......,ce~ta.• 
.ame. ....-n• • a aba J.._..,.. •"'* nHCMJe !(........, CM!p CI.U • 
ll$bl-cM- 91CW, SAIU. I V A. Wt • ..-c ....... Ul. 

•t~llti-•O....-.Af.Jtl.lllla Ar-.uw.•.....,,._.._ 
•-cll..-..._ ... 1~-~ .............. ftt'Uok.•••lft 
c...Utuhul--..... .,... •• ,.... .. ,_ t ... c~ Preo1Hrl._ • 
c,_ 1al ti~ sa- _....._. ,.... Hbc*i-1 .. •-DntM c...r .. deaaltC-
•IMnh•C~ ................ n. ,_.,.._,... 11::1 • 

...... ... ,_"'"- ... Meta,,.._ ......... 11J, 
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iiiO' ~til" ~~ ptlit'IH tlln!#ni..W~ 1!1. tl:iztlr<Cltl. d~ /ciz tt1.rfldli.,.t, mtll "~ """"'''"'"' dtl. 

'"''""'w~i.ttl.d• dt~l•l alflll"<=<n,.clilr#• a/DJ.6, 

14.. Co fato, acolhendo - reqr•• d.o COcl.igo Civil do 151115~ o 

arciqo 113, itl!llll 'J, daquela Carta dispO• que: 

UI/4 - COUtit.ulçlo d.e 1Jl7 

15. DiverU..IIonta ctaa llt:.t8riores, a constit:uiçlo da U37 proccl.eu

se, quanto a. mat.!iriA. "-• 1u.11 t.endeneiu do a.utori~iii!IIO • 

d.a •:Uprosdo de dlreieo. indivicluais, oait!.uda, pois, 

qualqu:o..: nstriçlo & retl:'Oatividade ct.a bis ou a. prot~~çAo 
do .sto jurW~:o perf:ai'I:O • do cl.~ito &dqU.irido7• 

loS. Lembro, tod&vi;J., ArnOldo wald. que o Cecroto-t.oi f.IS57, da 

04.09.42, assentou q;a: 

•.t hi tm >itlll' ,,. <{ilitr> ._.._ t tt,.l. N4D atllft/N. ilfllrtttullo. st~lvo dis,..zlc6a 

tz,nrz•'""' -rúW. as ri~ iiUiiku llil{iflitlu:mcnu ~tiruitlu t • <~.ncw;lfD • 8UI 

jurldiCQ JU•{ti/d", 

17. De t&l sono, vi-•• cru- 1110a1110 a trueultnd.a do siat.- ele 

15137 buscava abrf.!Ld.m: seus d.•••t.ii1Qa sonia, re•~~ 

por •lqW& :neio, .. ••t:.Boilidacle ju.rid.ic:a, o qu.e, e111 •111"~:;11••• 

puni;."-, fr•io• b. .retroativid~-daa, lai1. 

111. 't'om--.•· a propó1ito. •• •ecp;~i::Lt:al ob•arv•çO•• dll &.r..iJDclao;i 

:r.ranço1 : 

'"c- • _,._ ~"" lfl te _.,. J• t'IJT. t11 Cruu. COfWln..:ioMl ... /'C'VO,_ 1 

O;routlndçM ~~ 1'1]4, p.rfl ,n-.u. wz,. rJOI lotil 1 Hbrdrl1 U tJI'Uil irrti~ICntiUII._ o 

'""cifl<tJ ~~ lrfflrolllri~IU J"!'Lcir. ~~~~ IIICflri•dril. J~iltlll4 di tel't:tub~l' e_,iL'Uott-.l 

C""' ~{fita. lllird•rt~t;ltl "DM lNrdftlw ~ ~iulrrtiriJIIG.t". "''"'""~• totll 1 ,..u,;._ 

omüia .,u.t.,.r f'OI/ort'btcil I ~ •••. A lln.,..ltJ U /l'f'ffrv«Mtl1t111 <riMI ,_,. fl'trtliltl o 

unlui -lall:lOML 1 IA .,. ~~~~"" OWI1• Cinl. « l'116. -- an ripr. 

,U$1JtilúD. ~ t:rttbW ,....,lf.Ml«im,_ flq /irtdle mtf'OI o im~ria Q lei ...,.. "U 

c.--....,....,...... .... ,_s ... e.. .... Md•c.,.... 
""•....,. .. ~.~-c.~un. o1e '""_...., ~ N- r.p. • c.u 
<k 1931 ~ tnMet..ll aaU~I ... II o._..._ 1•1-.-nl .,_ lN d.-11 co
aaNrtoallltllld...t.M(Mfnriotlol .. •....ukM••CHiliiii~MsM 111.a. 
tPt • 193"· •nh• ..... U.. ....u.- 1 - tea~t~ 1 ......,!_. .- .. tont.: A. 
•-*Mftllk.•~U.I•-.. ,......"*-n'"'-'••"lftlro dwtt,........ 
• - -ore• ,.nll- Da 1 n.dld-tl à lq:lol--s .. ....u~ IDa 
llltr.Miot .... Ul.d, !llT, 17f •• ,.a. :3"237). 

_-. ltettMU•I .... O. ...... 1 .otr.lro .W..Ieitloi.II:T, ••· ~çU.. N• 1"-

"· 

ld 11111•1•• o Dif'Oiuo Adqi.trillo, t1 Ato lurltlieo l'~rf~'ta 1 • CoóJI lulÍordl. Aui111 , ,cl1 

primrir• ut."" "'•i.t de""' z~crdl>ih HIJWI• Nuianorl,tJ lttill•d/11' ~>•41ntlrio J'lnrM• rv 

III/e - C0Dst.it.Qiç:1o dll 1946: 

Com. a redelllocrat.i.:aç4o do Pais, a C:Onstit.uiç!o Federol de 

1946 retornou .III• 4%\t.i';III.S vert.entes liberail e c:O!lsiçnou 

expressa:rtctn"t;e em seu art:i<;o 141, S 3G, quo •o~fd ""'" pntJu4/torr6 0 

direito Oldtfll.ridtl. a~" jiUI'dieo ptr/filtJ t • coiu jult•4•"· 

20. Do••• marwirll, ficou clo.ramento restabalecida a diret.riz: de 

que & •t-i n4o pode rt~troaqir para prajudicar"'', ol exata 

foJ.çao d.o que •• con~lJ.ciaro. no ~!.roJ.to eea•t:ituciol:l.lll 

brasileiro, do•de l82t., COIII os hiatos obacurllntilta• d.e 

1930 • de l!i~7. 

21. Acl.e~~Uais, o d.acorr6nc:ilt, eclit.ou-sa • Lei 3.2lB/S7, damfo-se 

a. soquinu redaç&o 40 o.rtiço 61 d.• r..oi de Int:;o4uçlla _ aa 

COdiqo Clvil: 
•·. 

•A 1ft ""' >'iftl" tml efdul i~mJilltl> f JUIII. fftfMltortlos r:> lftl Juri.Jlu. ,r[ di.. o <iird!tl 

..... ri«>••CI>U4Julf14~-

22. A Sllll. vn, embor& da or!çOltl obvill.lll&n"t;e d.fsc:-ici01'14ria, o 

c:t:uunado II!OVi!!Mnto revoluciona:do de l9U nlo rompeu as 

t.rad.içOes de respoito 40 ato juridico pe.rfoito, 1110 di.roito 

o.dqu.irido a b. coisa julçado., salvo e111 situ•o;C•s eçec:i•is, 

•ubtra1dlis 40 oxama do Pode.r 3Udiei6..rio, na est.eira dos •t.os 

irz1tituc:ionai1. 

Coli•tituiç&o de l9tl7, - cozno • Elllend.a 

Constitucional de 1969, l!llllltivoraa ,o~~s reçras do direito 

c:on•titucional precetHate, r••••ltando o profo••or Jo•6 

l!!d.u.srdo Ko~t'tins Ca.rdazo qua1a: 

-Como •-•btclll <1t> ,m~ nll/ll11 h 11 "'..,...,I !lU.,.. J." ti• illtlllirfl ti11JP67, fu 

o-~~~"'~ promult•~o tn!tlfl .. _ CD<ur~ /hiQ},t,;,., Cmbor• t..,.. ~;t~fl':ido /Dfft 

illl~ •• Cugl'oillJtl tllll'IJ1, ,..,..,._._.,__~~ 

~ _t_,. Ü ._..,.,.._11M -aoV. (..Om t/raa. I> >ai IUIIIO /54,1 J~ 

nprtíllflt>oMliltJ •n;ttJ 1•1. f ~. fl• CooutiPrí,*>tl• l'I.U. •fl.-: 'I fri...., pr~jHit:IN 

_o lilnltt1 .. llqt<iriJtJ, o 1110 jtUltiiUI ,rr/ftltl c .. wl111 i..JtHI- o. "''""" ~-~ 111111 ftiC 

lhr,..flki·,cll E.Jrrl1lill C061Mi~ 11. l •~ 17 b,..,.,.., .t•l~ • .,...- .,_., n /trnlu. 1 

IWI/ru"""..,... ~Mtorerroon,U..I ti .. CtMMir.i~ .triW. Auim. .. ,.,... 110 orrtittJ 

15J, rn.Wtw•lf •-• ffli~do.tizroriu;.•llltrlD<I' .. ~ (trlfm -IOSJ: 

" 
VI .. htll .. JltC...-. A. C~lldçtl r ...... Ea:,uc..ta. ,._, I9U, No tn. 

Do llletn•UYI .... tia Ld, .EIT, IHJ, N• l"'-
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"· 

"· --

l>or dorradciro, .s Con•t:it.uiç4o do l988 pre•~z:vou o r.uumo 

or:cen(Unento que se abrir;l!lra n11• constit.uiçOo• sn.eorioro11, 

excot.o o:to 1~37, qullntg ol .:.r:-ecroativiclade clall loh, no que so 

refere .!lO ato jur1dieo porfoito, ao direito a.<:tquiriclo 111 .t 

coi11a julq4da 11 • 

Do fato, o inciso XXXV! <!o artiqo sg da atu~t;l C~ ~;na 

· re-za (tuo '• rn na~ pnfudktlf:t -.. ·~ •<4w··.to. o ãto j"rfdi~ jllrfti•~. 

215. o b.istOric::o con.dqnac:lo noa par4qrafos anteriores evidencia, 

portan1:o, que: ., 

b) 

t.ocids 41 conat:.ituiçtl•• brlll•iloiraa con114qrar1t111 o 

prillcipio da irrotrcativ~ da& loi•• .. i& em llerttido 

o!U!Iplo, soja M. prot:eçaa ao ato jurid.ico ~rfoito, aa 

direito .sdquirido • .l coi•• ju.Lqai!D, exc:etuanão-•• 

apenu 4 constituiç4o do l!U1; 

a. <tpoca da ed.içao doa d~toa-laia :ZU a l91S, de quo 

tro!lea a consulea sob rospo11ea, ••ta•- - Yiqor aquolo 

prizlc1p1o • aquela• qataaU.• C:OI1:11t:.f.t.ucionaiJ, que 

V&d.4VIUII o~~o le9i:11lador o~tfront:ar .a• •it:uaço!lol jur1cU.c:41 

const.ituiCas sob .11 rog!cc:i& do lei• ODt.eriora•. 

27. tl.9!.l~"--au"~;o~• ~s d.•n!,i•4c1,?~e.?.am ·• .~:~ gu~·-·~1! 
qarantias c:onsti.t.uc:ionail 4lU:IIiV4:11 ao o.to jur1dic:o pet:feit:o, 

ao direit:o ad.quiric1o e .&. eoisa jul<;4" coclerilu& espliÇO 40 

int.ero••o plllllico ou it orei- pilhlic:a, quo t.eriaa o c:ond.a.cl do:~ 

:z.a. l:ssa tese, no 1111'1;.11nto, • tirmeme~:~.te rejeit4d.a ~10:11 juri•t.a• 

do ma.ior ac4t-nto, CCiliiO, por ex-plo, por caio Mário da 

Silva i'ereira, qutt 4:11:11~ prelec:iona,2: 

·Co-·u Cz•r 41M u tN 4• 414Qit ,.U.U.:. t*» .NU!MI'i..._ H,j 11&11 i.i~U~#';.Itl t

pftrd,.'o •uut• •fimun•.,., ~ • ,.,. •• ,..,.-~;,;.u.a I M .,..,. f>Oil.llca 

1•61JIIII.i'H. um fu,.._,.,.,., nvtJ<ill<d-'- o l•1Ul•llf1r • ... ,_. o f'OI.rr ih _.,. ldl 

mNNtlllfl. n,.,. ~nCDNn llnUnz rdtral•t-" • ... ~*' ._ I'D"-.& ttlll c liiHtrt/cb U 

VW. Marta Kd ... DC.a,. c-M Dlrdt..-Cidl ..... ll .... s...tta.T•. ~~"" ... 
I~"" 1Mn111 Cl.U. F- 131, ll4lçM. N• ll7. 

~9. tm tr4ÇOI do iqual fir~~~o:~:a, a ~~~Csma orientaç!.o o! sustonuda 

por vd.rio• outros j~.:ristu do escol, servindo do exemplo• 

Celso Ribeiro s,ut.o•, P<:lctos de Miro~~ndo., :!teyna.lc1o I'orchllt., 

!f.d..rio d..a Silva Porei.ra o o Ministro MoJ:"oirll o\lve• (do Sttl: 

"!V IIi> hll .,...,.,~.fi'" o pc./IIQOIC tio dlTdto ·~riih> aNtri_. • •e'""" dos "'".is d•s,.jilliltllr 

d•"i.ossll"lf«J. T.il<>~'fUII""'f1iuv .. • dÕ<J 11'im:Tp101 de t,.,d•""'Pill~d•r'l"•tcl~i. ••i-

cit/dtlofll. ,u,..it...U /V.U ~,.ULD 4'1" «.liif"l..U. r ,..,.,,.,.,..,.s;wu ~,.. ""' tftrf/110 rm .fi'" c 

pdflrill Ido ..-:nu• lh4' f•adt..,. tdi lHIM{{cio. tH ""''" fldrU, Mio sr potlr i&'""""" • {on;a 

._vo ""'"" tJ, tJiMro pitbllco. .w.,. ...u......., ,_.;v.'""' H>tbtkJ u--. 

- ctJ ~ ~ N ... .., ..... 0 E.su:do lf<ID Uric c011dlrdU ti• • .,.,. 

UU......-·U"IflWÚl' U ,.,tJ11 ,U, fiO' udsfdUIII tqiiÓI.I/11 ta l..d .li• llllrtHI~., .o C6dip 

Civil, .,. ,. .,,..,., ""'"iuc"'• ,. iiKorf'O'"IU 4D .Jln/0 1t0 ,.u/...O.UO Jo lulf•{icldtlo. 

d• HIU itttlls{l«<iwU"'" .,.....,.IIÕII'~ 

/fl.u. ,....-w,_ u. ~-.,_• ,..,.,NIIlkll u~~q~~jla-_,_,_ -
,.,.U~ ""-- .......... ,...,.. u~. JDito fouuiiJMuotll d• MUldllitidlfdc ~~--• 

4u lc/1. 

..1 lflUSO '''" JIW dois 01 ~rltlriDJ '1"" f!IOd.,._ (a>lfK.l" ntportc q<IIIIOI/1 <!: CDif{irurgçiJD ""lf4o 

dt> .lilnli<J rttlqtdtiJo lfiU nl.,.61:J ti• dil'ftlo público: ~"' ,.,ru/ro l<t.f/V, • "tfttb1dt1 c.rp•tna 

ofll~•l•i ,,.. {~s"~•st•<i,a«Utolotdc.. lmtu dilr,.• ... ,.,..,.,,..,,n.J•i inst/tllid

d• ...,.,._,_ dl~~ d<PO D <u4t•r ,..,pJ/Ult DU ..;t..U<í<J 4• """',."" s• wiUz« llt1. ptllllvn 

"'CO'P""~ ~,... UNMtU' uno qw u tntlf 4• _,,_,..""~/leio n4o llflliJ mbmmli# • 

I~~<T• umbifllfl• ti•tn. 

O z•F'Ifh el'ltbio; o 41<' po#~l'i~ <.lulmM ti• utl01611=- A.U tn~•·•• •• •:.:.am/11., m10 

11 ritl'lllihtJc 4c1101'1'111.- • -~U41 ,....,. fiMIUII4 

A prrpnrccfu•r•ui•urNi..n: un.u:MU~~..,._i.w~-~~~• 

tu.,...lf_4UJI~-·~ Se f nsp<~tr.iOO" ltC&'.ui..._ .ur~•nm~s III~_ 

"""dlrnto•4luri&o"(lrifo. ~~MIO:f, Cebo JtiMm llcmu'-'J, 

s•rnu t/11 áln/10 ,..,...,..,.,., U tJINIÍUJ poittka. c fd-,... pN.,, •f~iltn ~ 
(~rlrotrio lllloj41...,1. - {~m lllt'ftllM ·~- (crltlrio .-j~hlfll. Se "*' uurU ,.,,,.. 

fllrltJlo:.~ l•llll'lllli4#1i..._tu·_,n,u,...tJírlfiilllstJS jlli:cJ,I6tlellusld• 

•••rt:ltU4D 104•-f•tí~•fdun ~ ""o{..uhlflr Jinllli'Utrn. «,upititllU., •l!f"''~ 

/a"' ( f'Otf/U 4• N/f'C/füH), 

c-nurt• • C.ud~ • 1"1, c- • t-..U .. 1. "' "''· to•• v, :• 
..u~.,.. 99. taT, l91 ... 
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"· 

31. 

n. 

tltt:>coNo«ltftn ~ ·~s•4ot. a""" ciJ<'Iftm 1!4 •llú.•W 4~ ....., • ...,...-:d de o"ü"' públi~•..,. 

l/11 dircrro pilblia1 l •·cri{Ic•r u. "U ~~~~ ;~<ri.ti.c<U, )14 uwcnu:. hti "" '"'" duc:un 

....,..;..,. U """-~ ,.. ...... ,_.. ituli/IUI • tJfus• a tllmw • .,.._ a.j• 

b.,;i;r.r.u.....u,..., tliU,. u c.lrkti ~"'-~~ u,_~iWirri/.tP 

IID3:tu, p,,1,.atJo P<NCir#tu}. 

• ,-othl.::l•la :cpr~do tn '""""'un ri• I ri ..;plllll 1011 "'"'~"~' mt lfUO' ar:- c /~(JI'~IÚI.., 

,.,_,;mani~t útdMillo•l. • ld _., PSicr pt~lill fl{tMci"(V41'fO li• Si I•• ,-,,..,,.1•). 

Elll :fli.C:O c!o:sses ensinAin:'l':OI, portanto, 6 inqu.eltion6.vel o:ru• 
11;~ obriçaç-5es do• entes c'tat:ais oriqin&rial <l4 ellli:u.lo d.o 

apõlic:•,. da d.1vid.a ~lic:a, ao 51:1riqo do COd.iço Civil (crt. 

l.S05 e ~equinte:J) ou d.ll Loqblaç4o ext.ravaqante, ~u!ia podem 

ser alt•rii.Cl4s u:~.ilatorallllente, eoLoca::u~o~••• polo c::~ntr4rio, 

sob • ampla reg&neia elos princ:1pios c:oost.ituc::'..on&is e aa Lei 

de Int~uçllo rol•t:ivos &o ato jur1dieo perfeit.o • ao d.iroit.o 

Se Qut.rQ ent.lllnd.ilzenta pude••• prov&lecee, tet1amol o caoo 

jur1di<:Q, com a poeda t.at.sl • i.rre:mecli6.vol da eonUal::lilldad.o 

dOI n09Óci<:~o ~l!blicoa, a ~reteno• diver101, qu.uloc!o n4o pcn:-

" 

" 

C.,. Elaantar .... Dftil• ·-- .W. I. z•. ~.Uçk. MtlhruoniM. pp. 
331/l3t. 

lulltwl~ M ~O.. fORENSE. l'JU. .... l. ,.101. 

V .C. ~(cn-,11 i AOIN a. .ltl. 

"· 

"· 

el4usulas, <:=ond.i<;Oes e ~erm<:1:11 dali ap6L.c:"• O!llõ.ti<:!as pelo 

Tesouro, ~edu:z:indo-lhes o pt:"a:z:o de resqate e o l=lra:z:o do 

pre::~~cr::.;.!o, ser.~ que, ?ara o;;ant.o, ~" obtivess& o llSsentl.;nento 

d<:~s credores (isto e, do• port.adoeea c!~s titulas). 

Rl!pit•-•• que Mlb011 os doereT::os-loi.s ~or&.~~~ edit~dos :14 

V"iqo!!nc::..s d..s Const.itulç!o do 1967, cujo artiqo 150, s 3'2, como 

atr&l de viu, consignava que "a lei r.4o prejudicar.! o 

diro.:.to adquirido, o at.o jur.Lc!ieo perfeito e a coisa 

julqa;d.o" • 

Note-se ma~is que: 

a) b. o!!poca~. da oll!.iii40 da ll'.&ioria~ da• apólices do que cuida 

a eonsul::.a e1tava 11t111 viqor o inciso VI, do S 10,. 00 

.artic;a L?a, do Cóc!.i;o civil, sequndo o qual 

b) 

C) 

" 

peeac::cve:riam ea S (cinco) anos '.udl,•dtUpat•Ynd~Unido. 

l'tlbl/c~ l'~dtnl. !:ttl®t~i""' MuNc,,-t, d-11do" tmz:o d~ P•c~,~~ cr;>r~T J.s. 

iltu• Jo tuo- tio {mo tio q<>lll ~~ ,,1;..., ~ .,~,.,.. ~cM'Il; 

esae l!laomo prazo q-.J.it:.qUenal •utava !llll viqo!!nca na: d4t..a 

da adiç4o doo d•cretoo-l•i• 263 o 3915, virtude do 

d.iopooitivoo do d.oc:roto 20.910, de. d:o ;a.noi.ro do 

l9l2, e, particularmente, do artiqa tiO o res~ej;_:tivo 

par4qra.fo llnic:o da toei 4.0159, de l.l.05.&2, q;ue tinha~~t 

a sequinto red4ç&o: 

•t11e<dtm 1,.. l'~""'dQ lct<~l 111 diYiihs. carrupooulcmu ao Tcttlltt dt n'r4/.iu 

f~dcrllit. c:r11ilnit c oruut/cip&s, cujo flllllr1K~ tt40 lo• •~ltJnt<liÚ> dccomdo o 

1-.:o de :1 (""""J <1<~1 a ruurlr dtl dt1t~ cm 4"' u I~ p<i.IJ/Ico o •~t;rlll.~ d.s 

~l,CCI/~·1 dl•<dU. 

f't~•tir•~fo Wtlco • Corlsidtf'llnt•:~t ir.ulillw<ll puscritos os jur.u dot rl/4/.iu 

,.,ftr•dot ntttt ani,ro. cu/o P"l'""~"'o 11M~ f<Jt' o«IIU'tado ""pr11:o d~t S (tiltCDJ 

tuf4t • ., ~ro.• ds. dms. .,. 4"" 11 to.....,~,.. devidt~•''': 

r..lo so t.rat.a, na hipótese do .. es dl!lcret.os-leis 2153 ,. 

396, do not"IIIUI <á car4ter g"On6rico, 11. feiçtlo de outr

a qUe a j.uriSPr,uiJnd e • .i.on.alr.Lento o:r.tribuiu eficá.cia 

para. eaeureu ou a~onqar, d• i:ned.io:r.t.o, os prazos do 

presc:ri~os ellttlo fluantosal; cuid4-oe, 110 rev6s, de 

raç:rament.o ospoc1tieo, volt.ado exeluaiv.lllllocto paro. "'' 

apOlicea da d1Vid.a plll::llic:a soD refe::-i!:neia, e cuja 

.aplicabilicl.ade nl:t.iCI.o 

VI•• Cutl• Clril e t.,.r.l.çt• c• ori&•· n...W•W ........ 1.a•. ftll ..... pe.. 61, _, .. 
I~:t.m, n. U. llCIUI olt. 

~ Vhll UI~ Plrn MI SU'-~çN • O..lri• .. J~tsd• • PrtUd. 
FOREMSL !•. ftlçk, No t.U. 

~·::~-=~:· .. :::~.:: :::.:~;! 7,;.~·=;::1:7.~:-:.~:.: 
• .. ftcrtiH·Ieb 1671n c UJfUI. 
"llpiRc&ÇM 4c taloo I.,_ ... _ c••• c_....l,. M .., .... ~II':IIM ~.u.- 'III• 
-'•m&a U p..tft. I U'h oHalld ..... d• ...... ~III COiprnsU tlsl• ~. ~· 
..-.. C•.....,.,.. c .. lnt.c .. •••Ucn11 (~I uteui.YU: q .. cloi.M ,..... ... ., • ... 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 317 

.td~~ri~s 11 =n~ inomi~:~.4vel ofens.t a .ttOII jurid.i=s 

po:~ei:.os, em dc:tsacgrdo cgm "" ex.l.ç6ncias fund.amont4 is 

d4 :nora.lid.sci~ .tdln~istrat.iv:. (CF/66, :.rt.37). 

35, Tenh4-S4 ':4!1\bêrn em cont11 que: 

4) os decreto• ilUto::i:ativos d4 e~~~i.ssao <!.,.,. 4p0lice• 

preVi4111 que sua .smorti:aç.!o seri.a feita • ruL ::-a2:!o d• 

l/2' ao ano, A cont:<lr daquel4 que se sequir .,.o d& 

totJr.in.aç4o dAS obras'; ., n4o houve, e~ qualquer CII.IIO, "' divulç4ç4o ptlbliea d& 

conclu140 cte.s obr"s financiada• eo111 •• captaço:Je•, ou 

seja, •• n•ab.u. -nto n c!oÍot•r.!Do• a daia c!e iAicio 

da flãncia do pn:r.o do resgate; 

37. 

Of.icial~ S5 ~~.:~os apOil a constitUiç&o <la• relaÇ(!- que 

o e:at:ad.o proocend.ia re•cind.i:r unilAtoraJ.mont•· 

1!: larqo atua.lmente o consenso do que a correçao l!IOnotilri• nao 

constitui um • plus• , acrescido .so velg:r de.• divid&s, mas 

exclu:1dvamente o l!'.ec:anis:r.o illd.isper~silvel • pre:.ervu· 4 •t1& 
r"prosone.sçao lllonet4rio~, em vista da voracid.ade dos processos 

in~lacion4rios quo dova.•taram a economia brasiZ.eira naa 

ó.lt:lma• dk"d.u. 

e) ' 0 d&croco-Lai 263 previo. que 4 •xK".Içlo do t'llll<;at& .:i!J. ~ EfrO'pria-jurisprtld6r.~olidou -.Osso entend.illlento, ._. 

d) 

O) 

t:ari& sua data do 11licio publicada por adit.lll cio 

aanco Contr"'l do Br.uil, o quo foi feito lllD 06.07.68, 

correndo, partir do ectao, pretenso prazo 

pre•cr!.cioc&i do 6 (s•i•l r:u11Se•; 

O docrcr'I:Q-lai 3911 o~apon.&a al.:a:~:ou do S <••is) po.:;-o lZ 

• (do:t•) :ao••• o prazo do ar<=.iqo l'l do deer.,to-lai :Zdi3, 

·-IIIG.:lt:endo, pois, a .xiqlncia de pu!:llicaçlo da edital 

pelo BIIIlCO Cectral do 8:ra•il p&r& doterm.inaç4o do termo 

inicial do suposto lllp•o prescriciocal; 

6 robu•to o eonVIIncimaato d• quo o Banco c.ncral do 

Brasil nao e.ent:.a pub!..!.cado o novo edital, psra 

defh.qrAr a contaqem do novo pra::o prescrieional do 12 

(doze) meses, o que ob11tou, por c:on•equ.i.nto, a sua 

acOrdlo• de vilrios tribun&ill, inclusivo do Superior 'rribuno.l 

do JUStiça e do S:upr1111:10 'I'ribullal l!'oclaral, como se 1110atra COlD 

oa Slltqllint.ell exmaploa: 

• Nf1Jisrtm•it~{l~tUJOOt:DMn.ltJ tltwrr••~•;,6u•tl.a. ·~IW'"DINI~ri•IO.M 

CortJiitld llfll ,., IOÕlW IZ ~~~~ tia Ultltl~""' mQ li'"''" mu.,._ dt ,,.,U,.,.fUI Q 

incid.6ccia; •M•snw.-. u stlwrlrs .-. • oftl~IIJid.J Ml.,•'zl•lltwrm.IM %iti.Js ti• •:r.dulre c~ 

" •••im, quer por sua inconstitucion.,.li44de, quer peta 

nulid~~;de emerqonto do v.1cio do execuçlo, os doereto1 -

l•ia 263 e 396 urqurament:e n4o 

efic4cia jur.1dica. 

tivorUI nenhu:g 

3di. Vejo-se, ai::tdll, que a Constituição Federal de l9EIS alltll"t.ui 

.que "' "dm!J!.ist:a~9 · ~llAlica ·~ obedecoril aoe ~p.io• da 

lllCirali.4&d•• (art.J?) o que: 

., coc!or!'llo Lembra! '.(a•hinqt:on do Ba=• Mollteirol%, •

fntt üQIIiu-, o !tilld(UO (ú lll"rn.--ri.;.t.uhl 11: • pd,n'""''•l d<Z l•1i:r.f~: 

b) em p•1• com &- ext.nsao territorial do Br.,.ail a coa ae 

notO::'ias <W.~il_neia• d.4 public~ on colll\lllicaçao do• 

ato• ~@lioo.-, choqa a ser imoral pret•ndar qu., 

r:ailbares • az.ilharo• d.a in<hr•tidore•, da procUio 

iMitl~-*,..... <I• ,n.Ri~u" ~""""' Hfll c--. '"'"dtJt~df1 a'""d" • llç4f1 

d• qru 11 ,.,,,.. _, 'sU lldml- ki:r. ,.,;~ (tri/os NJJlflt, STJ, RE.•p 1.12:1, nt-

'~ 
•llaloll" C. •lt/Hl<Z amnruJD d.., ,.., l"tJti'luidf1 ""' cnW r<t1 ""'""" •'1llol- tJ>Õii1Uirio. 

;,.,..do•JV <UI04/i;aç4f1 mONUiia tittU fl"alldO f1 46W.dMf1 d•Pf1JIU• DI< Cf1tUÕfnill6ri11. 

Ooiun"na c ÍIUÚ(II'U.iUNI:ÚJ, l:lllC 11 -sMç4(J IÚ1 /~fiO it1{/«iatft/IW. ,.U,.,_ <1 .... ,... 

ui'1'·Cillmf1~M.~ú~~·~~~l•pl'(lnfrn 

~o:r.. STJ, REli' 1.66.f.ttf.., Ml.ttutl'fl W41tkmu Zwitu. Jt, TIU'flta}. 

/jSM,., f1 tJs:utU> - ft><4, 1- !ot>f• a S!lmula 16, '"""' cJu l"tiltcllJ: •A, llllbl~ 

•';.*'dfi- c critlltto......a ..... o4ia.la(Üt;c,. jll uortref ... ..,.,..., ... ,Va <Zfll/c~ 

'• / 4416 fl•irtd(loQ,,... ~ ·~ ~ .- ,_.;- --.1 U. ~ 
. ' 

aci!ISIIO AI in!Orfll4Ç.:Ie•, po1111alll. tOJII&r Conhecimocto d• ~ 

t<lxto• loqo.ill !o:etuie.o• o d.a editai• lllill.cb• do e.ur(:Q · / 

Coc.tral do Brull, putllic4d.aa qu&•• ,t, :1oeap" no Ci4rio 

Jocnt.t•~au-u .. biMo..._,.~ ...... J ..... Ihi•UftPul .. e.-. j 
:~u!:: ':•-:•:_--:;:,.::_t.r;:~~~=~~=-= ,· ·--C'alu-... ..w... u •-•.unca.ct- Mrlii<IUia u ..,.11~ H---. ...... ;. 
lpal. ,. •-••11•- • c_, .. • qtl .... ,... .. .,ll ... ca• hlf•U•• deite 
•laal .. ltllil11 wpraWt .......... foi H P.v. NoiMJ, Dfd..aria*Tor.,.....llo 
, ........ •""""" "",.ala'). 

C'an. H Direita C1"ffl,. la~ t p- GCI'III. 5..-1.._ ""· PI• lt. 

-·~ flrifo lltJisot. • V- tl.o /1/IIIW'fl NiblJII N~~ t10jcllpnu- rf.lo STJ. 6t1 R.b, 

UJD·S"rtfH·nriurv 9fJll96ldl. 

}wi:r.p1ft6hoa.a. ,.,.....,. ~- "'~ "'"idf;:. wtlila .,.,_....., • uW-cit MI fftiJlJSIÜN, ,...., 

-~~ur" 66/6zto.~lo:r•~lsq/•~ f'IIMIQJ;•flllmO"IIlfl~*'-tl.ria{at t<lflhturb "''-
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110:1 rrib<l••••i~ e fort•f.teCJtWu-.-~atrill4. cJltWo IJ E.tcct.sc ewr .. <> writtc-,., Sól-J.• .niill 

nlmul.o: mwr.:>I.,.J'O lf'Óitl on~•r••11/Mtll n• •;~:puuiu. m<liDri• ,/w 4~mG/s pffldrio. 

k p4ls- ,V•wrdatü. d é(ltl« balr•th 0t1 riiCJI' ll•l.•l ~.&9'/f&l ...... ....u u.nrt.,,.,. 
•inddbJcUâ~---...,. .. phi•u:~ bl. ~UIIN.A no:r• rt•litJ.H• 
~COIIÓ'IUC'<I. ~Qm r/<tlll3ÇIUJ f"Otnct•ius diJ i.,jltJ>~ • CQJ!IfQiknU J•.rwtlorl;sçdo do 1111/(N' dfl 

mQfd~ Jaf im1'011h. JIO'IU' • ,..u. • aáoç*' 1M ~MI ,_,,._ ,_ ;,,..rwd,., 
in4is~l.t joutll .,.,..,._õ~q IÚitt#tl~ [HI Nim,J~ da olmPf&s' (lnfos 

t/Q Sul·9l.IJ~U7(}()·t }. 

n·. -x ,Prcp(n'::.e.~e.ema..-~ ... 1i4'11 • .coment.& llllli~ sop-;at:a:nel!i .. -g,. 

;;:u:ofss•o:r Antoldo Wa~ qu.o: 

"· 

P(lf' CIIUI'll' J.â • Umi~ ti• -c*' -IIIW ~CiiU tliplotttu lfl~l uJm• 

c/t~Jd# i111,UU "" ~ .... d• tllo COII{ri<• .,_ • Ql't/mo ,.;/~li" m~nlll, !rdO 

Ge:aldo Vicliqal, t.ieul.ltr d.e Direito Econ0111ico d.a trnivordda<le 

de S!o Paulo, dofoc<le os l:lelllnO• polieionCIIIonco• jurid.icos • 

étice~s, adu:iodo quo: 

"AU.dll l/lU ~rtllhum• _.,g "-rlfiiJJc ll iml<lf/ÇI# d<t t;Q"'fl'rlilllrfOIUI!Vi• fi/U IIWifi;U" 

qu4 n.W f~sst 'r.lltlr"tlli!h """'I». .ru .,,li,QIO~ nrialntlüfarç<Jtlrurmul ntctll.;n. t'rll totl(n 

~ ~ ti~ di'CUI"'M •IIUmb<u'.to •ficüM• • qllitllli.,. tltu r«Unfll tio c~di.lq. d• 

/omt• • f"Jtlt~nt i"'tU t~ati{.}.III.UM ,..,....,.._.u l•rifos rotnUU)-

(ol. Tais eonclus<5o~;-" ~ sua :uqnil:u40:., forill!D aeolllici.s.s pela rv 

confor6aci& Nacional doa Aclvoqados r•a'li:.acta Cl.lll Sio Paulo, -

outubro do 1970., d.cmdo oriqom., ent:.lo, ~~~ s•quint•• 

recomend.llç6er': 

·~o~,.,..., r;..,. _..I•Ã """''ltwrrnw. • ;.ftaçMI•. Wa •• CQftl'qoltod&.<n 

no•l~t<f""da~Hfa~~~~~~,.,..UifCfll'l'lr(IO'-IIIIMdo.,.U,/U.,_tla.-

.......... 11••·----" ChU, Ct:Jtl'P, t,., ,._'H. 
Mlll• ,. .. tlc• -"EdaM"' Si• P.te•, a .... MJallllre SIIM• .. FI~ 
5TJ,a••-Klaadt8ok. 

.,_ 

O E:ft!l., <11" nmM'"" or dtui()Wt ~t:(tkol da i~tf11!r;40 r(Jhn u /l~ll.t ,.U.flctt:#. 

ilf.#itw"nU. • swr~~.- H JV64. "~lollfOIKtdl'ia tia dlvifl.n. • nwtllu finllil t <!"'" /tz: 

Na l:04lid.4do, ~":evaléneia do !.nst.it.~l:o da eon~eç4o 

liiOr.,.l:.!l:'ia, ,.lll todaa as h.ipótases, sem exceçllio, eon11titu.i 

hoje ~receito essencial da defe:11a contra o ell.riqueeiment.o 

illcito C.e devedores e, :10 colll!IO <!o débitos c!e entes 

pQblicos, insere-se at6 "esmo nas exiq~ncio1s !1>1 moralidold• 

administrativa, 11. que so report11. o .srtigo 37 da Constituiçllo 

Federal da 1988, 

(,J, P.de1!14is, p41a jurispJ:ud.6ncia que atr4s 118 transcreveu, é

irre=s4vel que o reeonhecbu:mto do direito a • correç4o 

monet4ria, rul.quit.aç40 <ma apólicos d3 di~l~~a, o:nisdõ 

a eu.s Olllisii40, pcder.! ser firlrl4do pelo Poder Judiei6.rio, 

cgme conatJ:Uç4o pret.ori=.s, ou podor4 advir de deeis4o do 

Poder t.cqislat:ivo, no exel:'c:tcio 91plo de sua eompot6ncia 

cocstitucior.el. 

... 

... 

... 

VIl: - ~'r:J:VU DE 50loDÇla DOa COU'T.Z'rOS OllJ:llmXIIir; 

DA CDCtJÇio DOI Dzeznos-un; 2Gl E 3U 

'· 
Por tudo que •• expó•, h.! o.baoluio eonvencilne:1to ~ que os 

portadores d&.s 4p6licea da divida pllblic.a, quando 

projudic:ado• pela i.caóliu ineid.6nci.s dos decretos-leis 2153 

o 396, poder4o buscar a reatauraça:o de :111eus àireitos no Poder 

J'udiCU.rio. 

Com efeito, a pr;ópria Constituiçllo Federo.l de 1988 abro tal 

caminhO aoa interessados, 11.0 astentar no artiqo 51., inciso 

~, quo • a lei n4o exeluir.l da apreci.oça:o do Poder 

Judici6.rio los4o ou 4111011.Ç4 .s direito" • 

A. inst.suraç4o c!.e proce~uos judiciai:s, no enta.nto, teria 

deiiVant.aqec.s de I!IOCt.a, em vista da pulvori:ta'i'4o d.sa o1çóes, 

elos custos, ~ demoras, ~· ic.certe-::as proc::essu.sia e tllmb611l 

elos diss:tdios que c:ertamen:.e •• o.cumul.sri4111 nas sentença.•, -

eoc:L:as 4S inst4nc:Las, poia n4tural diversidade de 

.po~icismameneos_ jur~: d'oj jul.9adqr,.u 

47. De par com todos esses aspectos, mdem.o.is, as d.OI!I41:1.:tii..S 

judiciais eontrUNlriall paroa aqravar a crise atual do Pllder 

.!ud.ic:U.rio brasileiro,. que ••U d•aprovido ele meios, de 

estrutura o de recursos para .snequr«r o fluxo d&.s ~ru;:l:l-. 

t«nto 11uüs que « reseauraç4o das f:ranquias constitucionais 

e os próprios ••t:tmulos da difu:~4o cultural tb alarq&do, 

dellll!esu:r:ad.allea.ttl, a buac:a da jurisd1ç4o, para tutela doa 

diroitoa sub"jstivos. em t.odoa oa segmont:os. 

(,8. Nesse eontexto, portanto, a 1!10lhor opç4o c::onai~tiria I!IN 

resolv•l:' pala vi11 lcq.blativ& as quest<5•s su.ceitada.a em 

eorco dos mencionlldo• docr.er.-leis 21531 o l!U. - ~ldes quo 

dos direito• 

que, da tal sorte, 
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Du~ante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Renan C/heiros; 2• Secretário, 
deixa a cadei~a da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presi
dente. 

O SR. PRESIDeNTE (Júlio Campos) - A Presi· 
dência prorroga a Hora do Expediente por mais 
quinze minutos, a fim de que os três oradores inscri
tos possam usar da palavra. 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, na longa série de atitudes suspeitas e 
controversas adotadas pelo atual Governador do Es
tado do Acre, surgiu, esta semana, fato novo, caren
te de esclarecimento imediato, para que não prospe
re junto à opinião pública nacional e, particularmen
te, na sociedade acreana, uma versão maldosa, dis
torcida e francamente falsa em tomo das polémicas 
obras rodoviárias que o Sr. Orieir Cameli vem alar
deando e tratando corno se tossem invenções e mé
ritos exclusivamente seus. 

S. Ex" deu entrevista, na noite da última terça
feira, ao prestigioso programa do jornalista Antônio 
Klemmer, transmitido pela TV Gazeta, de Rio Bran
co. Na tentativa de mostrar imagem de firmeza e sin
ceridade e se queixando de pressões contra os tra
balhos de pavimentação e de implantação de novos 
trechos rodoviários no Estado, afirmou que "só Deus 
ou a Justiça podem parar as estradas" - e reiterou 
crrticas genéricas contra políticos que estariam fa
zendo apelos para a estrada parar. 

. Ora, o ex-Prefeito Orleir Cameli já tem uma 
longa ficha de atividades como pol~ico, aderindo e 
depois renegando diversas legendas, disputando 
eleições dentro do mais leg~imo sistema democráti
co. Da mesma forma, vários membros de sua admi
nistração também têm longa e vitoriosa carreira 
como políticos militantes, o que enseja a dúvida: 
será que S. Ex' Se .referia aos políticos que o cer
cam, quando, de .maneira delirante, falou sobre essa 
pretensa campanha contra a ampliação da malha ro
doviária? 

Quem são, afinal, esses pol fticos que estão fa
zendo apelos para a SUSPensão dos trabalhos, pri
vando as estradas acreanas de melhoramentos in
dispensáveis? 

Só podem ser os políticos aliados e auxiliares 
do Governador! 

Os do PMDB, certamente, não são, porque 
toda a história do Partido é marcada por gestões, lu
tas por verbas, pressões junto ao Governo Federal, 

justamente em prol da implantação de novos trechos 
e para que os já existentes recebám asfalto e cúidã
dos destinados a sua preservação. 

Não foi à toa, aliás, que o asfaltamento da BR-
364 e a ligação permanente entre Rio Branco e Por
to Velho se concretizaram no Governo Flaviano 
Melo, valendo-se de recursos orçarneritários e re
passes federais que a bancada acreana defendeu 
em sucessivas legislaturas, com minha participação, 
a luta permanente dos saudosos Geraldo Reming e 
Ruy Uno e o endosso de toda a população. 

Hoje, mais do que nunca, esta é uma bandeira 
que empunhamos com coragem e determinação, 
principalmente dentro da consciência de que sem 
tais estradas o Acre continuará condenado à misé
ria, ao isolamento e ao esquecimento pelos outros 
brasileiros. V. Ex"s, Sr"s e Srs. Senadores, são tes
temunhas das vezes em que exigi, cobrei, denunciei, 
mostrei a importância da malha rodoviária acreana -
importante para todo o Brasil, não apenas para o Es
tado que tenho a honra de representar nesta Casa. 

V. Ex's, com generosa paciência e acentuado 
espfrilo público, sempre deram ouvidos ateniós às 
reclamações e aos registras que tenho feitO, em 
mais de duas décadas no Congresso Nacional, so
bre essa matéria essencial. 

O que tem acontecido nos últimos meses, e o 
Governador distorce maldosamente, é a sucessão 
de irregularidades e atitudes suspeitas que marcam 
o processo de desenvolvimento rodoviário no Acre, 
onde os parcos recursos disponíveis não estariam 
recebendo o tratamento correto e eficaz que todos 
desejamos e exigimos das autoridades. Queremos 
essas estradas, não desejamos a paralisação das 
máquinas, não admitimos que o povo acreano sofra 
duplamente, com as suspeitas de malversação dos 
valores repassados e o seu corte. 

Permitam-me V. E xis reiterar o ponto nuclear 
da questão: os recursos são poucos, e as carências 
são muitas - e, portanto, o dinheiro tem de ser em
pregado do modo mais racional, honesto e transpa
rente possfvel, sem que nada possa ameaçar o 
prosseguimento das obras; os valores do metro qua
drado e do trecho empreitado têm de ser fixados cla
ramente; e os processos de licitação e a qualificação 
das empresas não podem sotrer qualquer suspeição 
ética ou administrativa, sob pena de C0fT11101116Illr
se toda a sua credibilidade e, portanto, todo o crono
grama dos trabalhos. 

O metro quadrado cu!lia R$ 80 nil ou R$ 380 
mil? Quem é o dono verdadeiro das máquhls em
pregadas nas obras?. Quem Wtlhata quem? Quem 
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subempréita para quem? Que famllias esllio GIMlM
das no processo? As ell1l' sas perllliiCIIIIIIIS à famr
rm do Governador são beneficiárias diralas ou indire
tas de contratos? Existem ou nAo ed 'a m tiJStas..de
ferro que mascaram os log>..fipos das máquinas da 
famma Camer. com as man:asde outras~? 

Isso é o que precisa ser esclarQcido, O resto é 
manobra diversionista, a calúnia pura e simples con
tra quem sempre defendeu verdadeiramente o povo 
e o Estado do Acre; ao invés de desmentir o que to
dos os acreanos sabem, ao invés de acusar os Se
nadores e Deputados de inimigos das estradas - ini
migos das estradas que senipre defendemos, é bom 
que se explictte -, ao invés de fazer esse papel lasti
mável, o que o Governador Orleir Cameli tem é de 
esclarecer as suspeitas seguidamente pela socieda
de levantadas e repercutidas pela melhor imprensa 
nacional. 

O resto, enfim, é a sucessão de denúncias e 
acusações concretas que vêm marcando esses tão 

· longos dezotto meses em que o veterano polflico Or
lelr Cameli se faz notável pela presença nas páginas 
negativas de toda a imprensa do Acre e dos demais 
Estados, além de freqüentar tribunais estaduais e fe
derais, 

É a explicação que a sociedade acreana e os 
representantes dos demais Estados merecem, ante 
as novas denúncias contra o Governador Orleir ca
meli, 

Muito obrigado, Sr. Presidente, 
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Conce

do a palavra ao Senador Emandes Amorim. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS..PE. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, creio que a questão da reforma agrária, no Bra
sil, hoje, não é mais uma reivindicação de partidos 
polllicos. No carnj)o-da esquerda essa questão não 
tem o caráter ideológico, não é algo que correspon
da à reivindicaçilo do mundo rural, pois é também 
uma reivindicação urbana, As pesquisas assim o in
dicam. Grande parte dessa nova realidade se deve a 
todo um processo de mobilização dos trabalhadOres 
rurais, dos homens sem terra. 

No que diz respeito à Contag, às federações 
de trabalhadores rurais, particularmente ao Movi
mento dos Sem-Terra, infelizmente, houve o dramá
tico de alguns eventos e de algumas chacinas. Tudo 
isso é posHivo, embora, como disse, baseado em 
algo dramático, em algumas tragédias. Mas há ai-

guns perigos. Eu me recordo do perfodo anterior a 
1964. Não quero fazer nenhuma comparação, pois 
são realidades bem distintas, com outra dinâmica, 
naquele momento urna escalada golpista, as forças 
de direita, em âmbito nacional e internacional, ten
tando subverter a ordem dernocmtica HOtMI tudo 
isso, mas é bom não esquecer que determinadas 
atitudes das forças vinculadas ao campo democráti
co e de esquerda ajudavam pelo nllido sentido de 
provocação. 

Eu me recordo de que em Recife assisti a urna 
manifestação, Chamávamos, na época, os campo
neses, trabalhadores na agroindústria do açúcar da 
Zona da Mata Pemarnbucana, a ocuparem um pré
dio no centro do Recife, o antigo prédio do Instituto 
de Previdência dos Industriais, que sediava a Sude
ne, e impedirem a realização de uma reunião do 
Conselho Deliberativo da Sudene. Esse fato foi ex
plorado pela extrema direita, pela direita, pelos gol
pistas como um elemento necessário para dar um 
paradeiro ao que julgavam algo de subversão, e que 
não entendiam, que era uma tentativa de resgate de 
uma dfvida social secular, como, hoje, ainda esta
mos enfrentando. Mas é importante salientàr que, 
naquela época, alguns setores democráticos alerta
vam para o fato de que aquela forma de luta não nos 
ajudava na concepção dos nossos objetivos, que era 
a transformação da estrutura fundiária, da concep
ção da refonna agrária, inclusive, de um processo 
revolucionário brasileiro. Aquilo, talvez, nos levasse 
exatamente em oútra direção. Infelizmente, foi o que 
aconteceu. Lembro-me disso, guardadas, evidente
mente, as proporções de realidades distintas. Hoje, 
não estamos vivendo nenhuma escalada golpista, e 

·sim um processo de consolidação crescente da de
mocracia e do Estado de Diretto. Mas é importante 
lembrar que essas forças que colocaram a reforma 
agrária como prioridade nacional efeliva - como a 
estamos vivendo agora - que forçaram, inclusive, o 
Governo a criar um Ministério próprio para enfrentar 
a questão da reestruturação fundiária, essas forças 
precisam ter consciência de que o Estado de DireHo 
Democrático não pode ser colocado em risco. 

As manifestações, as mobilizações, as pressõ
es democráticas são fundamentais, até porque se 
não forem feHas, evidentemeote que as forças que 
não querem mudança vão ficar na inércia ou até re
troceder. Mas não se pode, em nome desse objeti
vo, colocar em risco a questão democrática. 

Por exemplo, não se pode atentar contra a au
toridade, fundada em Estado de Diretto Democráti
oo. Como? Ocupação de prédio ptlblioo, imaginando 
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que políticas de refém são políticas democráticas e 
que avançam. Ao contrário: são políticas de provo
cação e que podem acarretar exatamente o retroces
so. Não se pode conviver com esse tipo de política 

E correto está o Ministro da Reestruturação 
Fundiária, Raul Jungmann, que não é esquerda res
sentida, talvez, seja uma esquerda muito conSCiente 
do que passou e do que pretende, como nós, do 
Partido Popular Socialista, do velho Partido Comu
nista Brasileiro, que não embarcamos antes de 64 
em aventuras nem durante o combate à ditadura e 
não queremos avenluras para o futuro. Queremos a 
mudança, a transformação, queremos que este País 
crie outra sociedade. Por isso mesmo, com essa 
consciência é que consideramos fundamental para o 
processo de avanço democrático, sejam quais forem 
as manife~;1ações, as pressões democráticas, os 
movimentos dos sem-terra, as Contags, as Fetaps, 
toda a mobilização, que a Greve Geral que se vai 
realizar neste País - e que espero seja um sucesso 
e exitosa -, seja baseada nos marcos do Estado de 
Direito Democrático, no respeito à cidadania e, fun
damentalmente, na perspectiva generosa de uma 
nova sociedade no Brasil. É o que nós esperamos. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apresentei um 
projeto que tem fim terminativo, e talvez por isso não 
possa ter urgência no plenário. O Senador Beni Ve
ras tem sido altamente diligente nesta minha propo
sição, que, realmente, carece de grande urgência 
para evitar que centenas de bancários sejam demiti· 
dos de bancos que tiveram acesso ao Proer. Este 
projeto está na Comissão. Além disso, já apresentei 
à Mesa emenda à.medida provisória, cujo prazo de 
vigência termina .amanhã, e que, portanto, precisa. 
ser emendada m:ista parte para, de uma forma ou de 
outra, entrar este assunto para deliberação do Sena
do. O assunto é urgente, e os Senadores de Per
nambuco, Roberto Freire, Joel de Hollanda e Carlos 
Wilson, me falaram que este problema existe em 
Pernambuco e, conseqüentemente, na Bahia e em 
vários Estados do Brasil. 

Acho que é um projeto importante, sobre o qual 
o Senado não pode demorar a pronunciar-se. 

Dar por que, apelo a V. Ex", que está na Presi
dência da Mesa, e aos membros que assessoram a 

Mesa, no sentido de fazerem com que ele ande a 
fim de que evitemos que vários bancários fiquem em 
sttuação difícil com as suas famflias. 

Faço este apelo a V. Ex•: que, por favor, dê an
damento a este projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O as
sunto proposto por V. Ex" será encaminhado à Co
missão Mista, que deliberará com a urgência qtJe ele 
requer. 

É a seguinte a emenda encaminhada à 
Mesa pelo Sr. Senador Antonio Carlos Ma
galhães: 

MEDIDA PROVISÓRIA N° , DE DE 1996 

O art. 1°, § 1°, passa a conter a seguinte reda
ção, renumerando-se os demais parágrafos: 

'§ 1• As linhas de assistência financei
ra concedidas, no ãmbtto deste Programa, 
para fins de reorganização administrativa só 
serão liberadas para suportar resciSões, 
sem justa causa, de contratos de trabalho 
que sejam realizadas mediante prograri:la de 
demissão voluntária dos funcionário$ das 
instituições financeiras envolvidas'. 

Justificação 

Temos obse!Vado, infelizmente, que os bancos 
que têm se beneficiado dos recursos do Proer vêm 
promovendo um festival de demissões de seus fun
cionários, provocando um quadro bastante crítico 
nas cidades onde os bancos incorporados manti
nham suas sedes. Não é concebível que o Proer ve
nha incentivar o desemprego de milhares de bancá
rios, favorecendo tão somente o enriquecimento fácil 
dos grandes bancos. Não podemos permitir que a fi· 
nalidade do Proer seja desvirtuada, uma vez que 
seu objetivo principal é promover a estabilidade do 
sistema financeiro nacional, sem que para alcançar 
este fim seja preciso criar outro problema de igual 
gravidade quanto é o desemprego. 

Diante das últimas operações envolvendo in
corporações de bancos no ãmbtto do Proer, é extre
mamente oportuno lembrar o forte impacto social 
que estas medidas de reestruturação do Sistema FI
nanceiro Nacional estão causando. O processo de 
enxugamento administrativo das instituições, a nível 
de recursos humanos, está sendo bastante expressi
vo. Ainda que a diminuição das despesas adminis
trativas seja um dos principais fatores que têm moti
vado a fusão dos bancos - '(íue alegam possuir gas
tos excessivos no item 'despesas administrativas' -
é inaceitável que se promovam as rescisões de con-
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tratos de trabalho dos funcionários sem um adequa
do programa de demissão voluntária. 

Nossa emenda pretende oferecer, legalmente, 
condições dignas aos funcionários que serão desli
gados dos bancos, a fim de que possam buscar no
vas atividades, criando microempresas ou retoman
do ao mercado de trabalho, vez que são trabalhado
res qualificados. 

Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 135, DE 1996 

"AHera a redação do art. 224 do De
creto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal). • 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 224 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal) passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 224. Presume-se: 
I - absoluta, a violência se a v~ima: 
a) não é maior de quatorze anos; 
b) é alienada ou débil mental, e o 

agente conhecia esta circunstância; 
11 - relativa, a violência se a v~ima não 

pode, por qualquer outra causa, oferecer re
sistência.• 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A violência sexual é uma forma de violência 
das mais graves contra mulheres, homens. crianças 
e adolescentes porque nos atinge enquanto pessoa 
humana. As freqüél:ltes denúncias, que se espalham 
pelo Brasil e pelo'mundo, têm contribuído para dar 
maior visibilidade a uma prática comum e odiosa, 
desenvoMda nas relações sociais em várias esfe
ras, atingindo, de forma especial, o gênero feminino. 

A recente polêmica criada com a decisão da 2" 
Turma do Supremo Tribunal Federal, em 14-05-96, 
de absolver acusado de estuprar menor de 12 anos, 
deixa margem à dúvida de como punir a violência 
sexual praticada contra menores de 14 anos, uma 
vez considerada a violência como relativa, e não a 
violência como absoluta. 

O voto do Ministro-Relator do Supremo Tribu
nal Federal concluiu pelo seguinte: "A presunção de 
violência prevista no artigo 224 do Código Penal 
cede à realidade. Até porque não há como deixar de 
reconhecer a modificação de costumes havida, de 
maneira assustadoramente vertiginosa, nas últimas 
décadas. Nos nossos dias não há crianças, mas mo
ças de 12 anos•. 

Esta polémica causou um profundo sentimento 
de indignação, porque, mais uma vez, a vítima, uma 
menina de 12 anos, quase adolescente, passou a 
ser a ré. 

Ser criança, ou ser portador de debilidade 
mental, significa não ter condições de tomar decisõ
es racionais e com Validade jurídica. No caso das 
crianças, isto é assegurado pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente, uma legislação de proteção à in
fância e à juventude mais atualizada (Lei 8.069, de 
1990) do Código Penal. Já os art. 23, inciso 11, e 24, 
inciso XIV, da Constituição Federal, de 1988, asse
gura a proteção e garantia, pelo Estado, às pessoas 
portadoras de deficiência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente define 
como criança a pessoa até doze anos de Idade iro
completos, e adolescentes aquele entre doze e de
zoito anos de idade. Afirma, em seu art. s•, que "ne
nhuma criança ou adolescente será objeto de qual
quer forma de negligência, discriminação, explora
ção, violência, crueldade e opressão, punido na for
ma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais". 

Não podemos desconhecer a realidade dos fa
tos de um Brasil que quer combater a exploração se
xual de crianças e adolescentes, promovendo cam
panhas nacionais, e onde uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito que investigou a exploração sexual 
de meninas e meninos, em 1994, chegou à conclu
sões alarmantes sobre abuso sexual na infância e 
adolescência, que também se aplica aos deficientes 
mentais. 

Recordemos, também, que há pouco menos de 
trinta dias o Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, divulgou o Plano Nacional de Di
reitos Humanos, o primeiro de que se tem notfcias 
no País. Em relação às principais providências que 
deverão ser adotadas pelo Governo para proteção 
da mulher, da criança e do adolescente, estão: 

• Propor alterações na legislação penal com o 
objetivo de limitar a incidência da violência domésti
ca contra as crianças e adolescentes; 

• Dar continuidade à Campanha Nacional de 
Combate à exploração Sexuallnfanto-Juvenil; 
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• Própor alteração da legislação no tocante à ti
pificação de crime <ile exploração sexual infanto-jwe
n\1, com penalização para o explorador e usuário; 

• Apoiar proje!los de lei que alterem o Código 
Penal, nos crimes àe estupro e atentado violento à 
mulher; 

• Reformular as normas de combate à violência 
e discriminação con'lla as mulheres, em particular e 
apoiar projeto que traia o estupro como crime contra a 
pessoa e não mais como crime contra os costumes. 

A revisão de toda legislação ordinária e com
plementar à ConstitUição vem sendo defendida pelo
movimento popular há bastante tempo, especial
mente pelas mulheres, e encontra ressonância neste 
projeto de lei ora proposto à apreciação dos nobres 
pares. 

O objetivo da apresentação desta proposição é 
acrescentar a palavra absoluta para que não exista 
a possibilidade de prova em contrário, em relação a 
crimes definidos no Título VI do Código Penal, em 
que os tipos encerram determinada ação praticada 
•mediante violência". Na linguagem jurídica, absolu
ta se refere à impossibilidade de prova em contrário, 
de contestação do que a lei presume. Portanto, nos
so propósito é tomar a violência contra menores de 
14 anos e contra pessoa "alienada ou débil mental", 
se o agente conhecia esta circunstância, como vio
lência absoluta, e Bão violência relativa, conforme 
define o Código Penal vigente, no capítulo dos Cri
mes contra os Costumes. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1996. - Se
nadora Benedita da Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 2.848, DE 
7 DE DEZEMBRO DE 1940 (Código Penal). 

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima: 
a) não é maLoÚie 14 (catorze) anos;-
b) é alienam;; .ou débil mental, e o agente co

nhecia esta circunstância; 
c) não pode, por qualquer outra causa, ofere

cer resistência. 
•••••n••---••••n-•---.. ••••--•••-••••-••••••••••••--••u•oooooo 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania -Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pro
jeto será publicado e remetido à Comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan 
Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°136, DE 1996 

Acrescenta dispositivos ao art 35 
da Lei n• 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, que "altera a legislação do imposto 
de renda das pessoas físicas e dá outras 
providências", para considerar o estu
dante estrangeiro, participante de progra
ma de intercâmbio, dependente do contri
buinte que o abrigue. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° O art. 35 da Lei n• 9.250, de 26 de de

zembro de 1995, passa a vigorar acrescido de um 
inciso VIII e um §52 

"Ar!. 35 .................. -·------................ .. 
VIII - estudante estrangeiro participan

te de programa de intercâmbio, que o Çontri-
buinte abrigue em sua residência. ' 

§ 5' O dependente a que se refere o in
ciso VIII só poderá ser assim considerado se: 

a) a sua permanência no Brasil for 
atestada pelo Ministério da Educação e do 
Desporto; 

b) a instituição brasileira promotora do 
intercâmbio for autorizada a funcionar pelo 
órgão competente; 

c) a sua hospedagem, por prazo não 
inferior a seis meses, na residência do con
tribuinte, for atestada. pela instituição a que 
se refere a alínea b. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
" publicação. 

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os progresso havidos no mundo, nas últimas 
décadas, especialmente nas áreas de comunicações 
e transportes, tomam-no cada vez menor. No mes
mo processo, ampliou-se o relacionamento entre po
vos, cuHuras e costumes diferentes. Este relaciona
mento é de fundamental importância, pois, conhe
cendo-se melhor os povos do mundo certamente se 
compreenderão melhor, e assim, ampliando-se o 
campo do entendimento e ~a tolerância, fecham-se 
os caminhos para as incompreensões e mesmo ani
mosidade. 
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Na juventude, como em nenhuma outra época 
de nossas vidas, é que estamos mais- aJ~ertos para 
as experiências novas, ·como conhecer outras cultu
ras, e mesmo viver em outros países. Talvez pores
tas razões, é cada vez maior no mundo o intercâm
bio estudantil. Jovens estudantes que cruzam fron
teiras para, durante determinado perfodo de suas vi
das, viver e aprender em outro país, quando não em 
outro continente. 

No Brasil, infelizmente, estamos apenas ini
ciando a participação neste processo. Embora não 
seja raro que estudantes brasileiros participem de 
programas de intercâmbio, o inverso, ou seja, a pre
sença de estudantes estrangeiros em nosso Pais, é 
ainda relativamente escassa. Isto decorre, certa
mente, da condição socieconômica da maioria da 
população brasileira, mas, possivelmente, não serão 
estranhos a esta realidade fatores de natureza cultu
ral e, também, a falta de estímulo legal. 

Volta-se este projeto de lei a esse propós~o: 
pretende-se estimular, recorrendo-se a mecanismo 
fiscal, que as famüias brasileiras recebam, com a 
generosidade que é própria do nosso povo, os estu
dantes de outros países que aqui venham permane
cer por um período não inferior a seis meses. 

Como é sabido, a Constituição Federal, em seu 
art. 150, § s•, determina que "qualquer subsídio ou 
isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser con
cedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ... " A necessidade deste projeto 
de lei, portanto, decorre do fato de que somente nor
ma legal dessa estatura poderá insmuir, nos marcos 
de nosso ordenamento con~ucional, este benefício 
tributário. 

Acreditamos que a perda fiscal provocada pela 
aplicação do disposto neste projeto será irrisória, es
pecialmente se comparada aos benefícios por ele 
colímados. Por esti·rãzão é que solicitamos a aten
ção e o indispenSá\lêl apoio dos nobres senadores a 
este projeto de lei.· ·· · 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1996. - Se
nador Hugo Napoleão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

Altera a legislação do Imposto sobre 
a Renda das pessoas ~ísicas, e dá outras 
providências. 

Art. 35. Para efeito do disposto nos artigos 4°, 
inciso III, e 82, inciso 11, alínea c, poderão ser consi
derados como dependentes: 

I -o cônjuge; 
11 - o companheiro ou a companheira, desde 

que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou 
por período menor, se da união resultou filho; 

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 
21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado 
física ou mentalmente para o trabalho; 

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contri
buinte crie e eduque e do qual detenha a guarda ju
dicial; 

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo 
dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte de
tenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quan
do o incapac~ado física ou mentalmente para o tra
balho; 

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que 
não aufiram rendimentos, tnbutáveis ou não, supe
riores ao lím~e de isenção mensal; 

VIl - o absolutamente incapaz, do qual o con-
tribuinte seja tutor ou curador. .. 

§ 1° Os dependentes a que se referem os inci
sos III e V deste artigo poderão ser assim considera
dos quando maiores até 24 anos de idade, se ainda 
estiverem cursando estabelecimento de ensino su
perior ou escola técnica de segundo grau. 

§ 2" Os dependentes comuns poderão, opcio
nalmente, ser considerados por qualquer um dos 
cônjuges. 

§ 32 No caso de filhos de pais separados, po
derão ser considerados dependentes os que ficarem 
sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de de
cisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 

§ 42 É vadada a dedução concomitante do 
montante referente a um mesmo dependente, na de
terminação da base de cálculo do imposto, por mais 
de um contribuinte. 

(A Comissão de Assuntos Ecdnõmi
cos- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°137, DE 1996 

Altera o limite para dedução, da 
base de cálculo do imposto de renda pes
soa física, de despesas com educação, a 
que se refere a alínea b do inciso 11 do art. 
8" da Lei n• 9.250, de 26 dezembro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O limite indMdual para dedução de gas

tos com educação do contribuinte do imposto de 
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renda ffsica e de seus dependentes,. referido na alí
nea b do inciso 11 do art. a• da Lei n• 9.250, de 26 de · 
dezembro de 1995, fica fixado em 4.000,00 (quatro 
mil reais). 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua., 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A crise educacional brasileira, certamente fun
ção da crise geral que afeta as finanças públicas e a 
economia como um todo, assume aspectos de dra
maticidade em razão de suas características de ve
tar estratégico importantíssimo do desenvolvimento 
nacional. Não obstante os esforços do atual gover
no, os objetivos da política educacional são dura
mente prejudicados pela falta de recursos em con' 
fronto com erros e problemas acumulados durante 
décadas. A incapacidade governamental de inves
tir no setor aumenta a heterogeneidade dos padrõ
es de oferta escolar; crescem os índices de repe
tência e de evasão e as dificuldades para se con
cluir, com bom aproveitamento, sequer o ensino 
fundamental. 

Os estudiosos de finanças públicas classificam 
a educação de "bem semipúblico" ou "bem meritó
rio'", conceito que a relaciona no intennédio entre os 
produtos reservados ao papel do estado e aqueles 
que também a iniciativa privada está apta a oferecer. 
Nesse contexto, a capacidade privada de suprir a 
demanda por educação jamais deve ser despreza
da, mas, ao contrário, deve ser estimulada num qua
dro de colaboração com o Estado. A própria Consti
tuição Federal diz que a educação é dever do Esta
do e da famma e será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade (art. 205), porém é livre 
à iniciativa privada (art. 209) que, sob certas condi
ções goza de imunidade tributária (art. 150, VI, c) ou 
pode mesmo receber recursos públicos (art. 213). 

Para Fernando Rezende (Finanças Públicas 
Atias, 1• ed., pág. 88), "A característica essencial 
dos bens semipillilicos é o seu elevado conteúdo de 
extemalidade. Isto é, os beneffcios advindes de seu 
consumo não são to!almente intemalizados pelo, in
divíduo que o consome espalhando-se uma parcela 
considerável deles por toda coletividade ( ... ) Vanta
gens para a comunidade de um maior consumo indi
vidual de educação são também freqüentemente as
sinaladas, com base em melhoria na produtividade e 
na elevação dos padrões culturais". 

A relação entre educação e produtividade so
cial é inegável. Na primeira etapa do processo de 
industrialização foi possível ao Brasil estabelecer e· 

operar um parque razoável contando com uma base 
estreita de mão-de-obra altamente qualificada, so
mada a um contingente enorme de trabalhadores 
pouco educados e mal preparados para avançar em 
direção a formas mais complexas de produção. 

Na fase atual, em que predominam crescente
mente as altas tecnologias de produção e informa
ção, nenhum pafs tem chance reais de êxito ao en
trar em competição por mercados internacionais 
sem antes haver estabelecido um sistema educa
cional em que a totalidade da população tenha cur
sado no mínimo oito a dez séries em escolas de boa 
qualidade. 

Portanto o desempenho de pafses de maior 
êxito económico está intimamente associado a um 
enorme esforço de educação e de formação profis
sional. Todos os surtos de industrialização sempre 
foram precedidos de intensos esforços educacio
nais: a primeira revolução industrial na Inglaterra, a 
revolução Meiji no Japão e, mais recentemente, a 
explosão dos tigres asiáticos. 

A nova industrialização requer um grau ;<;!leva
do de educação formação profissional e capaCidade 
intelectual de toda a força de trabalho (e não àpenas 
dos técnicos e capatazes) como requisitos para a 
capacidade de aprender rápido adaptar-se a novas · 
circunstâncias e tarefas, de receber treinamento e 
de absorver nova tecnologia. 

O Brasil enfrenta neste histórico, a opção en
tre conformar-se a figura como economia caudataria 
possivelmente perdendo a médio prazo todo o esfor
ço de industrialização que fez nas úttimas décadas 
ou a de lutar para partilhar em pé de igualdade, a 
emergente economia globalizada, disputando mer
cados em todo o mundo com produtos de alta quali
dade e a preços compatíveis. 

O objetivo deste projeto situa-se em !ai contex
to. Não é possível esperar que a escola pública ve
nha a suprimir em quantidade e qualidade, a curto 
prazo a demanda por educação, não obstante a 
massa de recursos destinada ao setor inclusive por 
força das vinculações constitucionais. O favoreci
mento tributário para os constribuintes que propor
cionem educação de qualidade, para si e para seus 
dependentes, não será privilégio. Antes será instru
mento de canalização de recursos em prol do gran
de esforço nacional que o momento exige. 

Mesmo que eivado em mais do dobro o limite 
de dedução (anualmen~ está fixado em R$ 
1.700,00), certamente ainda sairá mais-em conta 
para o Estado assim ajudar a promover a educação 
do que investir diretamente na ampliação e na estru-
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tura educacional pública. A redução da base de cál
culo do imposto em R$ 4.000,00 significa, a uma alf
quota média estimada a 20% a perda de arrecàda
ção de R$ 800,00 por aluno/ano. Certamente um 
custo se não compatível mais baixo que o da ma
nutenção de um aluno durante um ano na rede pú
blica. Por outro lado, maior estímulo a que os cons
tribuintes busquem a escola privada aliviará a de
manda pela escola pública, proporcionando ao G<>
vemo tempo e tranquilidade necessários para o 
prosseguimento da grande tarefa, que ora empreen
de, de sua recuperação. 

São estas, em resumo, as razões para a pro
posta deste projeto de lei, para o qual peço o indis
pensável apoio dos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1996. - Se
nador Hugo Napoleão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

Altera a legislação do Imposto sobre 
a Renda das pessoas físicas, e dá outras 
providências. 

Art. a• A base de cálculo do imposto no an<>
calendário será a diferença entre as somas: 

· I - de todos os rendimentos percebidos duran-
te o an<>-calendário, exceto os isentos, os não-tribu
táveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os 
sujeitos à tributação definitiva; 

li - das deduções relativas: 
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá

rio, a médicos, dentistas, psicógolos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, aparelhos ortopédioos e próte
ses ortopédicas e dentárias; 

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos 
de ensino relativan:iente à educação pré-escolar, de 
1°, 2" e a• graus, Cli!SOS de especialização ou prcfis
sionalizantes do oontnbuinte e de seus dependentes, 
até o limite anual individual de R$1.700,00 (um mil e 
setecentos reais); 

c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta 
reais) por dependente; 

d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios; 

e) às contribuições para as entidades de previ
dência privada domiciliadas no País, cujo õnus te
nha sido do contribuinte, destinadas a custear bene-

!feios complementares assemelhados aos da Previ
dência Social; 

f) às importâncias pagas a título de pensão ali
mentícia em face das normas do Direito de Famma, 
quando em cumprimento de decisão judicial ou acor
do homologado judicialmente, inclusive a prestação 
de alimentos provisionais; 

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, 
previstas nos incisos I a III do artigo 6° da Lei n• 
8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de tra
balho não assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos 
titulares de serviços notariais e de registro. 

§ 1° A quantia correspondente à parcela isenta 
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão, transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurídica de direito público inter
no, ou por entidade de previdência privada, repre
sentada pela soma dos valores mensais computa
dos a partir do mês em que o contribuinte completar 
sessenta e cinco anos de idade, não integrará a 
soma de que trata o inciso I. 

§ 2" O disposto na ai ínea a do inciso II: 
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetua

dos a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas 
e odontológicas, bem como a entidade que assegu
rem direito de atendimento ou ressarcimento de des
pesas da mesma natureza; 

II - restringe-se aos pagamentos efetuados 
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e 
ao de seus dependentes; 

III - limita-se a pagamentos especificados e 
comprovados, com indicação do nome, endereço e 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físi
cas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes
CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de ·d<>
cumentação, ser feita indicação do cheque nominati
vo pelo qual foi efetuado o pagamento; 

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por con
trato de seguro; 

V - no caso de despesas com aparelhos ort<>
pédicos e próteses ortopédicas e dentária, exige-se 
a comprovação com receituário médico e nota fiscal 
em nome do beneficiário. 

§ 3" As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante 
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de 
acordo homologado judicialmente, poderão ser de
duzidas pelo alimentante na determinação da base 
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de cálculo da lmpaslo sobre a Renda na declarçaãa, 
observado, na caso de despesas de educação, a li
mite prevista na alínea b da incisa 11 deste artigo. 

(À Corlissão de Assuntos Econ6micos 
-Decisão TerminatiVa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Os pro
jetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 
• Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan 
Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N°613, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos tennos do art 218 do Regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
ex-Deputado e ex-MIIlistro Renato Archer: 

a) inserção em .m de um voto de profundo pesar; 
b) representação nos funerais; 
c) apresentação de condolências à famma, ao 

Estado do Maranhão e à Assembléia Legislativa. 
Sala das Sessões, 20 de junho de 1996. -

José Sarney, Edlson Lobão, Bello Parga, Josap
hat Marinho. 

RENATO ARCHER 
(Renato Bayma Archer da Silva) 

MDB, 
Maranhão 

Prof.: Militar. Nasc.: 1 O de julho de 1922, São 
Luís, MA. RI.: Sebastião Archer da Silva e Maria 
José Bayma Archer da Silva. Cônj.: Madeleine 
Deutsch Archer. Rlha: Alexandra. Est e graus univ.: 
Escola Naval e Marinha de Guerra do Brasil. Legisl.: 
1955-1959, 1959-1963; 1963-1967, 1967-1971. 
Princ. fatos da vi$ pari. e adm.: Vtee-govemador do 
Estado do Maranhão (1950-1955). Sub-Secretário 
de Estado das Relações Exteriores (1961 e 1962). 
Ministro Interino das Relações Exteriores. Missões 
no ext: observador parlamentar à Conferência de 
instalação da Agência Internacional de Energia AIO
mica, em 1956. Estágio no Centro de Energia Atõmi
ca de Mali, na Bélgica (1957). Visita às instalações 
da Comissão de Energia Atômica, na França (1957). 
Representante do Soasil no Conselho de Governa
dores da Agência lnlemacional de Energia AIOmlca, 
em Viena, na Áustria (1957-1960). Visita às instafa
oões da Comissão de Energia A!Omica, nos EUA 
< 958). Representanle do Brasil na Reunião da Co-

missão de Energia. Atõmica da OEA (1958). Como 
Ministro das Relações Exteriores assistiu às come
morações do 100 aniversário da Revolução Bolivia
na, em La Paz (1962). Condec.: Medalha de Ouro 
de Distinção de 1• classe (1943). Medalha de Guerra 
com duas estrelas (1945). Medalha da Força Naval 
do Nordeste (1945). Medalha Humanitária {1947). 
Comendador da Ordem do Mérito Naval (1957). Me
dalha do Mérito de Tamandaré {1959). Grã-Cruz da 
Ordem do Condor de Los Andes (Bolívia, 1962). 
Gtã-cruz da Ordem de OHiggins (Chile, 1962). Grã
cruz da Ordem da Estrela Vermelha da Iugoslávia 
(1962). Medalha da Ordem do Salvamento Marltimo 
(Portugal, 1946). Comendador da Ordem do Santo 
Sepulcro. Medalha do CinqUentenário da República. 
Trab. publ.: Política Nacional de Energia Nuclear 
(1957). Aspectos económicos do usa da Energia Nu
clear (1958). Diretrizes para uma pol~íca externa in
dependente (1963). End.: SOS 105, 81. 8, Ap. 506, 
Brasflia, DF. Praia do Flamengo, 284, Ap. 502, Rio 
de Janeiro, GB. Praça Gonçalves Dias, 314, São 
Luís, MA. , 

REQUERIMENTO N• 614, DE 1996 t 
Senhor Presidente, 
Pelo falecimento do ex-Deputado Renato Ar

cher requeremos, nos termos do art 218 do Regi
mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famma, ao 

Estado e Assembléia Legislativa; 
c) apresentação de condolências à cidade de 

Codó (MA) na pessoa do seu Prefeito e Câmara 
Municipal. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1996. - Epl
taclo Cafeteira. 

REQUERIMENTO N• 615, DE 1996 

Excelentfssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador José Samey 

Requeiro a Vossa Excelência, com base no 
disposto na alfnea b, do art 218, do Regimento ln
temo do Senado Federal, a inserção em ata de voto 
de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Mi
nistro Renato Archer, ocorrido nesta madrugada, em 
São Paulo. 

Justlflcaçio 

Renato Bayma Arch;r da Silva, nasceu em 
São Luiz, Maranhão, no d1a 1 O de julho de 1922, fi
lho do industrial têxtil Sebastião Archer da Silva e de 
Maria José Bayma Archer da Silva. Seu pai foi Go-
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vemador do Maranhão, de 1947 a 1951, e Senador, 
de 1955 a 1971. 

Fez o curso primário em São Luiz e o ginasial 
no Rio de Janeiro, como interno do Colégio São 
José, de 1934 a 1938. Em 1940, ingressou na Esco
la Naval e, nos anos de 1944 e 1945 serviu a bordo 
dos navios que patrulhavam a costa brasileira, du
rante a 2' Guerra Mundial. Em 1945 concluiu a Es
cola Naval, como guarda-marinha. 

Com a queda do Estado Novo, ingressou na 
política, após receber, do Presidente Outra, a mis
são de convencer o pai a candidatar-se ao Governo 
do Maranhão, pelo Parido Proletário Brasileiro, dis
sidência do PTB. Eleito, o pai o nomeou oficial de 
gabinete, sendo licenciado da Marinha, para taL No 
exercício desse cargo, travou conhecimento com o 
Deputado Juscelino Kubitschek, de quem viria a 
ser grande amigo. Nas eleições de 1950, concor
reu ao cargo de vice-governador do Maranhão, na 
chapa encabeçada por Eugênio de Barros, ligado 
a Vitorino Freire, em quem Archer não confiava. 
Por isso, decidiu aguardar, no Rio de Janeiro, a 
eventual convocação para substituir o titular, o que 
nunca ocorreu. 

Fixou residência no Rio, onde tomou-se um 
dos sócios fundadores da Prospec S.A. - Geologia, 
Prospecções e Aerofotogametria. Em 1954, elegeu
se deputado federal pelo PSD do Maranhão. Na Cã
mara dos Deputados, juntou-se a Ulysses Guimarã
es e outros, formando a Ala Moça do PSD, a qual se 
identificou com a candidatura de Juscelino Kubits
chek em 1955. C.om a vitória de Juscelino, a Ala 
Moça ganhou grande prestfgio, sendo Ulysses Gui
marães eleito Presidente da Câmara dos Deputa
dos. Durante este mandato, Renato Archer desta
cou-se por intervenções em defesa do Governo con
tra acusações do Deputado udenista, Cartos Lacer
da, relacionadas com a exportação de areia monazí
tica para os EUA. Um desses discursos obteve gran
de repercussão na . imprensa, tendo o Correio da 
Manhã publicado urnacsérie de dezoito artgos em que 
o acusava de "comunista-nacionalóide-negocista". 

Sua atuação no campo da energia nuclear va
leu-lhe a indicação para o conselho de governadores 
da Agência Internacional de Energia Nuclear (AIEA), 
ainda em 1956. Como tal, foi convidado pelos gover- · 
nos da Inglaterra, França e Bélgica para aprofundar 
seus conhecimentos nos centros de pesquisas da
queles países. Quando se encontrava na Inglaterra, 
tomou conhecimento de um artigo da revista norte
americana Nucleon ics que dizia, entre outras coi
sas: "Renato Archer, Deputado Federal, comunista, 

pretende interromper o relacionamento do Brasil 
com os EUA no que se refere à energia nuclear". 

Em 1958, Renato Archer reelegeu-se deputado 
federal pelo Maranhão. Em 1961, foi promovido a 
capitão-de-fragata e transferido para a reserva remu-

.-.nerada. Durante essa legislatura, dedicou-se à dele
!53. da adoção do Parlamentarismo. Foi nomeado 
subsecretário, por San Tiago Dantas, Ministro das 
Relações Exteriores do Gabinele Parlamentarista de 
Tancredo Neves, tendo despertado enorme resistên
cia do pessoal do ltamaraty, especialmente do em
baixador nos EUA, Roberto Campos. Como subse
cretário, assumiu, por diversas vezes, o cargo de mi
nistro, na ausência do titular, exatamente no período 
em que se firmou a polftica .externa independente, 
período em que ocorreu o reatamento das relações 
diplomáticas com a União Soviética (novembro/61), 
foram tomadas iniciativas visando à efetivação da 
ALALC - Associação Latino Americana de Uvre 
Comércio e proposta a criação de organismo inter
nacional de regulação do comércio internacional, 
que viria a tornar-se a United Nations Conferece 
on Trade and Developement- UNCTAD. Também, 
nesse período, ocorreu a reaproximação com a Ar
gentina, o posicionamento do Brasil favorável à 
luta de libertação de Angola e Moçambique e con
trário à proposta norte-americana de impor sançõ
es diplomáticas, econOmicas e militares contra 
Cuba, na conferência da OEA de 1962, em Punta 
Dei Este. 

Reelegeu-se, novamente, deputado pelo PSD 
maranhense, nas eleições de 1962. Desde então, 
começou a articular o retomo de Juscelino à Presi
dência, nas eleições previstas para 1965, e assim 
continuou, após o golpe de 1964. Com o regime mili
tar, sua carreira entrou em declínio, tendo sido der
rotado, por José Samey, candidato da UDN, nas 
eleições de 1965 para o Governo do Maranhão. 

Com a implantação do bipartidarismo, pelo Ato 
InstituCional n• 2, de 17 de outubro de 1965, filiou-se 
ao MDB. Foi um dos principais articuladores da 
Frente Ampla, que objetivava unificar Juscelino, Jan
go e Lacerda na oposição ao regime militar. 

Em 30 de dezembro de 1968, teve seu manda
to cassado e os direitos políticos suspensos por dez 
anos. Começou, então, um período de perseguições 
politicas contra Archer, preso, pela primeira vez, no 
dia 1 O de janeiro de 1969. Com a morte de Costa e 
Silva e a ascenção da junta m~itar, foi preso novamen
te. Em novembro de 70, foi preso pela terceira vez. 

Ao readquirir seus direitos polfticos, novamente 
se filiou ao MDB e, posteriormente, ao PMDB, pelo 
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qual voltou a candidatar-se ao governo do Miira- -
nhão, sofrendo nova derrota. 

Foi Ministro da Ciência e Tecnologia e Presi
dente do CNPq. 

Casou-se com Madeleine Deutsch Archer. Pu· 
blicou as seguintes obras: 

Politica nacional de energia atômlca 
(1956); Políllca nacional de energia nu
clear (1957}; Aspectos econõmlcos do uso 
da energia nuclear (1958) e Dlretrlzes para 
uma politica externa Independente (1963). 

Renato Archer, como disse Getúlio em sua car
ta-testamento, "deixa a vida para entrar na História". 
Foi um grande brasileiro. Deixa uma grande lacuna 
entre os próceres deste Pafs. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1996.- Se
nador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa 
sugere, em virtude da pauta da Ordem do Dia estar 
bastante acumulada. que prestemos uma homena
gem especial ao grande Ministro, ao grande Paria
mentar, ao grande brasileiro, Dr. Renato Archer logo 
após a Ordem do Dia. 

Se o Plenário concordar, a Presidência assim 
procederá, tendo em vista que hã 32 oradores inscri
tos. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Esgota
do o iempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 57, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 588, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Rssolução n" 57, de 1996 (apresentado 
como ~itclusão do Parecer n• 309, de 
1996, dá;"""Comissão de Assuntos EconOmi
cos), que autoriza o Estado · do Paranã a 
prestar garantia em operação de crédito a 
ser contratada pela Companhia Paranaense 
de Energia - COPEL - com a Financiadora 
de Estudos e Projetas- FINEP, no valor de 
dezasseis milhões, seiscentos e seis mil, 
cento e selenta e quatro reais e oitenta e 
três centavos, em valores de 2 de novembro 
de 1 995, destinando-se os recursos ao La
boratório Central de Eletrotécnica e EletrOni
ca-LAC. 

Discussão do projeto em turno único.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a 
redação final, que serã lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 336, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Rnal do Projeto de Resolu
ção n" 57, de 1996.' 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 57, de 1996, que autori
za o Estado. do paranã a prestar garantia em i)pera
ção de crédito a ser contratada pela Companhia Pa· 
ranaense de Energia - COPEL, com a Financiadora 
de Estudos e Projetas - FINEP, no valor de 
1'!$16.606.174,83 (dezasseis milhões, seiscentos e 
seis mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e 
três centavos), em valores de 2 de novembro de 
1 995, destinando-se os recursos ao Laboratório 
Central de Eletrotécnica e Eletrónica-LAC. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho 
de 1996. - Renan Celhelros, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- Ernandes Amorim- Eduardo 
Supllcy. 

ANEXO AO PARECER N° 336, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza o Estado do Paraná a prestar 
garantia em operação de crédito a ser con
tratada pela Companhia Paranaense de 
Energia - COPEL, com a Rnancladora de 
Estudos e Projetas- RNEP, no valor de 
R$16.606.174,83 (dezesse's milhões, seis
centos e seis mi~ cento e setenta e qua
tro reais e oitenta e três centavos), em 
valores de 2 de n'lívembro de 1995, desti
nando-se os recursos ao Laboratório 
Central de Eletrotécnlca e Eletrônlca- LAC. 
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O Senado Federal reso1vé: 
Art. 1° É o Estado do Paraná.aUlorizado, nos 

termos da Resolução n° 69, de 1.995, do Senado 
Federal, a prestar garantia em operação de cré
dito a ser contratada pela Companhia Paranaen
se de Energia - COPEL, com a Financiadora de 
Estudos e Projetas - FINEP, destinando-se os re
cursos ao Laboratório Central de Eletrotécnica e 
Eletrõnica- LAC. 

Art. 2° A operação de créd~o a que se refere o 
artigo anterior tem as seguintes caracterlsticas: · · 

a) valor: R$16.606.174,83 (dezasseis milhões, 
seiscentos e seis mil, cento e setenta e quatro reais 
e oitenta e três centavos), a preços de 2 de novem
bro de 1995; 

b) encargos: T JLP acrescida de · 6% a.a. (seis 
por cento ao ano) de juros; 

c) destinação dos recursos: dotar o Laboratório 
Central de Eletrotécnica e Eletrõnica - LAC, entida
de mantida pela COPEL e pela UniVersidade Fede
ral do Paraná- UFPR, de intra-estrutura necessária 
para promover inovações tecnológicas; · · 

d) gatantia: vinculação de quotas-parte dos re
cursos que deverão ser transferidos ao· Estado pela 
União, conforme disposto no § 4" do art.167 da 
Constituição Federal; 

e) taxa de itJspeção e supeNisão: 1% (um 
por cento) do valor de cada parcela do financia· · 
mente; 

f) gatantidor: Governo do Estado do Paraná; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito prestações 

mensais, após carência de trinta e seis meses; 
- dos juros: mensalmente na amortização e tri

mestralmente na carência. 
Art. 3• A prestação da garantia a que se refere 

o art. 1• deverá efetivar-se no prazo máximo de du
zentos a setenta dias, contado da data da publica
ção desta Resolução. 

Art. 4° Esta RE!SQiução entra em vigor na data 
de sua publicação. c.'/ · 

' ~ . ' 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O pare

cer é favorável. 
Aprovado o projeto e estando a matéria em re

gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 58, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 589, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 58, de 1996 (apresentado 
como conclusão :do Parecer n• 31 o, de 
1996, da Comissãb de Assuntos Económi
cos), que autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado do · Mato Grosso do Sul 
(LFTMS), destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no 
2° semestre de 1996. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos dos avulsos do Parecer n• 310196, no art. 2", 
da alínea g, do Projeto de Resolução n• 58, de 1996, 
em sua primeira linha e última coluna do quadro 
descrito, por equívoco de publicação, constou-se a 
data base de 1"-8-96, quando, conforme parecer ori
ginal, a data-base é 1"-7-96. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode-. 
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. 
O SR. VILSON KLEINüBING - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Vilson Kleinübing, para dis
cutir a matéria. 

O SR.VILSON KLEINüBING (PFL-8C. Para 
discutir a matéria. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, gostaria de deixar registrado que roiagem 
de títulos públicos, pela totalidade da sua proposta, 
signffica o Senado da República aprovar uma resolu
ção inconstitucional. É absolutamente inconstitucio
nal rolar 100% dos títulos públicos! 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti
nua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentadOs. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário dos Srs. Sena
dores Vilson Kleinübing, Laura Campos e Esperldião 
Amin. ' 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 1"-Secretário em 
exercício, Senador Henan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER W 337, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 58, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Resolução n• 58, de 1996, que 
autoriza o Estado do Mato Grosso do Sul a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
T escuro do Estado do Mato Grosso do Sul 
(LFTMS), destinando-se os recursos ao giro de 
sua dívida mobiliária com vencimento no segundo 
semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de junho de 
1996. - Renan Calheiros, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Emamdes Amorim- Eduardo Su
plicy. 

ANEXO AO PARECER N• 337, DE 1996 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• ss, ~ 1996. 

.-···· 

Faço saber 'qúe o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos lermos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N' , DE 1996 

Autoriza o Estado do Mato Grosso 
do Sul a emitir, através de ofertas públi
cas, Letras Finaneeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS), 

destinando-se os recursos ao giro dé sua 
dívida rnobiliária com vencimento no se
gundo semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Estado do Mato Grosso do Sul auto

rizado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, a emitir Letras Rnanceiras do Te
souro do Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS), 
para giro de sua dívida mobiliária com vencimento 
no segundo semestre de 1996. 

Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: Igual ao das Letras Financei

ras do T escuro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; ~ 

d) prazo: cinco anos; .. 
e) valor nominal: R$1.000.00 (um mil reais) -

CETIP; 
f) caracterfsticas dos trtulos a serem substi

tuídos:. 

LFTMS 

Título 

N 

N 

Vencimento 

1°-7-96 

1°-8-96 

Quantidade 

8.000.000.000 

3.000.000.000 
o uso do preço unitário em 
milhar pela CETIP, implica 
na divisão da quantidade 
por mil, por ocasião do 
refinanciamento . 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a serem emitidos: 

Colooação Vencimento 

1'-7-96 1°-7-2001 
1°-8-96 1°-8-2001 

Tftulo 
N 

N 

Data-Base 

1'-7-96 

1'-8·96 

h) forma de colocaçló: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 
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i) autorização legislativa: Lei n• 526, de 27 de 
dezembro de 1984, e Decreto n2 8.515, de 11 de 
março de 1996. 

Art. 32 Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias, a contar da publi
cação desta Resolução. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa:) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·Item n• 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 61, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 597, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Resolução n• 61, de 1996 (apre
sentado como conclusão do Parecer n• 
313, de 1996, da Comissão de Assuntos 
Económicos, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Coronel Barros - RS a contratar 
operação de crédito junto à Caixa Econó
mica Federal, no valor de sessenta e qua
tro mil, noventa e dois reais e dois centa
vos, destinada à construção de unidades 
habitacionais. 

A Presidência"é:omunica ao plenário que pode
rão ser oferecidascemendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 1 "-Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER NO 338, DE 1996 
(Da Comissão Diretora} 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 61, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Resolução n• 61, de 1996, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Barros 
- RS a contratar operação de crédito junto à Caixa 
Económica Federal, no valor de R$64.092.02 (ses
senta e quatro mil, noventa e dois reais e dois cen
tavos} destinada à construção de unidades himita
cionais~ 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho 
de 1996. - Renan Calheiros, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- Ernandes Amorim- Eduardo 
Supllcy. 

ANEXO AO PARECER N2 338, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu , Presidente, nos termos do art. 48, ~em 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Coronel Barros - RS a contratar opera
ção de crédito junto à Caixa Económica 
Federal, no valor de RS64.092,02 (sessen
ta e quatro mil, noventa e dois reais e 
dois centavos) destinada à construção de 
unidades habitacionais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a Prefe~ra Municipal de Coronel Bar

ros - RS autorizada, nos termos da Resolução n• 
69, de 1995, do Senado Federal, a contratar opera
ção de crédito junto à Caixa Económica Federal, 
dentro do programa Pró-Moradia. 
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Art. ·2" A opemção referida no artigo anterior 
deve obedecer às seguintes características: 

a) valor pretendido: R$64.092,02 (sessenta e 
quatro mil, noventa e dois reais e dois centavos); 

b) encargos: 
- taxas de jcnos: 6,1% a.a. (seis virgula um por 

cento ao ano), exigíveis mensalmente, inclusive no 
período de carência; 

- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) 
do valor do financiamento; 

c) destinação dos recursos: construção de uni
dades habitacionais; 

d} condições de pagamento do principal: em 
duzentas e dezesseis prestações mensais, após ca
rência de sete meses; 

e) garanb"a: qootas do FPM (Fundo de Partici
pação dos Municfpios). 

Art. 3" A contratação da operação de crédHo a 
que se relerem os arts. 12 e 22 deverá eletivar-se no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias, a contar 
da data da publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare· 
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re-. 
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encemo a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 04: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°121, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n• 598, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara N• 121, de 
1995 (n• 4.693/94, na Casa de origem), de 
iniciafiva do Presidente da República, que 
dispõe sobre a remuneração dos membros 
dos conselhos de administração e fiscal das 

entidades que menciona e dá outras provi
dências. 

(Dependendo de pareceres das Comis-. 
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e 
de Assuntos Económicos) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania que será lído 
pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Re
nan Calheiors. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 339, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n• 121, de 1995 (Projeto de 
Lei n• 4.693, de 1994, na CD), que • dis
põe sobre a remuneração dos mem.bros 
dos concelhos de administração fiscal 
das entidades que menciona e dá outras 
providências." f 

Relator: Senador Bernardo Cabral 

Relatório 

O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do Po
der Executivo, regulamenta a remuneração mensal 
dos membros dos conselhos de administração e 
conselhos fiscais das empresas públicas e socieda
des de economia mista federais, bem como das de
mais entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União, determinando que: 

a) a remuneração mensal dos conselheiros de 
administração e fiscais não excederá, em nenhuma 
hipótese, a dez por cento da remuneração mensal 
média dos diretores das respectivas empresas (art. 
1•, caput); 

b) o suplente do conselho fiscal só receberá re
muneração no mês em que comparecer às reuniões 
do conselho a que pertence, mediante registro em 
ata, no livro próprio (art. 12, § 12) 

c) a prestação anual de contas das entidades 
referidas neste artigo deverá ser acompanhada de 
demonstrativo da remuneração paga aos conselhei
ros, bem como das atas das reuniões realizadas no 
perfodo (art. 1°, § 2"); 

d) os conselheiros de,edministração e ffscais 
não poderão participar, a nenhum tfiulo, nos lucros 
da entidade (art. 1°, § 32, I); 
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e) também não poderão ter participação renu
merada em mais de . dois conselhos, admilindo-se, 
no máximo, a retribuição simultânea pela participa
ção como titular de um conselho e suplenle de outro 
(art. 1°, § 3°, 11); 

f) para que o somatório das retribuições devi
das pelo exercfcio de cargo ou emprego público ., 
pela participação nos já referidos conselhos não ul
trapasse os tetos estabelecidos na Lei n• 8.852, de 4 
de fevereiro de 1994, a redução será efetuada na re
tribuição eventualmente devida ao servidor pela par
ticipação no conselho (ar!. 1°, § 4"); 

g) o art. 119 da Lei n• 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, fica acrescido de parágrafo único, dis
pondo que a norma do caput não se aplica à remu
neração devida pela participação em conselhos de 
adminislração e fiscal das empresas públicas e so
ciedadees de economia mista, suas subsidiárias e 
controladas, bem como quaisquer entidades sob 
controle direto ou indireto da União, obServado o 
quea respeito, dispuser legislação especifica; 

h)os órgãos de controle interno do Poder Exe
cutivo e os conselheiros fiscais deverão zelar pelo 
cumprimento destas disposições; 

I) fica revogada a Lei n• 7.733, de 14 de feve
reiro de 1989. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi 
examinada por três Comissões: de Trabalho, Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e Tributa
ção e de Constituição, Justiça e Redação, tendo 
sido aprovada, com emendas. 

Voto do Relator 

De inegável importância para a administração 
pública, os conselhos de administração e fiscal das 
empresas constituem instrumento indispensável 
para a execução dos programas de governo, não 
apenas por orientarem estrategicamente os negó
cios empresariais, como também por exercerem o 
controle do cumpiimento dessa orientação. 

A responsabir.dade e a importância conferida a 
esses conselhos,justifica plenamente a iniciativa de 
se adotarem critérios gerais e objetivos J!lara a remu
neração de seus membros, estabelecendo limites 
máximos de retribuição, vedando a participação dos 
conselheiros nos lucros das empresas e regulando a 
participação de uma pessoa em mais de um conse
lho. 

Outra importante inovação do projeto é a possi
bilidade de retribuição aos servidores públicos pela 
participação nos referidos conselhos, impedindo dis
criminação descabidas em relação a outros conse-

I hei ros e contribuindo para a maior valorização do 
servidor público. 

Fica evidenciado, assim, o mérito da iniciativa 
em apreço, que também atende aos requisitos es
senciais de constitucionalidade e juridicidade, além 
de respeitar a boa técnica legislativa. · 

Verifica-se, todavia, uma inadequação gramati
cal no § 1° do art. 1•, quanto à regência do verbo 
comparecer. Assim, deve-se proceder a uma peque
na alteração em seu texto, nos tenmos propostos na 
seguinte:· 

EMENDA DE REDAÇÃO N°1-CCJ 

Substitua-se, no § 1• do art. 1• do projeto, a ex
pressão "comparecer em" por "comparecer a". 

Deste modo, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 
1995, nos temnos em que foi apresentado ao Sena
do e de · confonmidade com a emenda de redação 
aqui sugerida. 

Sala das Comissões, 'Zl de março de 1996. -
lrls Rezende, Presidente - Bernardo Cabral, Rela
tor - Lúcio Alcântara - Edlson Lobão -:: José 
Eduardo Outra - Jefferson Peres - Josaphat Ma
rinho - Arlindo Porto - José lgnáclo Ferreira -
José Blanco - Guilherme· Palmeira - Romeu 
Tu ma. 

O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O pare
cer cónclui favoravelmente, com Emenda de Reda
ção n• 1, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, que apresenta. 

Nos tenmos do ar!. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o Senador José Fogaça para proferir pa
recer, em substituição à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

Tem a palavra o eminente Senador José Foga
ça, Relator em exencfcio. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDBIRS, para emitir 
parecer) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores: 

Relatório 

A proposição em exame, de autoria do Poder 
Executivo, estabelece nonmas sobre a remuneração 
mensal dos membros dos conselhos de administra
ção e conselho fiscais das empresas públicas e so
ciedades de economia mista federais, bem corno 
das demais entidades controladas direta ou indineta
mente pela União. 

O projeto detenmina, no caput do art. 1°, que a 
nemuneração mensal dos conselheiros de adminis
tração e fiscais não exceda, em hipótese alguma, a 
dez por oento da remuneração mensal média dos di-
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retores das respeclivas empresas. Estabelece tam
bém que: 

a) o suplente do conselho fiscal só receberá re
muneração no mês em que comparecer às reuniões 
do conselho a que pertencer, mediante registro em 
ata, no livro próprio; 

b) as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista federais e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União de
verão juntar, à sua prestação anual de contas, de
monstrativo da remuneração paga aos conselhei
ros, bem como as atas das reuniões realizadas no 
período; 

c) é vedada aos conselheiros de administra
ção e fiscais a participação, a qualquer tftulo, nos 
lucros da entidade bem como a participação remu
nerada em mais de dois conselhos admitindo-se no 
máximo a retribuição simultânea pela participação 
como titular de um oanselho e suplente de outro. 

cl) para que o somatório das retnbuições devi
das pelo exercfcio de cargo ou emprego público e 
pela participação nos já referidos conselhos não ul
trapasse os tetas estabelecidos na Lei n• 8.852, de 4 
de fevereiro de 1994, a redução será efetuada na re
tribuição eventualmente devida ao servidor pela par
ticipação no conselho; 

e) o art. 119 da Lei n• 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990 (que \Ieda ao servidor o exercício de 
mais de um cargo em comissão e a remuneração 
pela participação em órgão de deliberação coletiva), 

· fica acrescido de parágrafo único abrindo-lhe uma 
exceção: a norma do caput não se aplica a remune
ração devida pela participação em conselhos de ad
ministração fiscal das empresas públicas e socieda
des de economia mista, suas subsidiárias e controla
das bem como quaisquer entidade sob controle dire
to ou indireto da União, observado o que a respeito 
dispuser legislação especifica; 

f) os órgãos de controle interno do Poder Exe
cutivo e os consejheiros fiSC3is deverão zelar pelo 
cumprimento des~ disposições; 

g) fica revogada a Lei n• 7.733, de 14 de feve
reiro de 1989. 

A proposição foi aprovada, com emendas na 
Câmara dos Deputados, após ter sido examinada 
por três comissões: Trabalho, Administração e Servi
ço Público; Finanças e Tributação; Constituição Jus
tiça e Redação. No Senado, obteve parecer favorá
vel da Comissão de Constituição Justiça e Cidada
nia, que alterou a redação do § 1° do art. 1• nos ter
mos da Emenda 001-CCJ. 

Voto do Relator 

Os conselhos de administração e fJSCal das 
empresas estatais exercem no Estado moderno rele
vante papel como auxiiares da máquina administrati
va. De fato, estão capacitados não apenas a orientar 
essas empresas para que atuem em consonância com 
os objetivos para os quais foram criadas, para auxiliá
los na formulação, no acompanhamento e na avalia
ção dos seus planos de ação, como também a exercer 
o controle dos atos praticados por seus administrado
res, no cumprimento dessas orientações. 

A importância desses órgãos e a complexidade 
das funções de seus membros evidencia o mérito da 
iniciativa de se adotarem critérios mais objetivos parà a 
remuneração dos conselheiros, de se estabelecerem 
lim~es máximos de retribuição, de se vedar a participa
ção dos conselheiros nos lucros das empresas e de se 
regular a participação em mais de um conselho. 

Também merece destaque a exceção que o 
projeto ebre ao art. 119 da Lei n? 8.112, de .11 de 
dezembro de 1990, para permitir que os servidores 
públicos sejam remunerados quando participarem 
dos referiidos conselhos. Tal iniciativa contribuí para 
a valorização do servidor público, ao conferir-lhe, no 
caso da participação em conselhos, o mesmo trata

. menta dispensado aos demais conselheiros, não 
funcionários, em razão da complexidade e relevân
cia das !unções que passa a assumir. 

A constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa da proposição em exame já foram des
tacadas em parecer da Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania, que recomendou a sua aprova
ção com uma emenda redacional. 

Quanto ao mérito, que acabo de ressaltar e 
que foi igualmente evidenciado naquele parecer, 
voto favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 121, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente, com Emenda de Reda
ção n• 1, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, que apresenta. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, 
designo o Senador José Fogaça para proferir parecer, 
em substituição à Comissão de Assuntos Econõmicos. 

Tem a palavra o eminente Senador Jcsé Foga
ça, Relator em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente a matéria. 

Completada a fase de in!llrução, a Presidência es
clarece ao Plenário que poderão ser oferecidas eme~ 
das à proposição até o encerramento da discussão. 
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Discussão em conjunto do projeto e da emen
da. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palalira, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.). 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa,. parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lida pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 340 DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 121, de 1995 (n" 4.693, de 
1994, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1995 (n• 
4.693 de 19()4, na Casa de origem), que dispõe so
bre a remuneração dos membros dos conselhos de 
administração e fiscal das entidàdes que menciona e 
dá outras providêncais. 

· Sala de Reuniões, da Comissão 20 de junho de 
1996. - Renan Calhelros, Presidente - Ney SUassu
na, Relator- Eduardo SUpllcy- Emandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N° 340, DE 1996 

Redação final do Projeto de Lei da 
Cíiinara no 121, de 1995 (n" 4.693, de 
1994, na casa de Origem), que dispõe so
bre a remuneração dos membros dos 
conselhos de administração e fiscal das 
entidades que mencioná e dá outras pro
vidência. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A rémuneração mensal devida aos 

membros dos conselhos de administração e fiscal 
das empresas públicas e das sociedades de econo
mia mista federais, bem como das demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, não 
excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da 
remuneração mensal média dos diretores das res
pectivas empresas. 

§ 1° A remuneração só será devida ao membro 
suplente do conselho fiscal no mês em que compa
recer a reuniões do conselho a que pertencer, con
forme registro em ata, no livro próprio. 

§ 2° A prestação anual de contas das entida
des de que trata este artigo será acompanhada de 
demonstrativo da remuneração paga aos respecti
vos conselheiros, bem como das atas das reuniões 
realizadas durante o exercício. 

§ s• Aos membros dos conselhos a que se re
fere este artigo é vedada: 

I - a participação, a qualquer título, nos lucros 
da entidade; 

11 - a participação remunerada em mais de dois 
conselhos, de administração ou fiscal, admitindo-se, 
no máximo, a percepção simultânea de retribuição 
pela participação como membro titular de um conse
lho e membro suplente de outro. 

§ 4° Para fins de aplicação do limite previsto no 
art. 3° da Lei n• 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, 
considerar-se-á retribuição devida pela participação 
em conselhos de administração e fiscal das entida
des a que se refere o caput deste artigo, devendo 
tais entidades promover a redução dessa contribui
ção quando a soma de seu valor à· remuneração de
finida no inciso III do art. 1• daquela lei, acrescida da 
retnbuição eventualmente devida ao servidor pela 
participação em outro conselho, uHrapassar o limite 
mencionado neste dispositivo. 

Art. 2° O art. 119 da Lei n• 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, passa a vigorar acrescido do se
guinte parágrafo único: 

• Art.119 ................................ - ............. . 
Parágrafo único. O disposto neste arti

go não se aplica à remuneração devida pela 
participação em conselhos de administração 
e fiscal das empresas públicas e sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias e con
troladas, bem como quaisquer entidades 
sob controle direto ou indireto da União, Ob
servado o que, a respeito, dispuser legisla
ção especffica. • 

Art. s• Compete aos órgaõs integrantes do Sis
tema de Controle Interno do Poder Executivo e aos 
conselheiros fiscais zelar pelo cumprimento do dis
posto nesta Lei. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. SO Revogam-se a Lei n" 7. 733, de 14 de feve
reiro de 1989, e as demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 
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Em discussão. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, en~rro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - nem 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n• 602, de 1996) 

Discussão, em rumo único, do Projeto 
de Resolução n• 68, de 1996 (apresentado 
como conc:!usão do Parecer n• 333, de 
1996, da Comissão de Assuntos Económi
cos), que auiOríza o Estado do Rio de Janei
ro a a emitir. mediante ofertas públicas, Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro- LFTRJ, destinadas ao giro 
de sua divida mobiliária vencivel no segun
do semestre de 1996. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto em turno único. 
Concedo a palavra, para discutir, ao Senador 

Vilson Kleinübing; em seguida, aos Senadores Lauro 
Campos e Ney Suassuna. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-5C. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, ao ler a resolução contida no 
anexo, tenho a impressão de que está diferente do 
que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econô
micos, quando autorizava o Estado do Rio de Janei
ro a fazer a rolagem dos títulos públicos, mediante 
amortização de 2"/o desses tftulos. Mesmo assim, 
volto a enfatizar aos Srs. Senadores que, pela atual 
Constituição, é absolutamente proibida a emissão de 
novos títulos; e, ,quando rolamos com 1 00%, esta
mos autorizando uma resolução inconstitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, parece-me que o Senado Federal 
tem como uma de suas funções precfpuas analisar a 
questão do endividamento externo. O que aqui se 
pretende é fazer uma transformação de títulos mobi
liários em papéis colocados no mercado internacio
nal. Geralmente, alega-se hoje que a taxa de juros 

externa é mais baixa do que aquela que vige no 
mercado interno. Parece-me, no. enll!nt<>. ÇJUe essa. 
transfonnação de divida inlema em divida externa 
não apenas maquia o problema grave por que passa 
o endividamento nacional, como também cria para o 
futuro uma série de compromissos, inclusive na ma
nutenção de taxas convidativas para que, no merca
do internacional, esses títulos sejam adquiridos. 

Portanto, tendo em vista a minha posição já 
antiga, de procurar evitar o endividamento externo, 
que já se encontra em US$150 bilhões, posiciono
me contra esse mecanismo que está sendo abusiva
mente adotado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, gostaria de lembrar que o F5tado 
do Rio de Janeiro está pleiteando a rolagem C!il divi
da para pagar seu endividamento mobiliária'e que 
esse caso é semelhante aos dos Estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso, Bahia e Rio Grande do Sul, 
que aqui conseguiram a aprovação dessas rolagens, 
e, no caso do Rio Grande do Sul, a aprovação acon
teceu na semana passada Não vejo por que discri
minar o Estado do Rio de Janeiro. 

Desse modo, peço aos Srs. Senadores que vo
tem favoravelmente. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o encaminhamento que vou 
dar à matérta é em função da posição do Senador 
Lauro Campos, da bancada do Partido dos Traba
lhadores. 

Consideramos que a trajetória politico-econô
mica do Governo, baseada em progressiva valoriza
ção cambial, permite vislumbrar movimentos brus
cos de correção cambial, mesmo que não se dêem 
em curto prazo. 

No momento, a maioria encontra-se seduzida 
pelas baixas taxas de juros praticada no mercado 
internacional, mas não se"5abe por quanto tempo 
será possivel manter o cenário sustentado em fios 
de seda. 
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Diante dessa situação, entendemos que essa 
operação é similar a outras que vêm ocorrendo em 
diversos níveis, inclusive pelo próprio Tesouro Na
cional, que obteve autorização para colocar 2 bilhõ
es de reais no ano passado e mais 5 bilhões este 
ano. 

Portanto, a emissão caracteriza-se pela maior 
transparência, pois as emissões de títulos de dívida 
mobiliária estão sujeitas à autorização expressa, o 
que permite o controle da substituição efetiva da dí
vida interna pela externa. 

Por tudo isto, encaminhamos favoravelmente 
ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • Tem a 
palavra o Senador. José Fogaça 

O SR. JOSE FOGAÇA {PMDB-RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
questão que tenho a levantar é técnica, mas não 
deixa de ter um conteúdo político. 

Na semana passada, o Plenário aprovou a ro
lagem da dívida do Rio Grande do Sul e não posso 
deixar de manifestar um agradecimento, o mais des
velado possível, relatiVamente a esse comportamen
to do Plenário do Senado. 

No caso do Rio de Janeiro, a Comissão de As
suntos Econõmicos estudou. o projeto e aprovou 
uma rolagem da ordem de 98%. Quero recorrer ao 
relatcr, Senador Ney Suassuna, para tentar resgatar 
essa decisão e igualar o projeto do Rio de Janeiro 
aos demais: ao dn Paraná, ao do Rio Grande do Sul, 

. ao de Minas Gerais e ao de São Paulo. Ou seja, dar
lhe todo direito para, em apreserrtando uma emenda 
em Plenário, obter a rolagem total, que é o que rei
vindica o Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma rei
vindicação que, creio, ser de toda justiça. 

Desde logo, dou meu voto favorável porque, se 
o Banco Central recomenda 92% e nós concedemos 
1 00'%, há uma simetria com o percentual que conce
demos aos outros Estados. No caso do Rio Grande 
do Sul, 96% e coni;edemos 100%. No caso do Para
ná, 48% e concedemos 98%. No caso de São Paulo, 
88% e concedemoS 98%. 

De modo que, do ponto de vista de uma sime
tria de direito e de justiça, não há dúvida de que cabe 
a rolagem total da dívida. Mas o Senador Ney Suassu
na, pelo que sei, teria que fazer uma emenda, apre
sentada aqui em Plenário, com esta orientação. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. NEY SUASSUNA • Sr. Presidente, peço 

a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • V. Ex" 

tem a palavra, pela ordem. 

O SR. NEY SUASSUNA {PMDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para esclarecer que está havendo aqui dois 
equívocos. O primeiro é que • e pela primeira vez 
em minha vida vejo acontecer isso, lamentavelmente 
- a assessoria do PT confundiu a Prefeitura do Rio 
de Janeiro com o Estado do Rio de Janeiro, pois foi 
a Prefeitura que tomou dinheiro emprestado no exte
rior, que foi aqui autorizado por nós. O Estado não 
solic~ou empréstimo externo; o que está ple~eando 
é apenas a rolagem da dívida. Lamentavelmente, 
houve um equívoco porque os dois projetes tiveram 
o número 5 e, provavelmente, constaram da pauta 
da semana passada. 

É a primeira vez que vejo isso acontecer com 
uma assessoria extremamente eficiente, a qual elo
gio aqui de público. Mas houve um equívoco. 

Hoje, não estamos pedindo nenhum emprésti
mo externo, mas a rolagem da dívida do Estado do 
Rio de Janeiro internamente. E mais ainda: no pare
cer, que é o que estamos votando, já está incluído o 
percentual de 1 00%, razão pela qual consulto a 
Mesa - daí a questão de ordem - se é necessário 
apresentar emenda. Se assim for, a emenda já está 
pronta. 

Lembro aos Srs. Senadores que, no parecer, já 
consta o percentual de 1 00%. 

Consulto à Mesa se é necessária a apresenta
ção de emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • A Mesa 
esclarece que não é necessária a apresentação de 
emenda, porque o voto já está concedido aqui pelo 
relator. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da 
Távola, que está inscrito para encaminhar a votação. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, a matéria gradativamente foi 
sendo esclarecida, o que dispensa evidentemente a 
intervenção que eu pretendia fazer, que era apenas 
no sentido de mostrar a equalização de procedimen; 
tos adotados em relação a outros Estados da Fede
ração, com plena ace~ção deste Plenário. 

O Sr. Epltaclo Cafeteira - Perrn~e-me V. Ex.• 
um aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Ouço com pra
zer V. Ex.•. 

O Sr. Epitaclo Cafeteira - Nobre Senador Ar
tur da Távoia, o Item n° 2 da Ordem do Dia concede, 
lpsis lltterls, essa autorização para rolagem da dfvi· 
da em todos os recursos. Não tem vinte minutos que 
autorizamos o Mato Grosso do Sul a fazer essa rola-
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gem. Portanto, não vejo por que se poSSê ia r dife
renças entre o Mato Grosso do Sul e o Rio e Janei
ro. Quero dizer que sou favorável, pois, de outra for
ma, estaria sendo inconseqüente o voto que dei há 
vinte minutos, autorizando o Mato Grosso do Sul a 
proceder à rolagem de dívida. O Rio de Janeiro tem 
também o meu voto favorável. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Agradeço a V. 
Ex.• pelo aparte. 

O que ocorre com toda essa rolagem de dívida 
é que ela tem possibilitado a resolução das enormes 
dificuldades que os Governadores, que há um ano e 
meio assumiram os cargos, encontraram para orien
tar algumas finanças nos seus Estados. 

Essas formas de rolagem de dívidas vão, gra
dativamente, recuperando a própria Federação e 
vêm todas elas cercadas de cautelas as mais com
pletas, como operações autorizadas pelo Banco 
Central dentro da estrutura do funcionamento e da 
regulação que a Federação precisa fazer, inclusive 
para se manter. Por esses dias mesmo, ternos, com 
prazer, a presença do Governador de Alagoas, o im
portante Governador e ex-Senador Divaldo Suruagy, 
na mesma luta, buscando diretamente algo que pos
sa sanear de forma mfnima o funcionamento dos Es
tados. 

Como a matéria foi muito bem exposta, não 
quero alongar-me. Apenas solicito aos Srs. Senado
res, uma vez que não há necessidade da emenda 
em boa hora alvitrada pelo Senador José Fogaça, 
segundo a decisão da Mesa, a equanimidade com o 
Rio de Janeiro com relação a essa matéria. 

Agradeço a V. Ex.•. 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 
palavra o Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, realmente houve um equivoco da minha 
parte porque, há poUcos dias, com o mesmo número 
cinco, foi apreciad3 aqui uma matéria em relação a 
qual me manifestei contrariamente. A de hoje, no en
tanto, recebe o meu voto favorável, embora tenha 
equivocadamente me manifestado contra. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
agradece penhoradamente a V. Ex. •. 

A SRA. BENEDrrA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a 
palavra a Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, desejo apenas esclarecer que la
mentavelmente a assessoria da bancada do Partido 
dos Trabalhadores não tem assento aqui neste Ple
nário, mas sabemos que ela continua sendo compe
tente. Se houve algum equívoco não foi em razão do 
número do item. 

Eu gostaria de orientar a bancada no sentido 
de votar favoravelmente à rolagem da dívida do Es
tado do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Encer
rada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

penmanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. . 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a 
redação final que será lida pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. ~ 

· É lida a seguinte: 

PARECER N" 341, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

' 

Redação final do Projeto de Resolu
. ção n• 68, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 68, de 1996, que autori
za o Estado do Rio de Janeiro a emitir, mediante 
ofertas públicas, Letras Financeiras do T escuro Na
cional do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, desti
nadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 
segundo semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho de 
1996. - Renan Calheiros, Presidente - Ney Suassu
na, Relator- Eduardo Supllcy- Emandes Amorim. 

ANEXO AO PAPF.CER N° 341, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a emitir, mediante ofertas públicas, Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro -"l.FTRJ, destinadas ao 
giro de sua dívida mobillária vencível no 
segundo semestre de 1996. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Rio de Janeiro autoriza

do, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Se
nado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinadas 
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no segundo 
semestre de 1996. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Rnanoeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até mil e oitocentos e vinte e sete 
dias; 

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) caracterfsticas dos t11ulos a serem subs~tuf

dos: 

Título 
541826 
541826 
541812 
541826 
541826 
541810 
541826 
541813 
541826 

yencjmento 
1-7-96 
1-8-96 
1-9-96 
1-9-96 

1-10-96 
1-11-96 
1-11-96 
1-12-96 
1-12-96 

auantidade 
826.882.311 
936.382.099 

4.956.942.149 
13.494.465.707 
2.085.521.433 

16.758.308.601 
2.626.669.035 

21.382.209.221 
10.354.776.128 

Os títulos encontram-se registrados no SEUC; 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a serem emi~dos: 

Coloca~ o vençlmento Tftulo Data .. oose 
1-7-96 1-7-2001 541826 1-7-96 
1-8-96 1-!l'..2001 541826 1-8-96 
2-9-96 1-9'-2001 541825 2-9-96 
1-1Q-96 1-1Q-2001 541826 1-1Q-96 
1-11-96 1-11-2001 541826 1-11-96 
2-12-96 1-12-2001 541825 2-1.2-96 
Tílulos a serem registrados no SEUC: 

h) forma de colocação: mediante ofertas públi
cas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28 de 
novembro de 1988; 

Art. 3• Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão a tédação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os J:;rs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 6: 

OF(CIO N° SI 53, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 603, de 1996) 

OF(CJO N2 S/53, DE 1996 (n• 
1.786/96, na origem), através do qual o Pre
sidente do Banoo Central do Brasil encami
nha solicitação do Governo do Estado de 
Alagoas relativa a operação de crédito exter
no, mediante emissão e lançamento de Se
cured Global Notes, no mercado internacio
nal, no valor de cento e sessenta milhões de 
dólares norte-americanos, equivalentes a 
cento e cinqüenta e cinco milhões, setecen
tos e quarenta e quatro mil reais, cotados 
em 12.1.96, cujos recursos serão destinados 
à regularização das contas públicas e sa
neamento financeiro do Estado. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômlcos) 

Nos termos do art. 140, alínea •a•, do Regi
mento Interno, designo o nobre Senador Carlos Be
zerra para proferir páreeer em substituição à Comis
são de Assuntos Econõmicos. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDBIMT, para 
emitir parecer) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

1. O Sr. Presidente do Banco Central do Brasil 
encaminha a esta Casa o Ofício •s• n• 53, de 1996 
(Ofício PRESI n• 1.786, de 18-06-96, na origem), 
contendo solicitação dO Governo do Estado de Ala
goas para que seja autorizado a realizar operação 
de crédito externo, mediante emissão e lançamento 
de "Secured Global Notes•, no mercado internacio
nal, no valor de US$ 160.000.000,00 (cento e ses-



342 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

senta miltiões de dólares norte-americanos), equiva
lentes a R$155.744.000,00, cotados em 12-01-96. 

2. Os recursos decorresntes da emissão dos tí
tulos públicos serão destinados à regularização das 
contas públicas e ao saneamento financeiro daquele 
Estado. Conforme Parecer do Banoo Central n• DE
DIP-DIARE-96/625, DE 14-06-96, a operação de 
crédito será realizada com as seguintes caracterfsti
cas: 

a)emíssor: Estado de Alagoas 
b) agente de lançamento: Donaldson, Lufkin & 

Jenrette Securities Corporation (Nova lorqueiEUA); 
c) garantidor: não há; 
d) modalidade: "Secured Global Notes"; 
e) valor: US$ 160.000,000.00 (cento e sessen

ta milhões de dólares americanos), equivalentes a 
RS 155.7 44.000,00 (cento e cinqüenta e cinoo mi
lhões, setecentos e quarenta e quatro mil reais), oe
lados em 12-01-96; 

f) prazo:três anos; 
g) destinação de recursos: regularização das 

contas públicas e saneamento financeiro do Estado 
(Lei Estadual n• 5.752, de 04-12-95); 

h) preço de emissão: ao par (valo de tece); 
i) "couport': 500 "basis points' acima do custo 

do título do Tesouro Americano de igual maturidade; 
j) comissão dos agentes de lançamento: até 

1,5% 'flar sobre o valor ingressado; 
I) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 

US$ 490,000.00; 
m) forma de colocação: privada; 
n) condições de pagamento: 
- do principal: em uma única parcela, ao final 

de 3 (três) anos, contados da data do ingresso dos 
recursos no País; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
-das comissões: simultaneamente ao ingresso 

das divisas no País; 
- despesas gerais: após a emissão do certifica

do de registro, mediante comprovação, devendo ser 
pagas em reais, exoeto aquelas ocorridas no exterior 
que SÓ possam serl'agas com moeda estrangeira. 

3. A instruçãO processual atende às exigências 
contidas nas Res. n• 69, de 1995, alterada pela Res. 
n• 19, de 1996, ambas desta Casa. O Banco Central 
credenciou o Governo do Estado a negociar a referi
da operação de crédilo no exterior, conforme docu
mento BACEN/FIRCE-CREDE-96/034. 

11 - Sobre o Mérito do Pleito 

1. Os limites e condições para operações de 
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios estão disciplinados nas Re-

soluções do Senado, acima citadas. Para o caso de 
endividamento público, mediante oferta de títulos, 
ressalte-se que, além das nomnas desta Casa, o dis
posto no art. 5" da Emenda Constitucional n• 3, de 
1993, limita, até fins de 1999, a emissão de tftulos 
da dívida pública no montante necessário ao refinan
ciamento do principal da dívida mobiliária. 

2. Conforme Parecer do Banco Central do Bra
sil, o Estado de Alagoas encontra-se com o seu limi
te de endividamento extrapolado, porquanto o dis
pêndio, neste exercício de 1996, oom os serviços 
das operações já contratadas, ultrapassam o teto de 
16% de sua receita líquida real, conforme oonqições 
de endividamento públioo estabelecidas pelo Sena
do Federal. 

3. Não obstante as oonsiderações acima, deve
mos ressaltar que, em face da pol ~ice de estabiliza
ção do governo federal, um novo quadro econômioo
financeiro fora criado para a administração pública 
em geral, e para os Estados, em particular. 0'-'. seja, 
perdeu-se uma fonte adicional de recursos, eín de
corrência da defasagem entre a arrecadação das re
ceitas tributárias e a liberação dos dispêndios:e, ao 
mesmo tempo, houve um incremento das despesas 
com pessoal -seja pelo pagamento de passivos tra
balhistas de planos de estabilização anteriores, seja 
pelas conquistas sociais em termos de elevação dos 
salários reais. 

4. O reoonhecimento desse quadro levou o Go
verno Federal e lançar o Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e, recente
mente, a renegociar as dívidas estaduais junto à 
União e suas entidades (especialmente a CEF), bem 
como junto a instituições bancárias privadas (dívidas 
de ARO, por exemplo), obtendo em contrapartida o 
compromisso dos governadores no sentido de pro
moverem ajustes financeiros em suas administraçõ
es. O acordo firmado envolveu uma série de exigên
cias e metas a serem cumpridas, dentre as quais 
destacam-se o ajuste fiscal propriamente dito, a 
modernização dos sistemas de arrecadação, a oon
cessão de serviços públicos, o oontrole de desempe
nho de empresas estatais e a privatização. 

5. Como se não bastasse o quadro acima deli
neado, devemos reoonhecer que a âncora cambial 
do Plano Real tem como oontrapartida interna ime
diata as taxas de juros reais mais elevadas de nosso 
planeta. Ora, é nesse contexto que o Governo do 
Estado de Alagoas pleiteia ao Senado Federal uma 
autorizaçaõ para realizar a l5'peração de crédito ex
temo - vale dizer, mediante oferta de t~ulos de res
ponsabilidade daquela Unidade da Federação, em 
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condiçõeS mais do qu" competitivas com as vigen
tes no pais. Além de internalizar divis_as com prazo 
de retomo de 3 anos; e nesse sentido, contribuir 
para a estabilidade do real, a captação de poupança 
externa nas condições propostas será benéfica in
clusive para a efetivação do Programa de ajusta
mento fiscal dos Estados, já referido. 

III- Voto 

Pelas razões expostas, concluo o meu parecer 
pela aprovação do pedido, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 69, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
Alagoas a realizar operação de crédito 
externo, mediante emissão e lançamento 
de "Secured Global Notes•, no mercado 
internacional, no valor de 
US$160,000,000.00 (cento e sessenta mi
lhões de dólares norte-americanos), equi
valente a R$155.744.000,00, cotados em 
12-1-96. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Governo do Estado de Alagoas au

torizado, nos termos da Resolução n• 69/95, a reali
zar operação de crédito externo, mediante emissão 
e lançamento de "Secured Global Notes", no merca
do internacional, no valor de US$160,000,000.00 
(cento e sessenta milhões da dólares norte-america
nos), equivalentes a R$155.744.000,00, cotados em 
12-1-96. 

Art. 2° A operação de crédito referida no artigo 
anterior será realizada com as seguintes caracterfsti
cas: 

a) emissor. Estado de Aiagoas 
b) agente de lançamento: Donaldson, Lufkin & 

Jenrette Securities Corporation (Nova lorque/EUA); 
c) garantidor.o:~ão há; 
d) modalidade:-•Secured Global Notes"; 
e) valor. US$t60,000,000.00 (cento e sessenta 

milhões de dólarés: âmericanos), equivalentes a 
R$155.7 44.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhõ
es, setecentos e quarenta e quatro mil reais), cota
dos em 12-1-96; 

f) prazo: três anos; 
g) destinação de recwsos: regularização das 

contas públicas e saneamento financeiro do Estado 
(Lei Estadual n• 5.752, de 4-12-95); 

h) preço de emissão: ao par (valor de face); 
i) "coupon": SOO basis points acima do custo do 

tilulo do T escuro Americano de igual maturidade; 

J) comissão dos agentes de laçamento: até 
1 ,5% "ffat" sobre o valor ingressado; 

I) despesas gerais: as razoáveis, fimitadas a 
R$490,000,00; 

m) forma de colocação: privada 
n) condições de pagamento: 
do principal: em uma única parcela, ao final de 

3 (três) anos, contados da data do ingresso dos re
cursos no Pais; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- das comissões: simultaneamente ao ingresso 

das divisas no Pais; 
- despesas gerais: após a emissão do certifica

do de registro, mediante comprovação, devendo ser 
·pagas em reais, exceto aquelas ocorridas no exterior 
que só possam ser pagas com moeda estrangeira. 

Art. 3° Os recursos provenientes. da operação 
de crédito a que se referem os artigos anteriores se
rão destinados à regularização das contas públicas 
e ao saneamento financeiro do Estado de Alagoas, 
nos termos do art. 18 da Lei Esadual n• 5.752 de 4 
de dezembro de 1995. 

Art. 4° O prazo para o exercicio da presente 
autorização é de quinhentos e quarenta dias a con
tar da sua publicação. 

Ar!. 5" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção n• 69, de 1996, que autoriza o Governo do Esta
do de Alagoas a realizar operação de crédito exter
no, mediante emissão e lançamento do Secured 
Global Notes, no mercado internacional, no valor de 
cento e sessenta milhões de dólares norte-america
nos, equivalentes a cento e cinquenta e cinco milhõ
es, setecentos e quarenta e quatro mil reais, cotados 
em 12.01.96. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Ex. • 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
mos aqui um caso talvez de grande inovação. Trata
se da tomada de recursos externos, seguramente a 
juros muito mais baixos do que aqueles que se to
mariam junto a instituições financeiras no Brasil, por
tanto, uma fonna inteligente de se tentar resolver o 
problema básico de finanças de um Estado que vem 
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vivendo uma situação crítica, difícil, quase calamito
sa, na sua organização financeira e na da máquina 
pública. 

Trata-se de um empréstimo que representaria, 
também, a necessidade da emissão de títulos da dí
vida pública, uma vez que o comportamento das au
toridades monetárias no Brasil hoje é estritamente 
voltado a manter a base monetária sem nenhuma 
forma de expansão. 

Este tipo de iniciativa, neste momento, é intel~ 
gente e vantajosa Ou seja, tomam-se recursos com 
juros muito mais baixos do que aqueles praticados pe
las instituições financeiras do Pafs; e, por outro lado, 
estamos entregando esses recursos nas mãos de um 
homem honrado - o Governador Divaldo Suruagy; de 
Alagoas, que merece a confiança deste Plenário. 

O meu voto é favorável, Sr. Presidente. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Sr. Presidente 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra, para discutir, ao nobre Senador Epita
cio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, a matéria que vamos votar 
agora nos dá idéia de real situação em que se en
contra este Pafs. · 

O Governador Divaldo Suruagy já exerceu por 
duas vezes esse mandato eletivo - esta agora é a 
terceira vez que S. Ex. • ocupa o mais atto cargo do 
Executivo estadual -, e sempre demostrou, de forma 
cabal, a sua capacidade de administrar, tanto que, na 
última eleição, foi o candidato a governador que obte
ve o maior percentual de votos no Brasil inteiro- 81%. 

S. Ex.• encontrou o Estado arrasado e outra 
coisa não fez neste ano e pouco de governo, senão 
colocar em dia a sua folha de pagamento, o que cul
minou com esse pedido de empréstimo. 

Não vou votar apenas favoravelmente, também 
vou pedir para que votemos a favor dessa matéria 
com urgência. A demora da liberação desse dinheiro 
apenas deu uma vantagem a Alagoas: inicialmente, 
o empréstimo que seria no valor de 160 milhões de 
dólares, equivalentes a 155 milhões e 7 40 mil reais, 
hoje, já equivale a 160 milhões de reais. 

Aprendemos a conviver com o Divaldo Suruagy 
nesta Casa e conhecemos a sua honestidade, a sua 
capacidade de trabalho e, hoje, S. Ex. • tem a res
ponsabilidade de governar um Estado da Federa
ção. S. Ex.• terá, com certeza, o apoio da totalidade 
dos Senadores deste Pafs. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra, para discutir, ao Senador Romeu 
Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, declaro-me 
favorável ao relatório do Senador Carlos Bezerra, que 
fez uma perfeita análise dessa nova modalidade de 
busca de empréstimos. A comissão é baixa, 1,5% de 
flat, e o prazo, com pagamento único, é de 3 anos. 

De forma que as condições da operação são 
bastante favoráveis e a credibilidade do Governador 
de Alagoas se faz refletir no exterior. 

Por isso, penso que a Casa tem que ajudá-lo 
nessa missão, aprovando essa solicitação de em
préstimo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra, para discutir, ao Senador Hurhberto 
Lucena 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o Senado sabe do empenho 
que tenho tido pessoalmente quanto à regularização 
da dfvida dos Estados e Municfpios, cujos pedidos 
de autorização passam sempre por este plenário, 
por ser um dever constitucional nosso. 

Nesse sentido, tentei reformular a legislação 
em vigor, inclusive a resolução que cuida da maté
ria. Infelizmente, por vários motiivos, o saldo positivo 
foi quase nulo, tanto que o serviço da dfvida do meu 
Estado que era de 20% ao mês e baixou apenas 
para 18%, atualmente, já está em 19% ao mês. 

Com essas palavras, quero congratular-me 
com o Governador Divaldo Suruagy pela sua imag~ 
nação criadora. S. Ex.• é, realmente, um talentoso 
homem público, possuidor de grande competência e 
prova, mais uma vez, que Alagoas está bem entre
gue em suas mãos. 

S. Ex. • encontrou o Estado em situação !ali
mentar; de repente, chega-nos aqui com um pedido, 
que tem parecer favorável do Banco Central, no sen
tido de ajudar o saneamento financeiro daquele Es
tado, por meio de um endividamento externo que 
contempla taxas de juros bem abaixo das taxas 
internas, dá um prazo de carência de seis meses 
e possibilita que o Esfadlt'; em três anos, entre 
numa situação melhor do ponto de vista econõmi
co-financeiro. 
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Portanto, Sr. Presidente, quero dar o meu 
apoio ao projeto de resolução em curso no Senado. 
Levarei esse exemplo ao Governador do meu Esta
do, José Maranhão; o Estado da Paraíba se encon
tra também em situação parecida, embora esteja, do 
ponto de vista financeiro, saneado de maneira muito 
mais satisfatória, desde o Governo do nosso querido 
amigo, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho de 
manifestar-me contrariamente a esse tipo de endiv~ 
damento, que nada tem de novo. 

No século passado, o Brasil era obrigado, 
como está sendo agora, a tançar os seus tftulos no 
mercado internacional; títulos esses que, com muito 
sacrifício, eram objetos de grande procura na Ingla
terra, França e outros países. 

Parece-me que agora ficamos sujeitos não só 
às pressões externas devido ao aumento da nossa 
dívida externa, que já atinge os 150 bilhões de dóla
res, mas também às flutuações do câmbio, que po
derão a!etar, sobremaneira, o pagamento dos juros 
e do principal. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não ha

vendo mais quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)' • · 
Aprovado, contra o voto do Senador Lauro 

Campos. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final. (Pausa.). ' 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, parecer da'C"omissão Diretora, oferecendo a 
redação final, qu~erá lida pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, SenadOr.Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER NR 342, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do projeto de Resolu
ção n• 69, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a reação final 
do Projeto de Resolução n• 69, de 1996, que autori
za o Estado de Alagoas a realizar operação de cré-

dito externo, mediante emissão e lançamento de Se
cured Global Notes, no mercado internacional, no 
valor de US$160,000,000.00 (cento e sessenta mi
lhões de dólares norte-americanos), equivalentes a 
R$155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhõ
es, setecentos e quarenta e quatro mil reais), cota
dos em 12 de janeiro de 1996. 

Sala de Reuniões, 20 de junho de 1996. - Re
nan Calheiros, Presidente; Ney Suassuna, Relator; 
Emandes Amorim, Eduardo Suplicy, Sérgio Ma
chado. 

ANEXO AO PARECER N° 342, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado de Alagoas a rea
lizar operação de crédito externo, me
diante emissão e lançamento de "Secu
red Global Notes", no mercado Interna
cional, no valor de US$ 160.000.000,00 
(cento e sessenta milhões de dólares 
norte-americanos), equivalentes a R$ 
155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco 
milhões, setecentos e quarenta· e quatro 
mil reais), cotados em 12 de janeiro de 
1996. 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. 1• É o . Estado de Alagoas autorizado, nos 

termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a realizar operação de crédtto externo, me
diante emissão e lançamento de Secured Global 
Notes, no mercado internacional, no valor de US$ 
160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de dóla
res norte-americanos),equivalentes a R$ 
155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, 
setecentos e quarenta e quatro mil reais), cotados 
em 12dejaneirode 1996. 

Art. 2° A operação de crédito será realizada 
com as seguintes caracterfsticas: 

a) emissor. Estado de Alagoas. 
b) agente de lançamento: Donaldson, Lulkin & 

Jenrette Securities Corporation (Nova lorque/EUA); 
c) garantidor: não há; 
d) modalidade: Secured Global Notes 
e) valor. US$160,000,000.00 (cento e sessenta 

milhões de dólares norte-americanos), equivalentes 
a R$155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco mi
lhões, setecentos e quarenta e quatro mil reais), co
tados em 12 de janeiro de 1996 
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f) prazo: três anos: 
g) destinação de recursos: regularização das 

contas públicas e saneamento financeiro do Estado 
·(Lei Estadual n• 5.752, de 4 de dezembro de 1995): 

h) preço de emissão: ao par (valor de face); 
i) coupon: 500 basis points acima do custo do 

tftulo do Tesouro Americano de igual maturidade; 
j) comissão dos agentes de lançamento: até 

1,5% (um vírgula cinco por cento) ffat sobre o valor 
ingressado; 

I) despesas getais: as razoáveis, limitadas a 
US$4SO,OOO.OO (qualrocentos e noventa mil dólares 
norte-americanos); 

m) forma de calocação: privada; 
n) condições de pagamento: 
- do principat. em uma única parcela, ao final 

de três anos, contados da data do ingresso dos re
cursos no País; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- das comissões: simultaneamente ao ingresso 

das dívidas ~o Paí:o; 
- despesas gerais: após a emissão do certifica

do de registro, meã131lte comprovação, devendo ser 
pagas em reais, exceto aquelas oconidas no exterior 
que só possam ser pagas com moeda estrangeira 

Ar!. 3" Os reclliSOs provenientes da operação 
de crédito a que se referem os artigos anteriores se
rão destinados à rEVJiarização das contas públicas 
e ao saneamento financeiro do Estado de Alagoas, 
nos termos do ar!. 1 8, da Lei Estadual n• 5. 752, de 4 
de dezembro de 1995. 

Art. 4° Esta aulol'ização deverá ser exercida no 
prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar de 
sua publicação. 

Ar!. 5" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação .. ·· 
Os Srs. Sena<i:lres que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai a promulgação: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 7: 

SUBSTITUIIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•106, DE 1994 

Discussão, em turno suplementar, do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 106, de 1994 (n• 5.362190, na 
Casa de ori!lem), que institui a Residência 

Médico-Veterinária e determina outras provi
dências, tendo 

Parecer sob n• 307, de 1996, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
mentar. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão sem a apresentação de 
emendas, o Substitutivo é dado como definitivamen
te adotado, nos termos do art. 284 do Regimento ln
temo. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria definitivamente 
a dotada. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA N° 106, DE 1994 . 

(N• 5.362, de 1990, na Casa de origem}' .. 
Institui a Residência Médico-Veteri

nária e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1° É criada, nos termos desta lei, a Resi

dência Médico-Veterinária. 
Art. 2" É autorizada a criação, pelo Poder Exe

cutivo, da Comissão Nacional de Residência Médi
co-Veterinária, nos mesmos moldes e atribuições da 
Comissão Nacional de Residência Médica, conforme 
o Decreto n• 80.281, de 5 de setembro de 1977, res
peitando-se as peculiaridades profissionais. 

Art. 3° Esta lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de noventa dias. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 8: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 74, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 74, de 1995 (n• 
3.838193, na casa de origem), que inclui no 
Plano Nacional de Viação o trecho que men
ciona, no Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favo..Svel, sob n• _ 148, de 
1996, da Comissão 

- de Serviços de Intra-Estrutura. 
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa de 8 de maio último, quando teve sua 
discussão adiada para hoje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Renan ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 616, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 279, alfnea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n• 7 4, de 1995, a fim de ser feita 
na sessão de 29--8-96. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1996. -
Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. {Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere retoma à Ordem do Dia na data estabelecida 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Item 9: 

Discussão, em turno único, do PARE
CER N2 308, DE 1996, da Comissão de 
Educação, concluindo pela prejudicialidade 
do Diversos n• 65, de 1995, referente ae>S 
Avisos n•s 118 e 270, de 1995, e 27, de 
1996, do Ministro das Comunicações, todos 
encaminhando propostas de regulamento e 
nonna complementares sobre o serviço de 
TV a Gabo, para audiência e parecer do 
Conselho de Comunicação Social, uma vez 
que a matéria já foi regulamentada através 
do Decreiq .1}2 1. 718, de 28 de novembro de 
1995, qUE).i!Prova o Regulamento do Serviço 
de Televisão·a Cabo. 

Em discussão o parecer, em turno únicQ. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. · 
O Diversos n• 65, de 1995, vai ao Arquivo. 

É o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER N• 308, DE 1996 

Da Comissão de Educação, sobre o 
processo Diversos n• 65,de 1995, referen
te aos Avisos n•1181MC, de 17 de abril de 
1995, n• 270/MC, de 12 de setembro de 
1995 e n" 27/MC, de 19 de janeiro de 1996, 
na origem, do Sr. Ministro de Estado das 
Comunicações, encaminhando ao Presi
dente do Congresso Nacional proposta 
de regulamento e norma complementar 
so(?re o serviço de TV a cabo, para au
diência e parecer do Conselho de Comu
nicação Social. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

Por meio dos Avisos n• 118/MC, de 17 de abril 
de 1995 e n• 270/MC, de 12 de setembro de 1995, o 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações enca
minhou ao Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
"para audiência e parecer do Conselho de Comuni
cação Social", duas propostas de Regulamento do 
Serviço de TV a Cabo. Em 19 de janeiro de 1996, 
por meio do Aviso n• 27/MC, submeteu ao Legislati
vo, para exame de seu órgão auxiliar, Norma Com
plementar do Serviço de TV a Cabo, de natureza es
sencialmente técnica, aprovada pela Portaria n• 6, 
de 3 de janeiro do mesmo ano. 

Por acasião do recebimento do Aviso n• 
118/MC, de 17 de abril de í 995, que apresentou có
pia da Portaria n• 119, de 13 de abril de 1995, e a 
primeira proposta de Regulamento do Serviço de TV 
a Cabo, decidiu a Presidência do Congresso Nacio
nal encaminhar a matéria à Comissão de Educação, 
considerando as atribuições a ela deferidas pelo Re
gimento Interno, uma vez que o Conselho de Comu
nicação Social, embora criado, ainda não havia sido 
instalado. 

Em parecer aprovado por esta Comissão, em 
23 de maio de 1995, entendeu o Relator da primeira 
versão do Regulamento do Serviço de TV a Cabo, 
nobre Senador José Eduardo Outra, existirem algu
mas dificuldades de procedimento na forma pela 
qual a matéria havia sido encaminhada a este Cole
giado. Alegou o Parlamentar que, na medida em que 
a Lei n• 8.389, de 1991, foi espei:ifica quanto às atri
buições do Conselho de Comunicação Social e 
quanto à sua instalação, não prevendo qualquer ór
gão supletivo, não seria cabível deferir-se matéria de 
sua competência a esta Comissão de educação. 
Concluiu, inclusive, ter a lei especifica sobre comuni
cação social e seu conselho derrogado o art. 102, 
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IV, do Regimento Interno do Senado Federal (Reso
lução n• 93, de 197!!1), adaptado pela Resolução n• 
18, de 1989. 

Posteriormente. ao proceder ao exame do 
novo texto do R~mento do Serviço de TV a 
Cabo, encaminhado ao Congresso Nacional por 
meio do Aviso n~ 270/MC, de 1° de setembro de 
1996, o Relator, que também assina o presente Pa
recer, considerou, ao contrário, ser a Comissão de 
Educação regimentaknente competente para apre
ciar matérias da área de comunicação, na ausência 
do Conselho de Cormnicação Social. 

Entendemos constituir o Conselho de Comuni
cação Social, conforme criado pela Lei n• 8.389, de 
30 de dezembro de 1991, mero órgão auxiliar do·Le
gislativo, nos temnos do art. 224 da Constituição Fe
deral, cabendo-lhe a realização de estudos, parece
res, recomendações e outras solicitações que lhe 
forem encaminhadas pelo Congresso Nacional 
(grifo nosso) a respeito do Título VIII, Capítulo V, da 
Lei Maior. Compete-lhe, portanto, tão-somente, a 
formulação de diretrizes, de critérios, de estudos de 
base que subsidiem as duas Casas do Congresso 
em sua tarefa de legislação sobre matérias da área 
de comunicação social. Não Consideramos ficar de
monstrado que o Conselho substituiria a Comissão 
de Educação em suas competências regimental
mente estabelecidas. Mesmo após a instalação do 
Conselho de Comunicação Social manterá a Comis
são de Educação, sua competência regimental de 
pronunciar-se a respeito de, conforme reza o art. 
1 02, IV, do RegimeniD Interno do Senado Federal: 

'Ar!. 1 02. .. ................. ----··--·-·-.. -

IV - comunicação, imprensa, radiodifu
são, televisão, outorga e renovação de con
cessão, pernissão e autorização para servi
ços de rádio difusão sonora e de sons e 
imagens;~~----··. 

O referido Pàrecer, entretanto, teve sua apre
ciação sobrestada:.em virtude do término do prazo 
regimental da sessãO'Iegislativa passada. 

Retoma, agora, a esta Comissão, o processo 
Diversos n2 65, de 1995, para exame da 'Norma 
Complementar do Serviço de TV a Cabo', encami
nhada ao Congresso Nacional pelo Aviso n• 27/MC, 
de 19 de janeiro de 1996. 

O-voto 

O encaminhamento, pelo Poder Executivo, das 
propostas de Reg!Jamento do Serviço de TV a 
Cabo, para análise e parecer do Conselho de Comu-

nicação Social, se fez em obediência ao disposto no 
§ 22 do art. 42 da Lei n• 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, que 'dispõe sobre o serviço de TV a cabo e dá 
outras providências', verbis: 

'Art. 42 ................................... _ ........ . 

§ 22 As normas e regulamentações, 
cuja elaboração é atribuída por esta Lei ao 
Poder Executivo, só serão baixadas após 
serem ouvidos os respectivos pareceres do 
Conselho de Comunicação Social, que de
verá pronunciar-se no prazo de trinta dias, 
após o recebimento da consulta, sob pena 
de decurso de prazo". (grifo nosso). 

Mesmo considerando configurar atribuição ine
quívoca do Congresso Nacional o exame das maté· 
rias em questão, e entendendo não poder o Legisla· 
tivo abdicar de sua competência principal em vista 
da procrastinação da instalação de órgão meramen
te auxiliar, somos de parecer pela prejudicialidade 
do presente Processo DIV n• 065, de 1995, em vista 
da não-manifestação do Congresso Nacional 110 pra-
zo legalmente determinado. f 

Ressalta-se, por oportuno, que o interregno 
das discussões sobre o objeto do presente parecer 
pelo Congresso Nacional, a matéria foi regulamenta
da pelo Poder Executivo por meio do Decreto n• 
1.718, de 28 de novembro de 1995, que 'aprova o 
Regulamento do Serviço de Televisão a Cabo'. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1996. -
Roberto Requião, Presidente - José Fogaça, Re
lator- Emília Fernandes- Gerson camata- João 
Rocha - Bello Parga- Arthur da Távola- Jeffer
son Peres - Freitas Neto - Francelina Pereira -
Waldeck Ornelas - José Roberto Arruda - Joel 
de Hollanda - Ney Suassuna - Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 10: 

Primeiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 57, de 1995, de iniciativa do Senador 
Pedro Simon e outros senhores Senadores, 
que altera dispositivos constitucionais relati
vos aos limites máximos de idade para a no
meação de magistrados e ministros de tribu
nais e para a aposentadoria compulsória do 
servidor público em geral, tendo 

Parecer favorável, sob n• 267, de 
1996, da Comissão#" 

- de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 349 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1"-Secretário em exercício, Seoador Nabor.Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 617, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeremos o adiamento da discussão da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 57, de 1995, 
a fim de que a mesma seja feita na sesão de 29 de 
agosto de 1996. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1996. - Val
mir campelo - Hugo Napoleão - Elcio Alvares -
Sérgio Machado- Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia de 29-8-96. 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • Item 11: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•188, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 518, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 188, de 
1995, de autoria do Senador Freitas Neto, 
que cria a área de proteção ambiental do 
Delta do Pamaíba. 

{Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo o eminente Senador Lucfdio Portella 
para proferir parecer em substituição a Comissão de 
Assuntos Sociais. 

Concedo a palavra ao nobre Relator Lucídio 
Portella. . .• 

O SR. LUCIDIO PORTELLA {PPB-PI. Para 
proferir parecer. )é;' Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, é um assunto muno complexo a criação da 
área ambiental do Delta do Pamaíba. Além de muito 
complexo, é muito especializado e envolve três Es
tados: Ceará, Piauí e Maranhão. Com muito sacrifí
cio, após consulta a numerosos órgãos técnicos, fi· 
zemos o relatório. Depois de entregá-lo à Comissão 
de Assuntos Sociais, recebemos um telefonema do 
Presidente do lbama, solicitando-nos que adiásse
mos a apresentação do relatório, o máximo possível, 
em virtude de o Presidente da República pretender 
apresentar nos próximos dias um decreto regulando 

o àssunto. Recebemos uma minuta do referido de
creto e percebemos que ele trata mais ou menos 
com a mesma propriedade da matéria. 

Então, comuniquei o fato ao Presidente da Co
missão de Assuntos Sociais, Senador Beni Veras, 
pedindo-lhe que não colocasse em pauta o projeto 
de criação da área ambiental enquanto não fosse 
editado o decreto do Presidente da República O 
Presidente da Comissão, Senador Beni Veras, aten
deu-me prontamente, mas, dias depois, fui surpreen
dido com um requerimento do autor do projeto, emi
nente Senador Freitas Neto, para que o projeto vies
se diretamente ao plenário, independentemente do 
relatório da Comissão de Assuntos Sociais. O reque
rimento de S. Ex. • foi aprovado e o projeto hoje aqui 
está. Entendo ser inconveniente, Sr. Presidente, a 
apresentação do meu relatório hoje e peço a V. Ex.• 
adiamento da apresentação deste relatório. Enquan
to isso manterei contato com a Presidência da Repú
blica e com o lbama a respetto do decreto que será 
promulgado nos próximos dias. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - A Presi
dência defere a solicitação de V. Ex.•. 

A matéria constará da Ordem do Dia na próxi
ma terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • Item 12: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 280, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 519, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 280, de 
1995, de autoria do Senador Freitas Neto, 
que cria área de livre comércio nos Municí
pios de Pamaíba e Luís Correia, no Estado 
do Piauí. 

(Dependendo de parecer da ComiSsão 
de Assuntos Econômicos) 

Nos temnos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo o eminente Senador Beni V eras, da rep
resentação do Ceará, para proferir o parecer em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 

I - Do Relatório 

Vem a esta Casa, para análise e parecer, o 
Projeto de Lei do Senado n• 280/95, apresentado 
pelo nobre Senador Freitas Neto, que "cria área de 
livre comércio nos Municípios de Pamaíba e Luís 
Correia". 

A finalidade do projeto, mediante a criação da 
área de livre comércio, consiste, em sua essência, 
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na promoção do desenvolvimento da região litorâ-
nea do Piaur. · · · 

A estrutura do projeto é semelhante à legisla
ção de criação das áreas de livre comércio criadas 
no passado, quanto a um conjunto de caracteristiças 
básk2s. ' 

O artigo 1° estabelece o objetivo do projeto e 
sua finalidade. O Artigo 2• dispõe acerca da demar
cação da área onde se instalará a Área de Uvre Co
mércio de Pamaíba e Luis Correia. 

Os artigos 3", 4°, 5° e 6° estabelecem o marco 
legal para os aspectos operacionais da proposta 
Área de Uvre Comércio de Pamaíba e Luis Correia. 

Os artigos 7" e 8° determinam a regulamenta
ção da aplicação de regimes aduaneiros especiais 
para as mercadorias estrangeiras, pelo Poder Exe
cutivo, e a normalização dos procedimentos cam
biais, pelo Banco Central do Brasil. 

O artigo 9° estabelece que os limites globais 
para importação, por meio da Área de Livre Comér
cio de Pamaíba e Luís Correia, serão fixados anual
mente pelo Poder Executivo. 

O artigo 1 O determina a participação do Gover
no Estadual e dos Governos dos Municípios de Par
naíba e Luis Correia no esquema de administração 
que vier a ser estabelecido pela União, para dirigir a 
Área de Uvre Comércio de Pamaíba e Luis Correia. 
Em seu parágrafo único, o mesmo artigo estabelece 
que caberá ao Poder Executivo assegurar os recur
sos materiais e humanos necessários aos serviços 
de fiscalização e controle aduaneiro na Área de U
vre Comércio de Pamaiba e Luis Correia 

O artigo 11 define o prazo de vinte anos para a 
validade das isenções e beneffcios a serem estabe
lecidos por este projeto, a partir da implantação da 
Área de Uvre Comércio de Pamaíba e Luís Correia. 

Os artigos 12 e 13 determinam que a lei entra
rá em vigor na data de sua publicação e revogam as 
disposições em contrário. 

O nobre Senadqr Freitas Neto justifica sua pro
posta com base nà: situação de relativo isolamento 
que caracteriza a-iejjão de influência de Pamaiba, 
inibindo, assim, ó aproveitamento das potencialida
des regionais, com destaque para o setor turismo. 

A justificação do projeto está alicerçada na ne
cessidade de compensar as desvantagens do Piauf 
derivadas da circunstância de ser o único estado 
nordestino a ter sua capital localizada longe do lito
rar. Devido ao fato de estar Teresina localizada a 
350 km do litoral, ficam muito limitadas as possibili
dades do Piauf participar do desenvolvimento do tu
rismo, que é o setor económico com mais possibili-

dades de geração de emprego e renda, e que conta 
com uma série de estímulos para seu· desenvolvi
mento. Como exemplo ilustrativo é citado o Prode
tur, sob gestão do Banco do Nordeste do Brasil, que 
deverá aplicar R$800 milhões nos próximos quatro 
anos. 

Seus municípios litorâneas têm o aproveita
mento do potencial turistico (a rica diversidade do 
Delta do Pamaíba e a beleza da orta marítima, com 
praias, dunas e lagoas) sob fortes condicionantes: 
além do isolamento em relação à malha viária nacio
nal e regional, estão fora dos centros de tomada de 
decisão e não contam com a infra-estrutura econó
mica e social adequada ao desenvolvimento da re
gião. 

A justificação diz textualmente: ·o Piauí está 
incluído no Prodetur, vê reconhecido esse potencial, 
mas está privado dos recursos que lhe permitiriam 

. disputar turistas com os demais estados, cujas capi
tais se situam no litoral e que, dessa forma, contam 
com uma infra-estrutura própria. É o Piauí o único 
Estado nordestino excluído desses benefícios.·. 

A criação de uma área de livre comércio~sta
beleceria atrativos especiais para os investidóres e 
para os turistas, decorrentes do ingresso a uma 
zona capaz de garantir produtos em condições com
pensadoras de mercado. 

É o relatório. 

. 11 - Dos antecedentes Legislativos 

O desenvolvimento de regiões ou cidades em 
situação de relativo isolamento tem sido estimulado 
mediante a concessão de incentivos, principalmente 
sob a forma de estabelecimento de Zonas de pro
cessamento de Exportação - ZPE e de Áreas de U
vre Comércio- ALC. 

As ZPE, instituídas pelo Decreto-Lei n• 2.452, 
de 29-7-88, caracterizam-se como área de livreco
mércio com o Exterior, destinadas à instalação de 
empresas voRadas para a produção de bens a se
rem comercializados exclusivamente no Exterior. Ao 
todo, o Poder Executivo criou 18 ZPE, sendo que 
duas foram recentemente consideradas caducas por 
não haverem observado o prazo legal estipulado 
para o inicio das obras de instalação. Em função de 
um conjunto de aRerações na politica económica, o 
processo de estabelecimento das ZPE tem se mos
trado moroso. No entanto, há quatro ZPE (lmbituba
SC, Rio Grande- RS, Teófilo Otoni- MG e Araguai
na - TO) em estágio avançado de implantação, em 
relação às demais, sendo ,rovável, que f!Um hori
zonte de dois a três anos, possam estar iniciando o 
processo de produção. 
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As ALC são áreas geográficas delimitadas, 
onde a isenção fiscal favorece, principalmente, a co
mercialização de bens importados do exterior ou de 
outras regiões do Pafs. Essas áreas funcionam, ba
sicamente, como entreposto comercial, não sendo 
seu objetivo básico favorecer uma promoção indu&
trial, mas permitir e favorecer o acesso ao comércio 
à população isolada por questões geográficas, ge
rando uma alternativa de desenvolvimento regionaL 

A natureza da ALC como instrumento de pro
moção do desenvolvimento regional fica mais evi
dente à medida em que o Poder Executivo as admi
nistra por intermédio da Secretaria de Políticas Re
gionais, no âmbito do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, o qual tem como área de competência a 
atenuação dos desequilíbrios inter-regionais, me
diante a formulação do planejamento estratégico na
cional e a elaboração, acompanhamento e avaliação 
dos planos nacionais e regionais de desenvolvimen
to (Decreto n°1.792, de 15 de janeiro de 1996). 

Por outro lado, as ZPE são administradas no 
âmbito do Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, o que bem as caracteriza como instrumen
tos de promoção industrial. 

A partir de 1989, sete ALC foram estabelecidas 
na Amazônia, sendo que seis delas na chamada 
Amazônia Ocidental. Em breves linhas, as ALC exi&
tentes são as seguintes: 

I - ALCT- criada no Municfpio de Tabatinga
AM, pela Lei n• 7 .965, de 22-12-89, auto-regulamen
tada, estando em funcionamento precário; 

11 - ALCGM - criada no Municfpio de Guajará
Mirim- RO, pela Lei n• 8.210, de 19-7-91, regula
mentada pelo Decreto n• 843, de 23-6-93, estando 
em funcionamento; 

III - ALCP - criada na localidade de Paracaima 
- RR, pela Lei n• 8.256, de 25-11-91, ainda não re
gulamentada; 

IV - ALCB, criada no Municfpio de Bonfim -
RR, pela Lei n• 8.256, de 25-11-91, ainda não regu-
lamentada; .· ·. 

V - ALCMS:..: criada nos Municfpios de Maca
pá e Santana- AP, pela Lei n• 8.387, de 3!H2-91, 
regulamentada pelo Decreto n• 517, de 8-5-92, e&
tando em funcionamento; 

VI - ALCBE - criada nos Municfpios de Brasi
léia e Epitaciolãndia- AG, pela Lei n• 8.857, de 8-3-
94, regulamentada pelo Decreto n°1.357, de 30-12-
94;e 

VII - ALCCS - criada no Municfpio de Cruzeiro 
do Sul - AG, pela Lei n• 8.857, de 8-3-94, regula
mentada pelo Decreto n• 1.357, de 30-12-94. 

Cada ALC tem dispositivos aplicáveis, apenas, 
no seu caso especifico, mas, de um modo geral, a 
legislação das diversas áreas segue um conjunto de 
características básicas. 

Em setembro de 1995, mediante a Mensagem 
n• 472, o Poder Executivo comunicou ao Congresso 
Nacional o veto integral ao Projeto de Lei n• 
4.386194, que "cria a Área de Livre Comércio de Cá
ceras, e dá outras providências". O referido projeto é 
similar, em conteúdo e propósito, à iniciativa agora 
em análise nesta Comissão. 

Mais que uma ação pontual ou especffica, o 
veto se refere à questão mais ampla da política de 
criação e funcionamento das ALC. O argumento 
central do Poder Executivo consiste no impacto dire
to sobre a arrecadação do !PI, base para os repa&
ses constitucionais, além das perdas potenciais de
correntes da sonegação fiscal possibilitada pela pro
liferação dessas áreas. Entre ALC já criadas ou com 
projetes de lei em tramitação no Congresso Nacio
nal, a Mensagem se refere a 42 ALC, quando procu
ra estimar o impacto fiscal deste instrumento de de
senvolvimento regional. 

III- Do voto 
A referida Mensagem n• 472 utiliza-se de um 

modelo para estimar o impacto fiscal, centrado na 
comparação com as condições vigentes na Ciudad 
Dei Este, no Paraguai. Uma hipótese otimista (com 
impacto fiscal reduzido) leva a uma estimativa de 

. perdas de R$1, 1 bilhão na receita do FPE e FPM. A 
hipótese pessimista (com maior impacto fiscal) leva 
a uma estimativa de perdas de R$4,4 bilhões. 

Salvo melhor jufzo, esta justificativa lança mão 
de argumentos de discutível validade. A comparação 
com Ciudad Dei Este não cabe, pois as ALC brasilei
ras, em média, não têm uma inserção em área de 
tão elevado nfvel de renda e tão intensa densidade 
demográfoca. . 

Também cabe discutir a abrangência da deci
são. O manejo de um instrumento, necessariamente 
de exceção, exige rigoroso processo de an2!iBf> raso 
a caso, tratando sempre desigualmente as situaçóes 
desiguais. 

Por último, cabe a perplexidade ·quanto ao ar
gumento utilizado. De um lado, a condução da pohli
ca económica tem utilizado a isenção total ou parcial 
do IPI corno um instrumento para os mais diferentes 
propósitos (o automóvel mais barato para o taxista 
ou o denominado carro popular, são dois exemplos 
ilustrativos), sem que houvesse uma prévia análise e 
discussão do impacto fiscal nas transferências cons
titucionais para Estados e Municfpios. 
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De outro lado, a renúncia fiscal tem sido admi
nistrada com objetivos perversos para a atenuação 
dos desequilíbrios inler-regionais, pois o Sudeste e a 
Zona Franca de Manaus deverão absorver R$15,3 
bilhões dos R$21 biliões dos benefícios tributários 
previstos para 1996. Ao Nordeste estão previstos 
apenas R$2,1 bilhões, ou seja, 10%. O quinhão de 
60% destinado ao Sudeste é constituído de R$8,9 
bilhões de isenção sobre o Imposto de Renda e de 
R$1,3 bilhão de isenção sobre o IPI, dois tributos 
fonnadores das transferências constitucionais. (Es
tas estimativas estão contidas no documento da Se
cretaria da Receita Federal denominado "Demons
trativo de Beneffcios Tributários", referente ao Orça
mento Fiscal de 1998. página 16.) 

A iniciativa da criação da Área de Livre Comér- . 
cio de Pamaíba e Luís Correia pode ser entendida 
exatamente como um elemento adicional para per
mitir uma participação mais substantiva do Nordeste 
na renúncia fiscal. 

Quanto ao número excessivo de ALC, parece 
estar sendo desconsiderado o espaço de concentra
ção polftica e de negociação no ãmbtto de cada re
gião e também no ântlito nacional. No caso especí
fico do Nordeste, parece plausível supor que há via
bilidade política para eleger a Area de Livre Comér
cio de Pamaiba e l.Iís Correia como uma compen
sação ao Piauí por seu menor desenvoMmento rela
tivo e como uma forma de viabilizar sua participação 
na principal área de expansão prevista para a eco
nomia regional, que é o turismo. 

A região litorânea do Piauí necessita de uma 
força animadora do processos de ruptura do imobi
lismo vigente. Todo um conjunto de recursos natu
rais seria incorporado ao desenvolvimento regional, 
na medida em que seja compensada a ausência da 
Capital, mediante um !ater inusitado de atmção e di
namização da economia de Pamafba e sua área de 
influência. 

A Sociedade brasileira espera do Estado nacio
nal exatamente ~i{rlpo de ação: ruptura de imobi
lismo mediante imCíativas desequilibradoras: trata
mento desigual de slluações desiguais; e criação de 
novos focos de desenvolvimento em busca de maior 
hannonia na Nação. 

Com esta corrpreensão & diante do exposto, 
meu parecer é favorável à criação da Área de Uvre 
Comércio de Pamalba e Luís Correia, de iniciativa 
do nobre Senador Freitas Neto. • 

É o Voto. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare

cer conclui favoravelmente ao projeto. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos do 
ar!. 235, inciso 11, letra d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Volta
mos às homenagens ao saudoso ex-Senador e ex
Ministro Renato Archer. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Ex. •. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisãCI do orador.) - Sr. 
Presidente, na realidade, a Ordem do Dia já está 
atrasada, mas não podia deixar de encaminhar este 
requerimento de condolências pelo falecimento do 
ex-Deputado e ex-Ministro Renato Archer. 

Político do meu Estado, o Maranhão, teve um 
desempenho da maior importância no Congresso 
Nacional. Filho do ex-Governador e ex-senador .Se
bastião Archer da Silva, Renato Archer deixou mar
cada, de fonna indelével, a sua presença na vida pú
blica. Ministro da Previdência Social e, no GQ\iemo 
do ex-Presidente José Samey, Ministro da CiêÀcia e 
Tecnologia, foi um incansável batalhador do desen
volvimento deste País. 

Tenho orgulho, como Senador do Maranhão, 
de dizer que homens públicos, como Renato Archer, 
engrandecem o nome do meu Estado. 

Esse requerimento foi para errviar as nossas 
condolências à famma, principalmente à sua viúva, 
D. Maria da Glória, ao Estado do Maranhão, à As
sembléia Legislativa e à sua cidade natal, Codó. E 
solicito que seja enviada ao Prefeito e à Câmara Mu
nicipal a manHestação do Senado Federal pelo pas
samento desse homem que deixa a vida física, mas 
jamais deixarã a História da nossa terra. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Hugo Napoleão, Líder do 
PFL 

O SR.HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero associar-me 
ao requerimento do Presidente da Casa, Senador 
José Samey, subscrito pelos Senadores Edison Lo
bão e Bello Parga e ao do Senador Epitacio Cafetei
ra, todos originários do Maranhão, para prestar um 
depoimento acerca de Renato Archer. 

Eu o conheci há muitel"anos, na cidade do Rio 
de Janeiro, onde ele alUou intensamente no Palácio 
Tiradentes como Deputado Federal pelo seu Estado, 
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o Maranhão. Pertencia ele aos quadros do antigo 
Partido Social Democrático, o PSD. 

Teve atuação destacada também na vida priva
da. Foi diretor da Prospec, empresa de prospecção 
e aerofotogrametria, sendo sócio do falecido e gran
de empresário brasileiro, Celso da Rocha Miranda, 
que era Presidente da Companhia Internacional de 
Seguros e da Panair do Brasil. 

Teve certamente seus momentos dffíceis, após 
1964, e os enfrentou a todos com galhardia. 

Depois foi Ministro da Ciência e Tecnologia no 
Governo do Presidente José Samey e também da 

.Previdência e Assistência Social. Em ambas as oca
siões, houve-se sempre com um comportamento de
mocrático, uma conduta linear, serena, e nele avul
tavam, sobretudo, seus conhecimentos na área téc
nica e cientffica e na área humanística. 

Renato Archer era, pois, um homem que co
nhecia o mundo e de quem se podia dizer que sabia 
das coisas, para usar uma expressão simples mas 
verdadeira. 

live a oportunidade de privar com S. Ex. •, ex
Ministro do nosso País, ex-Parlamentar, quando da 
minha passagem, no Governo do Presidente Itamar 
Franco, pelo Ministério das Comunicações. Renato 
Archer foi, então, Presidente da Embraiei, da nossa 
Empresa Brasileira de Telecomunicações, onde, 
mais uma vez, prestou os mais relevantes serviços 
ao Brasil. Devemos-lhe o desenvolvimento e a quei
ma das etapas para o lançamento, que se seguiu 
posteriormente, dos satélites brasileiros de segunda 
geração, Brasilsat B1 e Brasilsat B2, tendo em vista 
a exaustão dos satélites de primeira geração, Brasil
sal A 1 e Brasil sal A2, cujos combustíveis estavam 
por se extinguir. Sua participação na função foi notá
vel, chegando até a visitar a Hughes, em Los Ange
les, no Estado da Calffómia, Estados Unidos da 
América, para encetar as negociações finais em tor
no desse programa. Hoje, os satélites estão funcio
nando, mandando imagem e transmitindo .som e da
dos para todo o f~is: 

Renato Archer deixou pois, uma marca indelé
vel também no setor das telecomunicações, de onde 
retirou-se para sua vida particular. linha ele amiza
des em todo o cenário nacional, inclusivé no Rio de 
Janeiro, para onde acabou transferindo o seu titulo 
do Estado do Maranhão, sendo Presidente Regional 
doPMDB. 

Era um homem que tinha a polftica no sangue, 
nas suas veias. Sob o ponto de vista pessoal, era 
um cavalheiro, um gentleman, um causeur, um ho
mem da mais aita linha, respeitador dos direitos hu-

manos; encantava qualquer roda por onde estives
se, sabia dialogar com franqueza, com abertura, 
com lhaneza, com cavalheirismo. 

Lamento profundamente e estendo a minha so
lidariedade à D. Maria da Glória, à sua famflia, ao 
seu Município de Codó, ao Estado do Maranhão e 
também ao Estado do Rio 'de Janeiro, onde viveu e 
onde foi presidente de agremiação partidária, dizen
do que, neste momento, encontro-me tomado dos 
sentimentos de dor e de saudade. 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napo
leão, o Sr. Júlio Campos, 2" V"ICe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napo
leão, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eman
des Amorim, 4" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
para encaminhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
em nome do Partido dos Trabalhadores, quero tam
bém expressar o nosso sentimento de pesar pelo fa
lecimento do ex-Ministro e ex-Deputado Federal Re
nato Archer, que recentemente teve a oportunidade 
de dar uma contribuição importante. Quando o Se
nado Federal discutiu a emenda das telecomunica
ções, ele fez uma avaliação critica de grande rele
vância perante a comissão que estava examinando 
aquela emenda à Constituição. 

Como Ministro da Ciência e Tecnologia, tam
bém deu contribuição de grande relevância ao inte
resse público. 

Companheiro próximo que foi do saudoso De
putado Ulysses Guimarães, muito contribuiu para a 
democratização do Pafs, sobretudo durante o regi
me autoritário. 

À tamilia de Renato Archer, nossos sentimen
tos de pesar. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
nobre Senador Josaphat Marinho, por cinco minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a homenagem do 
PFL já foi muilo bem traduzida pelo Líder Hugo Na
poleão. As relações pessoais, porém, e de pensa
mento político, que mantive com Renato Archer, re-
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comendam-me dizer algumas palavras de ·saudade 
e de apreço ao cidadão hoje falecido. 

Eu o conheci na legislatura que se iniciou em 
1963. Era ele DepUiado. Por seu intermédio é que 
recebi carta do ex-Presidente Juscelino Kubitschek 
para participar da Frente Ampla, movimento que se 
constituía com a participação do Presidente Jusceli
no Kubitschek, do Presidente João Goulart e do Go
vernador cartos Laoetda, no sentido de uma oposi
ção vinl ao governo militar. 

Renato Archer desempenhou, nesse movimen
to, o papel de Secrelário-Geral da Frente Ampla. Foi 
admirável o seu procedimento. E tive a sorte de, 
nessa oportunidade, aprofundar as relações de inti
midade e de conhecimento do seu pensamento polf
tico. Oficial de Marillha, era, entretanto, um político 
de pensamento civ~ e uma inteligência aperfeiçoada 
no.conhecimento das humanidades. 

Como ainda agora assinalou o Senador Hugo 
Napoleão, era um prazer o diálogo com Renato Ar
cher. Com ele a conversa não se limitava nunca ao 
trivial. Elevava-se à boa conversação, ilustrada por 
amplos conhecimenkls e, ao mesmo tempo, discipli
nada por notável si~icidade. 

Em diferentes momentos discutimos problemas 
do País. Era um homem fiel a seus amigos tanto 
quanto fiel a suas idéias. 

Ainda no ano passado, quando se discutia o 
problema da Petrobras e do monopólio estatal do 
petróleo, estivemos juntos num seminário organiza
do pela Universidade do Rio de Janeiro e ele, de 
novo, num momento de muita transigência de tanta 
gente, sustentou seo pensamento de fidelidade ao 
monopólio estatal do petróleo. 

Depois, compareceu à reunião de comissão 
nesta casa e de now reiterou seu pensamento com 
a mesma firmeza de todos os tempos. Foi a última 
vez que pude ouvi-lo. Agora, quando ele silencia de
finitivamente, quero manifestar-lhe o meu respeito e 
a minha saudade. . :. 

O SR. PRE~ENTE (Emandes Amorim) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, 
para encaminhar a volação do requerimento. V. Ex.1 

dispõe de cinco mimtos. 
O SR. EDISOit LOBÃO (PFL-MA. Para enca

minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, este é um requerimento do 
Presidente da Casa, Senador José Samey, subscrito 
também pelo Senador Bello Parga e por mim, de 
condolências à família de Renato Archer. 

Renato Archer teve uma participação de fato 
marcante na vida política de seu Estado, do nosso 

Estado, o Maranhão, mas por igual na vida política 
brasileira. Nós últimos quarenta anos, ele foi um dos 
atores principais da atividade política. 

Renato Archer foi Deputado Federal algumas 
vezes, não teve êxito em suas seguidas tentativas 
de chegar ao Governo do Estado do Maranhão - de
sejou ardentemente governar o Estado e tenho para 
mim que seria um excelente Governador -, porém, 
homem público de grande envergadura, não era 
seu prestígio nacional acompanhado por sua po
pularidade no Estado, que era escassa, por isso 
não chegou ao Governo do Estado. Começou no 
Poder Executivo exercendo o cargo de Secretário
Geral do Ministério das Relações Exteriores e con· 
seguiu assumir, em dado momento, o próprio Minis
tério; exerceu corno Chanceler, por algum tempo, 
essa Pasta de tamanha importância para as relaçõ
es externas brasileiras. 

O Senador Hugo Napoleão traçou um perfil 
notável de Renato Archer, mas nosso colega Jo
saphat Marinho lembrou o que foi sua participação 
na Frente Ampla, esta organizada basicamente por 
Cartos Lacerda, mas com a participação importante 
de Juscelino e João Goulart, antes ele pertenceu à 
ala moça, também com importância significatiiva Re
nato foi o Secretário-Geral da Frente Ampla, que vi
sava a redemocratização do País, a restauração da 
democracia e das liberdades no Brasil. E Renato 
movimentou-se naquele momento, que não diria de 
transição, mas de preocupação institucional, com 
grande competência e agilidade pohlica. 

Renato agora desaparece tendo sido Ministro 
algumas vezes, tendo exercido outras funções, sem
pre vitorioso, sempre participando dos instantes fun· 
damentais da polftica brasileira, desaparece deixan· 
do uma lacuna enorme na nossa política. 

As nossas condolências, minhas e da minha 
famflia, à famftia de Renato Archer. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cu· 
nha Uma, para encaminhar a votação do requeri· 
mento, por cinco minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr's e Srs. Senadores, em nome do PMDB 
associo-me às homenagens prestadas nesta tarde por 
esta casa ao grande homem público que foi Renato 
Archer. Ele que engrandeceu o nosso Partido com a 
sua experiência, com a sua inteligência e com seu es
pírito público, deixou registrad!l a sua passagem pela 
beleza da sua vida e pelos ensinamentos que nos 
póde dar na atuação política em que nos envolveu. 
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Os Senadores que me antecederam, que tra
çaram o seu perfil, principalmente aqueles que o co
nheceram mais de perto, que COf!viverall) com ele 
na atividade política e no próprio Ministério, no caso 
especffico os Senadores Hugo Napoleão, Josaphat 
Marinho, Edison Lobão, que trazem o depoimento 
mais comovido e mais autêntico a respeito desse 
grande homem público. 

Sr. Presidente, em meu nome e em nome do 
PMDB, associo-me às homenagens a Renato Archer. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira 
para encaminhar a votação do requerimento, por 
cinco minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste momento o 
Senado retoma um sentimento de paz, distanciando
se dos conflitos e debates que tanto empolgam a 
nossa vida pública nesta Casa. 

A nossa convivência com Renato Archer foi 
constante. Primeiramente, a imagem de um cidadão 
educado, inteligente, competente e muito envolven
te. Por via de conseqüência, exerceu a vida pública 
com muito destemor, com muita vocação, merecen
do, portanto, ocupar postos importantes neste País, 
inclusive o de Ministro de Estado. 

. Filho do Maranhão, jamais desprezou a sua 
terra. Filho de um Estado distante, sempre enalteceu 
a terra natal. Em todos os instantes, sempre mani
festou um sentimento muito profundo pela terra na
tal. Ao mesmo tempo, sabia conviver, trabalhar e 
projetar-se na área nacional e internacional, de
monstrando sempre uma grande capacidade de 
atuação e de envolvimento nos assuntos nacionais e 
mundiais. 

A morte é um exagero. Quando imaginamos 
que já não existe mais entre nós Renato Archer, efe
tivamente ficam~ inconsolados. Sua falta penetra o 
sentimento de toda a sociedade brasileira, sobretudo 
das lideranças pQlíticas e empresariais, que viam 
nele um homem ·d~muito amor ao Brasil e um digno 
e altivo representante da nossa Pátria. 

Quero, nesta hora, em nome do meu Estado, em 
nome de Minas e dos mineiros sem exceção, transmitir 
à sua famma, aos seus ooestaduanos, aos brasileiros 
do Rio de Janeiro e de São Paulo, de onde quer que 
ele tenha permanecido, trabalhado e convivido, o nos
so sentimento de solidariedade. Sua presença marcou 
entre nós na vida pública e na vida privada. Merece, 
portanto, S. Ex. • a homenagem que o Senado da Re
pública lhe presta neste momento. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da T ávo
la, por cinco minutos, para encaminhar o requeri
mento. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, quando morre um politico, 
fico sempre com a sensação de que ali vai um so
nho. 

Afinal, o que é a política? Talvez uma atividade 
feita mais para derrotas do que para vitórias, feita 
mais para incompreensões do que para compreen
sões. Se repararmos a vida dos grandes pol~icos, 

· perceberemos que ela talvez seja grandiosa pelas 
derrotas até mais do que pelas vMrias, mesmo por
que os grandes polrticos são vitoriosos na derrota e 
os maus polfticos são derrotados na Vitória. 

Sempre que morre um político de· estipe, de 
qualidade, essa meditação me vem naturalmente, 
porque são carreiras compostas de _experiências ab
solutamente únicas. 

A vida tem-me ensinado que a pol~ica é uma 
atividade absolutamente incompreensfvel, éxceto 
para quem a faz. É incompreensível, porque quem 
não está na intimidade do processo não lhe com
preenderá a natureza profunda, as dificuldades, as 
peculiaridades. Também não terá largado o seu cri
tério de compreensão para essa mistura complexa 
da individualidade com o serviço à coletividade, dos 
aspectos pessoais com os aspectos puramente pú
blicos. 

Na trajetória de Renato Archer, esses elemen
tos do sonho, da vMria, da derrota, da busca me pa
recem permanentes. Talvez pudéssemos caracteri
zá-lo, se quiséssemos ficar com um desses elemen
tos, como o da busca. Renato Archer foi um homem 
que sempre buscou na sua vida pública. Observe
mos que ele diVidiu a sua atividade, de modo até bem 
equilibrado, entre a atividade pública parlamentar, a 
atiVidade pública executiva e a atMdade privada. 

Na atividade privada, como ressaltou o Sena
dor Hugo Napoleão, ele viveu um dos momentos 
gloriosos e dolorosos dessa atividade. Foi sócio de 
Celso da Rociha Miranda, brasileiro exemplar, a 
quem o tempo ainda fará justiça por sua capacidade 
de antever o futuro, por sua abertura, por sua postu
ra de empresário moderno a um tempo em que o 
empresariado brasileiro não se abrira ainda para as 
novas idéias de incorporação do trabalhador ao fruto 
do trabalho. Além disso, Celso da Rocha Miranda foi 
um sonhador de futuros, foi um dos pioneiros da 
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aviação, um homem que investiu primeiro na petro
química, enfim, sempre vislumbrou caminhos adian
te - Renato Archer paralelo a Celso da Rocha Miran
da - e ao mesmo tempo injustiçado. O fechamento 
da Panair do Brasil é um dos episódios mais tristes e 
mais asquerosos da história política brasileira, quan
do uma empresa é esmagada violentamente sem 
nenhuma razão. 

Celso da Rocha Miranda levou 25 anos lutan
do. Ganhou no Supremo e fpi pilhado por um câncer 
nos rins, exatamente, quando estava a um passo de 
obter aquilo que lhe custou tanto sacrifício, tanto so
nho - Renato Archer a seu lado. 

Renato, portanto, viveu essas alternativas que 
a política traz. Acrescente-se-lhe ainda a experiência 
de oficial de Marinha, de um oficial de Marinha exa
tamente atingido no momento do movimento militar. 

Ele, portanto, tinha essa experiência variada da 
realização, do sonho, da vitória, da derrota, de tudo 
enfim que constitui a tessitura dramática da ativida
de pclítica. Sonhou e buscou, buscou um país que 
agora começamos a atingir: este Pais democratiza
do; este Pafs aberto a uma discussão nova do ponto 
de vista de todas as suas instituições; este País que 
amainou ódios internos, que aplainou radicalismos, 
que aproximou antigos adversários; este Pafs que, 
enfim, hoje procura criar uma nova parceria ideológi
co-polftica que o leva para adiante, parceria tão 
nova que muito difícil de ser entendida pelas cabe
ças menos afeitas às transformações e às moderni
dades. 

Ele foi também um grande dirigente da Embra
Iei - fato, aliás, ressaltado pelo Senador Hugo Napo
leão -, se não me engano, ao tempo em que S. Ex.• 
era Ministro. Tenho amigos na Embraiei que têm, da 
passagem de Renato Archer pela Presidência da 
empresa, as melhores referências. 

A Embraiei é uma empresa que acumula êxi
tos e acertos no Brasil desde a década de 70 e 
hoje também se abre para essa grande moder-
nização. "~ 

Portanto, não estou aqui a fazer a oração de 
despedida formal que um representante de um parti
do político faz de outro que parte. Estou, em efeito, 
procurando traduzir o sentido profundo de uma vida 
dedicada ao seu Pais. E esta é a grande e pouco 
compreendida saga da política: vidas dedicadas ao 
seu pais; cada qual a seu modo, todos respeitáveis 
desde que o interesse público seja o predominante. 
E essas vidas dedicadas ao Pafs são vidas que nor
malmente não encontram durante o processo o 
aplauso, o merecimento, o reconhecimento devido. 

Aliás, a morte tem essa estranha generosidade 
entre algumas das suas perversidades. A morte, no 
instante seguinte ao seu acontecimento, define de 
imediato uma vida. Parece que a natureza dotou a 
partida de alguém desse pequeno condão de uma 
vida a ser definida num átimo a partir da morte. Te
nho visto filhos incompatibilizados com os pais, no 
instante seguinte à morte de um deles, reconhecer o 
seu valor e o seu sentido. 

A morte de Renato Archer, portanto, de repen
te, colima o processo inteiro de uma vida, de uma 
vida de busca, de uma vida de amor pelo seu Pais, 
dedicação às próprias convicções. TIVe ainda a 
oportunidade de participar um pouco com ele de um 
projeto que hoje me encanta, que é o projeto da rea
lização da Olimpíadas do ano 2004, no Brasil, com 
base na cidade do Rio de Janeiro. Digo Brasil, por
que essa é uma causa brasileira e não do Rio de Ja
neiro. É uma causa que envolve um potencial abso
lutamente desconhecido da maioria das pessoas, 
porque a realização de uma olimpíada é hoje um 
fato grandioso no mundo do ponto de vista turístico, 
do ponto de vista cultural e até do pente de vistà do 
emprego. Para que se tenha uma idéia, a realiiilção 
das Olimpfadas no ano 2004 teria a garantia de 100 
mil empregos diretos, nos 8 anos que precederiam a 
preparação para esse grande evento, sem contar to
das as vantagens. 

Pude assistir ao entusiasmo oom que Renato 
estava mergulhado nessa atividade e, de alguma 
maneira, colaborar oom ela. Pretendo até trazer a 
esta Casa alguns dados, adiante, sobre a importân
cia desse evento. 

Fique, portanto, o respeito, a homenagem sin
cera, que não é uma simples palavra formal de des
pedida, mas o reoonhecimento do valor de uma vida. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Em 

votação os requerimentos. 
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 

-permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovados. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

Presidência comunica ao Plenário que designou o 
Senador Pedro Simon para representar o Senado 
nos funerais. 

o Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su-
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plicy, por cinco minutos, para uma comunicação ina
diável. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora· 
dor.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estive on
tem em Ribeirão Preto, que, em demonstração de amor 
à arte e à cultura, reinaugurou o Theatro Pedro 11. 

Na década de 20, Ribeirão Preto vive seu apo
geu econõmico. A maior produção de café do mundo 
dá à cidade ares de Eldorado. É nesse contexto que, 
em 1928, João Meira Júnior, então Presidente da 
Companhia Cervejaria Paulista, iniciou a construção 
de um grande teatro de ópera com projeto inspirado 
nas casas de espetáculos européias. O crack da 
Bolsa de Nova York, em 1929, e a crise económica 
mundial têm reflexos na construção do Theatro Pe
dro 11. Diversos padrões foram alterados. 

Ainda assim, por sua beleza e importância, o 
Theatro Pedro 11 surge como o último símbolo do po
der da sociedade cafeeira. 

Em 8 de outubro de 1930, numa seção do filme 
"Alvorada do Amor", o Theatro Pedro 11 é inaugurado. 

Nas cinco décadas seguintes, o Theatro Pedro 
11 se transforma na principal referência cuHural de Ri· 
beirão Preto e da região, palco de muitos aconteci
mentos sociais e políticos. 

Na década de 60, tendo já atravessado suces
sivas crises, o prédio passa por uma reforma que o 
descaracteriza. O Pedro 11 fica, então, restrito à con
dição de cinema. 

Nos anos 60, já com acentuados sinais de de
cadência, o teatro passa a pertencer à Companhia 
Cervejaria Antarctica, que adquire a Companhia 
Cervejaria Paulista, antiga proprietária. O Theatro 
Pedro 11 continua sem maiores perspectivas. 

Em 15 de julho de 1980, o Theatro Pedro 11 
vive sua própria tragédia. Um incêndio destrói a oo
bertu ra, o forro do palco e grande parte do seu inte
rior durante a exibição do filme "Os Três Mosquetei
ros Trapalhões". As· chamas consomem anos de his
tória e comprometem dramaticamente a estrutura do 
teatro. 

Ante a ameaça de ver o Pedro 11 vir ao chão, 
cidadãos, artistas, intelectuais e políticos realizam 
campanhas pela preservação do prédio e pelo res
gate de sua função cultural. 

No dia 7 de maio 1982, a mobilização desses 
grupos resulta no tombamento do teatro. 

Em maio de 1991, inicia-se a primeira etapa de 
restauração e modernização do teatro, tendo como 
principal preocupação manter as características ori
ginais do prédio. 

Em janeiro de 1993, começa a segunda etapa. 
Foi então que o Prefetto Antonio Palocci Rlho, a sua 
administração e toda a cidade se envolveu plena
mente na reconstrução. 

Um concerto de música erudita, em abril de 
1994, arrecada US$1 O mil, provando a grande von
tade do povo em recuperar um de seus maiores pa
lrimõnios. 

Ontem, ao comemorar 140 anos de história, Ri
beirão Preto abriu oficialmente esse teatro, o terceiro 
maior teatro de ópera do Pais. 

Foram consumidos cinco anos de trabalho. 
Cerca de mil profissionais, entre operários, enge
nheiros, arquitetos e restauradores, participaram. No 
teatro, há agora a sala de balé, o teatro de câmara, 
sofisticados equipamentos; o palco ganhou moder
nos recursos de iluminação; há mais espaço e con
forto nos novos camarins e, em especial, obra de 
arte é a nova cúpula do teatro, projeto de Tomie Oh
take, uma das mais renomadas artistas plásticas 
brasileiras, que estava presente à inauguração. 

Para cobri-la, foram concebidas duas cúpulas 
de gesso estrutural, uma delas recortada. Tomie Oh
take disse que se inspirou no movimento das águas, 
criando uma tensão e contrapondo a cúpula à rigi
dez formal da platéia e galerias. 

"O trabalho no Theatro Pedro 11 é, com certeza, 
um dos mais importantes da minha vida", diz ela. 

Sr. Presidente, eu gostaria de dar o meu teste
munho da beleza do Theatro Pedro 11, com área total 
de 6.500 m2, altura de 30m, capacidade de 1.560 lu
gares - só o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o 
de São Paulo com, respectivamente, 2.000 e 1.590 
lugares, superam-no. Há ainda um teatro de câmara, 
com 198 lugares, seis camarotes do prosoênio, 24 
camarotes coletivos; enfim, uma série de melhora
mentos. 

A cultura brasileira resgatou um dos seus mais 
importantes patrimónios. A cidade estava em festa. 
Representantes empresariais, trabalhadores, toda a 
administração municipal, representantes do Executi
vo, do Legislativo, Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça, artistas e músicos estavam lá. 

Sr. Presidente, desejo cumprimentar o Prefeito 
Antonio Palocci Rlho, de Ribeirão Preto, pela iniciati
va que, na área da cultura, completa outros empe
nhos importantes para a área social. 

S. Ex. •, neste ano de 1996, também iniciou o 
programa de garantia de renda mínima. Já são 
1.072 as fammas inscritas nesse Programa, e, até o 
final do ano, sua previsão é de que 2.000 fammas 
estejam inscritas. Traia-se de outra experiência tão 



358 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

relevante· quanto àquela de Campinas, do Distrito 
Federal e de outras 60 cidades que estão debatendo 
essa proposição-

O nosso cumprimento a Ribeirão Preto pelos 
seus 140 anos e a todos que ali estão-se empe
nhando por oportunidades maiores de cultura para a 
população brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - A 

Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada nesta data, 
os Requerimentos n"s 573, 574, 577, 586, 590, 599 
a 601, de 1996, de autoria dos Srs. Senadores Es
peridião Amin, Freitas Neto, Roberto Requião, Josê 
Eduardo Outra e Eduardo Suplicy, solicitando infor
mações aos Ministros mencionados. 

A Presidência comunica aos Srs. Senadores 
que o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão a ;ealizar-se hoje, quinta-feira, às 
18h30min, no Plenário Ulysses Guimarães, na Cã
mara dos Deputados, destinada à apreciação do 
Projeto de Lei n• 1, de 1996, que dispõe sobre as Di
retrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o 
exercfcio de 1997. 

A Presidência recebeu do Secretário Executivo 
do Parlamento Amazônico o Offcio n• 83196, de 22 de 
maio último, convidando o Senador José Samey a par
ticipar da Reunião dos Presidentes dos Parlamentos 
Nacionais dos Países Amazõnicos, a se reafizar em 
Caracas, no Palácio legislativo, sede do Congresso 
da República da Venezuela, nos dias 15 e 16 de agos
to próximo. (Diversos n' 56, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O 
Sr. Senador João Rocha enviou à Mesa proposição 
cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 
235, III, a, 2, do Regimento Interno, deve ter início 
na hora do Expediente. 

A proposição Se.á anunciada na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os 

Srs. Senadores Odacir Soares, Esperidião Amin, 
Renan Calheiros e Lúcio Alcântara enviaram discur
sos à Mesa, para serem publicados na forma do dis
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

· S. Ex. "s serão atendidos. 
O .SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr's e Srs. Senadores, segundo se pode in
ferir do exame da farta e sugestiva documentação 
que S. Ex.• o Sr. Ministro Paulo Renato tem feito 
chegar aos gabinetes dos parlamentares, o Ministé
rio da Educação e Desporto vem imprimindo dinãmi-

ca continuidade às polmcas que traçou em 1995. 
Graças a elas, o MEC integrou-se aos propósitos do 
governo Fernando Henrique Cardoso, de mudar ra
dicalmente o panorama da educação brasileira, para 
o que, foi concebido um elenco de reformas estrutu
rais básicas entre os quais avultam: 

• a distribuição mais justa dos recursos e in
vestimentos destinados à educação; 

• a busca de melhores padrões qualitativos 
para a escola pública. 

Em decorrência de tais políticas, deu-se priori
dade, em 1995, a algumas ações centradas no ensi
no fundamental. Foi assim que se procurou fazer 
chegar às salas de aula os recursos do Governo Fe
deral. Da mesma forma foi assim que se promoveu o 
treinamento intensivo de professores, utilizando-se, 
para tanto, novo e poderoso instrumento: a recém
criada TV Escola. A par disso, descentralizou-se a 
distribuição do livro didático; promoveu-se a avalia
ção de escolas; foram preparados novos parãmetros 
curriculares, tendo-se, por último, encaminhado ao 
Congresso Nacional, o Plano de Valorização d~ Ma
gistério, por via do qual busca-se atingir o âmago da 
questão da qualidade de ensino, aprimorando o pro
cesso de formação de docentes e elevando-se os in
centivos à carreira do magistério pela melhoria subs
tancial de seus padrões de remuneração. 

Neste ano, além de zelar pela continuidade das 
ações anteriormente citadas, as mudanças promovi
das pelo MEC estariam sendo direcionadas para a 
reforma do ensino técnico, a erradicação do analfa
betismo funcional e a autonomia das universidades. 

Os resultados dessas e de outras ações, se
gundo manifestação do próprio Ministro Paulo Rena
to "serão visíveis ao longo dos próximos dez anos, 
com a eliminação do analfabetismo, a universaliza
ção das oito séries de 1° grau e do ensino técnico e 
maior eficiência das universidades". 

No intróito desse pronunciamento, aludi-me à 
farta documentação que o Ministro Paulo Renato de 
Souza teve a gentileza de remeter aos parlamenta
res, em data recente. 

Já tive a oportunidade de elogiar, em pronuncia
mentos anteriores esse estilo de comunicação do MEC 
que, além de evidenciar a consideração que o titular 

. da Pasta tem para com o Poder Legislativo concorre, 
ainda, de forma eficaz, para obter o apoio parlamentar 
aos projetas do MEC, sobretudo àqueles que, por sua 
destinação regional, precisam da esclarecida coopera-
ção de prefeitos e das lideran~ locais. - . 

É natural, pois, que ao registrar o recebimento 
de tais publicações, eu teça comentários elogiosos à 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 359 

qualidade de seu conteúdo e a simplicidade de sua 
apresentação gráfica. 

Efetivamente, oito pequenos prospectos, de 
formato atraente e despretensioso, são suficientes 
para nos dar co~ta do que se passa com "O MEC e 
a Educação no Brasil", o "Livro Didático", o "Repas
se de Recursos à Escola", o "Parâmetro Curricular 
Nacional", a "Valorização do Magistério", a "Merenda 
Escolar', o "Ensino Especial" e a participação do 
MEC na "Comunidade Solidária". 

Pondo em evidência, mais uma vez, o apreço 
do MEC aos parlamentares, bem como às regiões 
que estes representam, duas publicações, um pouco 
mais extensas, infom1am sobre o andamento, em 
1996, dos "Programas de Desenvolvimento do Ensi
no Fundamental - MECIFNDE, mais especificamente 
da "Manutenção das Escolas" e do "Apoio Tecnoló
gico", por regiões e unidades federadas. Ao meu ga
binete foram encaminhados os informativos referen
tes à Região Norte e a Rondônia. 

Sobre esse último é que me irei deter um pou
co mais, não sem antes ressaltar o valor informativo 
das demais publicações, exemplificando-o com a ci
tação aleatória de duas dentre elas, a que diz res
peito a "O MEC e a Educação no Brasil" e o que 
concerne à "Valorização do Magistério". 

A primeira oferece uma vista panorâmica das açõ
. es prioritárias em execução nas sete Secretarias e de
maiS dependências administrativas do MEC (um Institu
to, uma Coordenação, um Fundo e uma Fundação). 

Neste particular, é com satisfação que se cons
tata a inserção no organograma do Ministério da 
Educação, de algumas novas secretarias que bem 
revelam o esforço daquele órgão em acertar o passo 
com a modernidade. 

A Secretaria de Educação Média, par exemplo, 
é acrescida com o designativo " e Tecnológica • 
(SEMTEC), passando a ter, entre outras preocupa
ções, a de redefinir a estrutura do ensino médio e 
técnico e de "fomentar a aproximação dos . núcleos 
profissionalizantes das escolas técnicas com o mun
do empresarial é eStabelecer mecanismos especffi
cos de avaliação das Escolas Técnicas que permi
tem promover a diversificação dos cursos e a inte-
gração com o mercado de trabalho". • 

Cite-se, ainda, a Secretaria de Educação à Distân
cia (SEED) que, no momento, desenvolve entre outros o 
programa "TV ESCOLA", no ar desde setembro de 
1995, como canal exclusivo que veicula suas imagens 
via satélite e pode ser captado em todas as regiões do 
Pafs, com a utilização de um kit tecnológico básico (an
tena parabólica, aparelho de televisão e f~as VHS). 

Assim, os brasileiros que se preocupam com o 
futuro de sua juventude e que sofrem com o teor cada 
dia mais deseducativo dos programas de nossas tvs, 
saúdam, esperançosos, na TV Escola do MEC, o pos
sível antídoto contra a degradação eletrônica em que 
se deixaram envolver as outras emissoras. 

Quanto ao prospecto consagrado à valorização 
do magistério, ele presta-nos informações sobre o 
teor do Projeto encaminhado ao Congresso pelo 
MEC, criando um Fundo de Desenvolvimento do En
sino Fundamental e Valorização do Professor. A pro
posta envolve quatro pontos básicos: 

• Vinculação de 15% da arrecadação 
do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e do ICMS ao ensino fundamental, 
criando-se, para tantp, um fundo contábil na 
esfera de cada Unidade da Federação; 

• redistribuição dos recursos do Fundo 
entre o Estado e seus municípios de acordo 
com o número de alunos na respectiva rede 
de ensino fundamental; 

• compromisso do Governo Federal de 
garantir investimentos suplementare.._ quan
do a redistribuição dos recursos não atingir 
a meta de R$ 300,00 por aluno/ano; 

• vinculação de 60% desses recursos 
ao pagamento do professor em efetivo exer
cfcio em sala de aula. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, deposito gran
de esperança nos resultados que esta proposta pa
rece fadada a desencadear. Em primeiro lugar, por
que ela é objetiva e perfeitamente exequfvel. Em se
gundo lugar, porque ela soube prover os fundos ne
cessários à efetivação de seus objetivos. 

-Falar sobre a necessidade de corrigir a remu
neração infqua atribuída aos professores, inclusive 
para se obter uma educação de melhor qualidade, 
todos os governos o fazem. Este, porém, soube en
contrar a fórmula precisa, sem recorrer a novos gra
vames fiscais. 

Acredito que, a partir de sua aprovação, nenhu
ma prefeitura do sertão nordestino, nenhum governa
dor da região Norte ou Nordeste, poderá mais alegar 
penúria de recursos para remunerar seus professores 
com o aviltado e folclórico salário de 30 ou 40 reais. 

Gabe-me, por fim, abordar.os dois Programas 
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental: "Ma
nutenção das Escolas' e "Apoio Tecnológico", por 
via das quais, desde 1995, o MEC vem'transferindo 
diretamente às escolas das redes estadual e munici
pal do ensino fundamental recursos federais, admi
nistrados pelo FNDE (Fundo de Desenvolvimento da 
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Educação) e provenientes da contribuição social do 
Salário Educação. . 

Tais recursos, no que se refere ao primeiro 
programa, se destinam a garantir, supletivamente, a 
manutenção das escolas beneficiadas, podendo ser 
aplicados especificamente numa das seguintes fina
lidades: 

- manutenção e conservação do pré
dio escolar; 

- aquisição de material necessário ao 
funcionamento da escola; 

- aquisição de material didático e pe
dagógico; 

- aquisição de fitas de vídeo para a TV 
Escola; 

- capacitação e aperfeiçoamento de 
profissionais da educação; 

- avaliação de aprendizagem; 
- implementação de projeto pedagógico; 
- desenvolvimento de atividades edu-

cacionais diversas. 

Já o Programa de Apoio Tecnológico consiste 
na transferência de recursos financeiros, pelo FNDE 
às Secretarias de Educação dos Estados e Prefeitu
ras Municipais, mediante celebração de convênios 
no valor de R$ 1.000,00 por escola beneficiária, des
tinados à aquisição de um televisor em cores de 20", 
bivolt e controle remoto; um vídeo-cassete de 4ca
beças, com controle remoto, sistema NTSCIPALM, 
bivolt e duas caixas de fitas VHS com pelo menos 
dez unidades cada. 

Graças a esse material, as escolas das regiões 
mais remotas estarão ligadas, via satélite, à TV Es
cola do MEC, cujos programas poderão, progressi
vamente, suprir as conhecidas carências de nossas 
escolas no que se refere à qualificação de seus pro
fessores, e ao emprego de tecnologias instrucionais 
atualizadas. 

É óbvio, Sr. Presidente, que o acesso aos be
nefícios desses programas está condicionado à ob
servância de algtimas normas e exigências, defini
das pelo Presidente do Conselho Deliberativo do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE, respectivamente na Resolução n• 26, de 19 
de março de 1996 e na resolução n• 4,de 14 de fe
vereiro de 1996. 

Por exemplo, as escolas precisam ter um Con
selho Escolar ou Associação de Pais e Mestres, em 
cujas contas correntes o dinheiro poderá ser deposi
tado diretamente. Além disso, os Estados e Municí
;ios devem atualizar o cadastro de suas escolas jun-

•is delegacias regionais do MEC. 

Cada escola recebe um valor proporcional ao 
-·no mero de ai unos e à região onde está localizada 

(critério distributivo). O menor valor é de R$ 600,00 
para as escolas até 50 alunos nas regiões Sul, Su
deste e Distrito Federal, e as escolas com mais de 2 
m~ alunos recebem R$ 16.000,00. 

Esses e outros compromissos constam das 
cláusulas dos convênios a serem celebrados entre o 
FNDEIMEC, as Secretarias Estaduais de Educação 
e as Prefeituras Municipais. Por fim, as prestações 
de contas deverão ser feitas até 30 dias após o tér
mino do convênio. 

É, pois, por esse novo sistema de liberação de 
verbas que 27 milhões de brasileiros, em ida~ es
colar, estarão sendo beneficiados neste ano de 
1996, à conta dos dois programas anteriormente ci
tados. 

É evidente que tive o maior interesse em intei
rar-me dos quantitativos que estão sendo repassa
dos, no corrente ano, à rede escolar pública de Ron
dônia, assim como da relação das escolas beneficiá-
rias e dos respectivos municípios. <. 

É aqui que, novamente, volto a ressallar, a 
consideração do Ministro Paulo Renato de Souza 
para com os parlamentares. É que, entre as publica
ções que me vieram às mãos, uma delas ocupava
se especificamente de Rondônia, dela constando, 
portanto, os dados que passo a citar: 

-Total de recursos repassados 
a Rondônia ----·----4.057.80 

-Total por projetas 
Manutenção das EsColas-- -3.630.80 
Apoio Tecnológico--------- 427.00 
(TVNídeo) 

-Secretaria Estadual-----2.015.50 
- Prefeituras Municipais -2.042.20 
- Escolas beneficiadas 

Total (SEC+PREF) 
Manutenção de Escolas --
Apoio Tecnológico----
Quantidade de Alunos Beneficiados 

3.100.00 
-427.00 

Manutenção de Escolas 315.534 
Apoio Tecnológico (TVNfdeo) ---248.353 
Cabem aqui duas observações: 

- Esses quantitativos só atingiram as escolas 
estaduais e municipais devidamente cadastradas 
junto ao MEC. 

- O interesse das escolas e respectivas admi
nistrações, em se cadastra~m e, conseqüentemen
te, se habilitarem ao recebimento direto desses re
passes, é bastante variado, dar porque é também 
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variada a quantidade dos beneficiados por escolas e 
por programas. 

Em meus contatos regionais,alertarei os prefei
tos e administradores escolares para a necessidade 
de atualizarem os cadastros de suas escolas junto 
as delegacias do MEC, para que possam ter acesso 
aos citados recursos. 

Diante do exposto, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, entendo ser de justiça concluir este pronun
ciamento manifestando a impressão plenamente fa
vorável que colhi, não apenas da política de repas
ses de recursos diretamente às escolas, posta em 
prática pela atual administração do MEC, mas tam
bém dos rumos acertados que o titular daquela Pas
ta vem imprimindo na educação nacional. 

É o que penso, Sr. Presidente, 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Constituição vi
gente, promulgada a 5 de outubro de 1988, estabe
leceu a isonomia de direitos entre trabalhadores ur
banos e rurais. Contudo, vê-se que o esquema legal 
de proteção ao trabalho rural distancia-se da realida
de agrária brasileira. As circunstâncias particulares 
da nossa formação histórica e as condições peculia
res em que se realizam as atividades produtivas na 
agropecuária brasileira determinam relações de tra
balho que assumem, freqüentemente, formas espe
cíficas e por vezes muito complexas, que não se 
ajustam, plenamente, aos padrões consagrados. 

O trabalho agrícola, iniciado com a empresa 
colonizadora e a estruturação da propriedade, em 
1530, apresenta enormes contrastes. Das práticas 
mais rudimentares do extrativlsmo na Amazônia à 
sofisticada agricultura mecanizada no Sul e no Su
deste, a agropecuária brasileira reflete desigualda
des e desequilíbrios regionais e intra-regionais histo
ricamente consolidados, de difícil superação. 

Estima-se, hoje, no Brasil, a existência de mais 
de sete milhões de fammas diretarnente ligadas à ativi
dade agrária e uma população ativa no meio rural de 
cerca de quinze milhões de pessoas, o que representa 
algo em tomo de 357o: da população ativa do País. 

Numa classificação bastante genérica, pode
mos dizer que a força de trabalho no campo é for
mada por minnundistas, arrendatários, parceiros, as
salariados temporários e permanentes. Combinam-se, 
em mu~os casos, as condições de pequeno proprietá
rio com as de assalariado, sendo comum, por outro 
lado, inúmeras modalidades de contrato, por vezes de 
ditrcil enquadramento na tipologia convencional. 

Creio que tudo isso nos leva, Sr"s Srs. Sena
dores, à convicção de que devemos rever a legisla-

ção relativa ao trabalho rural. Nunca para reduzir a 
já insuficiente proteção dispensada ao homem que 
labuta no campo, ou para subtrair-lhe garantias e 
conforto. Devemos, porém, proporcionar-lhe a legis
lação correta, adequada às suas caracterfsticas e 
necessidades, tanto no plano individual como na ór
bita do coletivo. 

É nesse contexto que solicito a atenção dos 
senhores para o Projeto de Lei n• 1 02195, do Depu
tado Odelmo Leão, que "acrescenta parágrafo 4• ao 
artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para excluir do salário do trabalhador rural liberalida
des concedidas nas condições que menciona. • A 
proposta, nos termos em que consta do Projeto de 
lei, em princípio, pode aparentar violência ao Texto 
Básico. Entretanto, analisando-se de forma objetiva 
o espírito do legislador constituinte, chega-se a inter
pretação ÕIVersa. 

A igualdade de direitos entre trabalhadores ur
banos e rurais não alcança os beneffcios porventura 
concedidos a uns e outros pelos respectivos empre
gadores. Para os trabalhadores rurais ou para os 
próprios empregadores rurais, os referidos beneff
cios - habitação, transporte, gleba da terra pará' culti
vo próprio, fornecimento de energia e outros - per

. dem a natureza da simples liberalidade, na medida 
em que são fornecidos "para• a prestação do traba
lho, e não "pela" prestação do respectivo trabalho, 
como ordinariamente ocorre com o trabalhador urba
no, situação que distingue a natureza jurfdica da uti
lidade em uma e outra situação. 

Caracteriza o salário, para todos os efeitos le
gais, nos termos do que estabelece a regra geral do 
art. 457 consolidado, a natureza retnbutiva da pres
tação do trabalho como motivo impulsionador da 
concessão efetuada. Entretanto, se a concessão 
contém elemento indispensável à prestação do tra
balho, sem o qual esse não se pode concretizar, 
nada mais é do que utilidade comum a empregador 
e empregado, pois, evidentemente, beneficia tanto a 
um como a outro. É o caso específico do trabalhador 
do campo que reside em local distante do trabalho, 
ao qual é fornecida moradia de forma a permitir o 
início da jornada de trabalho em horário condizente 
com a atividade agrícola. 

A lei, ao permitir a distinção entre as utilidades 
que possuem natureza retributiva e as que não a 
possuem, oferecidas "pelo" trabalho prestado ou 
"para" a prestação do trabalho, toma viável a apro-

. vação do Projeto de Lei 102/95, ora em discussão. 

Considere-se, ainda, a redução dQ êxodo rural 
que o mencionado Projeto permitirá, fixando no cam-
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po o trabàlhador ru131, sem que esse fato imponha 
ao empregador mas encargos ou o temor 9e ter 
contra si decisão jtdcial impondo a obrigação de 
conferir natureza sakrial a todas as utilidades forne
cidas para o trabalho do seu empregado. 

Por último, SF.> e Srs. Senadores, afirmo ser 
inviável tratar o trabalho rural de modo isolado, 
como se fosse um e,pifenômeno separado das idéias 
que hoje são disculi:las por todos nós, quanto ao 
modelo de relações de trabalho que queremos para 
o nosso País, sem prejuízo das suas tradições, mas 
com a visão prospectiva de futuro, capaz de dar às 
relações entre o capilal e o trabalho o impulso ne
cessário, a fim de que os problemas que hoje pertur
bam esse relacionamento possam ser corrigidos; ra
tificados e o País possa progredir. 

Muito obrigado. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e S<s. Senadores, quero registrar 
nesta tribuna do Senado Federal o empenho do Se
cretário de Justiça de Alagoas, Rubens Quintella, para 
modernizar o sistema penttenciá.rio do Estado, esfor
çando-se para criar condições adequadas ao trabalho 
do presidiário em um projeto experimental a ser desen
voMdo na unidade plisional São Leonardo. 

. Seu objetivo é !Jansformar os presídios em uni
dades produtivas, indiscutivelmente o melhor dos 
meios para que se ooosiga, enfim, a ressocialização 
do preso. O Sr. Quimella, que também foi secretário 
de Segurança Pública, acha que é possível, fazendo 
com que os presidiáoos produzam, conseguir que os 
estabelecimentos penais passem a ser auto-susten
táveis financeiramente. 

Além de estudar a possibilidade de ampliação 
dos benefícios que estão previstos na Lei das Exe
cuções Penais, como a diminuição da pena a razão 
de um dia para cada tJês trabalhados e a remuneração 
pelo trabalho, talvez o mais importante dos grandes 
objetivos desse projet:J experimental do secretário da 
Justiça é acabar com a escola da criminalidade ali
mentada pela oci()~ em que vivem os presos. 

Como leniõrá ·o Sr. Quintella, a ociosidade, 
além de ser a maneila mais propícia ao aprendizado 
das práticas criminosas, acaba descondicionando o 
presidiário para o trabalho, o que muito provavel
mente o levará, como egresso, à reincidência, pois a 
única atividade geradorà de renda que não exige tra
balho é a delinquência. 

Quanto à auto-slJstentação do sistema peniten
ciário, o projeto prevê a produção de bens de consu
mo para atender ai!P'Tlas necessidades básicas do 
Estado, como fardamento e calçados para a Policia 

Militar e Corpo de Bombeiros, carteiras para a rede 
pública de ensino,_ pré-moldados para os programas 
habitacionais, material de cama· para os "hospitais 
públicos e outros itens, como produtos de higiene e 
limpeza, que não necessitem de mão-de-obra alta
mente qualificada. De qualquer forma, como haverá 
necessidade de um mínimo de qualificação, o proje
to prevê convênios com o Senai para treinamento 
dos presos, direcionados, evidentemente, para cada 
atividade produtiva que for implantada pelo sistema. 

Por fim, o Secretário da Justiça fixa outras ino
vações nesse seu projeto, como uma outra forma de 
gerência do sistema, de forma a que se possa tomar 
o presídio não só uma unidade produtiva, mas tam
bém um centro eficiente, que tenha como priorida
des algumas preocupações empresariais essenciais, 
como custo, produtividade e competitividade. 

Entende o Sr. Rubens Quintella, acertadamen
te, a meu ver, que essa sua proposta é a alternativa 
adequada à privatização dos presídios, uma solução 
que parece não estar dando bons resultados; como 
mostram alguns exemplos suficientemente testados 
nos Estados Unidos e também no Paraná, oode foi 
feita a primeira experiência brasileira. ~ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE.} - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 

Desde a Revolução Industrial, iniciada na ln
glatenra aos meados do século dezoito, o desenvol
vimento da indústria e da técnica vinha se fazendo 
sem freios. A idéia generalizada era a de que não 
haveria limites para o enriquecimento do homem 
nem para a exploração dos recursos naturais, consi
derados quase como que inesgotáveis. Nessa con
cepção, o homem não somente poderia como deve
ria submeter a suas determinações toda a natureza. 

De alguns decênios para cá, no entanto, se 
não o rumo do desenvolvimento, pelo menos a visão 
dominante sobre o progresso material se alterou. 
Desiludido daquela miragem da eterna fronteira em 
expansão, conscientizado das limitações de um orbe 
dotado de estoque fixo de bens exploráveis e alerta
do por incidentes como o envenenamento de milha
res de fammas de pescadores em Minamata, o ho
mem despertou para problemas como o esgotamen
to das fontes naturais de recursos e a poluição do 
meio ambiente. A palavra ecologia, de conhecimento 
antes restrito a especialistas, entrou para o vocabu
lário comum dos meios de comunicação de massa. 

Não desejando parecer nostálgico demais, Se
nhores Senadores, penso !f'ue a faHa de consciência 
sobre a dinâmica da natureza se deveu ao processo 
de urbanização da população mundial. Nosso País é 
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um exemplo notável desse processo, tendo reverti
do, em menos de meio século, a proporção entre po
pulação urbana e rural. Essa civilização urbana, que 
se desenvolveu a partir do final da Idade Média eu
ropéia e se foi tomando dominante por todo o mun
do, tem representado um paulatino afastamento en
tre o homem e a natureza. 

O resultado desse processo é que as cidades 
se vão tomando maiores e menos dotadas de espa
ços naturais, de tal modo que cada geração tem me
nos espaço aberto para brincar em sua infância. 
Cada geração deixa de conhecer algum aspecto de 
natureza que a geração de seus pais chegou a pe
gar: um terreno baldio no bairro, antes aproveitado 
como campo de "pelada', hoje abriga um 'espigão"; 
as frutas que se colhiam do pé, no quintal de um vi
zinho, agora são encontráveis somente no super
mercado, vindas de longe; o velho jogo de búlica na 
terra nua que não se encontra mais, coberta para 
sempre pelo asfalto, deixa de figurar no repertório de 
folguedos dos meninos. 

As pessoas - principalmente crianças - que só 
vêem a natureza pelos documentários na televisão 
tendem a pensá-la como algo ameaçador e traiçoeiro, 
um reino da "lei do mais forte" em que o homem se ve
ria desamparado. Nada menos verdadeiro, Senhores 
Senadores: no reino animal, as regras do jogo estão 
dadas e o único prêmio é a sobrevivência; a chamada 
"lei da selva', ao contrário, funciona mesmo é na so
ciedade humana onde não é a sobrevivência que está 
em jogo, mas a acumulação gananciosa, a espoliação 
do próximo e do ambiente. No que diz respe~o à natu
reza, a sobrevivência do indivfduo só encontra sentido 
na preservação da espécie; na atividade humana pre
datória ao contrário a riqueza de hoje pode significar a 
morte para as próximas gerações. 

Assim se dá os problemas de poluição resultan
tes da industrialização e do desenvoMmento incoOse
qüentes. O lucro imediato· do capitalista de hoje pode 
ser a depleção preCoce dos recursos naturais que sus
tentariam seu filho .daqui a trinta anos; a falta de cons
ciência ambiental que laz com que desperdicemos to
neladas de material reciclável em nosso lixo poderá 
ser o túmulo de nossas cidades no Muro. 

Entre os ambientes mais sensfveis e mais su
jeitos a um processo brutal de poluição desenfreada 
está o mar, infelizmente tomado, nessas últimas dé
cadas, a verdadeira 'lata de lixo' da humanidade. 
APesar de cobrir três quartos da superfície do plane
ta e de atingir profundidades de mais de onze mil 
metros, e apesar de constituir um ecossistema com
plexo e extremamente auto-equilibrado, o mar não é 

capaz de processar os detritos da atividade humana no 
mesmo ritmo em que os despejamos. Se considerar
mos, mais ainda, que parte desse lixo é de material des
conhecido da natureza, como os efluentes petroquími
cos, os dejetos plásticos e, pior, os resíduos nucleares, 
teremos uma noção, ainda que vaga, da incapacidade 
do meio ambiente man1imo de digerir a porcaria nele ati
rada pela insensibilidade do homem 

Nesse sentido, venho de receber correspon
dência de uma organização de defesa do ambiente 
chamada Earthaction, sediada em Santiago do Chi
le. Trata-se de uma rede mundial de ação para o 
meio ambiente, a paz e a justiça social, que asses
sora os parlamentos do mundo inteiro fornecendo in
formação relevante pera a produção legislativa no 
campo da proteção ambiental. Em seus relatórios de 
fevereiro de 1996, aprove~ a oportunidade ofere
cida pela sessão anual da Comissão das Nações Un~ 
das sobre Desenvolvimento Sustentável, a realizar-se 
agora entre abril e maio, a Earthaction destacou a 
questão da contaminação dos mares, conclamando
nos, como legisladores, a alertar nossos Pares para o 
problema e a dar forma, no menor prazo poss(vel, a 
um sistema legal de proteção do ambiente marítimo. 

Entre as maiores preocupações dos ecologis
tas quanto á poluição marinha figuram a descarga 
de águas servidas sem tratamento e o despejo de 
contaminantes orgânicos persistentes, oriundos de 
pesticidas e fertilizantes sintéticos empregados na 
agricultura. Se o problema dos esgotos não tratados 
tem por conseqüência a destruição de ecossistemas 
costeiros - portanto localizados - e a proliferação de 
agentes causadores de enfermidades contagiosas, a 
contaminação por substâncias químicas sintéticas se 
espalha por uma porção maior do oceano, envenenan
do também o alto mar e as profundezas marinhas, 
onde alguns desses venenos vão se acumulando. 

As conseqüências dessa contaminação já se 
fazem perceber na quantidade de peixes que se 
pescam portanto estranhas deformidades congêni
tas. Além disso, muito pescado aparentement!! sau
dável apresenta na carne índices elevados de conta
minantes, que entrarão na dieta dos que dele se uti
lizarem em sua alimentação. Um exemplo desse 
problema já se nota na redução da população de 
certas aves marinhas cujo alimento principal é o pe~ 
xe, vitaminadas pela esterilidade causada pela con
taminação. Outro exemplo, c~do por alguns pesqui
sadores, estaria nas mortandades em massa de gol
finhos quel!êm ocorrendo em regiões· altamente 
contaminadas da costa Leste dos Estados Unidos, 
do Mar Mediterrâneo e do Mar do Norte. 
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Ata da 101!! Sessão Não Deliberativa 
em 21 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Saney, Valmir Campe/o, José Agripino 

Artur da Távola e José Fogaça 
(Inicia-se a sessão às 9:00h) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Ha· 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Sr. José Agri
pino, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DE UNIÃO 

AVISO N° 607-GP!TCU 

Em 13 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho o prazer de encaminhar a Vossa Exce

lência cópia do Aviso n• 3/DMC/CISET -MRE -
XCOR MSUL, de autoria do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, a respei
to do trabalho que este Tribunal de Contas vem rea
lizando no sentido de estreitar as relações institucio
nais das Entidades de Fiscalização Superiores dos 
países integrantes do Mercosul. 

Atenciosamente, - Marcos Vlnrclos Vllaça, 
Presidente. 

Urgente 

AVISO N• 3/DMC/CISET-MRE- XCOR MSUL 

· > , Brasflia, 27 de maio de 1996 

A Sua Excelência a:SOOhor 
Marcos Vinícios vi11:iÇ3 
Presidente do Tribunal de Contas da União-TCU 
Brasnia-DF 

Senhor Presidente, 
Acuso recebimento do Aviso n• 286, de 20 de 

março de 1996, mediante o qual Vossá Excelência 
informa a respe~o do crescente intercâmbio de ex
periência entre as Entidades FiscaKzadoras Supe
riores dos países do Mercosul, bem como sobre as 
iniciativas com vistas a estreitar as relações institu-

cionais entre as referidas Entidades no contexto do 
processo de integração. 

2. Apraz-me cumprimentar o egrégio Tribunal 
de Contas da União pelo decisivo apoio prestado à 
implementação do Mercosul, desde o início do pro
cesso de integração, atttude que atesta, mais uma 
vez, a alta sensibilidade da Corte de Contas brasilei
ra para os temas efetivamente prioritários da agenda 
nacional. A aprovação da Resolução n• TCU/257, de 
12 de dezembro de 1991, que criou uma Comissão 
Permanente na Corte de Contas para acompanhar a 
implantação e a operacionalização do Mercosul, e 
os seguidos contatos de Ministros do TCU com seus 
congêneres na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, 
comprovam a relevância que o órgão presidido por 
V. Ex.1 atribui ao processo de integração. 

3. Congratulo-me com V. Ex.•, ainda, pela ini
ciativa de propor às Entidades Fiscalizadoras Supe
riores dos países do Mercosul o desenvolvimento de 
atividades de cooperação que abranjam o aperfei
çoamento dos corpos técnicos das referidas institui
ções. Essa atividade certamente contribuirá para o 
exercício fiSCalizador em etapas subseqüentes do 
processo de integração, quando o Mercosul terá su
perado o período de consolidação em curso e adota
do todos os elementos de uma União Aduaneira 
completa, o que deverá ocorrer no ano 2006, quan
do estarão extintas as últimas exceções à Tarifa Ex
tema Comum (TEC). Não resta dúvida de que o in
tercâmbio de informações e a troca de experiências 
em matéria de treinamento para o exercício das fun
ções de fiscalização, contribuirão para o aprofunda
mento das relações entre os países que integram o 
Mercosul, preparando o corpo técnico das Cortes de 
Contaos nacionais para estágios mais avançailos do 
processo de integração, quando, ao contrário de 
agora, poderão estar contempladas a administração 
de recursos próprios e a constituição de órgãos de 
natureza comunitária. 

4. No que se refere aos contatos que as Enti
dades Fiscalizadoras Superiores dos países do Mer
cosul pretendem manter com o Tribunal de Contas 
da União Européia, cumpre-me salientar a importân-
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cia que o ltamaraty atribui ao conhecimento efetivo 
da experiência européia, muito embora seja essen
cial reconhecer que o Mercosul tem caracterlsticas 
institucionais próprias e não adota, sobretudo na 
etapa de integração em que se encontra, as institui
ções e os procedimentos consagrados pela União 
Européia. Nesse sentido, compartilho a posição do 
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva no sentido de 
que as atividades desenvolvidas em conjunto pelas 
Entidades Fiscalizadoras Superiores dos palses do 
Mercosul observem aS competências de cada uma 
delas e os limites impostos pela soberania nacional 
de cada Estado Parte do Tratado de Assunção. 

5. Ao agradecer as informações sobre o inter
cãmbio de experiência entre as Entidades Fiscaliza
doras Superiores dos palses do Mercosul, coloco à 
disposições de V. Ex.• o apoio do Departamento de 
Integração Latino-Americano do ltamaraty para a 
continuidade dos esforços com vistas a estreitar as 
relações institucionais entre as ·referidas Entidades. 

Atenciosamente, Lulz FaRpe Lampreia, Minis
tro de Estado das Relações Exteriores. 

PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 37, DE 1996 
(N" 2.891192, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da Repllblica 

Dispõe '!obre a prevenção; o contro
le a fiscalização ela poluição causada por 
lançamento de petróleo e seus derivados 
e outras substâncias nocivas· ilni águas 
sob jurisdição nacional e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Esta lei, fundamentada nos termos do 

disposto nos arts. 20, Incisos III a VIl, 21, incisos XII, 
XIX e XXII, 22, incisos I e X, 23, incisos VI e VIl, 24, 
incisos VI e VIII e 26, incisos I, 11 e III, da Constitui
ção Federal, estabelece os principies básicos a se
rem obedecidos nã- movimentação de petróleo e 
seus derivados e oUtras substâncias poluentes nas 
instalações portuárias e em águas sob a jurisdição · 
nacional, visando evitar a degradação dessas águas 
e dos recursos naturais nelas contidos ou por elas 
banhados. 

Parágrafo llnico. Esta Lei aplicar-se-á: 
I - quando ausentes os pressupostos para as 

aplicações da Convenção Marpol 73178, suas emen
das, anexos e atualízações ratificadas pelo Congres
so Nacional; 

11 - às embarcações nacionais, portos, termi· 
nais, plataformas e suas instalações de apoio; 

III - a todas as embarcações nacionais ou es
trangeiras, cuja bandeira arvorada seja ou não de 
pais contratante, desde que em águas sob jurisdição 
nacional; 

IV - aos terminais especializados em outras 
cargas que não óleo e substâncias nocivas, estalei
ros, marinas, clubes de iatismo e locais e instalaçõ
es similares. 

CAPITULO I 
Das definições e classHicações 

Art. 2" Para os efeitos desta Lei ficam estabele
cidas as seguintes definições: 

I - Marpol 73178 - Convenção Internacional de 
1973 para a Prevenção da Poluição Causada por 
Navios, estabelecida em Londres, em 2 de novem
bro de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978, elabo
rado em Londres em 17 de fevereiro de 1978, e 
suas emendas posteriores, ratificadas pelo Congres
so Nacional; 

11 - CLC/69 - Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil por Danos Causados pdj Po
luição por Óleo, de 1969, ratificada pelo Brasil e pro
mulgada pelo Decreto n• 79.437, de 28 de março de 
1977; 

III - Áreas Ecologicamente Senslveis são re
giões das águas marftimas ou interiores onde a pre
venção, o controle da poluição e a manutenção do 
equillbrio ecológico exigem medidas especiais para 
a preservação do meio ambiente, determinadas em 
lei ou definidas pelo Conselho Nacional do Meio Am
biente- CONAMA; 

IV - Navio é uma embarcação de qualquer tipo 
que opere no ambiente aquático, inclusive hldrofó
lios, velculos a colchão de ar, submerslveis e outros 
engenhos flutuantes; 

V - Navio-Tanque é todo navio construido ou 
adaptado para transportar óleo a granel ou outras 
substâncias liquidas em seus tanques de carga, in
clusive transportadores combinados; 

VI -Transportador combinado é o navio utiliza
do para transportar tanto óleo como cargas sólidas a 
granel; 

VIl -Navio de Produtos Qulmicos é todo navio 
construido ou adaptado para transportar cargas a 
granel de substâncias liquidas nocivas, ou qualquer 
outro navio quando estiver transportando uma carga 
ou parte da carga de substâncias liquidas nocivas a 
granel; 11t 

VIII - Plataformas são instalações ou estrutu
ras, fixas ou flutuantes, localizadas em águas sob ju-
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risdição nacional, destinadas às ativi_dades, direta ou 
indiretamente, relacionadas com a exploração dos 
recursos minerais oriundos do leito das águas inte
riores," seu subsolo ou do mar, da plataforma conti
nental ou seu subsolo; 

IX - Instalações de Apoio são quaisquer insta
lações ou equipamentos de apoio ou execução das 
atividades das plataformas ou terminais de movi
mentação de cargas a granel, tais como dutos sub
marinos, monobóias, quadro de bóias para amarra
ção de navios e outrãs; 

X - Óleo é qualquer forma de hidrocarboneto -
petróleo e seus derivados - incluindo óleo cru, óleo 
combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos 
refinados; 

XI - Mistura Oleosa é uma mistura de água e 
óleo, em qualquer proporção; 

XII - Substância Nociva é qualquer substância; 
inclusive óleo e misturas oleosas que; se descarre
gada nas águas, é capaz de gerar riscos ou causar 
danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou 
prejudicar o uso da água e de seu entorno; · · 

XIII - Descarga é qualquer despejo, escape, 
derrame, vazamento, bombeamento, lançamento 
para tora ou esvaziamento de um navio, plataforma 
ou suas instalações de apoio, portos e terminais, de 
qualquer quantidade de substâncias nocivas; 

XIV - Porto é qualquer instalação no litoral, 
margens de rios, lagos, lagoas e canais, destinada à 
atracação ou amarração de navios pari!. movimenta-
ção de cargas ou pessoas; · · · 

XV - Terminal é qualquer instalação portuária 
situada no litoral, margens de rios;· tagos, lagoas ou 
canais, destinada à atracação ou amarração de na
vios para movimentar carga especializada; 

XVI- Incidente é qualquer deSca.rga de subs
tâncias nocivas decorrente de um fato, ação inten
cional ou acidental que ocasione risco potencial ou 
dano ao meio ambiente; · 

XVII - Terra mais Próxima é a mais próxima li
nha-de-base reta a :partir da qual é estabelecido o 
mar territorial brasileuo; 

XVIII- Uxo óÓ Resíduo são todos os tipos de 
sobras de víveres e os resíduos resultantes de faxi
nas e de trabalhos rotineiros nos navios, platafor
mas, portos, terminais e instalações de apoio; 

XIX - Alijamento é todo despejo deliberado de 
resíduos e outras substâncias efetuado por embar
cações, plataformas, aeronaves e outras instalaçõ
es, inclusive o seu afundamento intencional no mar; 

XX - Lastro Umpo é a água de lastro contida 
em um tanque que, desde que transportou óleo pela 

última vez, foi submetido· a limpeza em nfvel tal que, 
se esse lastro fosse descarregado pelo navio parado 
em águas limpas e tranqüilas, em dia claro, não pro
duziria traços visíveis de óleo na superfície da água 
ou no litoral adjacente, nem produziria borra ou 
emulsão sob a superfície da água ou sobre o fitoral 
adjacente; 

XXI - Lastro Segregado é a água de lastro 
existente em um tanque completamente separado 
dos sistemas de óleo de carga e óleo combustível e 
permanentemente destinado ao transporte de lastro 
ou de outras cargas que não sejam óleo, misturas 
oleosas ou substâncias nocivas, conforme definido 
nesta lei; 

XXII - Razão Instantânea de Descarga de 
Conteúdo de Óleo é a vazão de descarga de óleo 
em litros por hora, em qualquer instante dMdida pela 
velocidade em milhas por hora (nós), no mesmo ins
tante;·. 

XXIII -Tanque de Resíduos é qualquer tanque 
destinado especificamente para depósito provisório 
dos líquidos de drenagem e lavagem de tanques e 
outras misturas e resíduos; 

XXIV - Navio Novo é qualquer navio que aten
da a uma das seguintes condições: 

a) o contrato de construção tenha sido assina
do após 31 de dezembro de 1975; 

b) na ausência de contrato de construção, a 
quilha tenha sido batida ou estava em estágio similar 
de construção, após 30 de junho de 1976; 

c) a entrega tenha sido efetivada após 31 de 
dezembro de 1979; 

d) tenha sOfrido uma grande obra de conver
são, mediante contrato assinado após 31 de dezem
bro de 1975 e, na ausência deste, tenha iniciado as 
obras após 30 de junho de 1976 ou que tenha sido 
dado como pronto após 31 de dezembro de 1979; 

XXV - Navio Existente -navio não enquadrado 
nas situações previstas no inciso anterior; 

XXVI - Grande Obra de Conversão - conver
são de um navio existente que: 

a) altere substancialmente suas dimensões ou 
a sua capacidade de transporte; 

b) tenha por objetivo prolongar substancial
mente seu tempo de utilização; 

c) altere de tal modo o navio que, se fosse 
novo, ficaria sujeito aos requisitos relevantes da 
Convenção MARPOL 73f78, os quais não lhe seriam 
aplicáveis como navio existente; 

d) mude o seu tipo; 
XXVII - Plano de Ação de Emergência é o con

junto de medidas que determinam e estabelecem as 
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responsabilidades se to riais e . as. ações 5'. , m de
sencadeadas iniédiatamerite após um ir, idente, 
bem como definem os recursos humanos, materiais 
e equipamentos adequados para a prevenção, con
trole e combate à poluição das águas; 

XXVIII- Plano de Contingência é o conjunto de 
procedimentos e ações que visam a integração dos 
diversos planos de ação de emergência setoriais, 
bem como define os recursos humanos, materiais e 
equipamentos complementares para a prevenção, 
controle e combate da poluição das águas; 

XXIX - Órgão Federal de Meio Ambiente é o 
órgão da estrutura do Poder Executivo Federal, par
te constituinte do Sistema Nacional de Meio Ambien-·. 
te - SISNAMA, dentre cujas competências estejam a 
fiscalização e a proteção do meio ambiente; 

XXX - Órgão Estadual de Meio Ambiente são 
os órgãos das Estruturas dos Poderes Executivos 
Estaduais, parte constituinte do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA), dentre cujas competên
cias estejam a fiscalização e a proteção do meio am
biente; 

XXXI - Autoridade administrativa competente é 
o órgão federal, a autoridade marftima, o órgão esta
dual em cujas atribuições se enquadrem as ações e 
providências previstas nesta lei; 

XXXII - Autoridade Marftima, exercida direta
mente pelo Ministério da Marinha, é a autoridade 
responsável pela segurança do tráfego aquaviário, · 
prevenção e fiscalização das atividades que causem 
poluição por navios, plataformas e suas instalações 
de apoio, além de outros cometimentos relativos à 
poluição, a ela conferidos por esta lei. 

Art 3° São consideradas Águas Interiores, 
para os efeitos desta lei: 

I - as compreendidas entre a costa e a linha-de-
base reta, a partir de onde se mede o mar territorial; 

11 - as dos portos; 
III - as das baías; 
IV- as dos rios e de suas desemboucaduras; 
V - as dos lagos, das lagoas e dos canais; 
VI - as dos arguipélagos; e 
VIl -as águ~entre os baixios a descoberta 

da costa. · 

Parágrafo único. São consideradas Águas Ma
rítimas, para os efeitos desta lei, todas aquelas sob 
jurisdição nacional e que não sejam interiores. 

Art. 4• Para efeito desta lei as substãncias no
civas são classificadas em: 

I - Categoria A: substãncias nocivas que, se 
descarregadas na água através de operações de 
limpeza de tanques e de deslastreamento apresen-

tam alto risco tanto para a qualidade dos recursos 
hídricos como para a saúde humana, prejudicando 
outros usos da água; 

11 - Categoria 8: substância nocivas que, se 
descarregadas na água através de operações de 
limpeza de tanques e deslastreamento, apresentam 
médio risco tanto para a qualidade dos recursos hí
dricos como para a saúde humana, prejudicando 
outros usos da água; 

III - Categoria C: substâncias nocivas que, se 
descarregadas na água através de operações de 
limpeza de tanques e de deslastreamento, apresen
tam risco moderado tanto para a qualidade dos re
cursos hfdricos como para a saúde humana, prejudi
cando outros uso da água; 

IV - Categoria D: substâncias nocivas que, se 
descarregadas na água através de operações de 
Umpeza de tanques e de deslastreamento apresen
tam baixo risco tanto para a qualidade dos recursos 
hfdrioos como para a saúde humana, com pouco ou 
nenhum prejuízo aos outros usos da água. o 

Parágrafo único. O órgão federal de meio. am
biente divulgará e manterá atualizada a list;;(das 
substâncias classfficadas neste artigo, devendo a 
classificação ser, no mfnimo tão completa e rigoro
sa quanto estabelece a Convocação MARPOL 
73178, seus protocolos anexos e emendas. 

CAPÍTULO 11 
Dos Sistemas de prevenção, Controle e 

Combate da Poluição Proveniente de Portos, 
Terminais, Plataformas e suas 

Instalações de Apoio 

Art 5" Todo porto, terminal, plataforma e suas 
instalações de apoio, destinados a recepção e em
barque de óleo ou substâncias nocivas disporá, obri· 
gatoriamente, de instalações destinadas ao combate 
e controle da poluição da água. 

§ 1• As instalações de que trata o caput deste arti
go devem incluir, no mínimo, as seguintes unidades: 

I - estação para recebimento e tratamento dos 
resfduos resultantes da lavagem de tanques e porõ
es e do deslastreamento dos navios que ali operam; 

11 - centro de combate à poluição causada por 
acidentes nas instalações portuárias ou por navios 
atracados, fundeados ou em trânsito pela região, do
tado de pessoal treinado, equipamentos, materiais e 
meios de transporte adequados; 

III - serviços de laboratório, próprios ou contra
tados a terceiros, para monit~nto da qualidade 
da água dos efluentes da estação de tratamento de 
resíduos e dos locais de descarga. 
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§ 22 As instalações para recebimento e trata· 
menta de óleo ou misturas oleosas e substâncias 
nocivas poderão ser exigidas em terminais especiali· 
zados em outras cargas, estaleiros, marinas, clubes 
de iatismo e similares, pelo órgão estadual ou, su· 
pletivamente, federal de meio ambiente. 

Art. 6° A definição das caracterís~cas das ins-
talações referidas no caput do artigo anterior será 
feita mediante estudo técnico, o qual estabelecerá 
pelo menos: 

1-as dimensões e caracterfsticas das instalações; 
II- a localização apropriada das instalações; 
III - a capacidade da estação de recepção e 

tratamento de resfdoos. padrões de qualidade e lo
cais de descarga de seus efluentes; 

IV - os parãmetros e metodologia de controle 
operacional; 

V - a quantidade e tipo de equipamentos, ma
teriais e meios de transporte de~nados a atender 
situações emergenciais de poluição; 

VI - a quantidade e qualificação do pessoal a 
ser empregado; 

Vil - o cronograma de implantação e de inicio 
de operação das instalações. 

Ar!. 7° Os portos, tenninais, plataformas e suas 
instalações de apoio deverão elaborar Manual de 
Procedimento Interno para o gerenciamento dos ris-
cos de poluição, bem como para a disposição final 
dos resíduos por eles gerados, provenientes das ati
vidades de movimentação e armazenamento de 
substâncias nocivas e de óleo, que deverá ser apro
vado pelos órgãos estadual e federal de meio am
biente, este supletivamente, em conformidade com a 
legislação, normas e diretrizes técnicas federais e 
estaduais vigentes. 

Art. a• Os portos, tenninais, plataformas e suas 
instalações de apoio devem ser dotados de Planos 
de Ação de Emergência para o combate à poluição 
por óleo e substâncias nocivas, os quais serão sutr 
metidos à aprovação dos órgãos estadual e federal 
de meio ambiente, j')sle último em caráter supletivo. 

§ 1° No casO:.ae áreas com vários portos, ter
minais ou plataformas, deverão ser elaborados pia· 
nos de ação de emergência individuais, os quais se
rão consolidados na rorma de um plano para toda a 
área sujeita ao risco de poluição, a ser aprovado pe
los órgãos estadual e federal de meio ambiente, este 
supletivamente. 

§ 2° A responsabilidade pela consolidação dos 
diversos planos de ação de emergência em um pia· 
no para toda a área cabe aos proprietários das insta· 
lações, os quais deverão estabelecer e implementar 

os mecanismos de ação conjunta, de acordo com as 
leis, normas, orientações e diretrizes estaduais e fe
derais e com o que dispõe esta lei. 

Art. 9° Os Planos de Ação de Emergência se
rão consolidados pelos órgãos estaduais e, supleti
vamente, federais,· de meio ambiente, na forma de 
Planos de Contingência Estaduais e Regionais, em 
articulação com o órgão de defesa civil com jurisdi· 
ção sobre a região a que se refere cada plano. 

Parágrafo único. O órgão federal de meio am-
biente consolidará os planos de contingência regio
nais e estaduais na forma de um Plano Nacional de 
Contingência, em articulação com os órgãos regio
nais e federais de defesa civil. 

Ar!. 1 O. Os portos, terminais, plataformas e 
suas instalações de apoio deverão realizar audito
rias ambientais bienais, as quais avaliarão os siste
mas de gerenciamento e controle ambiental, deven
do os respectivos relatórios ser encaminhados aos 

·orgãos estàduat e federal de meio ambiente. 

CAPITULO III 
Do Transporte de Óleo e de Substâncias Noolvas 

Art. 11. Os navios com arqueação bruta maior 
que cinqüenta, que transportem óleo ou o utilize 
para sua movimentação ou operação, e as platafor
mas portarão a bordo, obrigatoriamente, um Uvro de 
Registro de Óleo, aprovado nos temnos da Conven· 
ção Marpol 73178, que poderá ser requisitado pelas 
autoridades navais e ambientais federais e esta
duais, no qual serão feitas anotações relativas a to
das as movimentações de óleo, lastro e misturas 
oleosas, inclusive as entregas efetuadas às instala· 
ções de recebimento. 

Art. 12. Todo navio que transportar substâncias 
nocivas a granel deverá ter a bordo um Livro de Re
gistro de Carga, nos termos da Convenção Marpol 
73178, que poderá ser requisitado pelas autoridades 
navais e ambientais federais e estaduais, no qual se
rão feitas anotações relativas às seguintes operações: 

I - carregamento; 
11- descamagamento; 
III - transferências de carga, reslduos ou mis-

turas para tanques de reslduos; 
IV -limpeza dos tanques de carga; 
V -transferências provenientes de tanques de 

resíduos; 
VI - lastreamento de tanques de carga; 
Vil - transferências de águas de lastro sujo 

para o mar; 
VIII- descargas no mar, em geral. 
Art. 13. Todo navio que transportar substâncias 

nocivas de forma !racionada deverá possuir e man-
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ter a bordei documento que as especifique e forneça 
sua localização no navio, devendo o seu agente ou 
responsável conservàr cópia do documento até a 
descarga final das substâncias. 

§ 12 As embalagens das substâncias nocivas 
devem conter a sua identificação e advertências so
bre seus riscos, com simbologia de acordo com a le
gislação e normas nacionais e internacionais em vigor. 

§ 2" As embalagens contendo substâncias no
civas devem ser devidamente estivadas e amarra
das, além de posicionadas de acordo com critérios 
de compatibilidade com outras cargas existentes a 
bordo, de acordo com a segurança do navio e de 
seus tripulantes e de forma a evitar acidentes. 

Art 14. Os navios enquadrados na CLC/69 de
verão possuir o certificado ou garantia financeira 
equivalente, nela especificadas, para que possam 
trafegar ou permanecer em águas sob jurisdição na
cional. 

Art. ·15. O órgão federal de meio ambiente de
verá elaborar e atualizar, anualmente, lista de subs
tâncias cujo transporte seja proibido em navios ou 
que exijam medidas e cuidados especiais durante a 
sua movimentação. 

CAPfTULOIV 
Da Descarga de Óleo, Substâncias Nocivas 
e Uxo em Águas sob Jurisdição Nacional 

Art 16. É proibida a descarga, em águas oob 
jurisdição nacional, de substâncias nocivas classifi
cadas na "Categoria A • do ar!. 52 desta Lei, ou aque
las provisoriamente classificadas corno tal, ou água 
de lastro, resfduos de lavagem de tanques ou outras 
misturas que contenham tais substâncias. 

§ 1• No caso de lavagens de tanques que con
tenham tais substâncias ou misturas, os efluentes 
resultantes deverão ser descarregados na sua totali
dade em estação de recebimento e tratamento de 
resfduos, que adequará suas caracterfslicas às con
dições do local em que serão descarregadas. 

§ 2• A água subseqüentemente adicionada ao 
tanque lavado, e111·quantidade superior a cinco por 
cento do seu voluifie -total, só poderá ser descarre-
gada no mar se: · · · · 

I - enquadrar-se nos casos permüidos pela 
Convenção Marpol 73f!8, seus anexos e emendas 
ratificadas pelo Congresso Nacional; 

11 - atendidas as condições do inciso anterior, 
não se encontre o navio dentro dos limHes de 'Áreas 
Ecologicamente Sensfveis'; 

III - atendidas as condições dos incisos ante
riores, sejam os procedimentos e arranjos para des
carga aprovados pela autoridade administrativa 

corrpetente, de acordo com a legislação ambiental 
em vigor. 

Art. 17. É proibida a descarga, em águas sob 
jurisdição nacional, de substâncias classificadas nas 
categorias 'B", ·c•, e ·o· definidas no art 42 desta lei, 
ou aqueiãs provisoriamente classificadas como tais, ou 
água de lastro, resfduos de lavagem de tanques e ou
tras misturas que as contenham, exceto quando: 

I - a situação em qtle ocorrer o lançamento se 
enquadre nos casos permitidos pela Convenção 
Marpol 73f!8, seus anexos e emendas ratificadas 
pelo Congresso Nacional; 

11 -atendido o inciso anterior, não se encontre 
o navio dentro dos limites de "Áreas Ecologicamente 
Sensfveis•; 

III- atendidas as condições dos incisos ante
riores, sejam os procedimentos para descarga apio
vados pela autoridade administrativa competente ou 
por seu representante credenciado, de acordo com a 
legislação ambiental em vigor. 

Parágrafo único. Os esgotos sanitários e águas 
servidas de navios, plataformas e instalações de 
apoio equiparam-se às substâncias classificac!as na 
Çategoria 'C' do art. 4" desta lei, em termos dti crité
rios e condições para lançamento em águas sob ju
risdição nacional, devendo tais lançamentos atender 
também as condições e regulamentos impostos pela 
legislação de vigilância sanHária. 

Art 18. É proibida a descarga de óleo proces
sado ou não ou misturas oleosas em águas marfti
mas sob jurisdição nacional, exoeto nas sHuações 
permitidas pela Convenção Marpol 73178, seus ane
xos é emendas ratificadas pelo Congresso Nacional, 
e não estando o navio dentro dos limites de • Áreas 
Ecologicamente Sensrveis". 

Art 19. A descarga de lixo em águas sob juris
dição nacional só será permHida quando as instala
ções portuárias não dispuserem de sistemas de re
cepção e tratamento e, mesmo assim, enquadrando
se nos casos e condições previstas pela Convenção 
Marpol 73f!8, seus anexos e emendas ratificadas 
pelo Congresso Nacional, e não se encontrando o 
navio, plataforma ou similar dentro dos limHes de 
• Áreas Ecologicamente Sensfveis". 

Parágrafo único. Em hipótese alguma será per
mitido o lançamento de metais pesados ou resfduos 
lfquidos ou sólidos que os contenham em águas sob 
jurisdição nacional. 

Art. 20. É proibida a descarga, em águas sob 
jurisdição nacional, de lixo Ollns!Hufdo por todo tipo 
de plástico, inclusive cabos sintéticos, redes de pes
ca e sacos plásticos. 
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Art. 21. A descarga de substâncias nocivas de 
qualquer categoria, incluindo óleo e misturas oleo
sas, processadas ou não, e lixo, em águas nacio
nais, poderá ser excepcionalmente tolerada nas se
guintes circunstâncias: 

I - para salvaguarda de vidas humanas no mar 
ou da segurança de navio; 

11 -a descarga resulte de avaria no navio, pla
taforma ou seus equipamentos, depois de serem ten
tadas todas as alternativas possfveis para evitá~a; 

III - a descarga tenha o propósito de combater 
casos especfficos de poluição, visando minimizar os 
danos ambientais e com o conhecimento e aprova
ção da autoridade ambiental competente; 

IV - para fins de pesquisa, desde que atenden
do às seguintes condições: 

a) a descarga for autorizada pela autoridade 
ambiental competente, após análise e aprovação do 
programa de pesquisa; 

b) estiver presente, no local e hora da descar
ga, pelo menos um representante da autoridade am
biente! que a autorizou; 

c) o responsável pela descarga coloque à dis
posição, no local e hora em que ela ocorrer, pessoal 
especializado, equipamentos e materiais de eficiên
cia já comprovada na contenção e eliminação dos 
efeitos sobre o meio ambiente a serem por ela cau
sados; 

V - no caso de perda acidentei de redes de 
pesca ou outros materiais sintéticos. 

Art. 22. É proibida a descarga em águas inte
riores brasileiras de substancias nocivas de qualquer 
das categorias relacionadas no art. 4" desta Lei, 
além de água de lastro, resfduos de lavagem de tan
ques, outros resfduos ou misturas contendo tais 
substancias, óleo processado ou não, misturas oleo
sas e lixo de qualquer espécie, salvo casos excep
cionais devidamente autorizados pela autoridade 
ambiental competente e que não contrariem a legis
lação ambiental federal e estadual em vigor. 

Art. 23. As cirêUnstâncias em que a descarga, 
em águas sob jurisdição nacional, de substâncias 
nocivas, de misturas que as contenham, de água de 
lastro e outros resfduos poluentes for autorizada, 
não desobrigam o responsável pelo transporte da 
carga de recuperar os danos causados ao meio am
biente e de indenizar pelos prejufzos decorrentes da 
descarga às atividades económicas e ao património 
público e privado. 

Art. 24. Qualquer incidente que possa provocar 
poluição das águas sob jurisdição nacional, ocorrido 
em portos e terminais, navios, plataformas e suas 

instalações de apoio, deverá ser imediatamente co
municado ao órgão federal de meio ambiente, à Ca
pHania dos Portos e ao órgão estadual de meio am
biente, independentemente das medidas tomadas 
para seu controle. 

Art. 25. O proprietário ou representante legal 
da plataforma, porto ou terminal e suas instalações 
de apoio ou do navio responsável pela descarga de 
material poluente em águas sob jurisdição nacional 
fica obrigado a ressarcir as despesas efetuadas para 
o controle ou minimização da poluição causada, aos 
órgãos responsáveis pelas medidas tomadas, inde
pendentemente de prévia autorização e de paga
mento de multa. 

Parágrafo único. No caso de descargas por na
vios não possuidores do certificado exigido pela 
Convenção Internacional sobre Responsabilidade 
Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, 
promulgada pelo Decreto n• 79.437, de 28 de março 
de 1977, a embarcação será retida e só será libera
da após o depósito de caução corno garantia para 
pagamento das despesas decorrentes da poluição. 

Art. 26. A contratação, por órgãos ou empresas 
públicas ou privadas, de navios para realização de 
transporte de substancias enquadradas no que pre
vê o art. 4° desta Lei e de óleo processado ou não, 
só poderá efetuar-se após a certificação de que as 
empresas transportadoras estejam devidamente ha
bilitadas, em termos de equipamentos e pessoal es
peciafizados, à segurança ambiental relativa às suas 
atividades. 

CAPITuLO V 
Das lnfrações e das PenaUdades 

Art. 27. Constituem infrações desta lei: 
I - a desobediência ao que prevêem os seus 

arts. s• e 6", combinados com o art. 36, sujeita à 
muna diária de 7.000 UAR (ilete mil Unidades Fis
cais de Referencia) a 70.000 UFIR (setenta mil Uni
dades Fiscais de Referência); 

11 - a desobediência ao que prevêem os seus 
arts. 7", 8° e 10, sujeita à multa de 10.500 UAR (dez 
mil e quinhentas Unidades Fiscais de Referência) a 
105.000 UFIR (cento e cinco mil Unidades Fiscais 
de Referência); 

III - a desobediência ao que prevêem os seus 
arts. 11 , 12 e 13, sujeita à muna de 10.500 UFIR 
(dez mil e quinhentas Unidades Fiscais de Referên
cia) a 105.000 UAR (cento e cinco mil Unidades Fis
cais de Referência) e retenção do navio até que a si
tuação da carga seja regularizada; 

IV - a desobediência ao que prevêem os seus 
arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, sujeita à multa de 
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105.000 UFIR (cento e cinco mil Unidades Fiscais 
de Referência) a 1.050.000 UFIR (um milhão e cin
qüenta r:nil Unidades Fiscais de Referência); 

V - a desobediência ao que prevê o seu art. 
27, sujeita à multa de 1.050.000 UFIR (um milhão e 
cinqüenta mil Unidades Fiscais de Referência) e à 
suspensão imediata das atividades da empresa 
transportadora em situação irregular. 

§ 1° O pagamento de multa não isenta o res
ponsável pela infração das sanções administrativas 
e penais previstas na legislação em Vigor, inclusive 
os Códigos CiVil e Penal, e nem da responsabilidade 
de ressarcimento de perdas e danos ao património 
público e privado. 

§ 2° O Poder Executivo Federal estabelecerá 
os critérios para atualização monetária das multas 
previstas neste artigo. 

§ 3° Os valores arrecadados através da aplica
ção das multas previstas nos incisos deste artigo se
rão destinados aos órgãos que as aplicaram. 

Art. 28. Respondem isolada ou solidariamente 
pelas infrações desta lei: 

I - o proprietário do navio ou quem legalmente 
o represente; · 

11 - o armador ou operador do navio, caso o 
mesmo não esteja sendo annado ou operado pelo 
proprietário; 

III - o comandante ou tripulante do navio; 
IV- a pessoa tisica ou jurfdica, de direito públi

co ou privado, que legalmente represente o porto, o 
terminal, a plataforma e suas instalações de apoio; 

· V - o proprietário da carga, quando esta for po-
luente, supletivamente. •·· 

Art 29. O infrator será isento das penalidades 
previstas nesta lei se o incidente que provocou da
nos ao meio ambiente ou o colocou em risco foi de
corrência de um dos seguintes fatos: 

I - ato de guerra, de hostilidade, de comoção, 
de insurreição ou de fenômeno natural de caráter 
excepcional e impreVisivel ou irresistivel; 

11 - ato ou omissão praticado por terceiro, com 
intenção de produzir danos. 

Ar!. 30. A reincidência em qualquer infração 
preVista nesta lei, no período de dois anos, sujeitará o 
infrator ao dobro do valor da multa correspondente. 

Parágrafo úniCo. A reincidência será caracteriza
da quando a fonte'poluidora for a mesma e tiver sido 
definitivamente julgada procedente a infração anterior. 

Art 31. Constituem agravantes a não comunica
ção à autoridade competente de qualquer descarga 
envolvendo óleo ou substãncias nocivas em águas sob 
jurisdição nacional, bem como o não cumprimento dos 
preceitos estabelecidos nesta lei e na legislação, nonnas 
e procedimentos técnicos pertinentes. 

Art 32. Constituem atenuantes a adoção de 
medidas mitigadoras e compensatórias com relação · 

à poluição causada, desde ·que aprovadas pela auto
ridade ambiental competente. 

CAPfTULOVI 
Das Disposições Finais e Complementares 

Art 33. São responsáveis pelo cumprimento 
desta lei: 

I - O Ministério da Marinha, por intermédio de 
suas organizações competentes, com as seguintes 
atribuições: · 

a) fiscalizar naVios, plataformàs e suas instala
ções de apoio, quanto a observância de seus dispo
sitivos e dos da Convenção Marpol 73178, bem 
como as cargas embarcadas, de natureza tóxicas, 
nociva ou perigosa, autuando os infratores; 

b) Levantar os dados e informações e apurar 
responsabilidades sobre os incidentes com navios, 
plataformas e suas instalações de apoio que tenham 
provocado danos ambientais; 

c) encaminhar os dados, infonnações e resul
tados de apurações de responsabilidades ao órgão 
federal de meio ambiente, para avaliação dos danos 
ambientais e inicio das medidas judiciais cabfveis; 

11 - o órgão federal de meio ambiente, com as 
seguintes competências: ·: 

a) fiscalizar os portos, terminais e similanis, pla
taformas e instalações de apoio, quanto à observância 
de seus dispositivos e .dos da Convenção Marpol 
73178, bem como as cargas moVimentadas, de nature
za tóxica, nociva ou perigosas, autuando os infratores; 

b) avaliar os dados ambientais causados por 
incidentes nos portos, terminais e similares, navios, 
plataformas e suas instalações de apoio; 

c) encaminhar à Procuradoria-Geral da Repú
blica relatório circunstanciado sobre os incidentes 
causadores de dano ambiental para a propositura 
das medidas judiciais necessárias; 

III - os órgãos estaduais de meio ambiente, 
com as seguintes competências: 

a) fiscalizar os portos, terminais e similares pla
tafonnas e instalações de apoio, quanto à observân
cia de seus dispositivos e dos da Convenção Marpol 
73178, bem como as cargas movimentadas, de nature
za tóxica, nociva ou perigosa, autuando os infratores; 

b) avaliar os da'los ambientais causados por 
incidentes nos portos, terminais e similares, navios, 
plataformas e suas instalações de apoio e elaborar 
relatórios circunstanciados a respeito dos mesmos, en
caminhando-os ao órgão federal de maio ambiente; 

c) dar inicio, na alçada estadual, aos procedi
mentos judiciais cabiveis a cada caso. 

§ 1° A Procuradoria-Geral da República comu
nicará previamente aos Ministérios Públicos Esta
duais a propositura de ações judiciais para que es
tes exerçam as faculdades !ilr9Vistas no § so do art. 
113 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor. 
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§ 2• A negligência ou omissão dos órgãos públ~ 
cos na apuraçãô_ de resp6nSabilidadés pelos inciden
tes e na aplicação das respectivas sanções legais im
plicará crime de responsabilidade de seus agentes. 

Art. 34. O órgão federal de meio ambiente, ouvi
do o Ministério da Marinha, definirá as localizações e 
delimitações das "Áreas Ecologicamente Sensíveis", 
que deverão constar das Cartas Náuticas Nacionais. 

Art. 35. Os Planos de Contingência estabelece
rão o nível de coordenação e as atribuições dos di
versos órgãos e instituições públicas e privadas ne
les envolvidas. 

Art. 36. O alijamento em águas brasileiras de
verá obedecer às condições previstas na Convenção 
sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamel')
to de Resíduos e Outras Matérias, de 1972, promul
gada pelo Decreto n• 87.566, de 16 de setembro de 
1982 e suas alterações. 

Art. 37. Os portos e terminais brasileiros já em 
operação terão, a partir da data da publicação desta 
lei, os seguintes prazos para se adaptarem ao que 
dispõem os seus arts. s•, 62 e 7": 

I - doze meses para elaborar e submeter à 
aprovação do órgão estadual de meio ambiente e, 
supletivamente, ao órgão federal de meio ambiente, 
o estudo técnico e o manual de procedimento interno a 
que se relerem, respectivamente, os arts. 62 e 72; 

11 - trinta e seis meses para implantar as obras 
e adquirir equipamenlos, conforme estabelece o art. 
s•. incluindo o pessoal adequado para operá-los. 

Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo ser regulamentada, no que 
couber, no prazo de doze meses subseqüentes. 

Art. 39. Revogamoo as disposições em contrário. 

MENSAGEM N2175, DE 1992 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministro de Estado da Marinha e Secretá
rio do Meio Ambiente da Presidência da República, 
o texto do projeto de ~i que "Dispõe sobre a preven
ção, o controle e a,O!iSca.lização da poluição causada 
por lançamento d!fóleo, substâncias nocivas e ou
tros poluentes em águas sob jurisdição nacional, e 
dá outras providências". 

Brasma, 20 de maio de 1992. - Fernando Col
lor de Mello. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 42/SEMAN .... PR 

Brasma, 20 de maio de 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Encaminhamos a VosSa. Excelência, anexo, o 

projeto de lei que dispõe sobre a prevenção, o con-

trole e a fiscalização da poluição causada por lança
mento de óleo, substâncias nocivas e outros poluen
tes em águas sob jurisdição nacional. 

Este trabalho é resultado das atividades do 
Grupo de Trabalho lnterministerial criado pelo De
creto n• 99.349, de 26 de junho de 1990, constitufdo 
por representantes da Secretaria do Meio Ambiente, 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis, dos Ministérios da Marinha, 
extinto Minfra, e Relações Exteriores que foi criado 
com o propósito específico de apresentar um diag
nóstico da s~uação atual da poluição hfdrica causa
da por óleo e outros poluentes, provenientes de em
barcações, plataformas, portos, terminais e instala
ções de apoio assim corno apresentar soluções no 
âmbito técnico, inst~cional e legal. 

Nos últimos dez anos, observou-se, somente 
no litoral de São Paulo, o lançamento acidental de 
mais de 25.000 (vinte e cinco mil) toneladas de óleo 
e outras substâncias nocivas acarretando grandes 
prejufzos económicos e, notadamente ambientais. 
Se considerarmos toda a extensão do País, o volu
me total de substâncias lançadas é de grande mag
nitude, indicando a ocorrência de grandes e graves 
danos aos ecossistemas litorâneos brasileiros. 

Rs. n• 2 da EM n• 42/Semarn-PR, de 20 de 
maio de 1992 

Cabe ressaltar que dentro da sistemática de 
atuação adotada pelo Grupo de Trabalho foram con
sideradas as consu~as formuladas e vários segmen
tos e especialistas na questão, em nfveis estadual e 
federal, resultando em um Relatório que acompanha 
o projeto de lei, cujo conteúdo é abrangente no to
cante à visão do problema, mas especffico nas solu
ções propostas. 

Da análise empreendida, observa-se que a re
dução da descarga de óleo e outros poluentes nos 
recursos hfdricos nacionais depende muito mais da 
ação política em se determinar o cumprimento de re
gras estabelecidas nacional e internacionalmente do 
que obstáculos a nível tecnológico e de infra-estrutura 

Outro ponto observado, considerado de tunda
mental importância, é a existência de múltiplos órgã
os para a execução da tarefa de fiscalização e a au
sência de competência legal para a ação preventiva, 
fato este que se pretende corrigir com o proposto no 
projeto de lei ora encaminhado a Vossa Excelência 
como anexo ao referido Relatório. 

São estas, Senhor Presidente, as razões da 
presente Exposição de Motivos que ora submete
mos à consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente, - Mário César Flores, Mi
nistro de Estado da Marinha - José Goldemberg, 
Secretário do Meio Ambiente Interino. 
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PROJETO DE LEI ORIGINAL 

Oiap6e aobn a prevençto, o con• 
t.role • a t1scalizaç6o da polui;6o 
eat.~aacla por laftt.,: ... nCO de Oho, 
aW:.atArtciu nocivu a out.roa po• 
lu.entea u aqu.aa aob jurtadiç6o 
nacional, a cUi outru pl.~.Jvi.Un• 

c:iaa. 

C.p11;1l10 I 
DU DIS-IÇ6U PIIU.DIIJWIII8 

Art:. P Para oa fiNI da preeel'lta Lei, tic:- aat.a.belac:idaa 
aa a..,.inuo elefiniçoea: 

I - IL\JtPOL 73/71: a conv.nçao Intanaçicnal ele lt73 para a 
Pnvanç.l.o da Poluiç.lo Cauada por Jllavioe, c:oft.Clu.icl& •• t.an4r", a l 
de noveabz'a de 1'73, ~1 c:o.o el~arada pelo Prococoio 4e 1971 • cita• 
da convanç.l.o, c:onclu.idO •• t.ottU.• • 17 da eaveralro ela 1971 • su.aa 
aDelldaa, daade que ratiticaclu pelo qove.mo br~ilairo: 

II • CLC/11: a eonv-.ç.lo IntamiCional aobre Reaponaabl.l1• 
4adre Civil .. Dano. c:auaadoa por Polui.c;b por Olao ela 1919, rat.t!tca• 
4& pelo anail • pro.&J.qa4& pelo oecrauo n• 79.4J7. da 21 4a 111rço <1e 
1977; 

III • AltEAS ECDtOC:te.\IIZilTZ SEifStVZIS: u raqi- da 6quu 
arf:tiaaa ·• interiona. onda a preveftç:Ao. o eo"trole ela poluiç.ta • • 
pro~&o ecolOqica axiqe• Mdidaa eapec:iaia para a pr•••rvaçio do 
:aaio &Ui.nta ca.tinidaa pelo COnaelbo Nacional cSo Me1.o Aabien'ta • 
CONAKA a dat.a1'11i.ftadU •• lei: 

IV • NAVIO: a eaiNrcaçAo da q1Ulquer tiDO operanda ftO aa• 
bi~u ~tl.c:o -7. i.nc:lui .. nidrot'oil 1:10au•, vei.culoe • c:olc:alo ele ar, 
aW..ra1ve1a • ·~• tlut\IU'It881 

v - N'AVIO-TAlfQGE: o navio conaU"V.icio ou adaptadO para 
t.ranapon.ar 6leo a qranel noa 1eua ta~ de carqa • Lnclui trans
portador- coabitaa~SM • q\&Alq\IIH' navio ~ procNtoa q\liaicoa qtando 
tran.aportando \la& C&1"9& total ou parcial de 61eo a qranel:. 

VI - TRAMSPORTADO& CCIIIiiJIADO: o navio pro3eUda p.~ra trana• 
portar 6l.eo ou catiJ•• aôll.claa a qranel: 

VII - NAVIO DE "P1t00C11'0S QU%JIIC:OS: o navio conatn&1do ou 
adapUdo pruu:ipal..nta para tranapaZ'U.I' uaa C&l"9& a qreel de s\ID8-
t.,nei .. l.l.q\udu noc1v ... ou qu.alquer ou"a'Q navio quan4o eat.1v•r 
tranaporundo 11M cuva.ou pena ele llllllodnc:iU liquiclu IICIC1VU & 
qrat1:el1 

VIII .. PUTAI'ORMA: aa inatalaçáa ou •"tnt.uru, t ixaa ou 
Uutuantea, loc:alizad&a e• 'CJUU soD 1~i.adiç&o nacional, 4eatinacias 
•• atl.Vldadee dirata ou indiret. ... nta relacl.onaclu co• a exploraç6o 
ou •çlo~aç&a doa recvsoa a1.nera1a orl\andaa da lei~ ciaa ·~ 1nt.e
r1.oru, Mu au.&taolo ou do aar, da platatona continental ou aeu al.l.D• 
aoloJ 

IX • IliSTAUÇOU DI: APOto: q~Ulquar inao:al~o ou annottaa 
para apoio 0\l e.xecuç:.t.o .1u ativl.d.adaa da platatoru • t.era1naia, 
pracJ.alMnta oa cblt.oa a'IDaarJ.noe, .onobd1U e qu.a4ra ele b01U para 
uarraç.Ao ele navioe 1 

x - OUIII: qualquer toraa ele b1UOC:a-co. inc:lu1nclo óleo 
ena, 41ea coaDY&t.ivel, Dana, naidlaaa da 4leo • produ~ ret1.nacloa1 

XI .. JII.IS'l'CD OLEOSA: a aiatu.ra coe qu.alquez cont.aUdo ele 
óliiC>J 

XII - st.11STI.IIC:U IIOCTVA: qualquer allllaUnc:1a. 1nc:lua1,. 
6leo • aiac.~a oleoaa que. •• aecarreqada naa .tquu, tor :apa~ ele 
~ru riscn ou cauar ~ a aa\ldla bta&ft&, ao -.:oaa1auaa Aq\&âtica 
ou prej\1111car o ..ao laqi1;ao c1u ,_, 

Xttt - DISCI.IIGA< qu.olquer daapejo. aacape, 4arraM. vaza• 
MftU, DO.aMAMn~. l~U paz-a fora ou HV&Zl,.nta ele Wl navio, 
plau.lo~ o" aua inac.alaçoe. de apoio, porto~~ e 'CanLlftaia, ele qul• 
qMr q\IAII1;1- dll aiiiiiiUIIciu """1vur 

XIV - PGIIT'O: cDcl& 1natal.,ç6o no li cora: :>arq11na doa r toa. 
laCJIDII, laqoaa • c:uaia -.t~ a auaceçio ou .aaarraçio de nav1oa 
e a :.ovi..a~ ele c,uva o" pe•aou1 

J:Y ... TatiiiJIAL: a inatal~o po~uâria ai'Cuad.a no lit.oral, 
at9P• 4e rin, lato•. 1...-a • can.aia, cleat1na~ a acracaç6o ou 
uanaç.Ao ele uvioa para .avi~C&Z' carc,a eapec:J.all.zadll: 

XVI ... I!fCIDDTZ: a eleaca.rta de a\IMUnciaa nocivaa decor• 
rente de u taco, aç.t.o 1n~1ona1 ou. ac:idafttal que cawaa riaco ou 
dano ao .. J.o ... 1anu1 

XVtt • TEaiiA !!AIS PIIOXIIIA: 11 .. ia prólli .. UNia-<le•bUII r-a
ta a parctr Cl& qual e ••~lecido o .. r tettl.U~rial brul.leiro: 

X\~II • PUJIO DI A.t;i.O DE DCEJteafClAI o conjunto cl• •cSl.Claa 
!1.\le deten1na • ••~lace •• reaponaMllldaMa. ••~or1a1a • •• aç:6ea 
.a ••r•• .:S•••ncacleACSaa :.Mdia":aMnte apóa Wl 1nc:.:1ente. be• au1a » ... 
~ ~:oae oa recuaoa :nmanoa. uter1a1a • ~1p&Mrtt4a adeq\l&dOa para a 
prevanç:.t.o. cofi'U'Ola • coiiiNte a polu.iç.lo dos recunoa hJ..êr:.coa: 

Xt:l • PI:AIIO DE COI<Tt!<CõDCL\: o conj llftCO ele procacUMnCOa a 
~.;a. :ra v:.aa a int.eq.rac:âo :toa divenoa Planoa ele A.ção d• tarc;encl.a 
.. ~.~r.Jiia. bea aaa1a def'1ne oa · recn~raoa ftuaanoa. aat.e.riaia a aqu.ipa-

T 

~•nt.oa co!!plement.area para a pr•venc;6a, cont.rola • combat.e a pclu.tc;ão 
doa recuraca htdr:.c:ca: 

xx - ACUA$ t:fTERI.OUS: aqualaa aob j~riacliçi.o nac:1onal, 
c:ompreendid&a ent.re a coa ta • a ll.nna......:te-baae. a parel.r de ::nc:la se 
;r.e4a o aar t.arrl.t.Orial, aa :Soa port.oa, claa Daiaa, .:Soa rl.oa • ~· auaa 
•ObOCaduraa • .:1oa laqoa. :la a laqoaa • doa canal. a. doa arqu.1~el•qoa • 
•• &quaa enue oa Da.s..xl.oa a deaçobert.o e a coat.a: 

XXI - ACCAS MAlltTIKAS: t.octaa aa ,i.q\l&a, aob J u.rl.ad.l.ç:'o na
cional, que n•o ••lu 1nt.ar1.orea: 

XXII - t.IXO: t.odoa oa t.1poa Cl• sobraa d.• v1.verea, .slill-z ~• 
r•aiduoa r•au.lt.ant. .. de taxinaa ®Mat.J.caa • t.r.t.Oalhoa rot.:.n•l.rQa do 
navio, plat.atonu, !)Ort.oa. t.ar'2lft&la • J.r.at.alaç4•• da apo1o; 

XXIII ... AU.:It.MJ.ltr'O: t,Qd.Q o daapa)o elell.beraclo ela reai:S.uoa 
ou out.raa al.l.DaUncl.aa etet.uad.o por •::lbarcaç4••, ••ronav••. pl~t.at:~r
ma.~ ou ou.t..ra• conat.ruç6ea no m.ar, l.nclu.l.nc:S.o o afW\c:S.aun~:) :1•~:.D•rac:S.o 
d.• •Bercaçlu, ••ronav•a, p1autor2aa ou out.raa conat.r'.lçó•• :'lO :~ar. 

Capi~ulo II 
DA POUJI<;iO POa OIZD 

.\rt. 2• Soaant.e para •teit.o da aplicaç.t.o deat.e C3pit.ulo, 
ti c .. ••~l•ciclu aa aequ,l.nt.•• d.et in1çó•e: 

I - U.SntO t.t.MPO: a .tqua ele laat.rO exiat.•n<te nll!ll t.anque 
que, cleade que t.ranaponou 6leo pela Ult.1u v•z, to1 suJ:Ia•t.J.::I.o a t.al 
li::ape~a que se •••• lut.rO to••• :i••carreqado per ~ nav~oo ;~arado •• 
aquaa ll.mp&a • t.ranquilaa, •• c:S.ia claro, nio produ.Zlrl.a t.raçoa Vl.ll. .... 
va11 d.a óleo na supttrticl.e 4a aqua o" no L1.t.oral acljaeent.s, :-:em pro
d.:.aziria barra ou emula.t.o sob a supertici• da ãqua ou soar• o l.:.:.oral 
ad]ac:•nte: 

ti - U,jTRO SEGUGAOO: a âqua d• laa~ro axia'tlln'tll num :.an• 
que coapleuMnt.a teparado doa aJ.st.•sa• d• 4l•o de carqa e ~leo .;o:t
~tat.i vel • perMI\•nt.•Mnta de1t1nado ao. t.ranaporte de las-a-o :)U :)U• 
t.raa carqaa, qu• n6o saju oleo, mist.uru oleosaa • subst.4nCl.aS :"lOCl.• 
vae, c:ontor. det inicial nest.a Lei; 

III - RAZ.lO INSTAliTAI!EA DE OESCAJ!Cõ.\ OE CONT!~'OO Ct ~u:e' • 
raz&o de eleac:arqa d• 6leo em ll.tros por hora, •• qualquer iMt.ante, 
dividida pela v•locidade e• milhas por h.ora (nó) no •••mo 1nat.an~•: 

IV - TAJfQUES OE RESt.DCOS: o tanque de•tiftado •spec:it icamen
'te para a colet.a ciaa dlranaqarw ele 'tanquea, lava.; em doe -•me• -i·.~ e ou
~raa miatuaa oleoeae: 

v - JrfAVIO NOVO: o navio '1\le at.enda a 1iUM du sequinCila ai-

a) o cont.ra'to da conatruçio t•nha aido aaainado apóa Jl de 
4ezeMro cSe 1915: 

b) na aa6ncia c1a conuat.o dia cona'Cru~o, a quilO• tenha 
a ido batida ou eatava em ea'Cáqio aiailar d.• c:orwtruç.t.o, apOa 30 de 
junho de 1976; 

c) a entreqa t.enha sido eeetivada ap61 31 d• dezauro dle 
1979: 

d) ~nha sotriclo uaa vranâ obra <le c:onversAo, :~ed1.anta 
contrato aaainado apOa Jl ele cle.zeBro d.e 1975 •· na auaencia d•ate, 
t.•nba inicl.a4o aa obraa apóa lO ele j\mho d.e 1976 ou que t.anha 11do 
dac1o cowa pro,eo apOa ll de c1ezeat~ro de 1979: 

.VI - NAVIO CtST!RTE: o raavio n.Ao enquaclracla naa sit"&ç6ea 
previatu no 11\ciao an'tllrior; 

VII - GRANDE OBRA DE CONVDSJ.O: a converdo Cl• 11!11 navio 
exiatan-e& que impon• em uaa daa Hquintu aituaçóea: 

a) alt.ere auttatancialMI\ta alaS cliMnaha ou a aua capaci-
4&da 411 uanaporta> 

D) - O IIIIU 1;ipol 

c:) unha por objeta prolonqar aubst.ancia1mente o ••u t.empo 
da Viela; 

d) altere de t.al modo o navio que, •• toaae novo, ficaria 
aujeit.o aoa requiai'toa relevante• da convenç&o KARPOL 7"3/71 oa 
q~o~aia n.Ao lb• seri .. aplicãveia como navio •xl.atente. 

Art. ) • t proibida a deacarqa de ól•o ou misturas ol•~••• 
•• ~~ aarit.l.u.a aob juriadic;'o nacional, ex:ce-c.o •• sat.1ste1taa 
cau.lat.i.V&MnU aa aequint .. co,diç6ea: 

I - para navioa-e&nque ou coabinad.O que: 

a) não ae enc:ontru dentro dOa liaitea de Areas Ecolo9ica· 
aent• senaiveia; 

b) ••tsja.a a aais de ci.nquen-c.a milha• niu~icaa d& terra 
oaa1a prox:ill&: 

c) esteja. •• viaqu; 

d) a Raz.t.o Inaununea d• O.acarqa do Contelldo de 6leo não 
exceda a aaaent.a li 'troa por ai lha n.au1:.ica: 

•) a qua.ntidacle eotal d.e 6leo lançacla no ur n6o ultrapaa
se, pezoa navios-eanque exiaten1:ea, 1/15 .ooo d.a quanti4a4e t.O"tal d& 

~:::.~~~~0~ ::!:":.::•:!::~1=-~rt• e, para navios-t.anque 

t) posavu •• opera(:io aiat•u de aonit:r&M~nto • c:~ntrole 
de cleac:arqa da óleo • arranjo d• t&nq\M 4e r••iduo aprovado pelo ór-
qio co~t•nu.: · 
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It - pot.ra navios ~ ;:cquaot.o;lio b~UI iquill ou 11aior a qu.~~;
t:t"O<=antos qua nir;Q saj.a. na~• ou comQiruzdo • qua: 

manta Sana1!.~!~ •• ancor:e:-. dentro dos li11itas da .l.l:••• Eco lo!.~=-

C) ast,oo:)AIII ali V~," 

d} o contonl.do da 4llt.o do afl~Jenta seja in~.r~ot" a cem pu
tas por JaJ.l!'l;lo: 

a} possua. em o~ç;io sistaa~a da monitQt"ll!uneo a c:ontt"oh 
da dascaz:oqa da 6lao, aquip>~:~an:t:o sap.aradol:' da 4<;U& a ólaa • cqo.apa
:oanto da Ulera~• da 61.ao au <>l.ll:ra 1nat•l•u;:;lo, ap~v.ado ~lo orqioo 
compaeenu; 

III - 'PAra navic:. cca a=q~.~t~a.çio brut.. interior a q~.~at=c•n
e<:>s que nio Sllj& n&vio-u~ ou c:nGim~do q1.1e: 

a) nao se an=ne~:- dentro ®s limitas da Ar"•• tcolo<;~io::a
"'anta Sansivais: 

b) o o;ontaúdo <1o ~ do etlunta tlalll d1luiç4CI ••J"' lrlta
:c-ior a quin:z:a partoos por :ü.nll:m; 

c:) po•s1UIIII a11 opca;:;io Ulll aquipa~~~ento da tiltraqelll da,<Hao, 
c:o;on.t'o1;'1!1e pelo órq.io compa~; 

IV - pora as pl..ll.'=&e<:lr.aas 'illu' ou flutuantes, quando ampre
qad.lls na exploração, expl~o • procl'di:uentos associ«d<:~s 11<:1s rec=
sos do ~\U'Ido do m=, que ~ aos req~isi tos da l•qt:daçoio a~ien-
tal: - .. 

V - p~ara os por"t::CS e terminais que a~nclam a leqish.çio ,.,._ 
bl•nt..al. 

i 1• As intra~ ao disposto neste .:1:iqo su'jaitaa 
ll<Jan~s lr.s saqu~ntes p•nal~as: 

inçiso 'I letra "'a" - panali<iada GnzPQ 1: 
lctro~~s "b", •c•~ "'d.", '"e.'" e '"'" - penalidade Grup<;~ :z: 

inc:ho II latr.a. ~ - penalidade Grupo 1: 
leU"- .. b", ~. '"d." e •a•- penalidade Grupo 1: 

J.ru:l.so I'I:t latr• -•" - penalidade Crupe lt 
lat.z":u: "b" • "'c:"' - panalidad• do Grupo 2t 

incl.so :tV - panalldade do G::upo :t; 

1 2° No caso de .s .. carga de mi.St1.1r111s olaosaa provenientes 
dos por6es da pr•ça de ~~~· de navios-tanque ou call!binados, apl .. -
ca•-s• a,. d.isposiçóes .;o i~so II desta artigo. 

I l• Para a da$CII.J:9& de l .. t=o lirço 01.1 saqreqado, ou 
1111istut"u olaosu nio procan.ad .. cujo ::ontaUdQ do óleo, s•= dUuiç;tÓ, 
Mo excede quin:.:e Poll;t"':es p« 1d.lb.llo, nlo saj!UII ori9inadas dos poróas 
da Praça de bollbas da c .. rva • nio estejam misturadas com rn:iduos de 
óleo de ciU'q&, ap.lic:n~-sa - disposiç6•• do i.nc:iao I:II. 

Ar't. • 0 Para a dasca:I:"Ja de raisturas oleosas procas:n.du, 
devem sac: satistaita.s, c:llaU!&t1..,.a1Mnta, as SIIIJUintes cond.l.çóas: 

I - n4o se'jaa prownient.s dos porões da bombas da car<Ja~ 

II - nlio est•:l- wist.=ac!as c:oa t"'IISiduos de ól•o da car9a: 

n:.t - o c:ont•gelo • óleo do •tluant., saa elilW.çA~, se;i.-t 
in,ec:.l.or a C[Ui.nze p~•• po.: ailhAo1 

IV - o navio possa aa o~X"aç..io ~ aquipiiiH:Ito de ~iltraqem 
de ólso~ ap1"ovado pel& au1:Q:ti.d.ade adainistX"atha compaotant&: 

v - o navio nio "C~contra d•ntro doJI li11it•s de Áreas 
Ec:oloqicament.e Sensiva.t.s. 

PaX"i9Tat'o Unico. a.. lntraçe.s ao disposto nesta aX"tiqo su
:jsit.aa saus aqantas as s,equiJ!;On ~nalic!a<ias: 

inei:oos :t, :t4. :ID: • IV - penalidade c=po :t: 

inc:iso V - penà'iLrât• Grupo 1. 
,.:. •' 

Art:.. !i • t p~lok a d.a..:a.rqa d• óleo 011 m.ist1.1ras oleosas 

111:1 áquas interiores sob·~~eli0'4o nacional, salvo se satist'a.l.t:as as 
cond.iç:óas previstas na la<;lis:laç:to &111!11antal. 

Pará!Jrato llnico. As intraç:Oas ao disposto nesta artiqo su~ 
je1t.am seus a...,ntas às p-nlllidades do Grupo 1. 

Art. 6' SaJI _pnjai~o da obrigaçlio de Jdnimh:açlio. elos atai
tos, repar4ç:4o dos d4nos ~aelos e :::scuperaç.Ao do .. io ••1aanee, n.t.o 
saz:oo!.o cansid.arll.dos co1:10 v.l.ol.açáa ao el~spest:o na. lllX'ts. 3 • , 4 • e 5°, 
as ••quintas dsscarqas: 

X - para Uns da puqu.i.sa, d•sd.a que atandll..ll, c:gmui.stiva-
manta, as s•quint•s eXl9•~~ 

a) qu. tivaX"e:a sido aut:orhadu pel.; ÓX"qlio c:ompstsnt., 
após anli.lha do pro9"1:'alU da pssquisa, que sar4 pra..,.io~~JIIIIn.te submatido 
la apl'ac:i.sçáo do órqáo aGi-tal c:ompatant.e: 

b) Ql.la f'or- af'atuad.as na praaença da raprassntantes elos 
órq4Cls compat.ntas; 

c] CJI.l• rora1111 ~•alizad.as tora de &raa acol<:l9icaJHnta :sans:E.
..,..1 a •• o rsspens.âval pala d.asc;~rqa tiver no l<:lcal aqu:~.p.11msntos as~ 
psciali..::ad.os sm. n~ro • qualidade, j.i tastaelos • aprg..,.a<ios pele ór-
940 fada.t"al d.s ..... o alabian.ta para atatuar a c:cntançãc • " rii::OQç.io 
co:rtplata elo óleo o~~pQs 11 dsscarga~ 

II - q1.1•ndo nec:sssárias para q11.rantir 4 salva<o~U...::-da da vid:a 
h.UIIl&na ou a saquranço11 ds Lili na..,.io; 

III - quo~~ndo rGsUi.tUit:a da ,...,.aria ocorriela no navio 01.1 .m 
s•u aquipa,..nto, elasds q\!e n4o doco:c"rantss d.a culpa c, c:o::opravad.•man
t.s, t.anha!l. sido to!lllldas tod.as as pr~~~eauç~as po:ssive~s pal:'a p:c"svsnir o 
ac:idanta s, após a oco=•nciA da 4varia ou a <;lascgbcc:t:a d.o vazamento 
sejam 4d.Otadas as providilnc:ias i.mlld.iata'll • adsquar;las para !!!lnilllizar 
os stei~s da el~'IIO::lllt"9'•• 

Art~ 7• O ó~ao 0\l mistu:'a'll olaosas que nA<:l possAm ssc: d:as
C:>U"t'<l<j'ad.os 1111. oiqua.• IBIIritillllS ou interiores, ds ac:ordo cgm o pra..,. i :o. to 
:IQS Art.s. 4• a 5° desta t.ai, davsro\o ser rstid<:lS a bord.o para dasc~ar-
9a a.m in•talaç~es de .r~~~eeb.,manto. 

Art. a• o naviQ .::om arqueaç4o bruta uicr que c:inqWinta, 
q<.~e tr>Uisporta óleo ou o o.:tiliza. para sua. mo..,.i:aa."ltaçoiQ ou .:opoltt"açlo .. 
ph,tat'ot'llllls po;t"':ar6. a l:orc;io, cl:lrl<;atcriamenta, Ulll Livro dolt lteqistro 
d111 61-.., aprc..,.lldo pelo órq;io <;OI!Ipa~nt.a, pAra o cAsO da navios a pla
ta!oL'llla• n..c:lona:Os, no qual sarto t'aitas anotaçóos relativas a ti:ldas 
4S ~lment11çóas d.a óleo, last~:CO a misturAs oleQsas, inc:l..,..l.Volt as an
t~s a(etuadas ll.s inGtala<;:Õfll:l da J:'CIC:eblmento. 

t 1" As oparaçócs l~tnçada:~~ no Livro da R<t<;ist:.ro da Olco 
devsr>lo ssr .ass.l.nad4s pelo o:Cicial ou. tripulanta ra:II'Qnsávsl pelas 
lUSt:las a as piqinas do -rsterid:o t..l.vro, quando c:omplau:u:l.t.s, <iava:r:.t.o 
ss:r: assmad•s pelo comandante ou •utorid.ad• oqu.lvalsnts. 

i 2 • Cabe rã ao órqi.o c:o~~p~~t.ente a~es.rcs-r a r i.s~;:alh.llo;:Ao a o 
contrOla ela a:cscw;:ilcl d.e que trata -te arti<;!o. · 

1 3• o n4o cWIIpri~>t~nto dQ elisposto nesta artiCJO sujsitac:á 
intratores lks penalidades do Gc:upe S. 

C:ap!tu.lu l'l:l' 
DA POtDiçiO POR SOBaTAHCUS t..:tQUIDl\5 lfOCl'VAS A Gruua:L 

,>,rt. 9' Para etal.to d.a aplicaç4o elastA !Ai, •s subst,.incia.. 
nQcivas sarilo <Uvld.l.d.as sa qu..tro c:at.a9oria• co110 ss<;~~•: 

I - CATli:GORIA A: Subst.lnc:ias Liquid..as tfOCiVAS a~:~uelaS ql.lll, 
se toss- dsscarraq"a~ ,..diante oparaç~s d.s limpeza da tanques ou 
de dasl&stc:aU>IIct.o, ap;;"ssantaria:a alto risco pac:a os recursos hidri
eos e a sallda h.waana, ou callSat'ill.ll. sá.:r:ios danos la uo:.ilizaçÍio das 
6..,.,as, no seu uso laqithao; 

II - CAn:c:oa:rA a: su.bst.lnc.iAS Uquielas Nocivas aquelas que, 
:ss 'osssa dascarre!Jad.aa :ad.iant.a operAÇ:ÓII11 da ~!.:Rpen d.a tanques 01.1 
de ~aSliiStre&llanto, apraSC'IUt'iam m-'d.1e risco pua os ra=sos hid.ri
c<:la e a sao.ide humana, ou c:ausal:iUI d.anos ii utUizaçlo das llquas, no 
s.u uso laqit:i.a; 

UI - CAT:!C:OtttA c: Sul:lat.lnc:ias Liquidas No~;:ive.s aqualas 
qua, ae ta.•- d.ascai:"':'SQ"adU Meliante <:Oparaç6a• da limpe:l:a de tanques 
ou da d.aal. .. tr•a-nto, Apc:easntal:'ill.ll lllOdarad.o ~:isco para oa C'SCI.IHOS 
bid:l:'ic:os ou a ••Ilda t;l\l,llllna, 01.1 c:ausa.rias danos l!lini1110a lk uo:.ili:.:4çA:cr 
<tas 4quu, no eau use LagitiiiO; 

:tV - CA'l'!:GOIUA O: Subst:4nc:ias Liq>;:~idu ~oc1vas aquelas qua, 
sa tossaa desc:a=-qadas IIIISdiant.e opsraç6as ds lbpaza d.a tllnq\lea ou 
de d.eslasera.uoanto. aprasent.ari ... I:Jaixo risco para os ;;'111eursos h.idrl.
cos ou a sallde hUlll4tl&,_ ou causarias clarlcs mini:~e~s 4 1.1t.il1:1:Açllo d
;;,qua, no seu 1.1110 ~aqiti:IID. 

Par6.qrato ~co. o órqAo red.eral ela ~:aio a!lbiant. diVI.llqa
rã l.ista das sullst.4nc:iaa ret'aridas n.st.e ac:tiqo s IS SWIS respectivas 
c:ats<o~orias a procedimento para at•ito da apiicaç.AQ elo .tisposto noa 
arta. 10, u, l.2 e u dose. Lci. 

Art. 10. t; pro.il:d.da a d.ascarqa, a• 4quas 111aritl::oas soi:J jg
risdiçlo nacional. ds subst.a.nc:i .. da Categoria A, ain~ qo.:a Pro..,.i11o
riamante classirieadas C:Qli'O tais,"rJtl""4quA ds lasuo, rasiduos da la
..,.aqam da tanquea 011 0\ltros rasíduos cu misturas contsndo tais subs
t.tnc:.l,.u.. 

1 1• Ko c:Do da la..,.a...,ns da tsnquas ::entendo tais :sulls-
táce1as ou mistur;w, QS c:uíd.uos t"'llaul tantas r;lsvsrão s•r dasca=•9"'

do• na :s\1& tot.al.id&d• para Ulla ins1:.Alaç4o ela rseai:Jiaa.nto At" <1'1• a 
concentrllçli.O das sllbst.t.nc:i .. no a~luanta transtartdu para 1:al .l.nsta
J.açlo atsnela aos requisitos previstos na Laq1sLaç!o ambiental. 

i :z• Qu.alq~Mr &.<;u.a sWis•qU.antSlllltm:s adie.l.<:lnada ao t.a.nqu•, 
em quant1dad.e n4o in~arior a cinco por ean1:0 r;lo ss11 voluma total., só 
podarll. sac: dasc:arrsgada no mar quando .. ssq~~intiS cond..l.çóes ~cr:t~a 
aatistaitu: 

a) o navio esteja navaqanclo nYIIII. t'Qt.a nona~ lk valoc:idada 
da pelo 1111110s ••te nó•, caso tenha propulsão p~Qpria, ou a quatro 
nós, c:aso Uo dispon.!la da mesaa: 

b) a d.esearqa saja '•i ta ~xo da linha d'4qua • d.a sodo a 
não .::ontam.l.nar Os sistSI!I.Is de aspiraylo de .l'JU&t 

e) a. descarga sejA f'aita a \lliUI distineia n.io interior '(!. do
ze 111Uws nã1.1ticas <ta ~1:1:11. mais Pt'6:ciaa a o navio ••t.a:)a navegando 
am waa .t.rsa coa pro:r~melid.ada suparior a 25 mst:::OSI 

d) o navio n4o sa ancanus <!antro elos limitas da .U:eaa 'l:eo
loqi<::Amants sansivaisr 

a) os procaelimotntOlll a arranjos pac:a elncarqas sa~am apro..,.a
doa pala aut.Qrid.ade ad.ll.inist.rativa c:ompatent:a ou sntiri<odas por ala, 
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c:radtnc:i;,.das, 'lavanao ara CQflsidaraçl.o os pa;llraat.ros previstos 011 la
qisl.açi.o lll!lhisntal. 

Parli~;~rat'o llnic:o, As htuç~ss ao dispgsto nesta uti<Jo s~,~-
j.altam os seus "i;llllntas às aa<j'Uintas penAlldadas: 

inci•o• I, II, I:ti • V- penalidAde <aupo :Z; 

iru::iso IV - panal.i<l.A<1<1 Clrupo 1. 

~. ll.. t: prcil:lida "dasc:ar<r• .. llqu"s IU.r!til'lls sob ;u
r:isdiç.io naeicmal da subS~ncb,s da Catt<;IOria a, a~nda 'I"• proviso
:a.r.menta Clasaiti<:4dll.t C:QIDO taia, ou !1.9\U' da last::o, <'tsiduos da h.
vaga:>. da t.L~uaa ou outros :raaid11os ou misturas c:r;rnt.ando tais Sl.lbs
Unc:iu, exc:ato qwr.ndo 41s saq>.~intas c:ondio;6ac: torta sat"~ft1tas: 

I - o navio ase.)a naveqanda numa r:otll nor:tal 4 veJ.oeidlldt 
da pelg menoa ••t• nós, <;aso ttnllll. propuls;io p~priA, cu.r. quatro no,.., 
c~~oso não disponha cl.a llltsma; 

II - os proc:ad.im•ntoa • arranjos para 11 ~•c11rqa o:ojao 
4Pt'OV4o;1Qs pol4 ;:~~to.ridad.• ad.mJ.nbtrativa comp•t•nt• <:~U cntid;o.d.es p<:~r 
ela c:r•d.•nci•d.as; 

III ~ a quantid.~ l!láXiD& d.••carr•qad.a d.• c:11d.A tanqu• e . A~ 
seu sise..ma; d.• c:an•lizaç:Ao asso~::iad.o n6o •Xcflda a quantid.•d.• llllUC~IEI• 
apt"Ovad.a • •• n•nh~D~ c•so ao .11aior dos ••<JI.Iint•s vll.lons: u.11 111<11tro 
cllbic:o ou 1/l.OOO dA c:apac:1<1Ad• do tllnq\lfl •• -tl:'os "êübicos. • • con
C:flntraç:Ao • 11 raz:~o do doscllrqll do otlu•nt• a•)am tai• q\lfl, n• ••o:..i~ 
ra do •u•vio nio cHc•d.& uma p.col:'t• por milhio; 

tV - A d•ecAr<JA saj• f•it& abaixo d.a linha <l'llqua • doo modo 
.a n.io cont.a2in.al:' os sista~:~as d.e aspir~áo d.• io;ua: 

v ~ a d.•scarqa saja fsita a uma distl.nc::ia nlo infel:'l.or a 
d.oz:e :~ilhas nliuticas da !:.C':':C'S IIZI.I.S p':'ÓXillll • o navio ••t•j a naltfi<Jand.o 
em \lm.1& -ir• a <:Cll! prot\1.1\d.idade s~perior a 2$ llet':'<:l• r 

VI - o navio nlo se encontre d.enti;'O do• lilllit•• de Ã.,.as 
E=lol;li<:a~~~&nte Sfln:nvei•; 

Parllqrafo único. Ae infraç~•• ao d.hpostco nss>:.e artiqc> su-
jeitll.ll. oa aaus llqsnta• &s sequintes penal.ida<ies: 

incise>s I, II, III, IV • V- pena1idao;1• Grupo 2: 

inciso VI - penalidada C':'llpo· ':!.. 

A.."'"t. 12. É p~ibili& a daacaro;a .,.. .l.quas aa:"itina sob j~
risdiç4o nac1onal de sul>sUnc:iu da C&'t<I9Q':'ia c, ainda qu. P':'Oviso
rilllm•nt• Classltlc;:r.das Ç<JIIO ta.is, o~ .tqua de las~. lavlllo;•m da tan
q\lfls ou out.roa raaiduo• o~ mist1.1ras q'lfl c:ontanb.UI tala s.U:..tl.nciu, 
exc•to q\land.o tor111 s•ti:lfeitaa as .. <JI.Iintes condiÇ/lfiS: 

t - o navio asteja na,.qande> n-.s rota nol:'lllal A velocidade 
de pelo monos ,.•t• nós, c:aeco tanha p':'OJI'lls4o P':'ÓP:C'i11, ou q\.latro nós, 
<:aso n!o diape>nha dA mes1111t1 

II - os proc:•d.11Mntos • attanjos puA des~aro;a ••ja:a ~pro
vo.dos pala autorid;ad• ad..lllinistrat.iva c:c111peunte ou entidades pcor ela 
ç':'ed•nciadas; 

III - a qua.ntidll.de aü"i:a11 desc:~qada de c:&da tanq1.1e • de 
seu sistiSIIII dfl canaliz:aç:ào usociad.o n.4o •xc•da a quantio;!ad,e lllixi!",a 
apl;"OYII.da. •, •• nenhum c:aso, ao aaicol:' dos sequint•s valor••= tris .-~ 
tros etlbic:os cu l/l.ODO d.a ~;~~pac:idade do e.anque •• 111etroa c:<l))icos • a 
concont':'aÇlo • a ra:z:lo dfl desc:a~a dP eflu.nt• seja Ull qu• na astei-
1:• do navio nlo al<<:flda a de:: partas por a.il.hl.co; 

IV- • de&~:a:qa s111ja fflita Abaixo da linha d'á;ua • de liiOdD 
a. n.lo contaminar os aista:au de aspiração da .i'lllii.J 

v - " desc:arqa seja tsita a uaa. dist.lneia nl.o inta.rior a 
doz• lllilhas M~tic:u da terra mai• próxillll • o navico .. t.e:la naV<I<Jll.ndo 
•• lllllll. â"'" com profundidAdfl superior a 25 111•t~s: 

vt - o navico r.lo se ancor.t:l;"t dent= dcos limites da Moas 
E<::oloqic:=anu so~~nsivo~~is; 

P•J:.iqrafo llnic:o. Afl intl:'aç~as ao <i.ispoato neste a:-tiqo au-
jeit&ll e>s sa~s aqentes &s aaquir~tas penalidad.e: 

in<:o.><o• l, ::::,,,lll, :V • V- pena),id...S• =po 3; 

inc:iao VI - pan.alW&dol G:upo l. 

,>.z:t. 13. t proibida a dascarqa ..,. á'JU&S aa:ritimas se>b ju
:risd.:.çao nacional da su6i1Ustciu da C;:r.ta;qiUi;a D, ai:ui& qua prcoviso
r1•nnent• or.q~~aaradas ea110 ta.1.:1, cou '&qU& d• lastro, lavaqea de tanql.lfls 
ou out.:ro,. rosiduos ou llliStU':''IIS qu• ce>ntanl'laa tais Sl.lbsttncias, axc:ee;o 
c;Cl:lnde> u: sequint•• condio;:óas to:r•m satist•itas: 

l - a operação tenha. sido P'='•viamanta Ce>IIW:.icada .Ir; a~te>':'i
d&de adlllinistrativa c:ompetanta1 

IX - o nAvio estaj• nAVCt<;~an4o nu11a ':'e>ta nor111.al & velocidA
c;l.e de pelo ...nos ••t• nós, c:aso tonh& pl:'opulaáo própria, o~ q~Atro 
nós, ca:11o nlo d~sponha da HSIUI 

III - tai• misturas poasua11 waa concflntz'aç.áo não superico~: 11. 
Wllll pArto da 11\.I~St.lnci.a. Pll':'ll dsz pa~s de Ã<JU&I 

:v- a descaro;a seja ~eita a Ul!la dlstlncia nAco intarior a 
doz:e :milhas nllu.ticas da teJ:':'a ma.t.a próxima: 

V- a desc:11.rq11. seja feita abaU:o da tirm. d'Aqua a de IDOdo 
a nllo contu~nar os aista.:mu d• aspir&ç.lo de áqull: 

'J't - o navio ni.o s• snce>nt:r:• dflntre> do• lim!te" da li.r•as 
E<:ol<:>qicaunt• S•n•iveis; 

Pard.q':'af'o W!icco. AS ~:1traç6oos ae> disposto nest• Ar";.iqo s_<:
::i•itaa o,. HI.IS aqent .. &s sequinees panlllid&dfls: 

incisos I. I:::, III, IV • V- penalidad.e G:n~po ~; 

in~::iao VI - penAlidade G:n~po 1. 

Art. 1~. t p':'aibida a dasc&rqa em Aquas into':'iorfllll sot> j~
risdiclo nacional da substAncias nocivas. da qua.tqu•r C•t.e<;le>':'ia ou 
.llc;ua ds lastro, l:'fiS:iduo de Lavaqam da tanql.lfla, out':'OS ru:iducos ou 
"'l.stu.rlls c:ontando tais sul>sU.ncl. .. s, salvo •• :satis:eitas &S c:ondiçóas 
da lsqielaç.!.o aml:liental. 

ParAg':'afo Unic:o. M intraçll•,. ao disposto nesta &rti<Jo s~
jeitaa os s.- aq•ntas A• p•nalidadas do Gr-..tpo 1. 

Art. 15. O Ól:'q.loo COII\petant• · podarilll credencur n<p~e.s .. s, 
orqanismcos ou •ntidad•s para • roal.l.;!:aç.loo do controla • para a <:flrt.i
ticaç<io das operaçO.s p>:"evistas nos arts. 10, 11, l2 • lJ desb Lsi, 
de .accordo c:oa o• critoil:'ioa dfl hllbUitaç<io • qlllllificaç4o a sena es
toabflla<:idcoe ne> raqula ... nto d•su t.ei. 

Art. 1~. os p':'O<:adi:aflntoos duttnados a ro:aovar os ns!d~os 
que contfln.'lam sUbst.&nciu nocivas ou cargas por fllll!a t:O'It;a!llinlldas dfl
ver.io ••r aprov:~~rioa P"'"l.Manta pelo Ql'qto CQlllp&tflnte. 

P11rll91;"afo Wtico. P•J:• qualq\.1'11':' oiqlla it>trcd~zida subsaquan
e.,..nte ae>s p:roc..:!.illlflntos d.fl ql.lfl tl:'llt& o caput deste artiqo am um 
t&nq'lfl dflve':'IL ••r ~se':'Vado e> dbpoaU> 'lOS Arts. 10, 11, t2 • ll d••
t• Lsi. 

JU:'t. 17. Os procsdJ.II•ntcos pa.r11 v•ntilaç4o dec:orr•ntes das 

=~~;:~:s p~;i~:!~: ~:l;a;~~o~i~=~·=i:~s~ae;:~q~~,.p~:~~!~ <tU• 
lavar& •• consideraç4o os par4~atros prosviste>s na hqisl&ç;lo -"ml:lian
tal. 

PiU'4Q'l;"afo Unico. os intratons ao disposto nesta arti<jo 
tic:ado au'•itcos •• penal~d:sdfl• do Gr\1(:10 l. 

.-.z:t. 18. N4o seráo <:onsiderad.as violaç:Aco ao d.ispe>ste> 'lOS 
a:rts. 10, ll, 12 • 13 destll Lsi as dflscarq .. no IUl:' d11qu.alea s~bst:ln
c:ias liquidas nocivas ou :aistUl'ae .:one~~ndco tais sw:.st<incias, ~~~ant~das 
;:r.s ob:riqAç~s da minimizaç40 doa deit.os • ~:"Çilr&ç4o lios danos o ra
o:uptll;"aç.lo do MiO amboiflnta • dasda qu.a c:onfiqlll:'&da was das sflqlli'ltas 
s1t~;aç:6••z 

I - quan<1o n•c•ss4riu P"X'• a aalv.aqual;"da da vida h~'l& no 
mar ou a seqUJ:ança de> navio: "" 

II - quando raaultantaa de avaria ocorrida no navio o~ c11 
flflll equipa-nto, d•sde que nio da.:ottflntes d• culpA e, comprcvada:men
t•, Unha~~ sido to=adas todas as pJ:eC.SI,IÇ6es pos•iveis para pl:'•vanir o 
acidente •• apóa a QCOrrlnc:ia de aval:' ia e>u a d••C:ob•rta d• va:r.• .. nto, 
••:laa ad.otadaa •• prov1d•nc:1u iMdiatas • adequada• para 11inl:unr 
os •t•itos .sas deacar9as; 

III - quando oc:orridas c:e>S o fim de collbat.er cascos aspac1-
ficoa de poluiçAo, visando a >Y.nisiz:&':' os dAno•, d•sd• q~.~t~ coa o co
nh•eime'lto • aprovaç.io d,. &utoridsdfl adllinistrativA c:ompstante. 

ri - para fina de peSqllisa desde que aeandidas cwnulat.iva
menta as aaquintes fiJÜÇj4'1c:iaa: 

&l a d.fiS<:a':'qa for 11\.ltOJ:iz:ada pel.o 01:'q4o =mpa:te.nte, após 
anillolise de> proqrlllU. <:t• P"•q\liH. q<a sar;;t pr..via-nta Sl.lbmetida & 
aprllleJ.a.çáco do ór-q..too ambi•ntall 

c:) 1'01:' "'alinda fora de .iraa teoloqic:...,nte SeMiYel • s• 

::.:O:.v:! ~~~,:i~~ ..... ~.c:-npa~ d=~~::i 
de Mio a.bientoe para al!.tuu' • coatan960 • a raoq&o oo:~~~Pl•t:a de 
~ aociv& çM. ~-

Azt. :a... Aa s~iu ltqllida- -:L..- • ~ ..._ 
- c&taqariudaa ... ~ o:. o ut. , • .s...u :taJ,. 

1 :t.• a. ~ 4u ~- M ~ t::n.ta lata utt..,. 
qu.s a:LMa do ~ sillo c:a.t.tor1nd&S, 11.-~ • 41J1M. .a luc:ro, 

i:;ciu.da~":o ~~ u:.-t:~ ~~ C::f: ~~ 
1 2• o. lAtratona ao o1l.QORG _.u uti .. rlo&de _,..,_ 

toa .. 5*111 .. ..,.. ciO Gnpa :L.. 

noc1.,.. • ::.Jo~:!·~~-~J:- .;~ 
ap1'0Yarlo palo dr9fa ~e.m;., DUI 8 OUO &I -:&.- II*Üoaalso -
qU1 ~- f&it.M ~ I'Sl.lt1- .. ~ ~· 

S:-CL~>-1--

u .. deene: ter 

-~ o:;;.-~r!_-===:: ~~u- .. -..-~ 
n .. 11llpua ._ t...- .. -.ar 
•- , ___ _.,,.....,,,.. ~ • ~ • =-ic.-r 

ft .. l..czoad __ ...... tec;qu:p .. ~· 

'ni ;; u .......... 1eat:n _,. pari o ... , 
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111 lai~1~Mt.l'n'O-~ de C&qa 

:=-.-:==-~=i:.:.~===-~ 
...suta. liD l'la1G - ·- dn1e ~~. 

~ .,: ::.-u~.:. ~-~ __. • f:S-neJfr"QQo 4 O 

• 1 s• o do~ do~~~ .ujoait.m 
- illrn.~ u l*'&li.--. do CZupe '· 

-'"""" :r:a IOIBJÇI8 -.a. .. -=o• ..:nu 

Art:. n. Ali a~i- nocivu transpa~ u niiVioe de 
.:Ido tnciona.to cS.verlo 'ba:' au.u. Ubalao:r-zsa ~ para ainiai.ur 
o riacel cl8 daftoa ao .aio ,pb,i.-at. a conte: 111cle1tt.c:.aç.lo • .t.llbolO'Ji& 
cbo aco:l1o eo. a 1-.;Ulaç&cll a.cicm&l a in~ioftal. - viqar. 

~" dftice, ao. intntorM do~ -w ~ 
Ado aplica4u u pe•.U.4a.._ elo~ 3, 

~ozt. aa. 1'o&a nnto qu. ~ ·~ -1v
~ pgaaWZ ~tct ~ - .. peci:ciquq a :r~ a~~a local:Lu.
~ a bo~. o cita@ ~ po4e COftllia~ - noLIIQio Mpecial oa. 
...u .. eo a pluo dataUI.a._ '1\Mo l.Dd.i~ a .:l.bUiqAo 4a aW.tl.llc1& a 
bo~. ~ o aventa ou -~-1 ~lo n.v1o ~ cópta. 
daMM 1 tw ato6 a ~ :1:~1 ~ aU.t:aac:iaa. 

~o daj-. aa.. !JU!nto- dG dillpoete aMte art11J1t 
Mdo aplJ..a&du - ,_.u~ do ~ :s. 

&Et..U. All~-1 .... ~ At ~ 
..U~ • pMdM .- ..,..,. a ~o r~ da <!.- ao •io ubi
ee • po-'c'M'd·· o. ~- c:z".1Uda. de ~Ultil14adil - N-" 
l.aOI8 a OUti'U CU'9U ~ a boi:'IID, - ~ui- pan a aatva
~lllaftda~----•~•-na•o._..-
at"''IJ'e•eoe·~·~· ~ 

~ .. aw-. --~-~ ~ ~ _.. ..uo-.. • P"'l"n+== ., onpe a. 
~. 26. a de IIUbit~ ~- por Jl.a'ict, a 

-- - ~ ~ t"-lao-o~t.Ut.ae. poGeri - proi.
b~ '" .m-t1do • .,.. .. -a4M ~. 

.. · hrignto *Uoll. ·o-.... t~ .s. ..t. ~ ~1o
Md•~~~UU90••--cr--
~~-~ç.a.aa • e te. .. 

.an:.as.·lt~·~·~ Moi .... -
69UIJ ~~~Cialda, ~-ai~~~.-~ui
m das ~ dll Pl''m:::eç•o &. eta!tae. ~ da-. ~ 
o---.. 4 .... do ... ~· 

da -t.lt :z: .. ,_. • aal_,_..sa ~ ri4a ~ - ... 011 • ~ 

n-~~~-..n.a~-amo-
.-. ~. ~ qu. 111a ~~de cul.pa •· w=• ·._.. 
t.~ t.eaMa aldo ~ to:t.. - p: uç" poeg-.u, pan ~ o 
~a,lipMaw: fl,danu!Aiov•~• .... ,_ 
!:i ='=d~ ::.=..~ ~tu .......... pua ..t.a!Jd.-

III • pan; eo.b&tc c::..ot~ .-pKEU1- .S. pCt11ÜQi?, vt..udo 
.. m.nbliJ&r o. ~ • ~ qiM ~ o CIO!IlMocr~to • ~ doe 
órgAos co.pe.tazt.talr 

rv - pua r:LJsa doa ~. du.s. qae at.ldUM ~u.,.
~ .. HqlliAtaa ~· 

a) a ~· Lo:r .uto:"1&&11& ~o ~ ~~. apde 
ant.U.. do ~ <Se ~~ q., "" ~1.-te .W..U&Io .. 
·~i.ç.lo do órqio .-!)1.atlll o;.ap&t&Dtal 

-· b) .. u..- pr...-:.. =-r:-t•llt.r diM ~ ~ 

_. ..... 
-~JIII&.t.Im 

art. 27.1 A~ t1Ul. da Uzo- 6pM Mb 1'11t"i.edi-91G M01olaa1 .. tad.,..,elt:a- OC8I1QOM ....... .,..,d-· ~ t.i-
~. 18. * KOilddo • , ; to - UJr:o - ~ ll&ri.t1-

- .. j~ MG1oul.. ~ .. obMEftdu - IM'IQ.iatee OOIIdJ.--· :I·- alo IIDW'n ..._, ~ U:aitaa- -'"- :lool~. 
...t'Nisr r 

:a - o .. IOilb7:ae • -~ .S. t'OftO. ~ 
~..,. u~ ~a-. .uadDid.& ~de u ailbu uut:J.
eu ela t.a:a -a ~t 

U% ... o 1~ de IIObna de -.u-to. • to&. - ov.CO. 
~ de Ullo, iacJ.aiZido ~ ele ~. trapo, Vidro, -tal, IJU'
l:tt&o 10QQ& & ~ ~ -=-r& & - ~ :a1D1aa de d.o
:d.lltu -.~~t.t.au .sa cena Mia ~ • 

I V A .u.po.191a riD&l. &t Uso .S. q.ae trata oe ~ 
IX a In ~ art140 • .-t.. sad. ~ti4a - -~ paJ:
taU1..- 111o dill~ 4e .ue- 4& ua~r ~ ..ta 
•isteaa, o lixo 4av.rll ur .PUlvarhaclo ou triturado, da liCido a paa•ar 
atraWa da ..,.. tal.& c::oa orif.icioa da no .U::i.o 25 ail.iaa~a. 

t 2' ADa intratoraa ao d.i:apo•t:o n-te arti90 aart.o aplica-
da& .. ·~ pM&J.id&4e&l 

in.c::iao x - penal.idad-. Grupo 1., 

in.c::iaoa :tX a IU - panali.~ Grupo :l • 

Art. 2$t. :t pR~ibido o l.any:oenta na• li~ I&Ob 'u:dacllçlo 
nac::icmal. da todo& oe tipo& cllo pl.úticos, inclw.tldo e.bos a1nt<6tiCDa, 
~ •int<6ticu 4& pese& a a&CCIS pUat:J.CDa. 

Parll~o 11:Jioo. AD& inh'ata- do disposta n.ata a:ti<JO 
aiK'Io apliC&dU u pell&l1Mda& &I Qrupo 2. 

Art:.. lO. lf .. llopwa int-ri_, o lixo ao-anta podarll ser 
"=c· ; , - i=atal....,.,.. .S. ~- • 

Pari.q.c'af'o lb!.J.Qo. Ao. intratoraa &:. d.ispo.to -ta art190 
..no apllc.dae .. panalid&.d.u: do QrQpo 2. 

Art. )1., 't prolbido o ~ 4& lixo pel.&a platafor
.... 1!1zu ou flut~~U~, • navioe !la apoio .-panbadaa na sçl.orllÇI.o~ 
utiliDQAo • p.z • toa aasoc::i&doe doa :r.euraoa JliJ!arai& do r~ .. _ . 

I 2• .aa. iDfratorM ode dispostO nu.te &rti'l') sarto .çlica
du .. p&"SlUaAM do çrupo ), 

art.. :12. Uo ..t c:oaa~ v:Lolaçlo .., d.ispoat:o nute 
capit:al.o. II&Zltidu u olld~ dia aiaia1:uçio elos. •f•ito•, ~ 
çllo cto. 11.- • ~ do •:Lo .ub:L&Ate, o ~ CS. l..1JD 
&tetudo - ~ da& MQUiDtaa •itli&Ç6&IIII •• 

:I - para a sal.'IWJUU"da IS& v:Lc1a hUMDa :no ur ou a ~ ........ 
X% -na ~ 1M .,.~ do lb:o ori~ .S. avaria 

ao llllrio, ~ quoa ftlo cW:on.nte c1e cul.pa a qua toanl:laa siclo tQ1u.daa 
tod.u u pnoca~, all- a .ap$11 a avu:La, ~ o fia !la &Vitu oq 
toa&~'~ o ~to' 

:n:I - paz- puda. 4& ra6M sint4t:t.càa 4& pa.ca 011 -tar:l.al., 
próprio pax-a o ~ cS& tais redaa, <k.cSe qiMo rsllo -j• decon"UUta ela 
~l.pa • t..anh8. •:Leio tou4&& u ~ pa:ra evitar tal. parã, 

Art. l:S. lt. d.iapcMiçl.o final de qualquer l.ixcl c::on~ 
=- ~tinci .. noc:ivu davut o~ u 4i&poaiQ6M -t&l:>al.&eict.u. 
11011 cap:ttuloa :n:x a rv 4Mta :r.a1. 

e&p:it:Qlo n: 
DUI.ÇOa~&~ 

Art. 34, os navios, pl.atator.aa • •uaa ilg;tal.aç6a& oS& 
apoio, nacicm.ai& • .. t::'angaiiroa, ca.v.do o~ aoa nqlliaitos dai 
~ • controle <Soa pol.u1Qlo &St.al)al.ec:!.doa pal- ôrqlo. ~taa· -· hd~o lb'lico. o nlo ~to do .U.poata DMt. arti-
90• eu1•:Ltari - i.Dttatora& .. paa.a.l.i~ do ~ 2. 

&rt. 35. 011 porto& • tera:1D&:!.sl ~ &laborar noraaa cll& 
r= ' to intenso p.an. o ~t.a.anto 4& rUcoa da pol.uiçl.o, bea 
... u a cl1çoa1çllo r1nal doa ~iduoa par -.1.- qer~ ~-tee 
4u &t1Vi411!1M 4e .av~t&Qio a uwu~to cll& substtnc:iaa noc:i
._, dn'~te ~ pel.o ôrglo .. tadu.al. 4& •1o ubienta, -
.,.,.tcra!dacll& - o .. tabelee1do pal.o ~ ti&6aral. 4& ..to ubien~. 

AJ:t, lC. O& portoe, tarlliDa.1a, platarozzu. • su.u in&tal.a-
96M .. apoiO ~ ~ pl.a:Doe 4& ~ de ~· para c::a.
b&t. a poi.I;Llç&o ptt 6lao • .W:.tlnoi.U nocf:na. 

~ di:LI.ao. o nao eaapr~ 110 di•poato -t.a art:t.
IJO• euja1tad - ~to:'M .. peaal.idadal& do GrUpO 2. 

1 1• 110 caao da llnaa coa "rir~ ilwt:.al.ao;:6ea, ~rao ..a: 
•1~ p~ 4& &Q6o 4a ~ 1n41•1du.a1.& • ua pl.aDo col.•
u._ qaa CIUbn. t:o4a a ~ .uja1Q. • r~ da polaiçlo. 

cSoiJ pl-·.:.·.J: ::""~.:~=-=QO ~;:: 
cSat1JWio& pelo. 6rg6.o& uta&&U.a o. •lo &llbiante., .. ~dacS& 
c::c. u I'IOn&& • ~ o» nt~ia ..tabalec::idoe pal.o ôrq&o ..Cadou'al. 
ela Mio AbU!Ite, - art.i=laç:io oa o ~ 4& datua civil c::o. ja
risdiQlo ~ a llrea~ 

AZt. :l7, o. ó:gf.o& •tadu&i.a de MJ.o ..tli~&Me al.~ 
_,. pl.- o6a cont1nq6nc:1a, in~ - pl.aDO&. ct. aç:t.o lia ~
cia iJ:IoUvidu&ia • col.tivoa, • art1cul"91-o - oe pl.azloa .S. c::ontiu-
9ADG1.& ~1oQ&l • aac::ional. 
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Art:. 311. o drg&o t:-.d&n..l a. -ia a:.t~i~U~.ta, .. articulaç:lo 
çoa o =Po r~ .sa dar ... civil, • .,. ô~ .. ~ ~ .. io 
ubiiiJn;a, - oolabot:1IÇI.o .:O. oa ainU.tUiO. .nwlT~. clav.do ama
~ pl- a. ecmtb.9f.Dc:.1,.a ,pan at:.:ndeZ', - n1.,.1a r.ional • na=io
nal, o. caaoa da c:ollll:lat:a & polu.J.çto doa raeunJoa bid.rieoa por óleo • 
aubatt:lci•• nocivas. 

4 :t• o. planos da contir111f.ncia, req:ional a nacie~Ml, ..no 
ativadoa n .. a~tlla c:ix-cunatizlci .. : 

a) poluiçl.o cuja d.iaan-iCI tl:-..c:~ a~~~ loe.l. P*
ra~tol-1&1 

b) -cuanu aol.icit.aç.io do ôrqlo .. t.dua.l .S. -.to lllllb:iult.J 

c) no caso 411 olliado c1cla r .. ponÃY&ia ~la ~ d.a 
plano 411 aç.t.o 4a ... rg&nciaJ 

d) ea ã.co~ia doi quai~ ~ taeoa rtJ.avanW. que, 
a =iterio do-. drqt.os envolvi.,_, r.qu&i:aa açlo ~ata a aticaa. 

1 2• o. plano& Mo ccntinqf.QcU pravi.W. n .. u arti<JO d.
varig au- in~a=- ao• pl.- doi ~o .S. ~ia. 

A:tt. l!l. Q<:a~ i.Jici&anta ~ ..r =-.micado ~~~
u-nta, pala ~ .so nario 011 pala• raapondv.ia pal.&ll plata
~o:rsaa a aua. inllt&la~a doi apoio, .o ~o ~tenta, irnh~ 
~ta 4u ...U..S.. du.clc~ pa;ca -u conU'Q~. 

1 .1• o dila~ do .U.~to 1\CI cqQt aujeitari o. 
J.nrrat=u U p.a.J.1<1&4aa da c:rupa 3. 

f :z• CG!olri ao ôZOJ&O ~ ~~ a ~:La aa 
dt'91o .. tac!llal. da -io aabie~te., c:o. ju:d . ..Uo;:ao ru. ~ e~rVC~l.viiS&, 
~ ....U.. ao Orpo tedar&l ele -io .Ui-e.. 

I 3•· c.be.ri - ~ dai -.!o &Dt..at:a o aci~to .SO. 
p~ dai açllo 4e ~· • 4e ~~ -. Di'lnll .. tallllal. • 
l!~, zw:.~vaaent.. 

I 4• c:atleri • aa.t:odot.oia a.bi<mt:al ~te a .c1oQ1,o U 
-.:1..1~ ~i .. , -. e....o dai ~e ou. ~ &:. proc:ecl1-
~ adDt.Ma. ~ raapoDdwia pala polW.ç.lo. 

.art. 40. o. inei~ oeonoidcw riQo bwe.J.aç.a.. port:aA
rU. a t.&nl.1.na1.-~ &&Z" ~-~ta c.-..m.1ca~a ~los a&\18 
reapcm.Nv&U; - ó:r-qlo -~ • t..S.Z.al doi .aio aabi.nOC., :t.. ... 1a 
- au.tori~ &4ainiatrativa capat:.nt:e coa juri~çr;lo u u.a. J.nda
pancl&zl~ dQ a.r:U411.a AaeaecpA .. «·a pua - caatzol.a. 

I 1• C&b&n aos ól::Çito& da •.ia aab!Glt:e o ~ di:. 
p~ ~ aç.lo 4e ~· • 4e ~ia, - lliwl -~ • 
f~~~v.---c.. 

I 2• caJ:Iari • a~ ..t!Hnt:al ~ a a4oçlo 4u 
..s1.d&& r.e.!Mrlu, - e-.o dai Ol&iada oa. ~ &. pzoce41-
-..eo-.~ ~lei• =-a:panú.wl• paliO palW.çlo. 

z.rt,. 41. o.ver•o ear 'provi!Saa irwtalaÇO.. OU -ia• da' ra
c-.bi-to a t:catamen.to 4111 :r:eaidlzoe d& au.be1:&ncia nocivaa - ~ • 
t.arainaia .. ~ toraa c:ona111&rada& rwce&Ál:!. .. , 15& aodo a ... tie:ta&er 
oa nquiaieo- da =~la da qll&lidade &llbi~mt:&l, contar.. a lAQiala
çto .. vigor. 

1 1• ~ a.o órqtio tacl&l:al 4e -io aahiM-c., - art!
cul~o ~ oa ainiatárioa envolvido• • ~ -t&dla:l.a da -io ..
bianta, coordlonar oe t:r:abal..hoa relativo& - lãt1niç&o dao priorilla4&& 
para e. bplantaç&o a. 1:nlltalaçlo dao re.ca~:~amat:o • tr&t:a.ent:G· 

1 2• As tn.ta..laç6e& pata ~~ a trat:aaento da .~ ... 
t:anciu nociv .. PQ<11or4 sar a.aiti<K - utal&J._, aarlnu, iat:ea
clu!M.& • loc&U aiailar-, ~lo ór"ÇJ&o aat:a4Ual- 4& .aio a.bian-c.. 

JU;t. 42. o. navio&,~ na C::.C/"~• devario po~ 
o cartiticado ov. 9aranti& tin&DC&U. .quival&DU, nela .. pacitic&do&, 
pan que poa..- t:r111:_,u 0t.1 ~ .. 4<JU&& .ob ;luri..si.çlo nae~ 

"""· 

Art,. 43. --~ eoli46ri& 011 ie:ol~ pal.U lnh'a
ÇIM& ao 4iepo6to nut:a ~'i 

x - o propri&Uzio do navio ov. .;-. 1~ o ~ 

"'' u - o ara&e~or ou ~ do navie, ca.a o - nlo -t:e
;la Hndo u.ado ou opu"lldo::l ~:Lo proprie:t:ãricu 

m - o c:o&&Ddmt:. do DUio ov. aqaival&llta~ (N - t:ritltt"' 
luta.~ aa. aiii)MJ 

lV - a peuoa tillica ou jllri4ica qu leo;J&lMnt:& zo.pra~~ent:a 
o porto, o tani.JI&l, a pJ..at:.ator.a • auaa ~~ .:1& apoio~ b&a 
~ u &a:~:bu~ o. ut:aleiroa a ie.~W... 

P&n.~o lmioo. O p&q....CO dao .alta n6o iaan'tar6 O r.a
~ .taa ~ ~t:n.t:ivu. a pmw.U; ~iat:.U u. 1-eqislaçlo 
.. vi~Jor, ~ ccao 4a raaponaabll~ civil pua na&U"C~~t:o 61. 

~-~. 
art.. "'"· o infrator aar4 iNDt:o da .alta M provar qua • 

tnt:raç;to omat:i4& toi ~ .:l&s 

:I - ato da 9UftT&, <too boolt11icla<loo, d. co&IOÇAo de ina~i
ç.lo ou <1oo ua l!anOaano natural ela earáter axc.pciona.l~ iJipr..,ieivel ou 
i=uiativ&lJ 

:n - ato ou. oaiaalo praticado por tateeiroa coa iat:.anç&o 4e 
pC'O<buir danO. 

A:l:t. 45. A rainc:ic5blc1a da qualqar intrao;:lo p:r:evieta na.• 
ta t.i, no per:lodo da 11oie. anoa, aujaitart o .lntrator ao 4obro do va
lor da .W.ta eo=npondan.t:a. 

pazãqrato .mico. A ra1ncidãcie. eará caract.ri:r:ad.a quando 
provoee.d& pela ......, tonta poluic!ora, d.a&da qua <ktiaitiva.an-c. jul
<;ada procad&DU a in.trao;:io anuri=-. 

A:l:t. "'· Sar4 con&ideracla aqravanu • talt:a de c:o&%11icaçr;lo 
l .~ co~tanu de qualquer da&C:&r9'& .nvol..,.nc1o ólao 011 eu.ba
tanei• nociv-. bu. ... t.a o 1Saa:CU~q~r1a&Jlto ela qua.iaquar noraaa a 
pr 11M~ aatab&l~~eidoa .-ta t.i, po~lo ~ a &lll.t.a. ..no apli.;&<Sa _,__ 

~o dn.iCXI. A& c~iaa a~U. do Mrto 
COM:I.d.&x'adaa - C:U.O. 411 raiac1.d611ci&o _,.,na .........._....,. 

.J.Zt. 41. o o1ia:~ -..ta :ta! aplica-.. - :navio., plat:a
torwa • - i.Jl&ta.lao;:6M. 4& apot,o~ porto& • 'barJii.u.1a - 49'U&S .® 
:1~ ~~ ba - U ..rlnU, aat:al&iro& 01:1; iat.a-cltma.. 

~. 4~t. .a. paaaou tillicaa a ja:rio.Uce.s, ~t:a6oru 4eo 
aarv:l...- ~coa nau.. dao ~a ~-c. • poluio;:&o, ov.loea
<loraa 411 "'llSipe.MDt:a; a •tariais, d&'oNrAo IX!ter pz'6vio Cl::'&d&Dci-
to j~mto ... ~ :t-al 4e -io ~. a14a <la oln:iq•9Üo cloo 
a~ b ~ ex1~1u 1eqa1a para Mil. tuDc:i~t:o rao;u-
lar. .. 

1 1• ~ao COIWIIIo ..t&ba~ oa =i~oa pan:. o cr.-
4ue:1.-t:o &e. que trata •-c. art.190. qaa nao axcl.Gi a obdop.m:i..:1&.-
4a do =-s=~to da& ca..aia eziqobei .. leop.i&. ~. 

1 2• JIO - .:1& m: e • • ou. ola auHDd.a ou iaaat~üac.i& 
de! Mioll, oabm:ll à wtoriclada .-1aat:&l CC~~~~P&t&Dt:e aut:ori.lu o. .ot~i
lla&Z' oa ~ ~o., - rú.vaia n.cional • ~iOII&l., 
para o =~la, collb&t:.a a :ainiaiaayio doa clanos daco"'ant:aa de po-
luio;:lo. . . . 

Art:. so. o P=Fi.tirio ou rapnii&J\.t:ant:ao lAqal <1& plata
toraa, do pol;:to 011 tt:nd.nal a aua. in.tala.;:6ea c!& apoio, ou ckt navio 
raaponaãval ~la .sucarqa c.t. 61- 011 aullatancie. nociva •ad obr19"ado 
a re&&U"Cir, alá cLu. d••PI••• •t&tu&d&a para o eanuola • ~t:ao c!& 
pol'111.ç&o, o11tr,. da•~- co=aapondant:aa .1!. ~<;Ao <la Úila ã
~. u perd.aa • .sam.. pertinant:aa, J.n~pendul~ta da IWJ.ta 
cabiv.l. • 

1 1• Ko cuo da polui!plo por 6l&o ou: aiat='U ul-eu, era 
ne.vioa nAo poaaui<klna cio cartitieado axi9ido pel• C::.C/4' 16 nri.o 
l~ apóa c!&pod~ e&ISÇlo .utic.iM-c., =-o qarvrtJ.• do paop.
..ato da. 4aapaae.a • d&&&ia &fiC&r90& prav.tat.oa no ~ artiqo. 

1 :t• lfO cuo de po.ltnçao por •abatanci .. :n.ocivu., oa .,._ 
Via& -.6 aerAo 1~&40& apd• depoai.~ caUQ60 al&tiei~ eo.o 9&
rlUl.tla para paq-to .saa ~ praviat:.aa :ao ~ta U'tigo. 

~. 51. A tUca.l1aa.çr;l.o do ~to c!& ~ tai ti
carf. a~· 

:z: - do ór9'o ta4ar'al. c:o.pa.t:aat:a. quudo .. t:rat:&r .:1& -
no.. pl&~- • - iDa~ da &poioJ 

n .. do 6:r"qt.o d& ~ &llbi&Dt:a - ;larbd.io;:&o aobr& a ar-. -.s-ia-. 
Art.. 5:1. o ~ zxecat.ivo nog"Ul.~ eat:a Lili JIQ pnso 

da .o 4i&a a cantar da 4&ta c.t. -.a publ1o&Qiio • 

.a.rt:.. 53. A dMio:JM91o da reqio.& 4M iliJU&S .ob juria4J.Q6o 
na.cioaal, 00.0 4na IEcol.oqi~t:ao s-iv.i&~ Md. f'a.it:a PilO ~Q 
cSa Mio a.!ii&Ata eoçetant:a, .trNndo .. t:aa iDt~ ~ 4&& 
c:ut:aa Nut:.ic:a. Jf~~ei-.J.e:. 

.kt. 54. o alij-t:o lia aUb&t:lrlc.iu .%do trat:&4u DMt:a 
r.J.. -. ,,_. bnllilai.re.a~ oi:J&4&Ced; u COIUI.J...,a.. p:r:e:Viat:a.a aa eoa
veAQ~o a=z. Pravanç&o ola I'Oluiçl.o llllr'!Ab& por A.M;I-to da R&&i~ • ~ Mat:.6riu da tnt, ~9'e.da pdo D&l:rato. a• a7.5f.,, 4e .16 
4a aat:amro u un, • auu &l.~· ~ 

.J.J:t. 55. oa ... lora& oonapcllldaontM u panal-i~ dO& 
o~ 1~ :z, s, 4 • 5 da qa. tn.t:a -ta La1 IMrl.o llefillid.aa - ato 4o 

Podar z-cnrti"''Q a .ua e.tu&lU:ao;:lo Mrt tai.t:a pall* - indJ.c:.a 
apU.cf.fta - triblltoa t&d&raiS. 

krt.. 5.. .\ :r-it:a ~ 4a aplic:&Qlo dQ aultu 
P"Viataa -- ta1 ..n <SM.tin&cla ao ór910 N&pan&á.wl pela aplica.
..,.ao d.aa peaalid.ad&&. 

Paráqrato llnico. A r.caita dao qua trata ••ta arti<JO &ará. 
apl1ca4e. a•pecH~U naa ativida~a de pravan~o a cont:role da :t=. -=::-:~!o~~~-:::,.:0 ~lt.!':m.tanciu noc1v_u • outros 

A:l:t. ~7. E:&ta t.i entra •• viqor no pr&&e~ da trinta diu a 
put:1r da data c1a •ua pul:llicaç&o. 
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Art. 51. a-vogo_._ • :r.-1 n• 5-3~7, da 17 .t. ~rct <1-. 
lliWJ', o• art.a. 311 a 59 do .tw:::.to-olli n• 221, ~ ::a da t.vareiro <1-. 
1967, • o I ' ' <1o .rc. l" 4& ~i a• 6.931, 4-. 3l doo aqo.to doo l.!ill.. 

ll: .. ilia, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

República Fooerativa do Brasil 

CONSTITUIÇÃO 
1988 

EDIÇÃO ATIJALIZADA EM 1996 
(CONTENDO AS EMENDAS 

CONSTITIJCIONAIS N" 1 A 11) 

TtrvLoiU 

Art. 10. Slo bcDI da Unilo: 
I -os que am:a1meDic lbcpcrtcDCeme os que Ihclicrem a SICl" ~ 

n-as tcms dew>luw ~· ddi:sadasfronlciru, das forti
~ c<01lS!niÇCles- das vias fcdmlis de c:oiiiUI!icaçlo c à IX=• 
--ddhúdascmlâ, 

m - os lagos. rios e quaisquer correntes de água em rcrrenos de seu. 
domínio, ou que banhem mais de um Estado. simun de limites com outros 
paises. au se esteDdam a tcnít6õo esuangciro ou dele proveubam. bem como 
os teneDOS marginais c as praias Ouviais; 

IV- as ilhas fluviais e lxostres nas zonas linútrofes com outros países; 
as prnias marítimas; as ilhas oc:eânic:as e as costeiras. excluídas. destas. as 
áreas referidas no ut.. 26. n; . 

V -os recursos D3blr.lisda plataforma c:ontinenJal e da zooa. econõmi· 
c:aexcl~ 

VI - o mar territorial; 

VD -os temnos de marinha c seus acrescidos; 

vm - os pottnciail c1e caergia hidránllca; 
IX - os recursos minerai~,. inclusive DI do subsolo; 
X - as c;zvidadcs D3IWais subtc:riiDcll e os sitieM; arqucológiccc: e pré

IU<tóricol; 

XI- as tenas ttadidon•hnente ocupadas pelos indios. ~ 
§ 1• É assegurada. Qos lermOS di. lei. aos Estados,. a~~ Distrito Fcdcrai e 

aosMunicipios,bcmcomoaóqlosda-m-daUailo.panici· 
~DO...W-dacxp!onçiodepcUóleoooglsaalU121.dcr=msbldri
cos para fins ele gcraç10 de c:DCIIia elétrica e de outro1 ta:mSOI minerais ao 
respcc:tivo tmit6rio.. plaW'orma c::antíneDW. mar lerritorial auzooa cconami· 
ca cxc1usitt. auoomt ;' 6naDcc:ira poressaexploraçlo. 

§ 1• A faixa de até cca10 c cinqUenta quilO metros de largara, ao loogo 
dasr.om.iras..,.,...dcsqpraclacomofmade-é<ODSidcr.ldafim· 
damental pua defesa do tctritório nacional, e sua oc:upaçlo e utilização 
sedo reguladas em lei. 

Art. 1L Compete à Unilo: 

I -nwtter retaçlSc:S ccm Estados esanmgeirol c-participar de organi.z:a· 
~ inletuac:i najs; '• 

n - dcdua:r a guc:rr:1 e cddnr a pa:; 
m - assegurar a de!aa DBCioaJ; 

~; · IV- permitir. • cases previstos cm lei complementar. que forças ese 
trangeiras trusúem. pelo território aacioaal oU ade~ temporatia
mcllto; 

V-dcc:rclar o estado de sitio,. o c::slldo de ddàa. e a intcm:n;:lo ~ 
VI-autoriDr e fiscalizu a prodDçlo e o c:om!rdo de matc:rial bélico;. 

vn - emitir IDOOI!I; 
vm - administru' u l'CII!:tVII c:amb:iaiJ do Pa1J c fiscllizar as openo

ç&:s dt: aatarcta fiD:aDceila. esocria1menM as de a=üto. dmbio c capitaJ.iza.. 
ção, bem como as de :quros e de previd!nc:ia privada; 

IX - elaborar e cxccuW planos nacionais e regionais de Ol'dellaÇSo do 
território c de: desenvolvimento cc:onômico c social; 

X - manter o serviço postal e o c;orreio aéreo nacional; 
•xr- n:plorar, di'fPtDnt.ente ou tMdiank tn~torlzofllo, cone~~ ou 

~lssilo. os ~I'VIços tk telccomunicaç6es. nos tmnos da lei, que disporá 
sobre a Of'8anlmç6o dos serviçrn. a criDfdo de turt ól'gdO l'l!giJÚldOt' e outrrn 
aspectos institucionais; 

XII - apiOI'lJI'; diretamcttle ou ~Mdiarrk autorlzaçikl, concD:SiJo ou 
ptrmi$$do: 

a) os sti'ViÇos dlt nJdiodifosiJÓ sonon:z • tk sons e inuzpns; 
b) os serviços cinstalaçOes de energia eléttk:ae o~ cncr~ 

gétic:o dos cursos de Agua. em articu1açJo com os Estados onde se S1b.WD os 
-pot...w.~ 

c)a.........,....._acroespacialcai~~ 
d) os serviços de tmnsportC fcrrorijrio c~~ portOS brasi

leiros e fronteiras nacionais. ou que transponham os limites de Estado ou Ter· 
ritório; • 

e) os serviçal de lriDSpOrtC roclc:Múio imclaaldul1 e .in1c:macional de 
passageiros; 

1Josporllllmaritimor, fluviaisclaalstft:l; 
xm-~c mmuc:r o Poder Jol:iidárlo. o Minisláio ~coe a 

Oefcnsoria Púbücl. do Distrito Fccleral c dos Tcrritórial; . 
· XIV - otpDim' e manter a polfcia Cederll. a poUc:ia rodoviária e a 
ferroviária federais. bem como a pclicía QW. a polfcia miliw' c o corpo de 
bolllbcUos mililar do Distrito Fedcnl c dos Tcrrilbrioo; 

XV - org:mizlr e maa1ct 01 Jenliços oficiais de eadstica. geografia. 
gcclop c canog<aflade lmbilo--, 

XVI - CXClÇCZ' a dRfl.._.., ~ c:feílo iDdicaliw. do cliven6cl pú· 
blica c de prosrama de rídiD e tclcrislo; 

XVIÍ --IJÜIIia; . 
:-~xvm-pW>ejarcJli01DCIY"f•dcfcsa pcniiiiiOIIIOc:coaa•

dcspública. 1 · '"'"""IIJCCUCu i • n1w;t'tli 
XIX- iDsâtuir sistema aacioall de aa ·......,.,de RQIIIOI hidrlc:ol 

e dc::fiDir c:riterios de outcqa de dirtilol de :ICU ua; 
XX-OisôtuirdiJ<!riZelpuaoclcKaYoh ___ ba-

bitaçiD, S!DC'""'""' búico e WillipOUCI mbiDol; =-- priDr:lpiao c düelrizel pua o--de 
viaçlo; 

XXII - exccu11r 05 5CI'ViÇOI de poUc::ia maritima. aérea e de úontr:ira: 
XXIII - explorar os serviços e instalaçiks DUCieares de qualquer oatu.· 

reza e exercer monop61io estatal sobre a pesquisa. a lavra. o cnriquccimeniO e 
lepi : : menta. a inciustria1izaç e o com.Crcic de miDérios nuc;:lcarcs c seus 
derivados. atendidos os scguimes priDcípios e coDdjções: 

a) toda ativiàade nuclear em tcrritório nad:onal somente seri admitida 
para fins podficos c mccliaJ!JI= aptOYaçJo do Cong=so Naciooa4 

b) sei> rogUno de c:Ooccsslo 011 pcnnisslo, é autorizada. utilizaçilo de 
radioisótopoi para a pesquisa e usos mcd!ci.!!js agricclas.lndustriais c ativi-
<bdcsaoãlogas; . 

c) a responsabilidade: Qvi1 por daDos nuc:lcarcs indcpendc da c:cistCDcia 
dcculi'O' 

XXIV - orguUzar. manter c executar a inspcçlo do trabalbo; 
XXV-cstabcleccr as áreas e as ccodiçOc:s para o exercfcio da atividadc 

de garimpagem, cm forma assoc:iativa. 
Art. :zl. Compete priwlivamcnlc i Unilo lqislar sol= 

•EC"". 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 379 

I- direito civil. comoâal. r-enal. proccssual. clcitoral, asdrlo. mariti~ 
mo, aeronáutico, espa:ial c cf:O tr.lb2lbo; • 

n - dcsapropriaç;lo; 
m - rcquisiç&:s civis c militares. em caso de iminente perigo e em 

tempo de gncna; 
tv - águas. enctgia. informática, tdccomunicaçõcs e radiodifuslo~ 

v-""'""' postal; 
VI - sisrema mooetário e de medidas, titulos e gar.mlias dos mdais;. 

vn - politica de crédito, cimbio, seguros e transf~ de valores; 

vm-c:omérdoextcriore~ 
IX-dUclri= da polliic:a oacional ele......,.,_ 
X- ..g;mo doo portos. II3VepÇ<lO-= filMai. marllima....,. e 

..,._;a); 
XI -ldnsito e tmnsporte; 

XII- jlzidu. m:iDu, outros rcc:u~SC~t minerais e metalurgia; 
xm- nJcionaljdade c:fdadania e a:at:uralizaçlo 

XIV- popullç<les iJidlscou; 

XV-=-·~- exttadiçlo e expuJsao ele estrall
geiroo; 

XVI- organizaçlo do sistema .aac:icmal de e:mpzqo e coodiçOes para o 
=rcfcio ele poo8.-; 

xvn - organizat;lo jodiçiária,. do Ministério Público e da Defensoria 
P6blica do Dis&riW Fcdclal c dolf Tcaitórios, bem como orpnizaç:lo acfmiDis.. 
Uãtiwc~ostes:-- . -

xvm - sistema estad5tico, sislema c:artográfk:o e de geologia nacior=is; 

XIX-sistemas ele poupança. captaç;lo e garantia da poupança popular; 
XX- sistemas de: CODSÓrdos e sorteios; 
xxr- normas gerais de organizaçlo, efetivos. material bélico. pr3Dli

as, convocaçiO e mob~ das policias militares c corpos de bombeiro~ 
miliW<S; ' 

xxn- eompelénQa da pollci.a feder.al e das pellcias rodoviária e feno-

viária r-
XXIII - seguridade oocial; 
XXIV- ductri= e bases da ec1ucaç<o nacional; 

XXV- registros públlcos; 
XXVI- athidades nucleares de qualquer natu:eza;: 

XXVII- normas gerais de licitaç&)'e contraraçlo. em todas as modali~ 
dacles, - a administr.lçlo pública. clin:ta e - Uldaldas as fiu>daçOes 
instituidas e mantidas pelo poder público, nas di\usu esf=s de aovcmo. e 
empresas sob seu. conuole;. 

XXVIII-ddesa tcritorial, defesa aemespacial. defcsaiiWilima. defe
sa civil e mobi"nç;lo nacioDal;. 

XXIX- propagauda comcrcW. 
Parágrafo único. Lei complementar poderi. autorizar os Estadolale

gislar sobn: qucst~ espedl!eu das owérias rdacionadu"""' utiao· 
Art. 23. É c:ompetêo<:ia conmm da Unilo, dos Estados. do DiJirilo FcdcW e 
dosMlmldoiol: -

1-zelar pela guanla da Collstituiçlo. das leis e das instim- demo
cráticu e consc:n-ar o patrim6aio público; 

II- culclar da saúde e,_. pública, da~ e pn!llia das 
pessoas pc:mdoas de cH_dbvic 

m--oscloánncrdn. .. -e0UIIIllbeosdevalo<bis16rico, 
ardstico e culJmal, os n + 11 paisaps oammis D0táwi1 8 01 sftiol 
~ . 

.·iv-impedir a CV...O. adalraiçloo ·-""-do 
me 8 'de ouuaa beDJ de vaklt bisUrico. aztlail:o cu cultural; 

V- proparciourOIIDCÍOI de .,;.., i caltur&. à aloi::lçlo C i cif:acil; 

VI - pnxqer o meio ambicme e combater a poluiçlo cm quaJquct eis --w - presr:t\'U u Oorestu, a fluDa e a flora; 
vm - b:ae:l:ttlr a produr;lo .agropec:aizia e orpllizlr o ..... ,.,..;....,.. -. IX - protDCl'Vet programas de CODStruÇio de moradias e a melhoria da 

ÇQndiçOes babiracioll&is e de saneamento básico; 

X - combater as causas da p::ibtc22 e os fatores de ~ 
promovendo a Uuegraçllo soc:iai dos seron:s desfavorecidos; 

XI - registrar. acompanhar e fiscal.iz.ar as cocccssões de direitos de 
pesquisa e exploração de recursos hidricos e minerais em seus territórios;. 

xn- estabelea:re implanur polliiea de- pam a~ do 
trânsilo. 

Parágrafo tíliico. Lei complementar fi:wá normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federnl e os Mnnicipjos. tendo em vista 
o equílibrio do desenvolvimento c do bem-estar em âmbito nacioaal. 

Art. %4. Compete à UDilo, aos Estados e ao Distrito Federai legislar concor· 
rentemente sobn:; 

1-cfirei!o- finaoo:in>, peni!c>ciário. .,-.,e wbanlstio>; 
n - orçamc:oto; 

m- juntas c:o~ 
IV - custas dos serviços forcases; 
V- produçlo e coaswno; 

VI - florestas,. caça. pesca. fauna. conse:rvaç:3o da n.atureza, defesa do 
solo e dclltCtliSOS a.atwail, protcçlo do meio ambicnle e amtrolc da poluiç:lo;. 

W -~aopolrimôaiohislórico,a>llm1l,-. -epoi
sagislica; 

vm - responsabilidade por daDo ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e dUcitos de \'alor artfstico. estético, hislóric:o. turistico e paisaglstko; 

IX-~cnltura. CIUiDo e desperto; 
X-~ futrimnmemo e processo do juizado di: pequenzS causas;. 
XI - pmctrli.......aos em matéria processual; · 

xn-~soeiai, ~eddcsadasalide; 
xm- asftst!nciajuridica e dc:f'eDSoria pública; ,·: 

XIV -pra<o;lo eiD!I:ploçlo IOCial das pessoup:ltldeas de~o; XV -pra<o;loiiolb:iaei...,._ 

XVI-OTJ!!'""- p!OIIIiu.-e-das polláas eivir. 
§ 11 No .!mbilo da Jegislaçlo '""""''"""" 1 """P""'nri• da Unifo ti

~aestebdeccr :aormas gerai~. 

§ 21 A <:OlllpCitDcia da Unifo pua legislar - """""' gellis 11!0 exclui • i I : • e wptemenru do& Estadol. ' 

§ Jt'Jnexisriodo lei 1i:dcral sabre DOC1DIS gerais. os Estados ccere:crJo. 
, t ,,. · • legislativa pleua,. p11a au:ader' a mas pcalliuidlclcL 

§ 4• A supc:rvcui!acia de lei fcdcnl sobre D0tm11 p:rais sospc:ode a 
dlcicia da Ia CSladua1. oo que lhe farco-.u.. 

CAPfn.wW 

Doo EsTADOS F~ 

····························································-················ 
Att. :z6. I~ eatlcOI bem dOí ESiãdõi. \ 

1- os qu. superilciais ou-··-· -=-e em 
clep6siU>. .-.-.-. euo. na t1xma da lei, .. - de-da 
Ullilo; 

n -as 4m1s. :aas ilha oc:dDicll e costcim. que esDverem DO seu do-o 
mfDio,exduldaaquelaoobdoalliDodaUoilo,Mmlidpiolouta=ilao; 

m-a ilhas fluriail c Iacasttis 2110 pa:• à Uailo; 
N- u tezra cb'olutu DIO c:omprrmdid:ll eaua a da UDilo. . 

LEI N~ 1.1171, DE U DE SETEMBR& DE l99ll (') 

4 5~ Aámitir·se-4 o litiscoclsórcio facultativo entre os Ministerios PUbti· 
cos ~ Uni1o. do Distrito Fcc!cnl e dor. Eswlo5 na dereu dos intefeQI::S e 
direitos de que- cuida esta Lei. 'f" 

§: 6? Os ór11ios plibliCOJ!e&ititnadol' poderio tomar d05 int~ c:om
promw.o de :I.JUStamento de sua eonduta. i&s a~lénc:iu lepzs, mediante comi
nações. que ta :i dícãcia de titulo c:o:uuvo quajudid&L 
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DECRETO N.• 19.<m" - DE li DE MARÇO DE 1977 

PROMt.rt.GA A CONVENIC'ÃO INTERNACIONAL SOBRE 
RESPONSA.BILlDAmf. CML EM DANOS CAUSADOS 

POR POL'OII;Ji:O POR OLEO. 1969 (t) 

O Presidc:ntl: da Rc:púbtiu. llll."~<cndo o Conareuo Nadonal aprovado pelo 
Dorado Le11slati•o n." '"· de • .* wtembro de 1976. a Con .. cnçlo lntema
cion:d sobre Re5J)OIIsabilidaélc CPi1 cm DaN» Caw.adot. por Poluiçltt por 
Olco. conc.lu~ cm Bru-.;elu. a :zt de novftl'lbro de: 1969; 

E hnmdo a referida Cmrooalçlo cntr.ado cm •i,or, para o Bruil, cm 
17 dll' março de 1971, nos te~ de seu <~rtlJO XV; dKft1a: 

Que a ConYcrsçlo, IPC'JIA #lllt ~;Opia ao l'fe$Cmc Decreto, .cja cJ«vlada 
e cwaprlda tJio 1mcrnamcntr ~ Mia M ooml:m. 

COI'IIVENÇ.I.O INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL 
EM DANOS CAUSADM POR POLUIÇÃO POR OLEO. 1969-

0s Esuclo5 Pann da ~ ConYCn;io, 
CO~mta dOs tJJCOl de ,JIIIktiçlo cnados pelo transporte Marltimo ln

tcrmuaonal de ólro a ~trand, 
Con.cncidos da neceuldade H JUa•uir um=~ inclcniuçlo adcqlll!da b 

pessou que vcl\h.un a sofrer ._ calll.l.~ por poluiçio rnultar1tc de fU&u 
ou dcscarp~; de 61C'O pro•c!lil:laE dle navio~.. 

Dcs.r;o- de aclor.r resru 11: proca:limento:s unifcn-mcs rwm plano intcr· 
nacional para IHfinu: u qu~ de respo!Babilida.dc c p.rantir. lt'm UI is. 
oeuiúel;. uma n:pu.-ção cqüi.-a. 

ConcOI"dam no que se scauc:: 
An.. 1." - Para 01 fim. 1111 Jlft)Cnlc Con•rnçlo: 
1 _, ""Navio'" &iJnifk.a toi:l• cmbaro::açlo maritima ou cn~nho marítimr;o 

nut~,n~ntc. qualqu.:t que K'Ja o •· que tr.ruponc efcllvamcntc óleo a jj:rancl 
como çaqa. 

2 -""Pessoa" ti11nifica Ioda pn.soa f"Wa ou jurldta. de dir4:ito pUbliCO 
ou de direito pcna<lo in~:klindo - &ado c ~;uu toubdivi$oÓc'l po:itk:u. como· 
Litucioaa.il. 

.4 - "Pro~ictirio" 1Qtnif~ a petloOI ou pa10u n:'IIRirada• como pl'o
prictlrio do na .. io. ou cm fala • matrktlb. a pcsaoa ou pnsou que lCcn 
o aa'W'io por prop~iedad.,. Toa..;;.. ftOC QSOll. da um tta•ÕO de propned:adc ok 
um Estado c o~do JIOI' ar~~~~ CPmpanhia. q_,e, aeuc Es.tado. é I'Clti..Crada 
como operadora do uvio., o ~ "propr~irio"" desil.na csu companhia. 

4 - "Esc1do de tejiiU.UO Oe •vio- loi~nif~a. cm n:bçlo - ~"'~~~ rc
•l!lõb'.adol. o Estado no q\111 o ...to tiver lido rq:istrado c. com rcbçio -
~~awklc do RJEft.tradol. o ~ a.ja blnGrira o naw.o arvora. 

$:... '"óleo"' lillnma quaiQia óleo ~teme. t:aJr; c:nmct roeu~ ~utn. 
4lco combustiftl, óleo dind ~. óleo luhriricantc c óleo de b:dc-t:.~. ~,~ucr 
tnnsponackJ a bordo de- um - comn C:lflE:I C'la Clof;~"> tanqiiC\S de- um rr.:~viou. 
q!M"t nos tanqun de- romb.ntio:d '*'-'IC na.na. 

6 - "Dano pur Polu-çio· .õtl:nifica pcr(b cou d::ann. c-:u.r!o:ld'""' ftll"ll doo 
uYiCI lrampnnadur de- ólcu. JICII" cnnr:.mirr.:~l:lu rc..ullamc de um derr:.mc" ,.,.. 
desc-:.r~~:a ok ólto li<> nõ~vtu o.mck cucr q~~e PI"""". OC:Cttl'ff C""C" de-rrame ou iJC"ooo 

,_. C' Jfk:Juo ll <.:""''' ...... ~ .. ("IIm fftftlr.J: ... rtrc"'W'C"t"I'W'õl., C Olllfóllo rtcrda~ 
.,-.or~>J~n• ... 1·:~~•~:uh,.. ror•r ~...:~., aah&J:.., f'lfC"W'C"nU'W':I~. 
,.., 1 - ~Medtda., Prc-'W'C"ftiiYól~- llir:ni(rc.;r qw""'!ucr n1c-dld.1.,, r:.~~t..:.w•·•~. l<'nl.l· 

p.•r quo~J.,.,K'r f'IC'"' .. ':II õlr"""' MI" nctlrfi.Ju um '""!demo:. VJI>:lnd" rrcvrnu ~·~~ 
J.J~'"'t1.&t 1> dartto COIUl><.I&J" Jl'tla JIOIU)\".1.11. 
""' ,. - "lru:uJcnte• ,.;~nih~:;r ••• f.&*'' nu c.~m1unuo do: l;rhl"o 1.1111: ~~ ;r IIII.""'"'"' 
•"''j:~tn-e -~:;;;~1~::~ c:r:~~= !""~~~~~ .. M.:mttma C"nn~uJh'W'õl lnttrr:u· 

u·r"~~";~·- A JlfC"C'ntc C"nrnC"~~~:iiO ar:r• ~arlir::ut:s .• c•dut~iY:unc-mc. :1~1!1. d:t· 
..,...... c,:~uQdt"" rw• tc-rritOik•. inC:II!IÍnd<.• " mar cc-trrtot1al de um .!:.illõldc> C••ntr:t• 

urte~~.~.~r~::a~ ~~=-~"'~'=~d~:-;:,z;;~~:..."; ... m;nr,.~:~::·~,~~~~ 
f""JI"~;iria e:Jn nawio no mo~ dn incidC"ntc. ou ~ cs incidcnlc- ronJ~c 
ck' ulft# 1uc:nillla de fala&. no _,IIM'ma d!l pnmcim falto, wrã rco.pondvc-1 
JOt"' QUIIQIIC't" dano por paluiç'ID cauaado por ólm q~ lmh:. skkt dcrramldl.• 
001 F-ô~~~ir~ ni':"'~ coomorn:::!í' .= ~':.:!c~~·polvi'"ln 1e ~(>-
.,.., QIIC O dar.o: 

a) rnalr~ de' um aiO de ,.ura. de hctllilidade. de uma JUUT:l ciwiZ, dc 
u!M inwrn:,çlo ou de um tcna.cno na1urat de carirtcr ncrpclanal. iM"Yit;i.
m c itrnilliYCL DU 

bl n:sullou totalmfllte de u. ato ou ornildo pr::aticacSCI por um 1~rcetro 
com tntcnçicJ de PfOduziT danm. ou 

c) multoU imct:ralmmtc de J~C~~Ii~"da nu de ato pr~judlcill de um Gto
Wf1'(' ou de outra aldoridadc 11:1ponsiwcl pocla manutcnçlcs dC" farói$ ou de
outros au:..Diol li ~vct:~io •. ne CUf'Cido cJnu f~lo. 

J - Se o propnetino ~ que o dano por polviçln cm 1ua to.alida<lc
il'U cm parti:. acja dr: una ato c. amiulo fato com lntcrw;Aet de causar danos.. 
pda pcuoa que ~f~ eu.n....d.- ou de ne,:liJlncia deu. peuoa. o propr~
tirio pode .er daobripdo: ftll -.to ou cm !'llnc ck 1ua rnpoM&bilidade pata 
cem a cilada pc:IIOir. ' 

4 - Nenhum pcdído de ir*niuçlo por danoa DOI' poluiçlo poderá ser 
formalizado conlra o proprietilio de outro modo que nJo teia b.a.-.cado na 

:=': ~"':'~:'.~':: ~ ~~~~~u:!:"r.q';n:'::u:a ~u~~ 
JSO.proprictiriD. 

5 - Nenhuma d.ilpollõÇio .la praen'- Convcnçio dncrir prcjudkar n di· 
mto de ~ dO proprictit:• conua tcrairoc. 

Art. 4.• - Q\llrndo 011 ~ ou c~nea,... de 61co K c:llo c-m mais. de 
wn urio e dai nsultam da1101 ~ poluiçio, 01 proJ'rietjrior. de todos cn; 
n.arioS cnYOiwidna Mrlo. a llllo .,. que noner~ de acordo com n aniJO 
J.•. ~liclariamdle. raooadvc!. IIC!Ia totalidade doi da.- que 11'io pnu::am 
w ruoaYCI!Motc dtvidweia. 

Art. 5.• - J - O pn:lpt'iniáo de um UYio tem o din:i1o de limitar sua 
mpoasalrw.dc. - 1- da flfC:Knlc ConYCnçio em rclaçio a um aciden
~. a um monUIIIIC lOtai de UIJt ir~ por tondarda da tonclallem Oo nawio. 

Toda~a- &IIOfttafttc loUI cm ncnham CIIO podCTi c:•c:cder a·210 mt· 

~·~~ 

:z - Se o inddcntr tiver ~o produzido pot uma falta peuoal do proprie
tirio. esse não podcri ~e brndlciar da limitaçio previs.la no parã11rafo 1.'" 
do p~tr ani-". 
l- Para aprovcru.r o bcMfkio da limitaçio ntipulada ao par.ip:ralo 1."" 

~~:: r:Fmit~ :-:'::t!~~~~~:.ii~i~m~u~.~~;::aou~!a~:~, :;; 
•u•oridadc c:ompcterl~ de Qua).qUoCT urn do$ Esl1dos Contralancn. nt1 Qlllrl a 
aç1o jtldlcial foi iniciada com fundiiiiC"f!CD do an.ip:o 9."'. 

O fundo pode ICT c:omtiluldo Quer por depOsito da sotJia ou por ~~n
uçio de uma p.rantia banQria ou ainda por q1.1alquer outra prantia QDC 
ae1a •~itivcl pela Lqil.laçlo do E.sa:ado Contratante l!m que for conslllufdo 
c Que seja considerado adequado pelo Tribunal ou por quaiQIIt'r outra aato
rid:ade c:ompc1entc. 

,. - O fuado Rrá diatribuklo cnuc- 05 n:c:i::amantn proporcionalmente:- -
monturtn du ~iYindic:açc}cs. nllbdcddas. 

S - Se. anta 4lr d~ribuiçio do fundo. o propriel:irio ou qAiqVCI" dc
&CUI ~epollc. ou leUI Aacnta ou qualq~~er outra pcuoa QUC tcntla fo~ido 
o s.cauro ou oaua aarantia finanocira tiwer. como multado de um inc:idnll~ 
paJO uma indtftizal;:io por dano& por -poluiçlo, deYerl.. com rdaçlo à quantia 
QIM" tivn pqo • .1dQuirir piX' wb-JOiaçiO M din:iiOII que a pc:uoa auim com
penuda poderia let JODdo de ac:cN"do com esta Convmçlo. 

6 - O dircilO de sub-ropçio atabdecido no patipafo 5... do pn:scnte 
anilO pode llmWm ser ncrcldo por ouua peuoa que nlo as ali menciona· 
du. no que c:onc:nne a qualQvtr quantia di c:ompem&çlo por Oanos de polui
çlo que pockria ler paao. com a i"CSW't'a de que tal sub-ropçio t pc-nnilid.a 
pda Let.i~açlo Nacional .~rplidwd. 

1 - Quando o p:oprid4rio ou qualquu ou1ra pessoa C"ltabekcc: que pode
ri Kr c:ompdjdo a pap.r, postcr~ntc, no todo ou cm pane. uma QU&fttia 
de compcnuçlo pua a qual 1&1 pns.oa podetia ter acudo um dktito de: sub
·copçkl cm virtude doa P'!r.i&rafos 5." ou 6."' do prCS<ente artiJo. K a iftdeni.. 
nçio tinuc lido pqa aaln da dAtribulo;lo do fundo. o Tribunal ou ouua 
autorid::adc compctcote do Elt.ado ondf: o fundo for con11i1uido. pode ordmu 
que uma quantia tlllic:Xntr Kia prD't'i~Driamccltc raenada par11 permitir .a 
1ncueuado fazer .-alu, posteriormente, lUa n:clamaçlo contra o fundo-. 

I - As n:clamaçt!oa n:l11ti't'a1 ls dnpa.a5 ruo.vrlntrntc rulizadal ou os 
~ac:rifidot. le-iloa 'WO!uotan.mcntc pelo ~~~:optietirio com o fim de CYitar ou 
zniniminr otr da~ ck polutçio fi1:urario cm iaualclade com outtU rcdanlao 
ÇÕe& COMra o fundo. 

9 - O fr&DCO mcndoftado nntt: aniso i unaa unidade coftllituJda por 
ICUCOta e cinco miliarunas e meao ck ou.v ao titulo dc nov.:c:rm01 miláimrn 

"'·~ O montante menc:ioaado DO parQ:rafo 1." do preserue artiJO JCri canvcr-
lido na moeda nadonal do .&lalio no QUil o flUido cle'toe: &cr comlituldo: a 
a!DYcnlo wri dctuada ck acoroo com o valor o!icial dn:ur moeda rm rda-
Çlo i. unidade acima ck:fúúcla. u dala da canst.huiçlo do filado. '-

10 - Pua os fllll do pn:s.rme artiao rnl~ por tondlrrcm do ftlvkro 
a IOI'Ida~ liquida de 11rquaç.lo •crncida do ,.oh.unr que. em virtude 01 
!Ef.p;t.ço. oc:1.1padol pela praça de zntauinu. 1C"IIha lido dedGZiOo da IOrlda.,.:m 
bn111 de arQUC:ao;io para delrrminar 11 landaacm llquid• de arquaçio. 

No c.uo de um uvio cuja tondaiJCdl nio J105U w medlda pclu resras 
&Onnail, ckYcri da ser CIOIIIKicrada como lendo ..,.,.,. do peso cm IOacladal . * 2.24() Utwu de 6lcro que o aario for capaz de transponu. 

11 - O !'in:urad~>r ,,., coutt;1 .,_..M>:t qur rtt•....,. a r:;mamm ftnõ~nl:c-lr:t IIC"fOI 
"'"'"'""".l;1 ll ~~>n~tumr um hrnd" tk ~CC'Irdt• Cf'l'll a prcM"nlc :ttl111n n:~ .. me~· 
nt:l' l"und~~;oico- c- com C'l!l. meoo""""'" c-fc-no~"> C'tltnn 'C" u tne'lmc> f~o,c Cf'nMIIUid,, 
~lrt f'rtO!'fiCIMtl'. 

1~1 fund" fi<'~C ...::r t:<'n'lllllid" me:omr• "" ~: ..... , dr f;rlra ~ .. '>(0;11 dto pn>· 
rri~;\ra• m:.•. o. .. -..•n•mu~~:!oco o,!(> ITM'llrlll> n.:ie> rrcludiCóiTIJ No dueure. d1"' rc-cl:a· 
m:.n1co. l."•>nlr;r t• pmJitiC"Cõ~r«> ck> ft:lwin, 

hl1 lo." - I - Qn:Uidl>, ,:~p><. a inci.Jentc-. o rn•rorict:irK'>. dr :~ .. "l~rJJa com 
" ~nij:r> ~." t:t>molitulu um fund~ c ni:J h:~llihlado a limitar Mia rC"<or>art!l.:l.hilj.. 
&Jade: • 

nl nc,.hum dircir(> à indcnit;J.Çir(> por daft<>!; ·pc>r Jl("1uiçio r~ultante du 
ino:idcncc f><l(lcril wr ncrci(!(> M'lt>t"r aulrD' bens dtl pmprlrtárit>: 

to) c> Trittun:d tln outrA alll(>ridadc cnmpctr"u~ de qualquer &l.:ldo Ct~n· 
tratante dc-vcroi. c>rdcn:~r a l1tocraçlo ctn nl"tt> ou qualqutf" (>UtrC'I toe-m f'C'nC"n· 
centc aa prnprict:ino que tenha tidrl arrntada cm !ICJ!Uid.a ltr açlin de rc-ro:tra· 
çict por dar~as. ~ POiuiçia caLIS:l~ pela ~ inci~en1r e. dn tnC'ICII'I 
rnockt. dC"YO!rà liberar qualQuer cauçia nu outra •arant11 dcpolll::ada para 
C"'litar tal penhora. 

2 - AI dbpo$içõn prca'd~ntiH' sn w- arohcam. tod:l ... ia. w (> :autor d::a de-
manda tll'er aceun an Tribunal que comro\a o fundo c- \\C o fund(> pt.rder s.rr 
detr•amct~tc utilizadr~ para cotorlr a drmanda. 

An. '7."- 1 - O proprict.írrio de um l'l:IVin ftlti~trado rm um &lado 
C"onlrat1ntr c que tran1pone mail dr 2.fl00 tonelad:t!i. de Olco a p:ranc-1 ~Coma 
car~ dcl'er.ir raur um M'JUto ou outr:t J&tJnlia ftna,.ccira. tal ~mo ~luç.Jro 
banc;Uia nu ccniflcad(> emitido 1'01 um fundo intnnacion.al de indcnr:r&~;:;at~. 
num montante fixado pela aplicaçlo ckl!!. l1m1te1 de rC'Ipe>nubilidadc prcvisto5 
no sn.iJa !1.". ·p:~r.irJlr...to 1.", com o fim. de cobrir 1111 respans.abilid1dc par 
d111t01 por po]uiçlo, conforme •• dispos,ç6d da PfCS<e!l'.e ConvC~~Çiet. 

2 - Dcvcrã ser emitido para cada n:avio um crrt,ru~ado que attlott que 
um SCJUto ou ~~:aranria i dlidl de acordo c:om as di5posiç6n d:t prctentc 

Con;!d1:~ilido nu 'W'iudo pela autorMfadr compoclcate do E11otado de- n:p:Cslro 
o qual deve se aUCJUrar de que o nPio satisfaz ac dt~pnsiçõts da paraatr:tf(> 
do prCSC,.IC' .IMÍJ:O. ' 

o certif"='ado clcYCI'i su feito dto a«>tda com o mc>dclo anelo e conter 
a& M'JUintn infonnaç6es~ 

al nome do navio e I)OftO de rCJAirn: . , 
b) nome c loclri cio principal Htabelccimrmo do ptOpriC"drio; 
cl tipo de Jarantia~ 
d) nome e local do principal nubelccii'I'IC"I'IIo do Sctcurador ou de outra 

t~CS~Da que di: 11 ~tararl1ia c. 1e a ocasilo w aprncn.tar· o local dn ntabcl~ 
à!Mftto cm que los IUb&cnlo o ~ ou a C"oaranna: 

e} o pcrlodo de 'W'ali<lade do certificado. o qual nlo pederá c-,.ccdcr o do 
Squro ou da Ciarantia. 
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) - O «rtri)c:_ado dcveri ~ emitido na lini!UI ou li~~uas ofiC'iatS d~ 
Estado que o rmtte. ~ a lin,:U& utilizada nio for o int:IC<. ou franc:~. Cio 
teKtO dcvni c:onu:r uma uaducáo numa cksus linatu.s. 

" - O ccnific:;~do dcvcri ~ adiar a bordo do navic> e uma cópia de11cra 
$Cf d~itada junto à autoridade que; pouui o n:111Uro de matricula do navio. 

~ - Um :5Cturo ou ouua ,:arantu fina~ifa nio satisfará u dlJpOSIÇOXs 
do prncnt: an1110 w: seus efe-itos cesurem por razócl; outrat- qur nio $Cjll o 
térnnno do pctiodo de:" Yalld.ade 'ndiado no unific•do na apliaçio rio f 2.~ 
do prrsrnte aru,:o. antes de c:tpirar o pruo de uê:J. mnn a a:uu•r da d••• 
cm que um aYit.O préviO tenha aido d•do à autortdade citada no f 4.~ do 
prcs.entc anaJIO. a menos que o certificado nlo tenha sido rntituido a nu 
auroricbde ou que um novo cmtficado Yálido nio tenha aido cnut•do antn 
do fim dcuc prazo. 

As dUpo~içõr's prcudtl'ltts se aplicam do mesmo modo a quaiQurr mod .. 
!::a:o ~~~:'a~'i,:.'ranua hnançeira Que nio ma~~o satisfaçam .. , diiPOI'" 

~ - .0 Estado de rCJistro dcveri. -ab reu.lva das d~ do pte· 
sente art~J:O. dctermon.-r as condições de c:rrullio c validade do unificado 

1 - ~ ceniflcadcn emitido& ou Yisadol Klb a rcsl'Oft'J.bilidadc de Um 
blado Co~tratanle sedo rn:onhcc:idoa ~ outro& EstadCM. Contratantes para 
todos os ftm d1 Pf~C Coa~. e aerio a:nWckradol como tc>ldo o 
mesmo valor do• certificado& por des mesmos err~iti601. ou willdol. 

Um E:stado Contratante podcti. a qualquer momento, c:onsultar um Esta· 
do dr rca1stro para m:u:a de pomos. ele: vbu qWinto à opiailo dele 1 rnpnto 
~c ser o Star:urador DU O•ra.nt\dor e;onuantc do Ccnlfic:acSo, finano&'iramcnteo 
•nc:ap:u de raur face às otwipç.}ct; 1mposta1 pda Convcnçlo. 

ts:- Q!-lalquer_pedido de lndeak.açio por daneM oriundos ck pohdçio podr 
ser form;ahz•do ch~etiii'M'nle conua o Scaurador ou a pcuoa de onde rmana 
a pr•nha fanlfSCCl!a que cobre a respomabilidldc do Pf"OC'rictirio ~ra com 
os dano1 por polwçlo. E~ tal. c:uo o ~m1JMiado pode. tcodo OCOI'I"Ido ou 
nlo culpa_ pcuo1l do propr1eúno. bcncflcaar-sc dos lim•tes de rnponsabilkll
de presa-ato~. no parbrafo 1 ... do anit:o V. O demandado pode. por outro 
lado, se PfC".-l«er dos ~lo;t de ddC511 de que x valeria o proprictjno, 
exa:tuados m. postos cm UQuidaçio ou faiCnc:ia do propr~ú». Além dJUO. 
o dcmand1do pode se prevalecer do fato dt! ~nem. 01 dano~ por poluiçlo 
rt:R~Itames csc uma falta intcneioniJ do próprio proprieli110. mas ftio podnl 
se prnalecn- de ~hum cSO& outii'OII mciol de defesa Que pudnscm ,... invl'
adOI numa açio mtcn"da pelo proprirtúio contra m. 
dla~l:'::nd~cri, em tociOI. • ca&OS, obt.-r o proprietário a Mf' 

'll -Todo fulHSo corwlluido por urn ~ot~~uro ou outra prantil fin.-nceira 
de acordo ~m Pl!ip-afo 1." do praen~e afliJO acri disponiYd nchaiYIIftM'ft
tc para cobnr 11 uw:lrnlzaçkt; dnidaa em vtn:udc da prftenle Coaveno;lo. 

tO - U~ Estado Contratante do deve pcnnitit" que um nsovio que arvore
a wa. b~lta • .o qual se aplique ea.c an~. opcno eomct"Ciatmente ~tm 
=~ um cmifludo cmiaido de acordo com o part11rafo 2 ... ou 12 deste 

11 - Sob rnsaha 4u di5poaiç.5n do prnmlc an:i110 ada Estado Contrl
tantc dt't"Cri uaepar. ~ acordo cana 11ua lqillaçlo Ndonal. cn• 0 ICf.UTO 
oo outra _•ara~tla finlncan do padrrafo r.• do pruettlc anito, cubra qual· 
quer nav.o KJa qi,IJ.J rcr o seu local ck rq:i•ro. que mue ou 11111 de -
PDf1.01 .cu que chcaue oa deixe «Tmiftll occlnteo klcaliZido m Mu mar 
tenitonal. caso lrU15pCirte d"etivarncate mail de 2.000 toncl1du ck 6tro a 
11tUid como carp. 

12 - Se um n&Yio Que for propriedade do Estldo. nlo ntivu cobeno por 
um. lllfUfO CIU outra ~:arantia financeira u dis-posições pcrhnmrn do puyntlt 
a~ a ele n.lo w: aplic;ua. _ 

E.sw: nulo. tndãvia. dtve pos~ulr um ccnlficado rrnitido pelas 1utor1d1dcs 
cornpctctUrl do Estado ck mltric:ula. atnt1ndo que ele é propricd1de ckSK 
Estado e que SIJ" rcsponYbilidadc c&li coberta dmtro ck>a limites prcviatos 
no pari~~:raro 1." do aniao V. 

"Esse" ccf1ificado dCYeÍi scf;Uir, &anto q\Jitlto po.sivtl. o modrlo prescri1o 
no parii!Tafo 2.• dutc artito. 

An. 8." -Os d~rcitoJ l indenizaçio previstos pela pramtr Convcnç:lo 
prucrc..-erlo drntro de t:b ano:s apói a dila cm auc ocorrrr c dann. 

ContUdo. em nenhum caso uma IÇio poded icr propo:stl apó:l. 6 I&JJÕs 
1 p•rtir da data do incidemc qur oea~:~onou o dano. 

Quando o incidente consistir _de um1 ltrie de ()C9rrfnc:ias. o prriodo de 
6 •nos dcvcri ser contado a p.an•r da data da primeira das oeorrtna11. 

An. ~.<· - 1 - QU1ndo um incidente tiYer çauaado d.aao por pall.&içio 
num trrfltórlo. incluindo o mar trrritorial de um ou mais E:atad01o C:O.tra
tantn. 011 quando cm lal território. incluindo o mar lf'tntorial, 1011m l.Cima. 
da! medada~. prrv_cnuvas para. evitar ou mi.rlimizar o danto pcll poltriçlo, as 
açocs para andenJzaçlo 10mcntc poderio ~ impctrlld:l:s nos tJil:u.mais dala 
ou des~ :Estados Contratutes. 
razo1veÍ~i!t~r:~~d!~~; ~ deveri ser comunicad.-. deauo_ ac wn PIUO 

2 - Cada Estado Coftúâtantc deveri 1e aWturar de que aeus tribUIIIis 
sio competentes para COIIbec:er tais açõu de iadcniuçlo 

3 - A~ 1 ~nstiluiçio do fundo de acordo com aa 'dispodç6a do at1J.. 
110 V. o~ trJbUnllS do Estado 011de o fuDCio for conainddo ~trio 01 úa\cos 
~~:':cf~::.ara douumu sobre todas 11 qUC$t6n de panilba c de dlsuibUJ-

~· 10 - 1 -Todo jul~~:amcnto de wn uibunal compctcnlC. cm virtude 
do •rtJSo 9.•, que é e:tecut.hcl no Estado de ori11em onde nio poua tllli:s 
~~.:~~~n:taun~c. r:~=: ordiaino. Kri. reconhecido ena qullquu outro 

1) ~ o iula.atnento tiver lido obticlo fr~udulentamcmc~ 
b) se o dcm.andado nlo livcr lido lld'ICT!ido cm tc:mpo razoivtl c nlo ti

ver tido plena oportunidade de apresentar aua defesa. 
2 - Todo Juhtamento que for rceonhecido ena virtude do oar.iarlfo pri

meiro do presente an.iao, wri e:aecuti.vel em cada E:stado Conu.atamc <la4e 
que as lormalidldn exltidU no citado Enldo lmham lido Mtilfcitls. 

Essas formalidades nio permitirão. quamo ao mérito. a n=abcrtura do 
• gt.O. 

An. 11 - 1 - A1 dUpasiçbcs da presente ConYcnçlo nio $1;' aplic.-m 101 
navios. de cuena ou a outros navios pcnenceDtu a IDD Estado ou eJ;plorados 
por ele r utilizados, aa época con:sideflda. 10meme cm serviço nio comnc.ial 
do Estado. 

2 - l'olo que c::onc::crnc aos n1vios perttnc:entes a um Estado Conttltantc 
c u\ii.UadOIO pua rm.. comc~iai:s. cada Est.do :u:ri p1U$ivcl de:_ sofrer demln
d•s face U juri~cUç6d aponcac1al no a:ni&o 9.~ e devcr.i. renunaar a qllliiiQucr 
ddc:su de que: pocic:ria se preo~alceer rm •ua qualidade de Ea•do wberano. _ 

An. I:Z - A ptiCIC!Itc Convençlo aubstitui as Convenç6cs lat~cionau; 
que. 111 data em que for 1bcna 1 auin1tura cstci•m em Yi&or ou 1ber!U 1 
1ssin1tura. 1 ratiiicaçlo ou 1 1dtsio. mas JOrncntc na medida em que eua:s 
Con.vtz~,Ç6cl este)un em ccmfli.to com ata. contudo. nada neste anito afcta 
.. obriaaç6c:s 41» Est:ulol Contratantes para com os nio ConttllantC'S fia: 
a t•i:s COnvCDÇ6es 1n1cmadona~. 

Art. 1l - I - A -pn:scnte C.:onvençlio pcrmaneccri aberu l aninatura atE 
31 de dezembro de l'J70 e, nn 5e~:ulda, pcrm•ncccri aberta .t. adcsio. 

2 - Os Eltadol ~ncrnbros da Or&ani:caçlo das Naç6n Unida~. de qua\queor 
de suu AJi:ncZas Espccialttadas, da A1i:ncia Internacional de Enersia At6mi
ça ou que aejam partes do Estatuto da Corte Internacional de Ju111ça podem 
tornu·se ParteS da pr~ Convençlo por: 

a) "'!natura Km rcuaiva qualllo l rllifia.çlo. adc:slo ou aSJTOvaçio; 
bl amnatura sob reua.IYII de ratificaçlo. accitaçlo ou aprovaçio s.eauida 

de ratilicaçlo, aceitaç:io ou aprovaçlo; ou 
c} adelio. 

Art. 14.- l - A. r.atificaçlo, aceitaçlo. aP{O"IÇio ou adrslo .se eretua 
~Z::f.to Ô:a'!f..,!:j:,umento, cm boa e ck'jida fcmna. junto 10 Se:crctá-

2 - Todo instruaiemo de ratitiçsçlo, la:itaçlo. apzonçlo ou adtslo 
depositado apó:s a Cltrada em. wi&or de uma emenda 1 prescllle ConvCDÇio 
o;-om rdaç.lo a lodo. 01- Estadoa i' P•rtct- da Conven~. 01,1 apõl o cutnpri
mc:nt~ de toda1 11 znectldu .P*f1 a catrada em vir:or das cmtllu:lu eom rtlaçlo :r. c::a:.a~adol. f coasiclerado como IC: apli<:ado l Convençlo modificada. 

Att. t:S - 1 - A presente Conven;lo cnua em vi$or noventa diaS após 
a data em que os Govrrno~ de oito Estadoa. cin1;0 dos qiDis representem 
Eslad011Cftdo c.ada um pelo menos um mllhlo de toaelac1as brutu d• arquca
çio em navio tanQue a teaham usialdo sem n:sci"'''U quanlO à tatificaçlo. 
a«.itar;io 01.1 aprovaç.lo ou tcnhlm depoaitado in:suumentDI de r•tificaçlo, 
aceitaçio, aprovaçlo ou atkslo jlmto 10 Scue~ral d1 Orpni:r.açiO. 

2 - Para cada Estado que ratiflqur. ac:cite. apzove ou 1dita postcriof* 
mea.te 1 Con"I'CDÇlet. ela eatrar.l em viaor noYmta dias apól o depósito por 
esse Estado do instrua'lentO apJ"opriado. 

Art. 16 - 1 - A precaue Convcnçlo pode xr dmuaciad..M por qualquer 
um dOI Estados Contratantes a ~tfr da data em que entre cm Yi&or para de. 

2 - A denúncia seri efetuad.a. zntctiante o depór;Jto do mstnamcmo ra
pcaiYo juntO ao Sec:retirio-Gctal da OI'Janiu.;lo. 

3 - A dcrulncia. pauari a ter etoto um ano &pós a data cm que ror 
depositado o rapectiYO inStrUmento juntO ao Secmirio-Ocral di OrJanizaÇlo 
ou ao lf: expirar um pram mais kiDIO que poder.l ser esp«U:k.ado DC:UC 

im;UUmaHO• 

Att- 1'1' - 1 - A ()q:ll'lizaçlO das Naç!Ses U11lda:s quando assume a I'Cfooo 
ponsabilldack de AdmirústtaÇlo de wn território ou qualquer Esudo C(!lltnt~ 
~te cncat'fCPdo de asscsunr III rebçrk:s intens&donaiS de Wll terrtlódO 
devcrj. coasulur, o mail c:cdo ponlvel, a• au~idad~ compcteMCC desse tc:~
rit6rio 011 tomar q~qua ouua medic1a apropnada para lhe estender. a apla~ 
caç1o da praeate eo~eiiÇID c poderi. a qualquer momcm:o. por :notificaç.io 
escrita endereçada ao Sccrttirio-Cicral da OrJanizlçlo, du eo:nhccunc:nto de 
que esu c:tteDSio 1evc IUJU. 

2 - A aplicaçlo da presente' Convrnçlo scrt estendida ao território de· 
lillf\ado na notifieaçio a partir da data do recebimerlto d• mesma 01.1 de 
outra data que scri indicada. 

3 - A OrpniZJ.Çlo du Naç&s Unidu ou qualquu Estado Comratante 

qlllt tenha ft:lto um• dec!arac:lo. b1sndl no· parbrafo primeiro deste 1ni1J0, 
poderi. a qualquer momento. 1pós a data em que a aplic:açlo da Conve~lo 
tenha 1ido cstend1d1 a um lt:rrit6rio, dar a conhecer POr meio de notif•c:•çlo 
aerit•. ndereç1d1 ao Scemi~eral da Or&lnizaçlo. que 1 presente Coa
Ytnclo dr•xa de se aplicar ao território des\tnad(t na notif•caçlo. 

-,. - Ct11a a •plh:açlo da presente CÕnvcnçio ao &enltórln desiJnado 
na notificaçlo. um ano após a d1t1 de r«ebimc:nto dessa notifiaçlo pelo 
ScactitiO-(ieral da Or~tamuçio ou após expirar um omro pcrlodo mais 
lon'o que tenha &.ido espec~r,cado n.a notifac.açlo. 

An. IS - 1 - A OrJ•niuçio pode convocar urrtà_ Conferi!nci• ti:Ddo 
por objt:tlvo f"II'I"Cf ou mmdlf" a prrunte Convcn~;io. ·•• 

2 - A Ort•aiDçlo convocar! · um1 Conftrbcia ~\ ~•dos Conlt:i• 
tlntcs tcnélo por obJCtivo rever ou emcndu a pruente CoAvcnçio por IOii· 
dllcio dC' pelo menos um terço clo1 EMdos Contralantes. 

"An. 19 - 1 - A presente ConveQÇio ~ri depolitada ;Unto ao Secre
. tirio-Octal di Or~taniuc;lo • 
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2 - o Sc.;u:tirio-Geral à Oteaniuçlo dever!: 
a) informar a todos cn Estados que tenham assinado ou aderido l 

Conv~Enc:lo aobre: 

I) Cada DOva assinatura • depósito de instrumento novo c a data em 
que tal fato ~ vcrüiccu; 

:Z) o depOI;ito de qualqua: iluttumcnto dcnuc~il.do à presente ConvcDÇio 
a data cm q~X= se vcribcoc 

3) a c;~:temlo aa prcscmc Convcnçio a qualquer território cm vh1ul:le 
do par:h:rafo 1.8 do aruro 17 c a cesnçio des.sa c:ucnsio cm virtude do 
paricraro 4,• do mesmo artil,v, inàlan!W em cada aso quando a e:ttClUlo 
da presente Convrnçlo teve ilric•o nu tcr,f, Sim; c 

b> traJJsrnttir có.piu :a~d:Ú. ~ prescptc cOnvenção a todos os. 
Estados 5i~natirlos ou 101. Qlll: a cl.a tcoUm adcr14o. 

· ·A.rt. 20 - no lo;o a p;c~:mc Convcnç:iio entre em vi;or, . o Sccretirio
-Geral ela Oraanizl;io dc~.cr:i. trmsmitir o tt:liO ao Sel;:rcunado dzs Na
ções Unidas para rq:istro c publicação, de acordo com o arti&o 102 d.ll 
C&n& d.u Naç6es Uald.u. 

Art. 21 _ A presmte ~o i estabelecida ~um único eX!JDPlar, 
nas Un~u 1n;1cs.a r: francesa. ta~do -ambos os textos JiUalmcntc autcntJCOS. 

Scrào fc:itu tn.duç6a obi:Dls nas lincuu rus.sa c espanhola e dtPQ11· 
tadas juato ao ori&inal aniMIIID. 

Em ff. do fi'IC M abaU. assinados. devidamente ;u!loriud.ol par.a eslc 
fim t~t~r seus Go-remos, aun.m a presente Convcnç!'i.o. 

Feito em Bruxclu, cm l!J 4e novembro de 19611. 

---.------. ----·---- ______ ,.. ______ --------
................. ----------.. -------------

LEI N.• 5.35? -DE 17 DE NOVEMBRO DE 1967 

ESTABELECE PENALIDADES PARA EMBARCAçOES E TERMINAIS MARI· 
TIMOS OU FLUVIAIS QUE U!IIÇAREM DETRITOS OU OLEO EM ÁGUAS 

BRASilEIRAS. EDÁ OUTRAS PROVIDENCIAS IM 

Art. t.'" - As embate~ ou terminais marhimO$ ou fluviais de qualquer. 
natureza. qttanJI!ÍI'OS ou nacion&is, que lançutm óetritm ou 61eo nas .quas que se, 
mcontrem dcnlro de uma faixa dr tJ {seis) militas marhimas do litoral brasik!ro. ou 
nos rios. I aros e OUiro5 tnUO$ dr t;ua ficarlo suJcitM ls se pintes pt:nalidades: 

a) as embai"C'~b:s. l multa de 2"Te (dois por cento) do maior salirio-minimo 
visente no tcrritõno nacional. pw tonelada de arqueaçlo ou fraçlo: . 

b) os terminais marhimos.• nunais.l mulu. de lOOtduttnt.U) vett1 o matar 
r.alirio-minimo vi,cn1c no territürio nacional. 

P.ari;rafo ünico- Em c&M de reinei~ a multa ~~:ri aplicada em dobro. 
Ar1. 2.0 - A fis.caliza~;lo-&stalci fka a carwo da; Oirctoria de Portos e COStls 

do Ministério da MannM. cm estre:ltaCQOPCf'IÇiocom os; dMnas 6f'Jlos. federaas ou 
ntaduais irucRSS&dM. 

Art. 3.• - A cpllcaçlo daJa&lidadc pn:-ristl no art. 1.• e a contabilidade da 
receita dela. ÓC'eofft'ntc Jar·:.e·lo é aeordocom o estabelecido no Rcplamento para: 
as Capiu.nias de PonOJ. 

Art. 41.• -- A rccefta ptotmientc da aplica;lo desta ki seri rinculada ao 
Fundo NavaL pan. atmprimmto,..... proanmas e manutcftr;lo dol-io;os ncasai· 
rim l ri~C"&Iir.açlo da obserrl,nda data ld. 

Ar1. S.•- Estaleienua-.ritornada.tadesuapublicaçla. 
An. 6. • - Revos•m·~·u ~!Fat::' a coatririo. 

.... _._ . .-........ .-.-.-.-.-.-:: ::-::.-.-::::::::; :::::::: ::::::··-
DECU:l'O·LEI N.• Z21- DE21 DE n;vtam.O DE 1"7 

OJSp0E SOBRE A PRO'IEÇ'ÀO E EST1Mt1LOS ,\ PESCA E DÀ 
OUTR.UPROVIOENCIAS 

.. ···~--------------------~----------

CAPinJLO 11- DA PESCA COMERCIAL 

A~. J8 - E proibido c. :.;=--:;~.c~~ c;k: ~ c iJ=!::t~ ~.eos ~ ip.u 
de!em:a~ pelo órJlo compr:~a~te e• C'OCifomúdadt com as DOnnU in~ -·· 

·····-----------------------------~~ 

Art. sq - A infraçlo do an. JS Kri punkla com a multa de doA a dez. 
~mf'llimoc rifeuta na Capital da República. dobRado-se D& rciDcid!Dc:ia. 

I 1.• - Se a infraçlo for cometida. por imPNdbcia. ~. ou. i.mpnl
cia, ~rá ~ anbuaçlo fie&J" mida DO pono alf ICHuçlo da pclldtacia jadicia1 ou. 
admarustrabn, 

§ 2.'"- Arnpansabilidade6oLiaçammtockóleo5eproduto5oleosa5scrádo 
comandan~ da embaraçl.o. 

LEI N.• &.93a, DE li DE AGOSTO DE 1911 

OISPOE SOBRE A POUTICA NACIONAL 00 MEIO AMBIENTE. SEUS 
FINS E MECANISMOS DE FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO. E DA 

OUTRAS PROVIOE:NCIAS 

·····--·-----------------------·-------------------· 
An. 14 -· Secn p.-ejui%0 du pcnalldadcl ddlnlclu pela lqSalaçlo> 

federal. C:ltldual c mUD.içlpal, o nio cumprimento da IDtdldaa ncc.cuútu 
l pruervaç.io ou c:orrcçlo doi ln.coaveat.lc.el o ~ ~ pela 
deatadaçio <1li quaUdadc amblaual •uidtaril ~ ~ra: 

J - l multa almptca. ou cUtrla, no& v&lon:l eonupoodcnta. DO 
mlnimo, a 10 (dc:E) c, no r:núlmo, a t.OXI {mll) Obtlpç4cl RcaJuaU.vell 
do TCIOWO Nacional - ORTN1, qravada em c.uoa <kt re~Dc~dtt:sda 
cspc:cWc.a, GenlanzMI dla.pulel' o rqulameato, vedada a IIU.a cobranç.&~ ~ 
tJillio IC Jt tiver aldo .apUc.ada pc.lo Eatado, DllttUo fo:ktal. Tcnl~ 
ou pc1cla Mua1c.iploa. 

1J - a perda CU :rauiçio ~ IDcald'IOI III bczxf{doa fiKa1l c.cncedJdoa 
pelo .Poda' 1"úbllcoo 

III - l puda ou NSpeaaio ã putld~ cm ll.nb.u • fllwldamauo 
em estabdcclmcDIQ& oficiai& ôa cr6dl.l0; 

IV - l 1uaperuio cU1 aua .Uvkladrl. 
I l.• - Saa ollltar a apiiQçlo du paW!dacSCI& ~tu -neste 

ard&o. ' o poluidor obripda, indepcudeatemcar.. da ~ o. culpa, 
& lnden!zu OU rcperu' ~ daDOI c:auucioa .O meio amlttem. a a ICn:elt'OI, 
ate~ por aua atlvlciack. O Mlnilljf:rto PútlllcO da UllLio • doi Ea~ ter' Je,tlimldadoa pua propor IÇio .a rap;~~~~ab~ dvtl • IC1'1JDiiW, 
por da.nc» ~ ao meto ambialr.. 

I 2.• - No cuo CS. omlulo da autOridade CIUdual ou munldpal, 
caber* .ao So::retirto dQ Melo Amblalla a ap~ dU . peultdada 
pccuniUtu prcyiiCal lllaf.a UÜIO• 

I 3.• - Not c.uoa prntafOI ~ ~De~.- U • III dctC. U'UIO. o ato 
dcclantódo cill perda, rettnl;lo ou. IUIPtQiio Kri atrlbul;.lo da aucoridada: 
admlDllttath·a ou ftAaac:.dn que COGCedal 01 bcDdldO&, lDCCDti'wcaa ou 
f!nanc•a!!'C"'tO, cumprindO l'C:IOIYÇio do CONAMA. 

I .... NOI c.uoa "- PQ~Wçlo pnJYocada peJo den'ullatDeaiO 011 
lançamallO • dcUttcaa ou Oloo em iiUU bruUetr•. por cmba-caV- • 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de As:stmtos Sociais) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLA T ·) 
·.N• 58, DE -jggs·· .. 

(N°114/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade de Sumé Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cuité, 
Estado da Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a. 

Portaria n• 66, de 3 de julho de 1989, que outorga 
permissão à Rádio Cidade de Sumé Lida. para ex
plorar; pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, seiViço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Cuité, Estado da 
Paraíba. 

Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação 

MENSAGEM NO 330, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do -Con
gresso Nacional, 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o § 1° do art. 223 da Constituição. Federal, te
nho a honra de submeter à apreciação do Con
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu
nicações, o ato que •outorga permissão à Rádio 
Cidade de Sumé Ltda. para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem dire~o de exclusividade, ser
viço de radiodffusão sonora em freqüência modula
da na cidade de Cuité, Estado da Paraíba", cons
tante da Portaria n• 66, de 3 de julho de 1989, pu
blicada no Diário Oficial da União do dia 5 de ju-
lho de 1989. " ' 

Brasma, 10 de julho de 1989. -José Sarney. 

E.M. N° 66/89-GM 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, deter-

minei a publicação do Edital n• 289/88, com vistas à 
implantação de uma estação de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Cuité, Esta
do da Paraíba. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu ape
nas a Rádio Cidade de Sumé Lida. 

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos 
competentes deste Ministério, as conclusões foram 
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurfdi
oo, a entidade proponente satisfez às exigências do 
Edital e aos requisitos da legislação especifica de 
radiodffusão. 

4. Nessas condições, à vista da entidade que 
se habilttou (quadro anexo) à execução do seiViço 
objeto do edital, tenho a honra de encaminhar o 
assunto à elevada consideração de Vossa E:<ee
lência, encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O 
ato de outorga somente virá a produzir seus efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, na forma do parágrafo terceiro, do art 223, da 
Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito. ' 

PORTARIA N° 66, DE 3 DE JULHO DE 1989 

O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe conferem o art 1° do 
Decreto n• 70.568, de 18 de maio de 1972, e o art. 
32 do Regulamento dos SeiViÇOS de Radiodffusão, 
com a redação dada pelo Decreto n• 88.067, de 26 
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta 
do Processo MC n• 29000.006970/88, (Edital n• 
289/88), resolve: 

I - Outorgar permissão à Rádio Cidade de 
Sumé Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Cutté, Estado da Paraíba. 

11 -A permissão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada em sua proposta. 

III - Esta permissão somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
na forma do artigo 223, parágrafo terceiro, da Cons-
tituição. "' . 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.- Antonio Carlos Magalhães. 
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CIJADRO COMPARATIVO 

RADIO ... Cidade de SUt:lé Ltda 

·~ 
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José Edésio Simões Souto 3,3 
Francisco de kl~i~ Quintans 3,3 
Terezinha ViJ.ar de lti:rsnda Gon_ 

çalves 3,3 

! . ..:.:~IJ r-• •. • !. 

•'rol~~-" L ~ .. , ...... 
·"·'· •·· ..... ~96.. , ... !:Jo .J'-_____ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

-

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e alitorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, públioc e estatal. 

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento 
da mensagem. · . 

§ 2" A não-fenovação da oonoessão ou permis
são dependerá ·de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial 

§ s• O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. ·· 

(A Comissão de Educação.) 

DAS PROPONENTES 

••io 00 COITAI. --· III"~~ -·-~-- ""' ..,_ 
..Cifll -

........... ~- .. H- --..... _ --Ei·- -- ~u- nua,.IJT -.n• ,_,_ ---·· - ... --· ... _ .l:QQ.. .. -2L .. ....QL-

- - --~ .. - _. ... .,. ... ~ and• 

""L ~' ~"" 
. 16 ---

. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA11VO 
N• 59, DE 1996 

(N° 140/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rede Sul Matogrossense 
de Emissoras Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Caarapó, Estado do Mato 
Grosso elo SuL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto n• 97.737, de 12 de maio de 1989, quere
nova, por dez anos, a partir de 23 de outubro de 
1988, a concessão outorgada à Rede Sul Matogros
sense de Emissoras Lida. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Caarapó, Estado do Mato 
Grosso do Sul. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação 

: 

t 
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MENSAGEM N" 269, DE 1989 
(Do Poder Executivo) 

Submete à consideração do Congresso Nacio
nal o ato que renova a concessão outorgada à Rede 
Sul Matogrossense de Emissora Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Excelentfssimos Senhores Membros do COn
gresso Nacional, 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal, te
nho a honra de submeter à apreciação do Congres
so Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o 
ato que "renova a concessão outorgada à Rede Sul 
Matogrossense de Emissoras Ltda para explorar ser-. 
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Caarapó, Estado de Maio Grosso do Sul", constan
te do Oecr'!to n" 97.737, de 12 de maio de 1989, publi
cado no Diário Oficial da União do dia 15-5-89. 

Brasflia, 16 de junho de 1989.-José Sarney. 

DECRETO N° 97.737, DE 12DE MAIO DE 1989 

Renova a concessão outorgada à Rede Sul 
Matogrossense de Emissoras Lida, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Caarapó, Estado do Mato Grosso do Sul. 

O Presidente da República, usando das atribui
ções que lhe confere o art. 84, ttem IV da CCnstttuição, 
e nos termos do art. 6°, item I, do Decreto n• 88.066, 
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que cons
ta do Processo MC n• 29112.000402/88, decreta: 

Art. 1° Fica, de acordo com o artigo 33, § 3• da 
Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 
1 O (dez) anos, a partir de 23 de outubro de 1988, a 
concessão da Rede Sul Matogrossense de Emisso
ras Lida., outorgada attavés do Decreto n• 82.296, 
de 19 de setembro de 1978, pata explorar, na cida
de de Caarapó, Estado do Mato Grosso do Sul, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, 
cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através 
do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às 
quais a entidade aderiu previamente. 

Ar!. 2° A concessão ora renovada somente pro
dUZirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional na forma do § 3", do artigo 223, da Consti
tuição. 

- Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasilia-DF, 12 de maio de 1989; 168° da Inde
pendência e 101° da República. -José Sarney. 

E. M. N• 46/89-GM 

9 de maio de 1989 

Excelentrssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência o processo de renova
ção de outorga requerida pela Rede Sul Matogros
sense de Emissoras Ltda., executante do serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Caatapó, Estado do Mato Grosso do Sul. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, achando-o regular
mente instruido, obedecidos os requisitos legais e 
técnicos atinentes ao procedimento renovatório. 

3. Diante do exposto, tenho a honra de subme
ter a Vossa Excelência o anexo projeto de decreto 
consubstanciando a medida. 

4. Esclareço que o ato de renovação somente 
virá a produzir seus efeito legais após deliberação 
do Congresso Nacional, na forma do § 3°, do-artigo 
223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito.- Ailtonlo Carlos Magalhães. 

MC-Dentel 
Diretorta Regional do Dentei em Campo Grande- MS 
Seção de Radiodifusão 
Processo n• 29112.000402188 
Entidade: REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMI8-
SORASLTDA. 
Assunto: Pedido de renovação de outorga de radio
difusão sonora 

PARECER SRAD N° 066/88 

A Rede Sul Matogrossense de Emissoras 
Ltda., executante do serviço de tadiodifusão sonora 
em Onda Média, na cidade de Caatapó, Estado de 
Mato Grosso do Sul, requereu tempestivamente a 
renovação da outorga que lhe foi deferida. 

A requerente tem seus quadros societário e di
retive aprovados, respectivamente, pelo Decreto n• 
82.296 de 19-9-78 publicado no Diário Oficial da 
União de 20-9-78, com as seguintes composições: 

Cotistas Cotas Valor CR$ 

Marcelo Miranda Soares 272 272.000,00 

Luiz Antônio Matos Loureiro 264 264.000,00 

Jales Martirfs dos Santos '"264 264.000.00 

Total soo 800.00000 
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Cargos 
Diretor Gerente 
Diretor Gerente 

Nomes 
Luiz Antônio Matos Loureiro 

Jales Martins dos Santos 

A entidade apresentou seu pedido no local pró
prio, no prazo estip.liado, na foram devida e com a 
documentação hábil, o que lhe dá diretto a benefi

. ciar-se com o deferimento previsto no art 4°, do De
creto n• 88.066/83, caso o Poder Concedente não 
decida sobre o asstrio até a data prevista para o 
término da outorga. 

cumpre ressaltar que a postulante, durante o 
último perfodo de vig!!ncia de sua outorga, sofreu a 
pena de advertência mencionada na Informação 
SFIS n• 21188. 

À vista do exposto, opinamos pelo encaminha
mento destes autos à Divisão de Radiodffusão, para 
prosseguimento. 

À consideração do Sr. Diretor Regional. 
· Campo Grande, 31 de agosto de 1988- So

lange Auxiliadora Zide, Advogada DRICGE. 

De Acordo. 
Ao Sr. Diretor da Divisão de Radiodifusão. 

Campo GrandeJMS, 31 de agosto de 1988. -
Alexandre Antônio de Souza, Diretor Regional. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 223. Compele ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodffusão sonora e de sons e_ ima
gens, observado o principio da complementandade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1• o Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 2!' e 4°, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2• A não-renovação da concessão ou per
missão dependerá de aprovação de, no mlnimo, 
dois quintos do C!li1!J'eSSO Nacional, em votação no-
minal. • 

§ 3° O ato de· otrtorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(À Conissão de Educação.) 

PARECER N"342, DE 1996 

Da Comissão de Constituição Justi
ça e Cidadania, sobre a proposta de 
Emenda à ConstHulção n• 23 de 1996, 
tendo como 1• signatário o Senador Es
peridlão Amin que • AHera o § 7" do art. 
14 da ConstHulção Federal" • 

Relator: Senador Edison Lobão 

I - Relatório 

A proposta em exame promove duas alteraçõ
es importantes no texto do § 7" do art 14 da Consti
tuição. A primeira substitui a expressão "os paren
tes consangülneos ou afins, até o segundo grau ou 
por adoção', por 'parentes consangülneos ou por 
adoação, até o segundo grau e os afins de primeiro 
grau•. A segunda retirada do texto a palavra 'Territó
rio', para adequá-lo à aluai estrutura federativa do 
Estado Brasileiro, em que não existem mais territó
rios apenas União, Estados e Municlpios. 

Afirma-se na justificativa, que é natural a proi
bição de candidaturas de parentes por consangüini
dade ou por adoção, no território de juridição d() titu
lar. Entretanto, não se pode acenar que se prejudi
que um nOmero elevado de passiveis, candidaturas 
especialmente nas eleições municipais ao se afas
tarem do pleito cunhados, pais do sogro, pais da so
gra em nome de um zelo que se afigura exacerbado. 

li-Voto 

A proposição atende aos requisttos estabeiB?i
dos no art. 60 da Constituição Federal. Com efeito 
contém número suficiente de assinaturas e não se 
destina a abolir a forma federativa de Estado, o voto 
direto secreto, universal e periódico, a separação 
dos Poderes nem os direitos e garantias individuais. 

A elegibilidade numa democracia, deve tender 
à universalidade, da mesma forma que o diretto de 
afistar-se eleftor. Os limites que lhe são impostos 
pela lei (inelegibilidades) e que caracterizam impedi
mentos à capacidade eleitoral passiva (direito de ser 
votado) devem objetivar a garantia do principio de
mocrático de possibilitar a todos igualdade de condi
ções, evttando também interferir na livre escolha dos 
elettores. 

A proposta em exame tem mérito de resgatar 
esse principio democrático ao extinguir proibição ex
tremamente severa, que limita direito fundamental 
de parentes afins em segundo grau. Com efeito, a 
norma em vigor fere o direito de ser votado (um dos 
direitos politicas básicos de todo o cidadão}, impe
dindo-lhe o exercfcio pleno de sua cidadania, sem 
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nenhum beneffcio·para melhor realização do proces
so ele~oral. 

Ressalte-se finalmente, que a proposta de 
Emenda à Constituição n• 23, de 1996 atende aos 
requis~os formais de juridicidade e boa técnica legis
lativa. Por essas razões e pela relevância da propo
sição, já destacada, voto favoravelmente a sua apro
vação nos termos em que foi apresentada. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1996. -
Íris Rezende, Presidente - Edison Lobão, Relator 
-Sérgio Machado- Romeu Turna- Lúcio Alcan
tra- Esperidião Amin - Josaphat Marinho- ven
cido - Pedro Simon - vencido - José lgnácio -
vencido- José Fogaça -·Antonio Carlos Valada· 
res - Jefferson Péres - vencido - Bernardo Ca
bral - vencido. 

PARECER N" 343, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 1 O, de 1996, (nQ 724195, na 
Casa de origem), de Iniciativa do Presi- · 
dente da República), que "Define os cri
mes de especial gravidade e altera dispo
sitivos do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940-Código Penal". 

Relator: Senador José lgnácio. 
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 

de Lei da Câmara n• 1 O (n• 724-B/95, na Casa de 
origem), de 1996, de iniciativa do Executivo, que 
"Define os crimes de especial gravidade e altera dis
poswos do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940- Código Penal". 

A proposição, que. não recebeu emendas no 
prazo regimental, pretende alterar os arts. 33, 83, 
121 e 334 do Código Penal (CP), prevendo a execu
ção da pena em regime aberto nas casas de alber
gado ou em recinto especial diverso de estabeleci
mento penal de outra natureza, introduzindo o ocn
ce~o de crimes de especial gravidade, estabelecen
do novas condições para a determinação do regime 
inicial do cumprilj'l6nto da pena e da concessão da 
liberdade condicional, inserindo novas qualificações 
para os crimes de homicídio e contrabando ou das
caminho. Para isso, lista os delitos considerados de 
especial gravidade estabelece que, para eles, obri
gatoriamente, a metade inicial da pena deve ser 
cumprida em regime fechado. Aumenta, para esses 
crimes, o prazo de cumprimento de pena, como ocn
dição para a concessão do benetrcio da liberdade 
condicional. Define a existência de um 'plano de ex
termínio' ocmo qualificação para o homicídio; e a in-

tradução em território nacional de armas e munições 
ocmo qualificação do crime de contrabando ou das
caminho. 

Propõe, ainda, a revogação dos parágrafos 
únicos dos arts. 213 e 214 do Código Penal, 
acrescentados pelo Estatuto da Criança e do Ado
lescente (Lei n• 8.069/90), nos quais, contraditoria
mente, são estabelecidos penas menores para o 
estupro e o atentado violento ao pudor quando a 
vitima seja criança de menos de quatorze (14) 
anos. 

Chama-nos a atenção o comprometimento do 
projeto com o aperfeiçoamento da legislação Penal 
brasileira, resgatando cânones constitucionais tão 
necessários a uma política criminal efiCiente, sem 
perder de vista o resguardo dos interesses da socie
dade, tratando com rigor os crimes de maior poten
cial agressivo, sem olvidar a necessidade de conser
vação da dimensão humana existente mesmo nos 
que praticam conduta delwa. 

Tal se manifesta na iniciativa de resgatar o ins
tituto da individualização da pena, fator importante 
para a ressocialização do indivíduo, pois lhe: institui 
o sentimento de justiça tão necessário ao fiomem 
para absorver sua culpa e vislumbrar uma Chance 
de readequar-se ao ocnvívio social. 

Sabemos, também, não ser a lei instrumento 
únioc para a resolução do problema criminal que 
afeta a sociedade, demandando o incremento de 
uma política social e pen~enciária a combater o 
problema na origem e não apenas os seus efeitos. 
Mas o presente projeto reflete a intencionalidade 
do Governo em avançar no enfrentamento desse 
problema que tão seriamente afeta a sociedade 
brasileira. 

A proposta não enocntra vício de constituciona
lidade ou de juridicidade, sendo de boa técnica legis
lativa, mas exige um aperfeiçoamento, em razão de 
fato superveniente. 

A matéria aduzida no art. s• do presente proje
to já faz parte do ordenamento jurídico nacional, por
quanto o Presidente da República, em 4 de junho de 
1996, sancionou a Lei n• 9281, a qual revoga os pa
rágrafos únicos dos arts. 213 e 214 do CPB, matéria 
objeto do aludido artigo. 

Essa realidade demanda a apresentação de 
uma emenda de redação, supressiva do art. s• do 
presente Projeto de Lei, objetivando aperfeiçoá-lo, o 
que faço nessa oportunidade. 

Pelo exposto, opino livoravelmente à aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara n• 1 O; de 1996, 
com a seguinte emenda: 
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EMENDA.'-*REDAÇÃ0-·1-'CCJ 

Suprtma-se o art.. 3": 

"Ficam revogados os parágrafos úni
cosdosarts.213e 214 do Código Penal." 

Sala da Comissão, 19 de junho de 1996. - Íris 
Rezende, Presidente - José lgnácio Ferreira, Re
lator- Sérgio Machado - Esperidião Amin- Jef
ferson Péres - Romeu Tuma - Antonio carias 
Valadares - Bemanlo cabra! - Josaphat Mari
nho - José Fogaça- Edison Lobão - Lúcio Ai
cântara. 

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE- · 
CRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS TER
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO: 

LEI N° 9.281, DE 4 DE JUNHO DE 1996 

Revoga os parágrafos únicos dos 
arts. 213 e 214 do Decreto-Lei n" 2.848, de 
7 de dezembro de 1940- Código Penal. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a segume lei: 
Art. 1• Ficam revogados o parágrafo único do 

art. 213 e o parágrafo único do art. 214, do Decreto
Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposlções em contrárto. 
Brasma, 4 de )mho de 1996; 176" da Inde

pendência e 108° da República. - Fernando Henri
que cardoso. 

PARECER N" 344, DE 1996 

Da Conolssão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projato de Lei 
do Senado Jil 29, de 1995, de autoria do 
Senador Eduardo Supllcy e outros Sena
dores, que ,nstitui eleições dlretas para 
os suplentes de candidatos ao Senado 
Federal~'-

·..:.,·. 

Relator do vencido: Senador Lúcio Alcântara 
O Projeto em exame, de autoria do Senador 

Eduardo Suplicy e outros senhores senadores, 
propõe que o nome do candidato a suplente de se
nador seja também submetido a votos, desvincu
lando sua eleição da do concorrente ao mandato ti
tular. 

Trata-se, em exame preliminar, de inovação 
que contraria o disposto no § 3" do art. 46 do texto 
constitucional, assim expresso: 

"Art. 46 ........................... _ .................. . 

§ 3° cada Senador será ele~o com 
dois suplentes." 

Historicamente, o quadro jurídico-constitucional 
nunca foi diverso. 

De confomnidade com a carta de 1824, os Se
nadores detinham mandato vitalício. Com a Repúbli
ca, os Senadores passaram a ser. ele~os. Assim é 
que o parágrafo único do art. 31 da Constituição de 
1891 estabelecia que: 

"Art. 31 ................................................ . 

Parágrafo único. O Senador eleito em 
substituição de outro exercerá o mandato 
pelo tempo que restava ao subst~fdo." • 

Não havia, pois, até então, a figura do suplen
te, mas sim a previsão de eleição adicional de Sena
dor, no Caso de substituição do mular por renúncia 
ou morte. 

A mudança no processo somente ocorreu em 
1946. Asslm, o § 4" do art. 60 da Constituição pro
mulgada naquele ano estabeleceu que: 

• Art. 60 .................................... - .... ·-· 

§ 4" Substituirá o Senador, ou suceder
lhe-á nos tennos do art. 52, o suplente com 
eleele~o." 

Confomne se observa, a legislação constitucio
nal, quando o fez, sempre previu a eleição do su
plente com a do titular, o que invalida a ressalva 
apresentada na Justificação do Projeto, de que •em
bora a Constituição Federal determine que cada Se
nador será eleito com dois suplentes( ... ), não esta
belece que a eleição do Senador impffca, automat
icamente, na eleição de seus suplentes( ... )." 

A Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, o Códi
go Eleitoral, recepcionada pela aluai Constituição, 
prevê que: 

"Art. 89. Serão registrados: 

11 - nos Tribunais Regionais Ele~rais 
os candidatos a Senador, Deputado Federal, 
Governador e Vice-Govemador e Deputado 
Estadual; 

"Art. 91 ................ ; ............................... . 
§ 1• O registro de candidatos a Sena

dor far-se-á com o do suplente partidário. 
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'Art. 178. O voto dado ao candidato a 
Presidente da República entender-se-á dado 
também a V!Ce-Presidente, assim como o dado 
aos candidatos a Governador, Senador, Depu
tado Federal nos Territórios, Prefe~o entender
se-á dado ao respectivo vice ou suplente. 

'Art. 202. ·········-··-···-··-····-···········-·· 

§ 2° O Vice-Govemador e o suplente 
de Senador considerar-se-ão eleitos em vir
tude da eleição do Governador e do Sena
dor com os quais se candidatarem. 

Observe-se que tal princípio já constava do Có
digo Eie~oral anterior. De fato, o art 52 da Lei n• 
1.164, de 14-7-50, estabelecia que o registro- e, 
por conseguinte, a eleição - do suplente partidário 
ocorreria cofT' o do candidato a Senador. 

A Lei n• 8. 713, de 30 de setembro de 1993, re
lativa às normas para as eleições de 3 de outubro de 
1994, determinava que: 

'Art. 1° As eleições para Presidente e 
Vice-Presidente da República, Governador e 
Vice-Govemador de Estado e do Distrito Fe
derai, Senador, Deputado Federal ( ••• ) serão 
realizadas, simultaneamente, em todo o 
País, no dia 3 de outubro de 1994. 

• Art. s• ·······--·········-----·--····-········ 

§ ZO Só poderá registrar candidatos a 
Senador, Governador e Vice-Govemador: 

§ 4° Até 31 de dezembro de 1993, o 
Tribunal Superior Eleitoral áiWigará a rela
ção dos partidos aptos a registrar candida
tos próprios às eleições para Presidente e 
Vice-Presi!;lente da República, e ainda da
queles que,. em cada Estado e no Distrito 
Federa~ podelâo registrar candidatos para 
Senador, Governador e Vice-Govemador. • 

O entendimento da vinculação é corroborado 
por diversos teóricos da Ciência do Direito. Sampaio 
Dória, por exemplo, em seu 'Direito Const~ucional', 
considera, a propós~o da Carta de 1946, ocorrer •a 
eleição de suplente de senadores, conjuntamente 
com a dos titulares. Elegem-se os dois, o titular e o 
suplente, este para substituir ou suceder àquele, e 

assim há continuidade na representação do Estado. 
Cada Senador ficará com um suplente'. 

Ao analisar a Carta Magna vigente, Pinto Fer
reira, nos seus 'Comentários à Constituição Brasilei
ra•, afinna que: 

'Cada senador é eleito com dois su
plentes. A suplência do senador foi instituída 
em nível constitucional pela CF de 1946, 
pois as Const~ições republicanas de 1891 
e 1934 não disciplinavam a matéria. A CF 
de 1891 prece~ava que, ocorrida a vacân
cia do cargo de senador, fossem convoca
das novas eleições, para que o senador elei
to em substituição completasse o mandato 
que restasse' (art. 31, parágralo único). 

De um modo geral, o sufrágio de um nome se 
vincula ao efetivo exercício de um mandato e não à 
sua eventualidade. lnexiste a eleição do suplente, 
pelo fato de dispor-se apenas de uma mera expecta
tiva de mandato a oferecer-lhe, sem qualquer garan
tia de que, num momento predeterminado, venha ele 
a exercê-lo. A suplência, antes de estabelecer, direi
tos ao escolhido, traz em si, organicamente, a certe
za da continuidade da representação nos seus dois 
níveis: o federativo e o partidário. 

Do ponto de vista formal, o Senador Suplicy ofe
receu a exame do Congresso Nacional um projeto de 
lei. Trata-se, na verdade, de matéria co~ucional, de
vendo ser tratada de acordo com essa especificidade. 

A5sim, apenas mediante a apresentação de 
proposta de emenda ao § s• do art 46 da Constitui-

. ção Federal será possível dar encaminhamento à a~ 
teração do sistema vigente, no que se refere à elei
ção para suplente de senador. A partir de então, 
será possível discutir, com mais propriedade, as im
plicações decorrentes de tal inovação. 

Como alternativa, sugiro o oferecimento de 
projeto de lei que determine a inclusão do nome dos 
suplentes em todas as peças promocionais do can
didato ao cargo titular, por ocasião da campanha 
eleitoral, como forma de tomar transparente a vincu
lação de sua eleição à do titular. 

Por essas razões, declaro-me contrariamente 
aos termos do voto do Senador Jefferson Péres e, 
conseqüentemente, à aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n• 29, de 1995. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Íris Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Rela
tor - Sérgio Machado - José lgnácio Ferreira -
Esperldlão Amin - Edlson Lobão - José Fogaça 
- Antonio Carlos ValadarjiS - Jefferson Péres, 
vencido - Bernardo Cabral - Josaphat Marinho -
RomeuTuma 
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·voto Vencido em Separado, do 
Senador Jeffen;on Peres, na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania 

1- Relatório 

Com decisão lerminativa nesta Comissão, o 
Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1995, visa a es
tabelecer eleições diretas para os suplentes de can
didatos ao Senado Federal. 

De autoria do nobre Senador Eduardo Suplicy, 
que se fez acompanllar pelas ilustres Senadoras Be
nedita da Silva e MarinR Silva e Senadores José 
Eduardo Outra e Lauro Campos, o PLS 29/95 con
templa em sua justificação, o seguinte: 

"No Brasil o suplente do Senador é 
partidário e o registro do candidato ao Sena
do é feito com o do suplente partidário. A fi. 
nalidade da suplência partidária é assegurar 
a eleição do candidato eleüo com o Sena
dor. A suplência, entretanto, é necessária ao 
equilíbrio do partido. 

Cumpre-nos ressaltar que, embora a 
Constituição Federal determine que cada 
Senador será eleito com dois suplentes (CF, 
art. 46; § 3"), não estabelece que a eleição 
do Senador implica, automaticamente, a 
eleição de seus suplentes, contrariamente 
ao que discplina expressamente na eleição 
do PresidenE e Vice-Presidente da Repúbli
ca (CF, art. 77, § 1 ")." 

Este o Relatório. 

li-Análise 
O instituto da suplência de Senador surgiu, no 

Direito brasileiro, com a Constüuição de 1946. Antes 
disso, a Carta Magna de 1934 instüuiu a suplência 
de Deputado, prevendo, expressamente, em seus 
artigos 35 e 62, que nas hipóteses de perda do man
dato, renúncia ou morte do Deputado e ainda quan
do esse for nomeado Ministro de Estado, seria con
vocado o suplente,'na·forma da lei eleitoral 

Discorrendo'~soore a suplência de Senador as
sim de manifesta· o preclaro jurista pernambucano 
Pinto Ferreira. 

"Na Constituinte de 1945-1946 houve 
diversos debates e divergências sobre a ins
tituição da suplência José Duarte as relata e 
menciona no seu livro "A Constituição Brasi
leira de 1946". Assim, Gustavo Capanema 
era adverso ao instüuto, por causa da diver
sidade de conceituação nas vagas de sena
dores e deputados salientando assim a in-

congruência na utilização da palavra, mas 
teve êxito a emenda de Nereu Ramos, que 
afinal foi aprovada e integrou o contexto da 
Constituição de 1946. 

A suplência tem por objetivo manter a 
continuidade da representação dos parti
dos e dos Estados no Congresso, evitan
do as desvantagens de novo apelo ao elei
torado para o preenchimento dos lugares 
verificados no corpo legislativo, por impe
dimento dos titulares ou vaga durante a le
gislatura. 

O objetivo da suplência é, assim, bem 
claro e preciso, atendendo ao principio da 
celeridade processual e da continuidade da 
representação dos partidos e dos Estados 
nas casas legislativas. 

Quando o instituto da suplência foi ins
titufdo em sua nova elaboração pelos legis
ladores constituintes de 1945/1946... a su
plência atendeu a um duplo objetivo: favore
cer de um lado a representação proporcional 
violada pelo sofisma da interpretação do art. 
28 do Código Magno de 1891, bem como 
assegurar, de outro lado, a igualdade da 
representação senatorial dos Estados-Mem
bros na Câmara Alia. 

O Suplente deve ser sempre o suplen
te partidário, isto é, o suplente do mesmo 
partido." ("O Suplente de Senador na Repú
blica Brasileira", ln Revista de Direüo Públi-
co, pág. 24). . 

O instituto da suplência é, por conseguinte, de 
extrema relevância para a sobrevivência do sistema 
republicano-representativo e da estrutura federatiVa 
do Estado. E o Projeto ora sob análise tem por esco
po o seu aperfeiçoamento, corrigindo as distorções 
criadas ao longo de sua aplicação, desde a Consti· 
tuição de 1946. 

Destarte, o PLS n~ 29/95 pretende estabelecer 
a eleição di reta para a suplência no Senado Federal 
com base nos seguintes principies: 

1 -eleição majoritária; 
2 - escolha dentro do Partido, sendo ele~os os 

mais votados sob a mesma legenda ou, em caso de 
· empate na votação, o mais idoso; 

3 - registro do suplente partidário com o do 
candidato a Senador, em número de dois, para cada 
Senador. 

Numa interpretação literal do dispositiVo consti
tucional, não encontro no projeto eiva de inconstitucio
nalidade nem falhas insanáveis de técnica legislativa. 
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No mérito, creio assistir razão ao autor do pro
jeto, quando argumenta na sua justificativa: 

•acorre que, na maioria das vezes, o 
eleitorado desconhece os suplentes de seus 
candidatos ao Senado e são surpreendidos 
quando há um afastamento do Senador elei
to, permitindo a convocação do suplente 
para preencher aquela vaga. Desta forma, a 
representatividade almejada pelos eleHores 
à época das eleições acaba por ficar distor
cida, visto que os suplentes passam a repre
sentar um Estado membro, ou o Distrito Fe
deral, independentemente da anuência po
pular. Aliás, muHas vezes o suplente de um 
determinado Senador, pode ser alguém, 
cuja a população do Estado que representa, 
não desejava lhe delegar poderes para o 
representar, tampouco para legislar; e é o 
instituto da suplência partidária, eleita de for
ma indireta, que confere ao suplente tais po
deres, o que no nosso entender excede a 
soberania popular que rege o processo elei
toral brasileiro. • 

Realmente, temos exemplos recentes dessa 
falta de representatividade, cem suplentes que exer
ceram, ou vão exercer, mais de sete anos de man
dato, por força de morte ou renúncia do titular. Qua
se um mandato inteiro, portanto, exercido de forma 
ilegítima, sem que o mandatário tivesse recebido um 
único voto ou sequer fosse conhecido do eleitorado. 
Uma verdadeira usurpação de mandato, aberrante 
na democracia, regime no qual não se pode admitir 
representação polftica sem voto, porque violadora 
de sua essência. 

III- Voto 

Em face do exposto, voto pela aprovação do 
projeto, cem a modificação proposta na emenda 
abaixo, corretiva do que me parece uma falha da pro
posição, omissa na definição do número máximo de 
suplentes a serem jÍlscritos por coligação ou partido. 

. ·Emenda 

O art. 6• do projeto passa a ter a seguinte re
dação: 

"Cada partido ou coligação poderá re
gistrar até 4 (quatro) candidatos a suplentes 
para cada vaga de senador. • 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996. -

Senador Jefferson Péres. 

DOCUMENTOS ANEXADOS PB..A 
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNJ. 
CO, DO REGIMENTO INTERNO: 

REQUERIMENTO 

Requeiro, nos termos regimentais, que a apre
ciação do Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1995, 
que "Institui eleições diretas para suplentes de can
didatos ao Senado Federal", fique sobrestada por 30 
dias, devendo a· matéria ser encaminhada ao exame 
da Comissão Temporária destinada a estudar a-Re
forma Polflico-Partidária. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995. -
Lúcio Alcãntara, Presidente - Jefferson Péres -
Francelina Pereira - Josaphat Marinho.- José 
Blanco - José Eduardo Outra - Antonio Carlos 
Valadares- Romeu Tuma- José lgnáclo Ferreira 
- José Fogaça - Edison Lobão- Ramez Tebet
Roberto Requlão- Pedro Simon- Guilherme Pal
meira. 

PARECER N° , DE 1995 

Da Comissão Temporária destinada 
a estudar a Refonna Politico-Partidária, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 29, 
de 1995, que "Institui eleições diretas 
para os suplentes de candidatos ao Se
nado Federal". 

Relator: Senador Sérgio Machado 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia - CCJ aprovou requerimento do ilustre Senador 
Jefferson Péres, relator do Projeto de Lei do Senado 
n• 29, de 1995, que "Institui eleições diretas para os 
suplentes de candidatos ao Senado Federal", para 
que o referido projeto fosse encaminhado a esta Co
missão Temporária para exame. 

O projeto em comento objetiva estabelecer que 
os suplentes de senadores seriam eleitos na forma 
direta, obedecendo ao princfpio majoritário que rege 
o rito para as eleições dos titulares . 

Ení seu parecer, o relator designado na CCJ 
votou pela aprovação do projeto, oferecendo, no en
tanto, uma emenda ao seu art. 6° para fixar que será 
4 (quatro) o número máximo de candidatos a suplen
tes para cada vaga de senador. 

As constituições brasileiras somente institufram 
a suplência de senador a partir da Carta de 1946. As 
anteriores não disciplinararq.a matéria, exceto a de 
1891, que, no entanto, estabelecia em seu art. 31, 
parágrafo único, que se procederia à convocação de 
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novas eleições em caso de vacância de cadeira se
natorial. 

AS Constituições Federais de 1946 e 1967, 
esta, inclusive com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 1, de 1969, previam apenas um su
plente eleito juntamente com o titular. A Emenda 
Constitucional n° 8, de 14 de abril de 1977, introdu
ziu no texto constitucional vigente à época a figura 
do segundo suplente de senador. T ai dispositivo per
maneceu na carta viJJente. 

No panorama 111.1ndial são variados modos de 
substituir os senadores que não concluem seu man
dato em razão das diferentes características que as
sumem as Câmaras Altas dos pafses que adotam o 
bicameralismo. As eleições dos substitutos de sena
dores na França, Espanha, Bélgica, Áustria, Uru
guai, Bo!ívia, Croácia e República Dol)'linicana se
guem um modelo semelhante ao adotado por nós, 
elegendo-se o substituto com o titular. Por outro 
lado, países como os Estados Unidos da América, 
Suíça, Irlanda, Polónia, Argentina, Chile, México, FI
lipinas, Pasquistão, Eslovênia e Haiti realizam elei
ções em caso de vacância da cadeira senatorial, de 
acordo, porém, com critérios que não são os mes
mos para todos eles. Os demais países adotam so
bre a matéria os seguintes critérios: a ordem dos 
eleitos da lista partidãria ou a nomeação do substitu
to pelo Chefe de Governo ou Chefe de Estado. 

Os trabalhos desta Comissão Temporária, no 
decorrer de. alguns meses de atividade, colheram 
uma grande quantidade de informações que irão 
guiar as conclusões finais relativas à reforma políti
co-partidária Com base nos estudos até agora reali
zados inclusive nas opiniões emitidas por especialis
tas e pohlicos de expressão nacional, por ocasião 
das palestras promovidas no âmbito desta Comis
são, e, tendo em vista a viabiHdade polftica de apro
vação pelo Congresso Nacional das mudanças pre
tendidas entendo que a eleição de suplentes de se
nadores aumentaria a complexidade do processo 
eleitoral, prejudicàndo ato de votar, e influindo, des
se modo, na ve$de eleitoral. 

Sou, contudÓ, favorávl;ll à mudança da legisla
ção quanto a esta matéria.· Considero que a assun
ção, em definitivo, ao cargO de Senador da Repúbli
ca, necessita passar pelo crivo do eleitorado, como 
bem deseja o nobre autor da proposição em análise, 
de modo a evitar os acordos eleitorais que podem 
causar suspeição junto ao eleitorado em razão de o 
suplente, em muitos casos, ser completamente des
conhecido da população da unidade da Federação 
que representa. 

Foram várias as sugestões que recebemos 
nesta Comissão sobre o assunto. Percebeu-se, to
davia, uma nítida tendência para que a vacância de
finitiva de uma cadeira senatorial fosse preenchida 
mediante eleições diretas se o tempo remanescente 
do mandato do titular ultrapasse uma razoável dura
ção, por exemplo, um ano ou o tempo que mediasse 
entre a abertura da vaga e a realização das próxi
mas eleições regulares, para qualquer nível, na uni
dade da Federação em que ocorreu a vaga para o 
Senado. Outra idéia que se achou interessante e 
inovadora é estabelecer que, nos casos de vacância 
eventual ou definitiva, a vaga senatorial seria ocupa
da por Deputado Federal da mesma unidade da Fe
deração do Senador titular, sendo escolhido o Depu
tado Federal mais votado do mesmo partido do Se
nador titular ou, em sua faita, o de maior votação de 
toda a bancada dessa unidade da Federação, garar.
tido-se, assim, a aprovação tácita de uma razoável 
parcela do eleitorado representado pelo ex-titular. 

Entretanto, como a função do relator é procurar 
· uma fórmula que acomode da maneira mais ampla 
possível as diversas correntes de opinião, 'opta-se 
por sugerir modHicação no texto constitucional vi
gente para que, com o .titular do cargo de Senador, 
seja eleito apenas um suplente que ocuparia a cadeira 
de senador nos casos de vacância temporária ou, ha
vendo vacância definitiva, até à realização das próxi
mas eleições previstas para a unidade da Federação 
que ficou sem o seu Senador titular, quando então po
deria haver a confirmação, ou não, de seu substituto. 

São essas as razões que fazem com que o re
lator desta Comissão Temporária, incumbida de exa
minar todas as proposições referentes à legislação 
eleitoral-partidária que tramitam nesta Casa, conclua 
pela rejeição do PLS n" 29, de 1995, por não estar to
talmente de acordo com os resultados alcançados pela 
Comissão, embora caiba ressaltar ter sido aproveitado 
o cerne do projeto, que é preencher as vagas deftniti
vas de Senadores somente mediante eleições diretas. 

Finalmente, é de lembrar que, acerca dos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e regi
mentalidade, o exame é da competência da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

PARECER N" 345, DE 1996 

Da Comissão de Serviços de lnfra & 
tnJtura sobre o Projeto de Lei do Senado n" 
161, de 1995, que "altera a Lein" 8.031, de 12 
de abril de 1990, de autoria do Senador José 
Eduardo OUtra, e dá outras providências". 

Relator: Senador Vilson Kleinübing. 
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·· I - Relatório 

É submetido à apreciação desta Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura o Projeto de Lei do Senado 
n• 161, de autoria do eminente Senador José Eduardo 
Dutra, apresentado à deliberação do Congresso Nacio
nal, em 19 de maio de 1995, que altera a Lei no 8.031, 
de 12 de abnl de 1990, que instituiu o Programa Nacio
nal de Desestatização-PND, e dá outras providências. 

Inicialmente encaminhado à Comissão de As
suntos Econômicos, o Projeto de Lei do Senado n• 
161, de 1995, foi postertonmente remetido à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em atendimento 
ao Requerimento n°1.149, de 1995, aprovado em 29 
de _agosto de 1995, para a competente análise de juri-· 
dJcidade e const~ucionalidade, dando origem ao Pare
cer do eminente Senador Ronaldo Cunha Uma, apre
sentado em sessão de 8 de maio de 1995. Nessa cx:a
sião, em obseJVância ao que estabelece o art. 104 do 
Regimento lnten;o do Senado Federal, o Plenário 
apl"?vou Requenmento do Senador José Agripino 
Maia, no sentldo de que a matéria fosse submetido ao 
exame desta Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Registre-se que, na seqüência desse debate 
~s Presidentes da CVRD e do BNDES, este na qua: 
hdade de gestor do Fundo Nacional de Desestatiza
ção - FND, têm atendido, com presteza, aos convi
tes fonnulados pelas diveJSas Comissões desta 
Casa, al?resentando dados, infmmações e esclareci
mentos importantes para o adequado entendimento 
da ação em cuJSo.no Executivo. 

O Projeto de Lei do Senado n• 161 , de 1995 • 
propõe acrescentar paJágrafo ao artigo 2" da Lei n~ 
8.031, de 19~0, detenninando que qualquer modali
dade operaCional de desestatização da Companhia 
Vale do R1o Doce-CVRD, suas subsidiárias contro
l~das e coligadas dependeJá de autorizaçã~ legisla-
tiVa do Congresso Nacional. · 

É extenso o debate doutrinário sobre a harmo
nia e indepen~ência que deve pairar entre os pode
res que compoem um Estado de Dire~o. Tal princf
pio é obseJVado como um dos princfpios fundamen-
tais da Constituição Federal: ' 

"Art. 2° São poderes da União, inde
pendentes._ê harmónicos entre si, o Legislati
vo, o ExecJI!Iivo e o Judiciário". 

Por muitas vezes, temos observado a manHes
ta~o contrária de diveJSOs pa~amentares, que 
opoe-se a ates do Poder Executivo que contrariam 
esse princípio fundamental, como a reedição cons
tante de diveJSas Medidas Provisórias, que inviabili
zam o fluxo adequado do trabalho legislativo. 

. O Pro~rama Nacional de Desestatização-PND 
ob]et1va bas1camente reordenar a posição estratég~ 
ca do Estado na economia, transferindo à iniciativa 
privada, atividades que indevidamente ainda estão 

sendo conduzidas pelo poder público, como reflexo 
de uma ampla tendência mundial, obseJVada em 
praticam_ente todos os países do planeta. 

Açoes no sentido da reorientação da ação go
vernamental, passando da atuação direta na base 
económica para ações típicas de um Estado moder
no, voltadas prioritariamente para a problemática so
cial, são ações intrfnsecas do Poder Executivo. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei do Senado n• 
161 , de 1995, ao estabelecer a necessidade de au
torização legislativa específica do Congresso Nacio
nal para a implementação de uma ação pontual do 
PND, representa uma inveJSão no fluxo de interfe
rências entre os poderes Legislativo e Executivo que 
normalmente têm-se obseJVado. 

A participação do Legislativo no PND deu-se 
na aprovação d? programa como um todo, quando 
foram estabelecidas as regras e objetivos do progra
ma. A necessidade de uma autorização legislativa es
pecifica para a inclusão de empresas no PND repre
senta uma interferência direta do Poder Legislativo 
so~re o Poder Executivo, pois o Legislativo estaria 
deixando de legislar sobre a matéria e passando a 
ditar a execução do programa. · 

Num momento em que são praticamente. unâ
nimes as opiniões sobre os benefícios da ·inde
pendênci~ e harmonia qu7 deve reinar entre ob po
deres LepJslatJvo e Executivo, e que igualmente unã
mmes sao as queixas contra as interferências do 
ExeCutivo sobre o Legislativo, surge o Projeto de Lei 
do Senado no 161 , de 1995, propondo que se aprove 
exatamente o oposto: a interferência direta do Legis
lativo sobre o Executivo. 

Em busca do disciplinamento das ações dos 
Poderes Executivos e Legislativo, a Constituição Fe
deral, através do inciso X. do art. 39, estabelece 
como competência privativa do Congresso Nacional, 
por meio de ação direta, ou através da ação isolada 
de qualquer de suas casas, a fiscalização e o con
trole dos ates do Poder Executivo, inclufdos os da 
administração indireta. 

Portanto, no caso do Programa Nacional de 
Desestatização-PND, deve-se buscar o fortaleci
mento da ação fiscalizadora e de controle do Poder 
Legislativo, e não uma intervenção direta, que ditaria 
a execução do programa, como pretende o Projeto 
de Lei do Senado n°161, de 1995. 

A ação fiscalizadàra do Poder Legislativo será 
amplamente fortalecida /:>ela implementação de uma 
completa transparência dâs operações do PND, por 
meio do envio de infonnações ponmenorizadas sobre a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ao Con
gresso Nacional, com a ~ncia mínima de 30 dias 
da data prevista para a obrigatoriedade de divulgação 
de infonnações, já contidas na Lei 8.031, de 1990. 
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Não· pretendemos aumentar a burocracia do 
processo de desestatização com a criação de urna 
mera formalidade, mas criar mecanismos reais que 
viabilizem uma intervenção do Congresso Nacional, 
caso necessário, sobre o ponto de risco crucial da 
dasestatização da Companhia Vale do Rio Doce, ou 
seja, sobre a modelagem do processo de venda do 
controle acionário da companhia. 

Através dos depoimentos prestados pelos Pre
sidentes do BNDES e da Companhia Vale do Rio 
Doce, percebemos a relevância dos aspectos estra
tégicos dessa questão, que não é abordada na legis
lação atualmente em vigor. 

Dentre tais aspectos estratégicos podemos 
mencionar as seguintes questões: 

• a venda do núcleo do controle, com pulveriza
ção do saldo de ações; 

• o controle das decisões de natureza estraté
gica previamente identificadas, pela criação de urna 
ação ordinária com direitos especiais - Golden Sha
re -, de propriedade do Tesouro, mecanismo já uttli
zado anteriormente (Embraer); 

• a restrição de que só poderiam participar do 
núcleo de controle os investidores institucionais, os 
empregados da CVRD e os investidores estratégicos 
que não tenham conflitos de interesse com a Com
panhia, como é o caso dos concorrentes e consumi
dores de grande porte, com poder de interferir no 
mercado dos produtos da empresa; 

• a salvaguarda dos interesses nacionais, no 
que concerne aos direitos minerários, dentro de qua
tro alternativas principais: cancelamento dos direitos 
minerários ainda não explorados; criação de Royal
tias a serem pagos sobre as novas explorações 
comerciais; emissão de debêntures de participação 
sobre resultados das explorações minerarias que 
entrarem em fase comercial após a privatização; e 
sistema que combine as·atternativas anteriores; 

• a garantia de livre acesso aos portos e ferro
vias operadas pela CVRD; 

• a substituição da norma legal que permite o 
direcionamento de até 8% do lucro liquido da CVRD 
para investimentos nos Municfpios onde a empresa 
alua pela criaçãctde .. um Fundo, a ser aprovado em 
Assembléia GeraJ a· constituído por contribuições ex
traordinárias, sobl:lestãO do BNDES, com a garantia 
de que esses recu!SOS seriam aplicados mantendo
se os critérios e objetivos aluais. 

Todos esses aspectos,_inerentes ao modelo de 
venda, estão sendo aprofun~ados pelo consórcio de 
consuttores contratado pelo BNDES para essa finali
dade e estão sendo progressivamente informados 
ao Senado Federal. 

Portanto, caso a desestatízação da Companhia 
vale do Rio Doce traga algum risco de natureza es
tratégica, o Congresso Nacional terá amplas condi
ções de intervir no processo e tomar as medidas ca-

bíveis no resguardo dos interesses nacionais, pois 
terá acesso às informações estratégicas com a devi
da antecedência 

O Projeto de Lei do Senado, n" 161, de 1995, 
traz novamente à tona a discussão relativa à atuação 
do poder público na esfera econômica de um pais. 

A experiência internacional tem comprovado que 
a ação governamental sobre a base econômica de 
urna sociedade deve-se restringir no sentido de ser o 
Estado o elemento cinamizador e animador, da ativida
de econômica privada. especialmente na ótiica de urna 
estratégica vottada para a canalização de investimen
tos pioneiros e permanente diversificação industrial, 
com base numa polftica industrial ampla, cuja ausência 

_ têm sido motivo de permanente queixa da sociedade 
como um todo e do erJllresariado em particular. 

Na atual conjuntura em que se encontram as fi
nanças públicas brasileiras, exige-se uma imediata 
realocação dos ativos patrimoniais da União, pois 
enquanto no lado dos passivos encontram-se divi
das cujos serviços alcançam a taxa de 30% a.a., os 
ativos dificilmente atingem a taxa de 2% a.a., isso 
quando analisamos bons ativos, como as ações da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Não obstante tal situação, que aponta de forma 
lógica e clara a realocação entre dfvida e património, 
não devemos esquecer de buscar fontes alternativas 
de desenvolvimento nacional 

O sucesso do empreendimento da Companhia 
Vale do Rio Doce é uma realidade. A desestatização 
da Companhia não significa o fim de sua existência 
nem dos benetrcios que ela promove à economia 
nacional, desde que, no processo de modelagem da 
compra do seu controle acionário sejam observadas 
as questões de estratégia acima mencionadas. Então, 
por que não utilizar os frutos do SlJC6!iSO da Compa
nhia Vale do Rio Doce no desenvolvimento de outros 
projetas nos quais o Brasil possui grande potencial? 

Dentro deste quadro, onde conclufmos que a 
ação do Estado na economia deve restringir-se à de 
elemento animador dos investimentos iniciais e cons
tatamos significativa carência de investimentos em in
fra-estrutura no Pafs, temos a possibilidade, por meio 
de um único projeto, de canalizar ações que contribui
riam para o atendimento de ambos os objetivos. 

Assim, as receitas provenientes da alienação da 
Companhia Vale do Rio Doce deverão ser aplicadas 
em projetas de infra-estrutura econOmica, integradores 
do desenvoMmento nacional, prioritariamente nas 
áreas em que atua a empresa e em outras nas quais a 
carência de intra-estrutura signifique claro impecimento 
ao desenvoMmento da atividade eoonOmica privada 

Os investimentos a serem realizados com es
ses recursos da União serão aprovados pelo Con
gresso Nacional, dentro da sua competência legisla-
tiva em matéria orçamentária · 
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Desta forma, as áreas de influência da Compa
nhia Vale do Rio Doce não serão prejudicadas, mas 
ao contrário, tais regiões serão premiadas pela indu
bitável contribuição que deram ao desenvolvimento 
nacional, por intermédio das ações empreendidas 
pela Empresa, pois terão prioridade nos projetes de 
investimento em infra-estrutura. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

Diante do exposto, considerando que a defini
ção das empresas estatais a serem inclufdas no 
Programa Nacional de De:;estatização-PND é maté
ria de competência do Poder Executivo, e que a im
posição da obrigatoriedade de uma autorização le
gislativa para a inclusão de uma empresa no men
cionado Programa representaria uma nftida interfe
rência do Poder Legislativo nas ações especificas 
do Executivo, sou levado a manifestar-me contraria
mente ao Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1995, 
na forma como o mesmo se apresenta. 

Mas, no bojo das reflexões decorrentes da 
análise do Projeto de Lei do Senado n• 161, de 
1995, remanescem duas questões básicas: 

1) a necessidade de fortalecer a ação de fisca· 
lização e controle do Congresso Nacional sobre o 
Programa Nacional de Desestatização, no sentido 
de resguardar os interesses nacionais de natureza 
estratégica decorrentes da modelagem do processo 
de venda das ações da Companhia Vale do Rio 
Doce de propriedade da União; e 

2) garantir a reorientação da ação do Estado 
sobre a atividade econômica, do outrora grande Es
tado investidor e empregador, para um Estado mo
demo que aluaria apenas corno o elemento anima
dor dos investimentos privados, através de um pro
grama de investimentos, financiado pelos recursos 
oriundos do próprio processo de desestatização, que 
priorizará os projetes de infra-estrutura econômica 
nas áreas sob a influência da Companhia Vala do 
Rio Doce e em outras regiões onde a carência de in
fra-estrutura signifique claro impeditivo à implanta· 
ção de novos prà}etos desenvolvimentistas, com o 
objetivo de evitar que tais regiões sejam prejudica
das pela privatização da mesma. 

Portanto, diante da natureza da matéria de que 
se trata, considero absolutamente fundamental fixar 
de maneira clara e insofismável os fundamentos da 
posição que assumo, favorável à privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, nos termos do se
guinte substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 
161, de 1995, de autoria do Senador José Eduardo 
Outra: 

EMENDA N• 1-CI (Substitutivo) 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N°161, DE 1995 

Altera a lei n" 8.031, de 12 de abril de 
1990, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art.12 da Lei n• 8.031, de 12 de abril 

de 1990, com a redação ora vigente, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

• Art. 12. ····--······-····-········--·-···---
Parágrafo único. No caso da desestati-

zação da Companhia Vale do Rio Doce, de 
suas subsidiárias, controladas e coligadas, 
as informações de que trata este artigo, 
acrescidas de dados sobre a modelagem.do 
processo de venda do controle acionário da 
Companhia, deverão ser remetidas ao Con
gresso Nacio.nal, com antecedência mfnima 
de 30 dias à sua publicação no Diário Ofi-
cial da União." · 

Art. 2" O art. 15 da Lei n• 8.031, de 12 de. abril 
de 1990, com a redação ora vigente, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes parágrafos: ' 

"Art. 15. ······-··----····-··-··-········--··-
§ 1• Os recursos provenientes da alienação de 

ações da Companhia Vale do Rio Doce, de suas sub
sidiárias, controladas e coligadas, de propriedade da 
União, serão aplicados em projetes de infra-estrutura 
econômica, integradores do desenvoMmento nacional, 
prioritariamente nas regiões em que a empresa atua, e 
em outras regiões nas quais a carência de intra-estru
tura signifique claro impedimento ao desenvoMmento 
da atividade econômica privada 

§ 2" Os projetes de investimento, de que trata 
o parágrafo anterior, tarão parte das propostas orça
mentárias da União, a serem submetidas à aprova
ção do Congresso Nacional, relativas aos exercfcios 
fiscais subseqüentes ao da alienação das ações. • 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. '; 

Art. 4° Ficam revogadas: as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão, 19 de junho de 1996. - José 
Agriplno, Presidente - Vllson Klelnilblng, Relator -
Ney Suassuna - Joel de Hollanda - Carlos Wilson 
-Geraldo Melo- Romero Jucá- José Roberto Ar· 
ruda- Freitas Neto- Regina Assumpção- Romeu 
Tuma- José Eduardo Dul@ (vencido)- Fernando 
Bezerra·- Lúdlo Coelho - José Bonifácio (vencido) 
- Mauro Miranda- EleJo Alvares. 
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ADITAMENTO AO PARECER N' , DE 1996 

Da Comissão de Serviços de Infra
Estrutura sobre o Projeto de Lei do Sena
do n• 161, de 1995, que "a Hera a Lei n• 
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras 
providências". 

Relator: Senador Vlison Klelnübing. 
O substitutiVo ao Projeto de Lei do Senado n• 

161, de 1995, que allera os arts. 12 e 15 da Lei n• 
8.031, de 12 de abril de 1990, adotado pela Comis
são de Serviços de Infra-Estrutura com base em 
meu relatório, acrescenta parágrafos aos artigos 
mencionados. 

Em se tratando de matéria importante e de 
grande relevância plíblica, para que se evite qual
quer dúvida sobre o meiro teor dos referidos artigos, 
uma vez aprovado o Projeto de Lei do Senado n• 
161, de 1995, solicno considerar o texto completo da 
Emenda n• 1-CI, com a qual conclui o parecer apro
vado pela· Comissão, transcrevendo o caput · de 
cada um dos artigos nas redações ora vigentes, na 
forma que abaixo segue. 

As redações dos ditos artigos oonstam de su
cessivas medidas provisórias, a partir de 20 de ja
neiro de 1995 (Medida Provisória n• 841; em 5 de ju
nho de 1996: Medida Provisória n• 1.481 ), até o pre
sente sem deliberação definitiva, mas regendo o 
processo de privatização, nos assuntos que regu
lam, inintenuptamente, nos termos do seguinte: 

SUBSTilUTIVO AO PROJETO DE LEI . 
DO SENADO N' 161, DE 1995 

AHera a Lei n" 8.031, de 12 de abril 
de 1990, e dli outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A Lei n• 8.031 , de 12 de abril de 1990, 

passa a vigorar acrescida do seguinte Art. 12: 
• Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento 

públioo das condições em que se processará a alie
nação do controte.aáonário de empresa ou instnui
ção ftna.nceira iniiluida no Programa Nacional de De
sestatizaçãe;.~m como de sua s~uação económi
ca, financeira e opel'a!:'ional, será dada ampla divul
gação das informações· ~.ssárias, mediante a pu
blicação de edital, no Diário Oficial da União e em 
jornais de notória circulação ilaciona~ do qual cons
tarão, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) justificativa da privatização, indicando o per
centual do capital social da empresa a ser alienado; 

b) data e ato que determinou a oonstituição da 
empresa originariamente estatal ou, se estatizada, 

data, ato e motivos que determinaram sua estatiza
ção; 

c) passivo das sociedades de curto e de longo 
prazo; 

d) situação econômico-financeira da socieda
de, especificando lucros ou prejufzos, endividamento 
interno e externo, nos cinco úttimos exercfcios; 

e) pagamento de dividendos à União Federal 
ou a sociedades por esta controladas direta ou indi
retamente, e aperte de recursos à conta capital pro
vidos di reta ou indiretamente pela União Federal, 
nos últimos quinze anos; · 

f) sumário dos estudos de avaliação; 
g) crttério de fixação do valor de alienação, 

com base nos estudos de avaliação; 
h) valor mfnimo da participação a ser alienada; 
i) a indicação, se for o caso, de que será criada 

ação de classe especial e os poderes nela com
preendidos. 

Parágrafo único. No caso da desestatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, de suas subsidiárias, 
oontroladas e coligadas, as informações de que trata 
este artigo, acrescidas de dados sobre a modelagem 
do processo de venda do oontrole acionário da Com
panhia, deverão ser remetidas ao Congresso Nacio
nal, com antecedência mfnima de 30 dias à sua pu
blicação no Diário Oficial da União." 

Art. 2' O Art. 15 da Lei n• 8.031 , de 12 de abril 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 15. Observados os privilégios legaiS, o ti
tular dos recursos oriundos da venda de ações ou 
de bens deverá utilizá-los, preferencialmente, na qui
tação de suas dfvidas vencidas perante a União. 

§ 1' Os recursos provenientes da a~enàção de 
ações da Companhia Vale do Rio Doce, de suas sub
sidiárias, controladas e coligadas, de propriedade da 
União, serão aplicados em projetes de infra-estrutura 
econômica, integradores do desenvolvimento nacional, 
prioritariamente nas regiões em que a empresa atua, e 
em outras regiões nas quais a carência de infra-ilslru
tura signifique claro impedimento ao desenvoMmento 
da atividade econõmica privada 

§ 2' Os projetes de investimento, de que trata 
o parágrafo anterior, farão parte das propostas orça
mentárias da União, a serem submetidas à aprova
ção do Congresso Nacional, relatiVas aos exercrcios 
subseqüentes ao da alienação das ações.• 

Art. 3' Esta lei entra·em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4' Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão, em 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) O ex
pedienie lido vai à publicação. 

Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. Pri
meiro Secretário em exercício, Senador José Agripino. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 27-96-CCJ 

BrasRia, 19 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão Re
jeitou o Pojeto de Lei do Senado n2 29, de 1995, que 
"institui eleições diretas para os suplentes de candi
datos ao Senado Federal", de autoria do Sr. Sena
dor Eduardo Suplicy e outros Senhores Senadores. 

Cordialmente, - Senador fris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - Com 
referência ao expediente que acaba de ser tido, a Pre
sidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 
91, §§ 3" a 5", do Regimento Interno do Senado Fede
ral, abrir-se-á o prazo de cinco .dias úteis para interpo
sição de recursos, por um décimo da composição da 
casa, para que o Projeto de Lei do Senado n2 29, de 
1995, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Foi 
encaminhado à publicação parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, concluind.> favora
velmente ao Projeto de Lei da Câmara n2 1 O, de 
1996 (n• 724/95, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que define os crimes de 
especial gravidade e aHera dispositivos do Decreto
Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código 
Penal. 

A matéria ficará sobre a Mesa, durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com 
o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado 
Federal. · 

O SR. PRESIDENTE (Valmir campelo) - Os 
Projetes de Decreio Legislativo nOs 58 e 59 de 1996, 
lidos anteriormente, tramitarão com prazo determi
nado de quarenta e cinco dias, nos termos dos arts. 
223, § 12 , e 64, § 12, da Constituição, combinados 
com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11, b, do Regimento 
Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode
rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, 
perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - En
cerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução n• 65, de 1996, 
de autoria da Senadora Marina Silva, que altera os 
artigos 243 e 244 do Regimento Interno do Senado 
Federal, instituindo o projeto de bancada e o projeto 
colativo multipartidário. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania; e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (Valrnir Campelo) - So

bre a mesa, projeto de lei que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•138, DE 1996 

Dispõe sobre o pagamento e reco
lhimento de tarifas aeroportuárlas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• As tarifas aeroportuárias de que tratam 

o art. 32 da Lei n• 6.009, de 26 de dezembro de 
1973, alterado pelo Decreto-Lei n• 2.060, de ~2 de 
setembro de 1983, e o art. 2" do Decreto-l!'li n• 
1.896, de 17 de dezembro de 1981, que não forem 
pagas ou recolhidas até a data do vencimento: fica
rão sujeitas à multa de mora de dez por cento e a ju
ros de mora de um por cento ao mês-calendário ou 
!ração, calculados sobre o valor da tarifa conrigida 
monetariamente, em prejufzo das sanções previstas 
nos incisos 11 e III do art. 62 da Lei n• 6.009, de 26 de 
dezembro de 1973. 

§ 12 A multa de mora será reduzida a cinco por 
cento, quando o débito for pago até o último dia útil 
do mês subseqüente ao do vencimento. 

§ 2" A correção monetária incidirá após um 
més de atraso e, no seu cálculo, deverá ser utilizada 
média de índices de preços de abrangência nacio
nal, na forma de regulamentação a ser baixada pelo 
Poder Executivo. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Através dos Requerimentos de Informação n• 
1.227, e 1.482, ambos de 1995,'que formulamos ao 
Sr. Ministro da Aeronáutica, tornàmos conhecimento 
da renegociação de dMdas velil<:idas no valor de R$ 
200 milhões, relativas as tarifas de pouso, perma
nência e de proteção ao VÕ9f devidas por empresas 
de transportes aéreo à Empresa Brasileira ·de Infra
Estrutura Aeronáutica - INFRAERO. 
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A dívida das três maiores empresas aéreas no 
valor de R$191 milllões (posição de 6-1D-95), foi 
parceladas em 96 pmstações mensais. O Presidente 
substituto da lnfraero informou, na ocasião que ado
tau linha política de condução dos processos de re
composição de débilos, de conhecimento das autori· 
dades aeronáuticas •• Informou, ainda, que às dívi· 
das da espécie aplicam se correção monetária e ju· 
ros compensatórios de 1% ao mês pro-rata-die, 
conforme previsto no art 6° da Lei n• 6.009, de 26-
12·73, e art. 16 do Decreto n• 89.121 de 6-12-83 
respeitando-se a carência de um ano para a atuali-· 
zação monetária determinada pela Lei n• 8.890/94. 

As tarifas aeroportuárias são preços públicos 
cuja arrecadação é imprescindível para a expansão 
e manutenção dos aeroportos dos serviços públicos 
de transporte aéreo de passageiros e carga. A obri· 
gação de pagá-las decorre de lei e seu inadimple
mento é punido com severidade, prevendo a Le1 n• 
6.009/73, art 6° suspensão ex-ofício ou cancela
mento sumário das concessões ou autorizações 
para atraso superior a 120 dias ou 180 dias, respec
tivamente. Não se justifica, pois, tratar as empresas 
inadimplentes com tanta magnanimidade. 

O projeto de lei que ora apresentamos visa aper· 
feiçoar a sistemática legal de cobrança das tirilas em 
atraso, introduzindo a multa de mora de 10%, que entre
tanto poderá ser reduzida a 5% caso o débito seja pago 
até o úttimo dia útil oo mês subsequente ao do venci
mento. E com vistas a eliminar enten<ilnento equivoca
do de que a correção monetária ln casu, só é deviG 
após o decurso de um ano, incluímos áspositivo segu" 
do o qual a correção monetária incidirá após um mês de 
airaso, restabeleoenà> a exigência constante da Lei 
6.009/73. O índice de correção monetária deve ser obje
to de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executi
vo, tal como previsto na medida provisória que cispõe 
sobre medidas complementares ao PlanO Real, devido 
à semelhança das situações ali previstas. 

Estamos certos de que nossos Pares irão apoiar 
a presente p~ cujo intanto é o de preservar os 
princípios da legalidade impessoalidade e moralidade 
na administração ·pública di reta e indireta. 

. Sala das Sessões, 21 de junho de 1996. - Se
nador João Rocha. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

LEI N° 6.009, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre a utilização e a explora
ção dos aeroportos, daa facilidades à na
vegação aérea, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N• 2.060, DE 12 DE 
SETEMBRO DE 1983. 

AHera a Lei n• 6.009(1 ), de 26 de de
zembro de 1973, que dispõe sobre a utili
zação e a exploração dos aeroportos, das 
facilidades à navegação aérea, e dá ou
tras providências. 

DECRETO-LEI N° 1.896- DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 1981 

Dispõe sobre a utilização de instala· 
ções e serviços des1inados a apoiar e tor· 
nar segura a navegação aérea, e dá ou
tras providências. 

Art. 2• As tarifas a que se refere o artigo an
terior são assim denominadas e caracterizadas: 

i -Tarifa de Uso das Comunicações e dos 
_Auxmos à Navegação Aérea: devida pela utiliza
ção dos serviços de informações aeronáuticas, trá
fego aéreo, metereologia, facilidades de comuni
cações, auxmo à navegação aérea e outros servi
ços auxiliares de proteção ao võo proporcionados 
pelo Ministério da Aeronáutica ou por empresa es
pecializada da Administração Federal lndireta, a 
ele vinculada, incide sobre o proprietário ou explo-
rador da aeronave; · 

11 - Tarifa de Uso das Comunicações e dos 
Auxmos Rádios e Visuais em Área Terminal de 
Tráfego Aéreo: devida pela utilização dos serviços 
de tráfego aéreo, facilidades de comunicações, 
auxílio para aproximação, pouso e decolagem em 
áreas terminais de tráfego aéreo; proporcionados 
pelo Ministério da Aeronáutica ou por empresa es
pecializada da Administração Federal lndireta a 
ele vinculada; incide sobre o proprietário ou explo
rador da aeronave. 

· (À Comissão de Assuntos Económi
cos~ Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - O 
projeto será publicado e remetido à comissão com
petente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si

mon, que disporá de 20 minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi enterrado on-
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tem, no Rio de Janeiro, o ex-Deputado R ato Ar
cher. Eu estava com a passagem marcad. quan
do soube que o Presidente José Samey também 
iria, e S. Ex' me convidou para ir em sua compa
nhia. Todavia, vários acontecimentos impediram a 
ida do Presidente José Samey, e eu desempenhei a 
missão de representar o Senado Federal naquela 
solenidade. 

Para mim, foi um momento triste, porque Re
nato Archer era um amigo particular, com quem 
convivi longo período. Conheci-o quando eu era 
Deputado Estadual, Presidente do MDB no Rio 
Grande do Sul, e nós do MDB do Rio Grande do 
Sul desempenhávamos, naquela época, um papel 
muito importante na política nacional, porque, en
tre outros motivos, ali do lado, no Uruguai, esta
vam os dois exilados considerados os mais perigo
sos pelo País: o ex-Presidente João Goulart e o 
ex-Governador Leonel Brizola. 

Conheci Renato Archer quando ele coordena
va, junto com Juscelino Kubitschek, Garlos Lacerda 
e João Goulart, a Frente Ampla Foi ar que o conhe
ci, nas suas idas e vindas a Montevidéu e nas mi
nhas idas e vindas ao Rio de Janeiro. Nessa época, 
pude observar todo o seu esforço e todo o seu tra
balho na busca do entendimento entre pessoas tão 
adversárias: João Goulart, que tinha sido deposto 
por um golpe, cujo grande líder tinha sido exala
mente Carlos Lacerda, e Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. Houve uma eleição, elegeu-se Jânio Qua
dros, da oposição, a quem Juscelino passou o- ~o
vemo. O crime de Juscelino Kubitschek foi estar em 
campanha, em 1965, para retornar à Presidência da 
República. Como Carlos Lacerda também estava 
em campanha à Presidência da República, houve
ram por bem usar o arbítrio do regime militar pana 
cassar os direitos políticos de Juscelino- triste des
tino!- e de Carlos Lacerda. 

Antes disso, Renato Archer coordenou esse 
trabalho. Foi um trabalho estafante: Juscelino, na 
Europa; Jango, em Montevidéu; Lacerda, no Bra
sil; e Brizola, em Montevidéu, que resistia em sen
tar-se à mesma mesa com Lacerda. Renato Ar
cher desempenhou seu papel, magnífico papel! 

o governo não soube entender a intenção da 
Frente Ampla, que era fazer um grande esforço 
pela redemocratização do País. A Frente Ampla 
não pregava golpe, não pregava violência, não 
pregava radicalização. A Frente Ampla pregava o 
gnande entendimento nacional para a normaliza
ção da vida democrática, pregava que os opostos, 
aqueles que estiveram radicalmente tão contrários 

até 1964, entendessem que o momento era para 
deixar de lado aquelas questões e colocar, acima 
delas, os interesses nacionais. 

Lá estava Jango deposto, e Juscelino e La
cerda, que pretendiam ser candidatos à Presidên
cia da República, lutando por algo que estava aci
ma de todas essas questões. O Brasil estava no 
regime do arbítrio, e a Frente Ampla desejava in
troduzir no País o regime democrático.· A Frente 
Ampla acabou da forma que todos sabem: com a 
cassação de todos os que dela participaram, num 
ato de arbítrio e de violência. Foi aí que conheci 
Renato Archer. Foi af que conheci seu passado. 
Seu pai foi Governador e Senador pelo Maranhão. 
Renato Archer foi Vice-Governador do seu Estado; 
deputado federal, jovem brilhante daquela geração 
que tanto participou. No Rio de Janeiro, no Palácio 
Tiradentes, Renato Archer participou daquele ex
tnaordinárjo governo. E o que mais emocionava 
Renato Archer era ter sido Ministro substituto de 
San Tiago Dantas, do qual era grande discípulo e 
por quem tinha uma estima fora do comum. Foi vá
rias vezes Ministro substituto das Relações ~Exte
riores. Participou, com San Tiago Dantas óu em 
seu lugar, de muitas reuniões internacionais, inclu
sive da célebre reunião internacional de Punta Dei 
Leste, quando se firmou o princípio da liberdade 
de livre manifestação dos povos e de não-agres
são, onde se estabeleceu o contrário do que até 
então vigorava neste Brasil - os americanos é que 
determinavam e orientavam para onde é que se 
devia ir, e todos tinham que ir atrás. Ele defendeu 
em Punta dei Leste, pela primeina vez e com cora
gem, a manifestação de que temos que respeüar a 
livre determinação interna dos pafses que fazem 
parte das Organizações. San Tiago Dentas foi um 
grande brasileiro, que lançou, na época de Jango, 
como seu Ministro, o célebre Plano Trienal. Foi a 
primeira ve:!, no Brasil, que se fez um orçamento 
que não previa apenas o ano seguinte, mas previa 
exatamente um plano de organização de trabalho. 

Conheci Renato Archer dentro do nosso Parti
do, desde o início do MDB, na resistência, na luta, 
desde a primeira hora Renato Archer, mesmo cas
sado, sem os direitos políticos;, estava presente nas 
nossas reuniões como se fosse um parlamentar, Ti
nha rendimento às suas expensas. Não havia reu
nião do nosso Partido, fosse no Rio Grande do Sul, 
em Pernambuco, ou onde fosse, em que Renato Ar
cher não estivesse present~ Integrava a Executiva 
Nacional do Partido e era o nosso eterno conselhei
ro, o orientador, o balizador. Era o homem que esta-
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va, muitas vezes, à margem; não era dos que apare
cia, dos que se exibia, mas estava ali permanente
mente. 

Renato Archer era o braço direito de Ulysses 
Guimarães. Não passava um dia sem que o Dr. 
Ulysses Guimarães telefonasse vinte vezes para o 
Dr. Renato Archer. Para mim, quando eu era Depu
tado Estadual, Dr. Ulysses telefonava de quatro a 
cinco vezes por dia. 

Quantas e quantas vezes, Renato Archer, que 
tinha os seus interesses, que tinha o seu trabalho, 
vinha e ficava dias e mais dias em Brasnia. Não ha
via reunião do MOB, durante a crise político-institu
cional, sem que Renato Archer, cassado, estivesse . 
presente. Isso durante o Al-1, o Al-2, o Al-5 e na sé
rie de reuniões da Bancada do MDB. Foi a oçasião 
em que Brossard saiu vitorioso e T rancredo foi o 
grande derrotado. Tancredo só não dizia que eram 
os militares, mas dava a entender, com toda a cla
reza, que aquela refonma do Judiciário tinha que ser 
votada; que nós, do MDB, não podíamos alterá-la, 
porque ela seria pretexto para muito coisa. Tudo 
isso naquela semana que passamos, naquela reu
nião fantástica, em que o Dr. Tancredo foi humilha
do, porque defendia que não devíamos votar. E o 
nosso MDB, com aquela sua mania, aliás, respeito
sa, de luta, de garra, de enfrentamento, dizia o con
trário. E o Brossard deu um show. O Tancredo se 
saiu mal, mas a sua tese ficou provada logo depois, 
quando fecharam o Congresso Nacional e saiu a 
Constituinte do Riacho Fundo, onde nasceu o Sena
dor biõnico e tudo o mais, onde alteraram ao bel
prazer, escandalosamente, a Constituição. Em todo 
aquele episódio, que durou meses, estava Renato 
Archer: madrugadas e madrugadas, procurando 
parlamentares, com eles discutindo. 

Houve também o episódio da cassação dos 
Deputados Amaury Müller e Nadyr Rossetti, dois 
gaúchos, que fizeram um discurso em Palmeira 
das Missões, em Um comício de madrugada. Lá 
pelas tantas, teríim eles dito algumas frases mais 
pesadas que são· ditas ao som do improviso. Isso 
lá no interior. Pinçaram as frases das gravações e 
as publicaram em manchete nos jornais do País 
inteiro, exigindo a cassação dos dois. 

Diante disso, a Bancada do MDB tomou a 
disposição de ir um por um à tribuna repetir aquele 
discurso, para que lodos fossem cassados. Logo 
no outro dia, Lysãneas Maciel falou a respeito da 
cassação, repetiu o que disseram os deputados 
gaúchos e, por isso, também foi cassado. 

Naquela madrugada em que a Bancada do 
MDB estava reunida, Renato Archer foi me tirar da 
cama. Eu era Deputado Estadual, Presidente do 
MDB do Rio Grande do Sul, e, como participava 
de todas as crises nacionais, era convocado. Eu ti
nha de comparecer como Presidente do Partido do 
Rio Grande do Sul. Chegando aqui de maárugada, 
Renato, mesmo com os seus direitos políticos cas
sados, tirou-me da cama para me dizer que uma 
tragédia iria acontecer, pois a Bancada estava exi
gindo a leitura da sua nota, e a Executiva do MDB 
havia lançado uma outra nota que não estava sen
do aceita. Disse-me ele: eles cassaram o Deputa
do Lysâneas Maciel. Já estão designando os que 
serão cassados a partir de amanhã. Às 4h30min, 
fomos tirar o Dr. Tancredo Neves da cama. Aper
tamos a campainha - nunca me esquecerei-, veio 
ele de pijama de calças curtas, preocupado com o 
que estava acontecendo. Nós, Renato Archer e 
eu, relatamos o que estava ocorrendo. O Dr. T en
credo perguntou: •o que se pode fazer?" Respon
demos: "Dr. Tancredo, essa nota da Executiva do 
Partido não está sendo aceita•. "E por quê?" Per
guntou Tancredo. "Porque eles querem que- se re
tire isso ou aquilo", respondemos. • Ah, é para ti
rar?" Não vou esquecer nunca a resposta do Dr. 
Tancredo. Disse ele: "Meu filho, para tirar, tirem o 
que quiser, não podem é botar. O que quiserem ti
rar que tirem•. 

Voltamos - Renato e eu - para a reunião da 
Bancada do grupo chamado Grupo Autêntico e 
dissemos: "o Dr. Tancredo disse que podem tirar 
isso e o que mais quiserem". Claro que não disse 
que ele tinha dito que "podem tirar o que quiser, 
mas não podem botar nada·. Lá estava o Renato 
Archer. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex.1 

um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V. 

Ex.• 
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Pedro Si

mon, ainda que V. Ex.• não tivesse condições - o 
que não é o caso - de ser biógrafo, nesta manhã, 
V. Ex.• faz um retrato, ainda que saudoso, do nos
so querido companheiro Renato Archer. Primeiro, 
conheci Remi Archer, seu irmão, quando era Pre
sidente do Banco da Amazônia. Depois, com o Ato 
Institucional n• 2, que extinguiu os partidos, foi 
fundado o MDB, do qual fui Presidente do Diretório 
Regional no meu Estado, e por ele me elegi Depu
tado -Federal pela primeira vez. Nesse interregno, 
por intermédio do jornalista Hermano Alves, co-
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nheci Renato Archer quando era Subsecretário do 
Ministério das Relações Exteriores, conforme V. Ex• 
assinalou, substituindo, com rara proficiência, esse 
homem cujo talento ultrapassou, de logo, as frontei
ras do Brasil, que foi Francisco Clementina de San 
Tiago Dantas, o nosso grande San Tiago Dantas. Da 
conversa com Renato Archer, qualquer um tirava 
logo a conclusão de que ele era um homem de boa 
cultura humanística, um causeur, daqueles que ir
radiam porque não têm opacidade. V. Ex' faz bem 
em lembrar que os homens só são estimados 
quando, após a sua morte, alguém ocupa a tribuna 
dos Parlamentos, através de manifestações como 
essa que V. Ex• está a fazer, ou através de es
critos, para demonstrar o apreço que tem por 
aquele que se foi. Em verdade, Senador Pedro 
Simon - V. Ex' disse, com bastante objetividade -, 
quando Tancredo, ainda no limiar entre a vida e a 
morte, estava para assumir o seu mandato presi
dencial, foi Criado o Ministério da Ciência e Tecnolo
gia, para que ele fosse o primeiro titular. E é bom 
que se diga que a sua passagem pelo Ministério da 
Previdência Social foi absolutamente escorreita. Ele 
o colocou nos trilhos e demonstrou que a Nação ti
nha um Ministério da Previdência Social que não 
era, como se alardeava, deficitário. Só peço a V. 
Ex' que acompanhe meu raciocínio, que está diffcil 
devido ao espírito santo de orelha que está aqui ao 
lado. Quero concluir o que estava a lhe dizer. A 
conclusão é que esta Casa deveria estar cheia hoje 
para ouvir o belo discurso de sauda>fe que V. Ex' 
pronuncia, V. Ex' que, como eu, sofreu na pele as 
agruras do MDB e depois do PMDB. Onde estiver, 
Renato Archer deverá estar dizendo: "Obrigado, Pe
dro Simon". 

O SR. PEDRO SIMON - Eu agradeço a gen
tileza do aparte de V. Ex', que conviveu com Re
nato Archer e que, por ter convivido com ele, por 
tê-lo conhecido, sabe da sua profundidade de es
pírito e da sua sinceridade. 

Peço que f~ÇS parte do meu pronunciamento 
a justificativa do -voto de Pesar que entreguei à 
Mesa e a cópia do trecho do Dicionário Histórico
Biográfico Brasileiro que inclui o nome de Renato 
Archer. 

Como disse muito bem Bernardo Cabral, ele 
participou da Aliança Democrática; aliás, participou 
da campanha de Juscelino Kubitschek, de quem era 
amigo pessoal; foi, como disse V. Ex', subministro 
auxiliar, braço direito de San Tiago Dantas; asso
ciou-se à campanha, já na ditadura, pela Anistia; 
participou da campanha pelas Diretas Já e, depois, 

da campanna de Tancredo Neve para Presidente da 
República. 

Tem razão V. Ex• quando diz que foi criado o 
Ministério da Ciência e Tecnologia para ser entre
gue a Renato Archer, ao Renato Archer cuja indi
cação teve restrições por parte dos cientistas. 

. Nunca me esqueço de quando nós, terminan
do o primeiro ano de Governo do Presidente José 
Sarney, decidimos que tinha que se fazer com ur
gência uma reforma ministerial para que o Dr. 
José Samey governasse com um ministério dele e 
não com um ministério de Tancredo. Houve um 
movimento, e eu dele participei. Todos os cientis
tas do Brasil reuniram-se e entregaram ao Presi
dente José Samey um apelo para que Renato Ar
cher continuasse no Ministério de Ciência e Tec
nologia, tal foi a sua competência, a sua capacida
de de organizar e coordenar o mundo científico 
brasileiro - coisa, aliás, que ainda não tinha acon
tecido. Os cientistas brasileiros eram praticamente 
órfãos. Não existia o Ministério da Culturá, não 
existia o Ministério da Ciência e Tecnologia Nos
sos técnicos estavam no submundo, num galpão 
do Ministério da Educação ou nos diversos -galpõ
es do Ministério das Minas e Energia, da Petro
brás e da Vale do Rio Doce. 

Alguém que coordenasse o mundo da ciência 
do Brasil nunca tinha existido. E sob o Governo de 
José Samey, Renato Archer exerceu esse papel, 
esse belo, esse grande papel. E as suas posições 
no plano da ciência e dq. tecnologia são· por demais 
conhecidas. Até as divergências são por demais co
nhecidas. 

Tem razão o Senador quando cita a sua pas
sagem pela Previdência Social. E vejam que é um 
ramo que vive sofrendo restrições, crRicas, escân
dalos e tudo o mais. O Renato Archer traçou uma li
nha de ação na Previdência Social. Lembro-me de 
que teve participação importante na municipaliza
ção da saúde. Lembro-me de que, juntamente com 
o Presidente Samey, tirou da Previdência o caráter 
político-partidário, aquele de dar a uns mais· e a ou
tros menos. 

Eu, como Governador do Rio Grande do Sul, 
recebi o que tinha direito, como todos os Governa
dores de todos os Estados receberam o que ti
nham direito na municipalização da saúde. 

Renato Archer não foi Ministro no ·Governo Ita
mar Franco, mas - está vivo Itamar Franco para 
confirmar o que vou dizer..; se dependesse de Ita
mar Franco, em mais de uma oportunidade, Renato 
Archer teria sido seu Ministro das Minas e Energia. 
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Em mais de uma oportunidade, participei - e não foi 
iniciativa minha- de _reuniões em que Renato Archer 
foi indicado Ministro das Minas e Energia pelo Presi
dente Itamar Franco.. Por questões que não vale a 
pena analisar, difict*fades na montagem do Gover
no, divergências que não importa aqui se analisar, 
sua nomeação nunca foi efetivada. Mas vale apenas 
salientar este aspecb: se dependesse do Presidente 
Itamar Franco, ele leria sido Ministro das Minas e 
Energia. Como não foi possível, recebeu o alto car
go que desempenhou com rara brilhatura exatamen
te no Governo de Itamar Franco. 

Quero destacar a amizade de Renato Archer 
com o Dr. Ulysses Guimarães. O Dr. Ulysses Gui
marães tinha o Renato Archer e o seu amigo, o 
secretário Osvaldo. O secretário Osvaldo, segun
do contam os mais figados, era um homem espí
rita, muito crente no espirijismo, que teria recebi
do uma mensagem de Deus para que fosse o au
xiliar, o colaborador, o anjo protetor do Dr. Ulys
ses Guimarães. Osvaldo continua fazendo isso, 
mesmo depois de morto o Dr. Ulysses Guimarã
eS: E Renato Archer, o político, o conselheiro, o· 
amigo de todas as horas, o homem das horas dra
máticas, o homem das horas trágicas. 

É emocionante lembrar o drama do Dr. Ulys
ses em sua doença. Não esqueço, pois foi o mo
mento mais trágico da minha vida politica. Vi Teotó
nio Vilela, sofrendo de quatro cânceres, usando 
d•Jas bengalas, com sua cabeça rapada, assumir a 
Presidência do PMDB Nacional, porque o Dr. Ulys
ses estava se afastando por causa de uma doença 
que ninguém sabia qual era. Para nós, parecia que 
ele estava à beira da morte. Coisa fantástica, nobre 
Senador: era estafa. Mas a estafa do Dr. Ulysses o 
deixou em uma depressão que parecia que ele es
tava perto do final, principalmente depois de tomar 
aquele remédio errado. 

Foi o Dr. Renalo Archer, na sua célebre casa 
da praia no Rio de Janeiro, foi o Dr. Renato Ar
cher, nos Estados Unidos, o grande protetor, o 
grande amigo, o grande correligionário, o grande 
irmão que o Dr. l,iiysses Guimarães teve. 

Ora, Sr. Pi'i3sider)te, sei que estou ficando ve
lho, mas·sofro muijo porque vejo partirem as figuras 
do meu coração, do meu MDB - Ulysses Guimarã
es, Tancredo Neves, TeotOnio Vilela e, agora, Rena
to Archer -, grandes nomes do heroísmo, nomes que 
representam a luta histórica, o messianismo. São os 
missionários, si:!o os pregadores: Ulysses, Tancredo, 
TeotOnio e Renato. 

O Renato era ainda uma das referências que 
eu tinha dentro do meu Partido, dentro do PMDB. 
Não tinha mais Tancredo, não tinha mais Ulysses, 

não tinha mais Te10tOnio Vilela; o Renato era a refe
rência que eu tinha. 

Parece que Deus, nos desafios da vida, está 
sempre a cobrar de nós ates de resistência, reti
rando do nosso convívio aqueles que tinham muito . 
a dar. Às vezes me pergunto se Deus pode ser in
finitamente justo e infinitamente bom, porque ele é 
infinitamente justo e, não sei como, infinitamente 
bom tirando pessoas como essas, que tantos ser
viços podiam prestar a nós todos. É claro que para 
quem acredita em uma vida sobrenatural, é claro 
que para quem acredita que o mundo continua e 
que haveremos de nos encontrar um dia lá, nem 
Renato, nem Tancredo, nem Ulysses, nem Teotó
nio desapareceram. Apenas foram para um outro 
plano. 

Mas, na verdade, essa gente faz falta. Exala
mente hoje, meu Presidente, quando temos tantas 
ang(lstiasl Não que tantas pessoas não queiram 
cumprir o seu dever. A começar pelo Presidente 
da República, que considero um homem de bem, 
um homem sério, e a continuar por nós, Parlamen
tares, vejo muita gente séria. O que não tenho é a 
certeza de por onde caminhar. 

O mundo todo, tenho repetido isso, o -univer
so, a Igreja Católica, o capitalismo, o comunismo -
desaparecendo ou não -, a Queda do Muro de 
Berlim, tudo mostra que estamos vivendo um tem
po de incertezas, onde difícil não é cumprir o de
ver, é saber como se está a cumprir o dever. 

Por isso, Sr. Presidente, nesta hora são im
portantes as referências. É importante olhar para o 
Senador Bernardo Cabral e dizer: se o Bernardo 
Cabral fala é porque é, porque eu conheço o Ber
nardo Cabral. Isso está desaparecendo. As pes
soas das quais podemos dizer isso estão desapa
recendo. 

Quando vemos o Presidente Fernando Henri
que, um homem extraordinariamente competente 
e sério, dizendo o que não dizia ontem, nos p,er
guntamos: É por aí? Longe de mim duvidar da se
riedade e da dignidade do Senhor Fernando Henri
que Cardoso, mas se Sua Excelência falou uma 
linguagem com a qual me identifiquei toda a vida, 
e hoje Sua Excelência fala outra linguagem, não é 
que duvide, mas tenho o direito de me perguntar: 
I: por aí? 

É por isso que fazem falia pessoas com as 
quais possamos discutir, com as quais possamos 
nos sentar à mesa e analisar; pessoas como Mário 
Covas, pessoas como Jarbas Vasconcelos, pes
soas como Pimenta da Veiga, pessoas como Eucli
des Scalco, que são dos mais variados partidos, 
mas cuja linha de ação nós conhecemos. É por isso 
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que faz falta Renato Archer. Ele era urna dessas refe
rências. Para mim, então, ele era mais do que um ami
go, mais do que um companheiro, era o irmão de to
das as horas. 

Agradeço e encerro, Sr. Presidente, levando à 
sua mulher, Maria da Glória, e a todos os seus fami
liares o meu carinho, o meu afeto e o meu mutto ob
rigado. 

A ti, Renato Archer, pelo muito que fizestes 
pelo teu Partido e pela tua Pátria. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

REQUERIMENTO N~ , DE 1996 

Excelantrsslmo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Sanador José Samey, 
Requeiro a Vossa Excelênda, com baSe no disposto na alf· 

nea b, do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, a In
serção em ata de voto de pesar pelo falecimento do ex-Ministro 
Renato Archer, ocorrido nesta madrugada, em São Paulo. 

JuatlflcaçAo 

Renato Ba~a Archer da Slva,. nasceu em São Lutz. Mara
nhão, no da 22 de jtJiho de 1922,11lho do lnduslllal têxtil Sebastião Ar
cher da Silva o de Maria José Bayma Arálor da Silva. Sou pai foi Go
vemadordoMa!anhão, de 1947a 1951, e Senador, do 1955a 19n. 

Fez o curso ptimárlo em São Luiz e o ginasial no Rio de 
Janeiro, como interno do Colégio São José, de 1934 a 1938. Em 
1940,1ngressou na Esoola Naval e, nos anos da 1944e 1945 ser
viu a bordo dos navios que patrulhavam a costa brasi1aira, duran
te a 21 Guerra Mundial. Em 1945 concluiu a Escola Naval. como 
guarda-marinha. · 

COm a queda do Eslado Novo, Ingressou na polf1ica, após 
receber, do Presidente Outra. a missão de convencer o pai a candi
datar-se ao Governo do Maranhão, pelo Partido Prolelário Brasileiro, 
<lssidênda do FTB. Bolb, o pai· nomeou oficial do gablnota, sendo 1!
conclado da Marinha, pala tal. N::> exsrádo desse ""l'"· 1laVOU oonh&
anoniO oom o Ooputado Juscelino K1Jbi1scl1ok. do quem vil1a a ser 
grande amigo. Nas ololo;OOs da 1950, ooncorrau ao ""lJl dEt llice-go
vomado< do Maranhão, na c11apa on"""eçada por Eugênio da Barros, 
lgado a Vi1Drlno Freire, em quem Alt:hor não conlança. Por isso, deci
clu ~.no Aio da Janolro, o ovenrual oonvocação pma subsltuir o 
titi.Jiar, o que nunca ocorreu. 

Fixou residênclâ n() ·Alo, onde tomOU-se um dos sócios 
fundadores da Pros~·s.A.- Geologia, Prospecções e Aerofo
togrametria Em 1 954;· elegeu-se Deputado Federal pelo PSD do 
Maranhão. Na Câmara dos Deputados, juntou-se a Ulysses Gui
marães e outros, formando a Ala Moça do PSD, a qual se identi
ficou com a candidatura de Juscelino Kubitschek, em 1955. Com 
a vitória da Juscelino, a Aia Moça ganhou grande prestfglo. sen
do Ulyssos Guimarães eleito Presidenta da Câmara dos Deputa· 
dos. Durante este mandato, Renato Archer destacou--se por in
tervenções em defesa do Govemo contra acusações do Deputa
do udenlsta, Carlos Lacerda, relacionadas com a exportação de 
areia monazrtica para os EUA. Um desses discursos obteve 
grande repercussão na Imprensa, tendo o COrreio da Manhi 
publicado uma série de dezoito artigos em que o acusava de ·co
munista--nadonalóid&-negodsta•. 

Sua attlação no campo da energia nuclear valeu-lhe a indi
cação para o conselho de governadoras da Agência Internacional 
de Energia Nuclear (AiEA), ainda em 1956. Como tal, foi convida
do pelos governos da Inglaterra, França e Bélgica, para aprofun
dar seus conhecimentos nos centros de pesquisas daqueles pai
ses. Quando se encontrava na Inglaterra, tomou conhecimento da 
um artigo da revista norte-americana Nucleonlcs que dizia, entre 
outras coisas: •Renato Archar, Deputado Federal, comunista, pre
tenda inteiTOmper o relacionamento do Brasil com os EUA no que 
se refere à energia nudear. • 

Em 1958, Renato Achar reelegeu-se Deputado Federal, 
pelo Maranhão. Em 1961, foi promovido a capitão-da-fragata e 
transferido para a reserva remunerada. Durante essa legislatu
ra, dedicou-se à defesa da adoção do Parlamentarismo. Foi no
meado subsecretário, por S:an Tiago Dantas, Ministro das Rela
ções Exteriores do Gabinete Parlamentarista de Tancredo Ne
ves, tendo despertado enorme resistência do pessoal do ltama
raty, especialmente do embaixador nos EUA, Roberto Campos. 
Como subsecretário, assumiu, por diversas vezes, o cargo de 
Ministro, na ausência do titular, exatamente no perfodo em que 
se finnou a política externa Independente, perCodo em que ocor
reu o reatamento das relações diplomáticas com a União Sovié-
tica (novembr0/51), foram tomadas Iniciativas visando à efetlva
ção da ALALC Associação Latino-Americana de Uvre COmércio 
e proposta a criação de organismo Internacional de regulação 
do comércio internacional, que viria a tomar-se a Unlted Na
tlons Conference on Trad and Oevelopment- UNCTAO. Tam-
bém, nesse período, ocorreu a reaproximação com a Argentina. 
o poslclonamento do ~I favorável à luta de Dbertaçãoj.Je An· 
gola e Moçambique e contrário à proposta norte-ameri~na de 
Impor sanções diplomática, econOmlcas e militares contra 
Cuba, na conferência da OEA de 1962, em ?unta CelEste. 

Reelegeu-se, novamente, Deputado pelo PSD maranhen
se, nas eleições de 1962. Desde então, começou a articular o re-
tomo de Juscelino à Presidência, nas eleições previstas para 
1965, e assim continuou, após o golpe de 1964. Com o niQ:Jme 
mUltar. sua carreira entrou em doc:Jrnlo, tendo sldo derrotado, por 
José Samoy, candidato da UDN, nas eleições do 1965 para o Go
verno do Mamnhão. 

Com a Implantação do bipartidarfsmo, pelo Ato Institucional 
n~ 2. de 17 de outubro de 1965, filiou-se ao MOB. Foi um dos prin
cipais articuladores da Frente Ampla. que objetiva unificar Juscen
no, Jango e Lacerda na oposlçAo ao regime mUltar. 

Em 30 de dezembro de 1968, teve seu mandato cassado e 
os direitos políticos suspensos por dez anos. Começou. então, um 
porfodo de perseguições pollticas contra Arálor, preso, pela prl· 
melra vez no ela 10 de janeiro de 1969. COm a morte da Costa e 
Sflva e a ascenção da junta militar, fof preso novamente. Em no
vembro de 70, foi preso pela terceira vez. 

Ao readquirir seus direitos polftlcos. novamente se fl6ou ao 
MOB a, posteriormente, ao PMDB, pelo qual voltou a candidatar
se ao governo do Maranhão, sofrendo nova derrota. 

Foi Ministro da Ciência o Toa10logla, da Providência Social 
e Presidente da Embratel. 

casou-se com Madelelile Deutsch Archer. Publicou as se
guintes obras: Politica Nacional da Energia Ato mica (1 956); Polfti
ca Nacional do Energia Nuclear (1957); Aspectos EconOmlcos do 
Uso da Energia Nuclear (1 958) o Dlretrlzos pma uma PoU11ca Ex
toma Independente (1963). 

-Renato Archer, como disse Get\llio em sua carta-testamen-. 
to, •deixa a vida para entrar na História•. Foi um grande brasileiro. 
Deixa uma grande lacuna entre os prócaras ~este Pars. 

Bala das Sessões, 20 de juillflo de 1996.- Senador Pedro 
Simon. 
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EuUGDCO. p.ua permlllKIII DO PDS. exipl 
o rDCOalllc:il;a:eaiO de ma J.ikn:Dça lebre pu-• 
te do oll:itondo estaduaL paaamo a int~ 
a QODUido excc:t.U:iva rqialm.l do putiio. . 

Em mm de 1981 apna:tou emm:la 
co-aal (Dio ap10-) que exl..,.. 
a d.Pé:cio e restautoa a ia:ülloluõíülada elo 
,._....,_ Mcmbzo da CP! da Couupçà'o, 
msuzsiu,-se lliD:f.a neua mês comra a proposta 
oposicionisc& de conwcu vários ministros de 
Estado para prestar.rm. depoim.mtD sem a 
lplO"çio do pleaiDD da Cimua dos Depu
tados.. Embora foua este o procedimento do 
pmu da Cimua. a proposta d.e Arbq:e foi 
e:scolhi:la peJa Comissio de Constituiçlo e 
J~ que apzowu no mCI sqWDI:e a obri
_-. da apmwçlo do plooório da Ci· 
ma aos pedidos de annuc:açt:o de qu.aiquc 
,.;.;mo do E- pan-dcpo.,._.s 
uuCPI. • 

Em d-o de 1981 ap.....,oa ao 
Caucram emcaia coDICitodDD&l que pmno
p• -' !985 cn mmiatos dos depuadoa 
tcchail • atadaais • dos seaadora • uam
f'CDI&ft o Cozwram cm A.uembléia Nacio
!111 CoOII- em janeim de 1983, após a 
rt&ÜZIÇii) de conmtta popular aUPá eis um 
~IW:ioiSII.A.......a-quo.
do ell, ua uma .rapoaa 101 ~ que à 
o-poriÇio do l'lrtldo Popular (l'P) ao Por-

tido do -ooro Dcmocaiâoo -
(I'MDB) 1-criodo pua o p..,._ de
tuA política. promcm:Dda o retamll ao bi· 
piiÜ!UàiDO-~. • Yisan - o Colip> 
Eldl<nl,queeml984~o~ 
pnthx'o a maioria do PDS - pnria. llltm
tml). a m•mrtraçlo do pleito de 1912 pua 
- .... prdoilos,' "'.....-.. o riçe.p
......:lons. RCijeiladà', -pai' seu. pctiio, a 
Geada Dlo. tcwe m~ CODMqOiaciu.. No 

ploilo da .. - da 1982. "'-"' -
ftlllloiçfo, já ,. l<porla do PDS. 

·Foi autor do c!i'- pmjotoa -
doa à ~ dadre os quail o que iada!a 
o a:aa• do cdUCIÇio C6ica emra a psna 
do yadJubr.. · 

easo .... --. ~Altlop. 
FONIES: CÃK. DEP. Dqlfi#IIDI: CÃK. 
DEP. D_,..-._ R-- (I o 
9); COtmNHO, A. Ihal1: E- u SltJ 
hulo (9/4/81); Follw ú SltJ hsdD 
(2/IOn9J: Globo (8/S: 30112181: 19/1 
4/$ e 18/6!82): Jamol d<> BIQ/l (2 o 4/6, 
U./9, 14/10, 2 • 26/Un7: :za. o n11m: 

Brasileiro 
1930- 1983 

26/9(19; 25/6/81 o 23/3/82): Nl!lU, S. 16: ,. dONio em ptQ- ooaaa os rumoa po
l'rtffl (1910); llUB. StlP. EI.En'. ~ lílk>oa do 10...,. dos..- ICubilldlet. 
IJ)• Yqo (29/6 ol9/10(77); . ~ cm B....., A- ao fino! da-

· • · ta; retomou 10 BJ:uiL te:a:lo oc:upldo a ~ 
Odillcia do- llél960. 

•• ,.,. j R.-1 

NoYWDeate call"IOado p.. UIIIIDk o 
maiato da --do-. julbo o do 
tltmllm:l a ouab• de 1961 • de. julbo a 
lDC ' O d .. 1962. dPDDte ,_ ps{ocSo DO 
Semeio foi malllbro du mm· s'11 da Seniço 

• KIIL MA. 19.55·1951. 1951. 19$9. 1961 • Ndk:a .. ela EcoDOIIUI. da 'tVb;f= Soc:id. 
196Z. do Rtlaçiloo E-., do Rcd&çio c E

.dd ela Refaaaa AcfmW ........... Foto atar 
R.,. ~ Alflw • "8IM 1IIICC - do at 1 · • 1vo .,.,. a tr&a:fi w;& 4u ... 

S1o Laia DO c1ia 5 do juDio do 1914, fiJhD da· -da r- da lida om w· I d•
Scl!utlro A1dls da Slba o do lfarl& S.o" -...--pelo~-· 
~a,_- da Sll1L s... pli foi- J.'ol .- ··-do eo..- -
dor do ..__do 1947 &1951 o- .- do ~ 0 fllcol ......,._ po1o 

do 1.955 a 1911. Soo -.11.--· Dopca m H-ool do E-da v .. 
foi d.,- fed&nl do 1955 a 1967, ct.., ro,. do ooamaçlo do-- mc=-

dofol-. . -poli>--·--Fez o carm primáiD u E1C01a Wodllo te • icW Blldwia.Locomacin Worts. 
lloooc!ito Leito. cm- c:idado ..W. 0 0

- C.:..... - Ui& do Como F;pa.to 
alDàãrio DO Colírsio Aatilaio Vieira. u ~ma.- c.. era.. fDboL 
Baltia. Em 1938 fomiOU- .....,_ ciw . . 
pela EJCOia Potit6c:mca do Rio do s..-, ,. PONIES· CAlUIEIJlO G H--
capital da RepWlica. e espet'imu. ... au 111ác:. DrÍtcSENADO.'llaria..;sENADO.bo 
ár ... do oollllrUÇio c:iw • do esuadu do ....,, TRIB. SIJP. E!Dl" • .a..IG, (3), 
feno. temo 1nbllhldo ainda na indústria _,_. ~ 
texül. 

Em 1942 roi nom..to dirc:tcr ela E:d::nda 
de Feno Centtal do Piauí e cm 1943 da 
Estnda de FC!rO Sia Luis - Tercsica. tendo 
ocupado concomitanU:IIieate os d.ai.l c:aq:oa A'C'!!!!P -.ct 
a 194.5. DCIU mo a 1946 foi ciiretor da 
Emada de Feao BDpoça c, em 1947,dili· • milllar.dcp.fed.MAI955-1968. 
giu a VlaÇio Férrea Federai Leste Bnsilciro. 
AiDda em 1947 asaum-. a p:eàf.éacil do 
Instituto de ApoJGDtadolia e PCDI&Is · dos 
eom.- (IAPC) • ....., quo .,. ..... d 
1951. 

No pleito do .-.. da 1954 foi oleilo 
szp&aala de tc pai.. que ca~uiltau uma c:a .. 
dAin ao s- po1o -· oa Jqaxta 
do Putido Socill DClO<ZlÍIIOO (PSD). A--

"-...,_ Alf:IW • snw naccu cm 
Slo Laú 00 dia 10 do julho do 19:12. fllllo elo 
--S--daSibao 
do - JM Bayma A1Cbor da 511ft. Sill 
pot foi JIO- do 11m ., da 1947 I 

1951 o -por-- da 1955 a' 
1971. S• ~rm~o. 11.11111 -· ""'-.do 
pol, - 111110 callolz& ,.. Soaallo po< di
---1955. 1962. mil& o mmblo de MD8dor 4a qoao do 

1955 a~ do.l956, elo julbo .....- a f- do 1957, do mlil>a - c!- F .. o ...,.. ,_- ISil S .. Lu(s, ..,._ 
ma.ao aaa, 41 junho a- ao"M:Dblo d.-.1951 • pro~Cuoas ~compu : do à eaco. de- a - 10 do 1959. lo - pua flur 01 oxamos, Em 1934, 

kacím..aa:po..to aa pnblfacia do Bu- aablrCGU. pua o RiD cie JUM!Izo, ODtlo DiJ. 
aJ da A.mazd~ em di:UIDbm do 1959 Yil• trilO Fala:al.. para cun. O IJDÜO DO _., 
ja• DO avilo da .PazaC qua foi seqOescndo ~to 4o Collp) 56:11 Joté, tendo CODChúdo o 
px um 1fUP0 ele mrutar. participanta da ~ cm 1938. Rctonwlda •~ .UC. Luis,. ~~~
Rowaha de ADprça (GO), mcmaumo cto- tmuou cn csmdos da piCII'tUpDI e ma~a. 
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a.uavês de aulas parncubres. enquaato 
aguatdava a mdharia das coJXiiçõcl f"ID.UJC.ei.. 
r.u d.a família pan presar exame à EJCOia 
Naft.l. o que ocorreu em 19-40. Em nowm .. 
bro do ano seguinte sentou praça como &SPI· 
rante a. guarda-marinha. 

Durante os ano~ _d.c 1944 e 1945, em ple-
na Squnda Gu.erm Mwxlia.l. semu a bordo 
dos na rias que pmulhavun a c-_ na bn.süein 
ou que faziam o comboio dos nanas mer
cantes. Serviu também nos navios que aUXl
lianm a nawpção dos av»cs bombard.ciros 
nane-&mericai'J:)S, que c:uzan:m o ociCUID 
Atlântico plrtiodo de Natal e de Rcci.fe. Em 
fevereiro de 1945, conr:iuiu a Esmla Naftl, 
s:aiDdo JUI:fda-m.mha... Foi pmmoYido a se
cundo-tenente cm qosto squinte. 

A eatrlc1a na política 

Com a queda do Estado Novo (1937-
1945) e o comeqücnte praccs10 de ft:dc.. 
moaabzaçfo. Renato Ardle: vaku..: de 
sem laça&" famililla pca izlp'ra.r DI. Yi:1a 
política. Prcmonlo a pzim.~to em 
scttlllbro de 19A'5, e%XIOJIUiw. ... a bcmio ao 
coiiUI.torp.tcifo JJ.blto,., q\II.Dilo foi dsa
mldo 10 Jabind:~ do prcs:âent:a Eurica Cu
pu Dmza.,. que lbe m011:10u uma cata cm 
que seu pU. SC1buti5::1 Arcbcr, recua,.. ... a 
ucitat a erncfidarnn ao JOftrDO do MaJa. 
nhfo. Dutza pocüll-lbe rmtlo que iDtem:dalc 
jWilD ., pU. CODfimlo~a & DÚIIIIO de leYB 
um.a aow. c.na oade reittnft o pedido. 
Diu depois, Raa1D Atcbcr ccmeiuiu. sua pn.. 

- - poi{llca. ·- de Slo Laú com a ._.,. pooirln do poi. -
.::et:ou. antid•,. CIXIl a a:udiçlo ,ma 
á q11e am de - tilbaa fo• ODiocldo i 
- dilpoD;io pn ljudá1o. Após a oloiçlo 
da Sd>arrilo Arcllar - juoilo da -H47, oa 
_do_,...__ 
(PPI.) - ljl • ; I fa.adlda par dilliclal• 
dO -o T- llrailoiro (Pill) m> 
jlaliro 4a 1946, e que aa MlraDbJo JeClllb-. 
a ld.to de d:illidlata do Partido Soc:ill D• 
mo~loo (l'SD) -, 11.- - foi ..,. 
- pala o ...... da oflcilkle.pl>iMio do 
acsa 1 •. Dllfilo a •• --~. Coi Ji. 
~o pzouiac&Wsata:te d& Wadaba por de-do,._..,. Dum. 

D1lrlllte o P8CÍCi:t ·- c:.rwo • .Atcbcr tnnraa COIIIb8cbD•o ciaal JDIICIIItiDo K.ubill-
c:blk. .... oc:uiiD _ ..... qaa ... • o 
pluDda_da_.,..._d~ 
de _..._ CcdoaiL. Sua .....,cupaçlo em 
Clltlbeleca' um p!IMjlmcata para o 10"""' 
cblaMHL a IU:DÇio de IC.ubitchclil:, qu. o elo
pae ao flal1 4a rtlllllllo. Ai.Dda d111&11le aM 
pc'Odo. p c t 11 .m aome do IO'WDD 
os USbllhoa d& .u.tmbWi& Constituinte cs
tad.IIIL Em· ID.Mdos de 1941, um dcsan:ear!i .. 
meto com o seMd« VilariDD Fn:inl - po.o 
lítiCo m•mMM, líd.• d.o PSD Joc:alc mui-
to -;pdo j.- ao preUi""o Dutra -
tewm..o a d.cisa c JOYiniD. 

Apác brcmJ retoma ao .:rriço atit'o da Ma
rinha. f9i nonmentc licenciado no fuW de 
1949, volllllllo ao Warubio. Em 1950 con--
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roaeu a vice"!!vemador do estado na chapa 
do PSD. enc::abeçads por Euaênio de Barros. 
Vitot:PIO na eleiçio de outubro do mesmo 
mo. Eugênio de Duros teve sua posse un· 
pua:nad&. porque a quantidade de votos nu· 
los eu supenor à diferença entte os seus w
tos e os obtdos pelo segundo coiocacio, Sa· 
turnino Belo. Foi somcnce com a realizaç:io 
de novas eleições, em setembro de 1951. que 
Eugênio de Barros e Renato Archer forun. 
confumad.O$ nos carsos de governador e V1• 
te-BOvemaá.or. Apôs ~ empossad.o, Archcr 
preferiu agturà&r fora do estado wna. even· 
tual convocação para lubstltult o titular do 
governo. Com o aiasumen.to, pretendia não 
.ccmprom.ete:r-se com a gestão de Eugênio de 
Banos, muito ligado a Vitorino Freire. em 
quem nlo conitava para o desempenho das ta· 
reias pob'ticu e administr.r.tivas. Ainda licen· 
ciado do serviço atiwc d.a Marinha, foi pro· 
movido a eapitlo-tenente em mEÇO de 
1952. No Rio de Janeiro, onde fixou resJ· 
d.ência. deu inicio is suas atividad.es na ini
ciativa prMda, tomando-« um dos sócios 
funcbdores da Prospec S.A. -Geologia, Pros
pecçOes e Aerofotogrametria. 

A politica e a energia atómicL 

Remw Archer elq:eu-se deputado fcdettl 
peio Matanhlo, na legenda do PSD. no plei· 
to disputado em outubro de 1954. Tomou 
posse em fevereim de 1955 e, cm abrü do 
mesmo ano, ainda licenciado do scrnço ativo 
ela Marinha. foi promoviio ao posto de c:api· 
tlo-de<«vea.. Na Câmua dos Deputados. 
juntou-se aos parlamentares Ulisses Guinll· 
rfes, Joio Pacheco Chave&, António de Oli
ver. Brito, Tarcüo Vieira de Melo, José 
Jomly. Lcoberto Lc:al, Nestor Jost c Cid de 
C:analho, que ao inído dcsa lqisl2.uan. f«· 
mlfiJD o crupo d.cnominado Ala Moça elo 
PSD. Esse JNPO idmti.facou-se com a candi· 
àatu:n. d.e JUJCeiiDo Kubitschek às eleiç!Scs 
prc~~clencWs de outubro de 1955, conmbum· 
do efetivamentc pua susr:entá4o frente às 
tmativas de mo formubd.as por sctores dos 
PSD. 

A 'Wit:ória de Kubitschd:: do pleito prcsi· 
dcncíal e sua posse em janeiro de 1956 coa.· 
soüd.aram o preslÍIJio da Ala Moça. aprofun
daado as d.ivuJêru:iu no inWíor do PSD. 
.Al.ém d:Wo. as tentativas Jolpistas ocorriclu 
antes e imaii.a:tam.cnte apôs a posse de Kubi· 
Udaelc., emprc:eDd.idu por setores das forças 
uma:lu sob a influência da Unão Demoaá· 
tica Nacional (UDN), ccntribuínm pua au· 

mentar o receio ela cúpula pcsxdista em rc-
laçlo ao novo preU:iente. Essa rcuataçio fa· 
wreceu mais aiaKI&. a im.ponància da Ala Mo
ça. fuemio com que seus pria.clpais lntqran .. 
tes &ISWIIISiem. pon:os-ch&Ye no Concresso. 
otxie o PSD era maioria. Airda em 1956. 
Ulisses Guimdcs foi eleito presidente da 
Cimaza dos Ocpuwlos. Vieira de Melo foi 
deito üd.c:r da bancada peua:iista. e OllveUa 
Brito presld.ente da Comissio de Constitui· 
çlo e J ustiç& d.a Clme&. 

Tambán em janeiJo de 19S6. Renato Ar· 
cher conduiu seu m:md.ato de v1ce-soverna· 
dor. sem ter assumi:lo o aovemo em qual· 
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quer oca,sii). Durante os trabalhos lcsisla1i· 
vos, d.estat::ou-sc com duu ínte:rvmçõcs polé· 
micas em defesa do 1on:mo K.ubitschek, 
acwad.o pelo deputado udenista Carlos La· 
cerda de faciliUl' a expo;naçJo de areia mo· 
nazitica para os Estados Unidos, visando o 
favorecunento dos interesses de Augusto Fre· 
d.::nco Schmtdt. a.m1go pessoai do presidente 
e propnetário da Orqulllla - empresa, que 
realiz.ava o reftnam.ento do mate:nal. A acusa
çãa de Lacerda teve lugar nos pnmeiros mo· 
mentes do governo Kubitschek. e, segur.do 
Renato Archcr. buscava, atravCs de um es· 
càndalo, desestabilizá-lo. O Iíde:r Vieíra de 
~elo. incumbido de iazcr a defesa do gover
no. tentou esvaztar o a5sunto alegando que a 
pennu5ão para a ex.ponação seguia os acordos 
assmados com os EUA pelos ex·preSldentes
Getúlio Vargas e lo!o Café Filho. Vieira de 
Melo fora msnuído nes3e sentido pelo general 
Nélson de Melo, chefe do Gabinete Miütar de 
Kubitschek.. 

Alguns dias depois, Archer encontrou-se 
com seu ex-professot da Escola Naval. a!m1· 
tante Áfvazg Alberto da Mota e Süva. funda~ 
dor do Conselho Nacional de Pesqu1sas 
(CNPq) e pnncipal formulador da política 
nuclear brasileira. Nesse encontro, Álvuo AI· 
berto contestou a exislincia dos acordos ale-
gados pelo governo Kubitsc:hek, revelardo 
que ~~ as exportlçõcs anteriores:-realiza· 
tam« através da pressio do sovcino nor
tecaeric:ano e em conuariiOdade aos disposi· 
tivos legais. De posse de documentaçio se
acta ced#!& pelo a.lmimtte, A.reher e Viein 
de Melo reuniram-se com Kubiuchek, que 
imediatamente convocou o general Nélson de 
Mele. Este revelou que sua fonte de informa· 
ção havia sido o embaixador Edmundo Bar· 
bosa da Sü\'1., o qual. ao ser interpelado pelo 
prcsiiente. confirmou nJo a existência de 
acordos. mas sim de uma politica de elq'Or· 
tação baseada em documentos secretos troca· 
dos entre o Brasil c os EtJA. Kubitschek 
pediu os docwncntos para tomá-los públicos, 
apesar da tesistência ele Barbosa da Silva 
que, para evitar wna possívd. rt:~çlo nor· 
tc-tmencana. antecipou« e ccmunicou a 
Washington as lntençdes do governo brasileiro, 
iniciando ele mesmo a preuio pua impedir 
a clhuJsaçio. 

Diante da aravi::lade dos fatos. ficou deci
dido que A.rcher estudaria a docume:maç:io c 
fa1aría em- nome da maioria, se o assumo 
voltasse a ser dcbaticlo na Câmara. Dias dt· 
pais, quandõ o deputado -pe~scdism Atman· 
do Falclo pediu a immur&Ç(o de uma com.D· 
são parlamênw de inquérito <CPO pua apu• 
rar as irrcFiaridad.es da politica nuclear br.t.· 
silcir:a, pzgnunc10u seu primeiro discuno. 
Nesa ocasão, reportou« a todas as irrczu· 
laridalles oc:orrid.as no campo da eneqa nu· 
clear, que se acumulavam des:le o gonrno 
Vaq:u. Referiu-se também i d.estrUJçio da 
dJta do almirante Álvaro Alberto no CNPq, 
ao abandono de uluacentrífup.s compradas 
na Alemanha para o pzgccssamento de ur.i· 
ruo. c .o ~zgveitamenw pelo governo 
dos cientistas brasileiros que foram estud.ar 
ra ftança e na Alemanha. Criticou finalmen· 
te o ab.uriono da política nacional de ener~ 
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gia at.õmic:a diante da prcafo norte-am.crica· 
na. enfatizando as reais possibilkiades de o 
Brasil produzir energia nuclear aa:avés do en
riquecimento do urinio. 

Seu discurso obteve 1JllU. gra.nde repercus
sio c, no dia seguinte, o jornal Corr~W da 
MJmlul, do Rio de Janeiro .. iniciou wna série 
de 18 artigos em que o .:usava de .. comu· 
no-aacionalóide-negocista•. Archer respon· 
deu c:om um sce:und.o disc:uno, apresentando 
em plenãrio quatro documentos secretos ela· 
botados pela embaiJcada dos EUA que criii· 
cavam a política. nuclear br.&s:lieira. além de 
pedir o afastamento de Álvaro Alberto das 
decis&:5es braslieaas acuca do assunto, por 
conSJderá..Jo um obstáculo no relacionamento 
entre os dois países. Estes documentos ha
VIam sido elaborados .a. pedido do general 
luzrez Távora no tempo cm que este ocupa
va o Gabinete Militar do svverno Cafê Filho. 
Esse discurso levou Juarez Távora à referida 
cPI. na qual o general, s,esundo Reru.to Ar· 
cher. não consegwu negar seu envolvimento 
com a documentação apRSCntada. Poucos 
dias depois. Távora a-preseDtOU ~u peciuio de 
transferência para a reservz.. 

A atuaçio de Archer .DO campo da encr· 
gia nuclear valeu-lhe a lndicaçio, au:da cm 
195 6. para o conselho de governad.orcs da 
Agência lnternac1onaJ. de Encrg:Ja Atômica 
CAIEA). como representante do governo bra
"nlei.lo por dois anos. Dcftlo a ena indica· 
ç:io, o deputado udenisu Geraldo de Mene
ses Cortes pediu a cassação do seu mandato, 
alegando uaw-se de cargo do Poder Execu
tivo e incompai:Í\'1!1 com o mandate parla
mentar. O pedido foi recusado por unanimi
d24e pela Comissio de Jastiçz da Câmara e 
essa decisão foi cotÜmnaia pelo p!enáric. 
Aima com rel.açlo à quatão atõmí:a, Ar
cher foi c:onriiado i't.los ROVernos da Ingla
terra. da França e da ~e~ca pua aprofun
dar seus conhf'Lime.uos oo~ .:ent:ros de pes
qulsa d.aqueles p11~~. Qu.J.nóc r:Wa um estágio 
na. usina atômic:a aa Ha::111t.Li. na lnglatcrt:l, 
tomou conhecimento 4c tJID uqo publiado 
pela revista norte-un«icma Nucltortin que 
atmnava o squintc: '"R.~to Archer, depu
tado feclera.t. comunista.. pretende tntem:m
per o relacioramemo do B:uil com os EUA 
no que se refere à e:n.rJiil nuclear ... Em 
1958, p:ronunelOu uma coJâerência na Escola 
Superior de Guerra {ESG) sobre a política 
nacional de energia nuclcs:r. 

Renato Arcb.er reeleseuc deputado fede
ral, ainda pe!o Maranhio e na lqcnda do 
PSD. no pleito de outubm de 1958. Em ja
neiro de 1961, foi -promovi::l.o a capitf~ 
de-fragata c uaosferido pam rexrva remunc
raóa. 

Durante essa lqislatura. sua atusção este
ve relacionada .i adoç[o do parlamentarismo 
- rcPne político ap!Oftdo pelo Coqa:resso 
em sctembto de 1961. apôs a renúnà. do 
presidente Jinio Quadros r(l!/8/1961), como' 
forma conciliatória pua pmpidar a pouo cio 
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seu substituto lq:al, Y'içe.presid.ente Joio 
Goulut, cujo nome era vetacio pelos minis
tros militues. GouJan UIUIDiu a. presillêDCia 
da República no dil. 1 de setembro do ma
mo ano, c deJicnou o deputad.o Tmcrsio 
Neves, do P5D, pua o c:aJ10 de prim:l!ifo. 
m:inimo. Após a indicaçio do primeiro pbi· 
ru:te parlamcnW' da história repubüClDI. do 
Brasil, Archer foi co'!\'llada pelo miaistto 
das Relaç6es Ext.encr•':S. Francisco Ciem.e:ati
no de San Tiago Dan:::u. para assum.• o Clf" 

go de subsecretáno ~Jqucla puta. Na mesma 
oCUlio, recusou. ca%JO iiêatico que lhe fota 
oferecido por Otiveira -Brito. mil:úsUo da 
Educaçio e Cwtur... A indiçaçio encoauou. 
resistência dentro a·: ltamuatl devido às suas 
pos1ÇÕC$ cm relJ4ào .a ~oütica nuclear brasiici
ra. destacardo-se a oposiçio do embaixado: 
Roberto Campos. 

San Tiago Dantas tentou seguir o exem· 
plo europeu de ~ovc:no parlamentar. tornan
dO o cargo de subsccreuno muustenal 
hicrarqu1Cllilcnte rem lmponante do que o 
de seactWo-scral.. que foi enuq::uc a um di· 
plomata de carreira. o embaixador Carlos 
Alfredo Bernardes. A funçio do subsecrctá
r:io era a d.e manter o parlamento permanen· 
temente vmculado ao ministério, sendo o 
responsável por essa Ugaçào. Outra atribuição 
óo cargo era de substítu1r o trtulat da pasu 
nas oca.uõcs em que este viajasse. de ma.neua 
que o substituto continuasse sendo wn mem· 
bro d.o parlamento. Por esse mottvo, Al'cher 
foi ministro mttríno em diversas oportunna. 
de ao longo dos nove meses da gestão de 
San Tiago Dantas. 

Archer amou no ministério das Relaçi5cs 
Extcràores num momento de af1rmaç:io da 
politica externa brasileira. A gestão de San 
TiagO Dantas deu continuidade ao projeto 
do ex1)resKicnte Jinio Quadros. dcsemoaivi· 
do pelo seu ctancder, Afonso Arinos de Me
lo Franco. Esse projeto. que fieou conhecido 
o:~mo a política externa independ.ente, pos
tulava a ldcnttciad.e do Brasil com os países 
do chamado Terce110 Mu.nào, em opoSIÇio 
ao alinhamento automático com os EUA e 
as potências da Europa Ocidental • .ao qual se 
encontrava ttad.icionabnente a diplomacia. 
bnSilcita. Durante a gesUo de San Tiago 
()antas, o Brasil reatou relações diplomáticas 
com a Unilo Soviêtica (novembro de 1961), 
tomOU iniciati'V2S visaMo a efetiwçio da As
soc-.ylo Utino Amcticana- de Liwe Comér
cio (ALALO, propõs a criaç:io de um orp. 
nismo internaclcmal de rcgulaçilo do comér· 
ào exterior que tomou forma na United Na
tions Conferencc on Tnde and Dcveiopmcnt 
(UNC!AD), reaproximou-se da Arpntina c 
posicionou-se favotaveJmente à luta de liber
taçio de Ansola e Moçambique eontra a co
loniuçio ponus:uesa. Porém o fato mais im· 
ponantc dessa sestfo foi a oposiçro do Bra· 
sil à proposta nortc-cmeric:am de impor u 
sançócs diplomáticas. econõmicu e militares 
ao rqime socialista ~o cm Cuba por 
Fidel Castro, pot ocasião da conferência da 
OrpaiZaçio dos Estados Amcricauos (OEA) 
re:alizada em 1962. em Punta 4el Este, no 
~ua1. Ao invês das sançOes. Brasil, Méxi· 
co e Argenuna. em comum accm:io, plOPuset· 
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ram a excJ.usão de Cuba dos pactos militares 
continentais ~ a rcstnçio da propapnda so· 
cWista além das f10nteiras eubanas. O gover• 
no cubano concordou, nJo havendo na con• 
!erCncia a unanimnade necessária para o su• 
cesso da proposta do governo none-amcrica-

"'· 
Arcber d.eixou o cargo de subsocrctário 

das Rcia.çi5es Exteriores juntamente com o 
titular d.a pasu, que renunciou pua poder 
concorrer às elei.ç6es legislativas d.c outubro 
de 1962. Recusou o convite para permanecer 
~ c:argo. feito por Afonso Arinos, que subs-
trtuiu a San Tiago Dan1as em julho de 1962. 
Nas clei~es que se s,ecuuam tornou a ele
acs:-w: deputado fod.e:ral., aiiKia como repre· 
t=ntante do PSD rrwanhensC. Em abril d.e 
1963, assumiu a vice-üd.erança. da bancada 
peuedista. que tinha a maiotia na Câmua. 
Des:ie essa época,. começou a articular o re
tomo de Juscelino Kubitschdi: à presidência 
cb. República nas eieiç6es previstas pua ou
tubro de 1965. ctwxlo as concl.ições para o 
b.nçamento dessa carxlida.tun na convenção 
do PSD, realizada a 20 d.e março de 1964. 
Vitorioso na convenção pessed.ista. conu
nuou trabalhando a candidatura Kub.itschek 
mesmo apôs o movunento polític:o-mUitar 
que, em abril de 1964. depôs o presKI.ente 
João Goulan. 

Aleher e o regune militá%-

Com a ascensio dos militares ao poder, a 
carreaa política de Archer entrou cm decü
n.io. pnncipalmente cm virtude de seu posi
c1onamento conuârio aos atos de exeeção que 
pe:mntiram a cassação de manàatos parla· 
mentates. Sua pnmeira grande denota politi· 
ca, ocomda em outubro de 1965. quando can
didatou-se ao governo do Maranhão, fot resul
tado sobretudo da pressão do governo fede· 
12.1. O preu:iente Humberto Castelo Branco, 
empenhado na vitória do candidato ud.cniSta 
José Samey, pressionou o governador Newton 
Belo, do PSD. no sentido de retirar seu 
apoio à candidatura de Archer. Newton Be
lo, tc:mend.o ter seu ma.Biato cassado. não 
rq:istrou a. c:andidatu:a. que já fora inclusive 
conf"umaia pela eonvençio rcgJlna.l do PSD. 
Archer lançou-se então cardidato pelo Parti
do Trabalhista Brasilci.lo (PTB), com o apo10 
de Cicl Can'lllho, preSidente Iq!ional daquela 
agremaçio. A eleição deu a vuária a José 
Samey, o sepand.o lug:a:r a Antõnio Eusêbio 
da Costa Rodrigues - c:ardidal:o do Puticlo 
Democrata Cri~ CPDC). 2p0imo -por New
ton Belo - e o ÚltimO a Remto Al'chcr. 

Com a cxtinç:lo dos partidos políticos pe• 
lo Ato lnstituaonal n92 (27/10/1965) e a 
posterior instauzaç&o do bipartidarismo, fi. 
liou-se ao oposicionista Movimento Democr.i
tieo Brasileiro (MDB). tendo amunno apre
D:lência da. seçic maranhense dessa ;çcmia
çia. 

A Frente Ampla 

Renato Archtt foí um dos principais arti· 
culadorcs ela Frente Amp.ta. mcmmcnto poli· 
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tico lançado oficialmente a 28 de outubro 
de 1966 com o objetivo de -11nificar na opo
siçio ao regime militar as forças lideradas pe
los ex-prementes Juscelino Kubitschelt e 
Joio Goulart e :a corrente liierada por Car· 
los Ucc:rda. eX-tOVemador do estado da 
Gua,..,ara. Lacerda, embora tivetse pan:ici· 
pado do movunento que derrubou Goulart 
em abril de 1964 e casso" os direitos polítí
cos de K.ubiuchek logo depois, não concor
da:va com as ml!d:idas econômic:as e políticas 
tomKlas pelo rqime militar, prinçipa!mente 
a prcnogaçio do mlDiato presidem:lll de 
Cutelo Branco e a adoção de elciçóes indiretas 
à presidência da RQública. confczme foi es
tabelecido pelo Ato Institucional n9 2. Frus· 
hd.o na sua i;ttençfo de c:hepr à presldên· 
cia, o que tentaria como candidato d.a extin• 
ta UDN, Lacezda n1o se Integrou nos marccs 
do b.ipamdarismo c idea.l.izou a reunilo de 
su.as forças com as de K ubitschek. e Goulart, 
visando o restabelecimento do jOJO democrá
tico. 

Renato Arche: foi inicialmente mediador 
entte Lacenia e Kubitschek, paruciparr:io do 
encontro dos doiS líderes realiZado em Lis· 
boa, em novembro de 1966. No desdobra· 
mente da Frente Ampla, assumiu a pasiçio 
de principal interlocutor de Lacelda, além de 
ter tentado a ad.esão do cx-presx!ente J:inio 
Quadros e de José de Maplhies Pinto. 
ex-sovemador de Minas Gerais e um dos 
líderes cavis do movuntnto de abril de 1964, 
Embora Goulan estivesSe publicamente d.e 
acordo com a Frente Ampla. não acenava a 
idéia de·ma.nter um enconuo com Lacerda, 
argumentando que 1:1.1 encontro sena repu· 
di.ado tanto peW bases do PTB de ongem 
getu.lista. como pelo e:~quema militar ligad.o 
ao ex-governador d.a Guanabara. 

Em maio de 1967 Archer pronunciou. dis· 
c:uno na Cim.ara dos Deputados. cm. nome 
da Frente Ampla, declarando que o movi· 
mento entraria em rec:es:so por 90 diu para 
aguardar uma melhor defbtição do sovemo 
de Artar da Costa e SUva, que entlo com.e-
ça:va. Durante esse tempo, a frente foi per
deMo o apoio de setores da. bancada do 
MDB. mas em agosto do mesmo ano, com o 
agravamentO da crise: politica, re~.tiwu seus 
trabalhos, procurando reestruturar« através 
dos políticos c:om mam.&to parlamentar. 
Nessa ocasião. Arehcr foi desisnado sc:tetá· 
rio'leral do movimento, 

Finalmente~ em setembro de 1967, Lacer· 
da c Arebcr consquiDm c:onw:acc:r Goul&rt 
da :n~c de um. cncontm. Archet en· 
viou uma C&fta a Goulart aqwnentando que 
o tJquem.a militar lacerd.ista aceitaria a reu· 
niio, dCid.e que o ex-presidente repudiasse os 
movunentos que postulav.un a futa ann..lda 
como meio d.e opogçio ao rqime. Trata• 
-va« de uma &ludo a Leonel Brizob. cx-lí· 
dc:r pctcbill& e ex"'ovm-nador do Rio Grarlie 
do SuL que M: afastara de Ciou.lart e apoiava 
grupos dcdiCIId.os às ~~&e:rrilhu no interior do 
país. Goubrt acei.tou o argumento e as con
diÇI!!ics. c o seu encontro com Lacerda teve 
lugar em MonteVIdéu~ onde se encontrava 
exilado dexie abril de 1964. Arc:b.er testemu
nhou o cncomro, e dias clepoiS leu na Cãma-
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ra o doeumento fu:mldo peJos dois lidel'es. 
Após o enconuo de Lacc:rdacomGoula.rt, 

a Frente Ampla encontrou maior acCtação 
entre os parbmcncares do MDB, dando iní
cio entiD a mobiliz:açócs públicas. Foram 
realizados coau'cios nas cidades do ABC pau. 
lista (Santo André, São Bernardo do Campo 
e Slo Caeluo do Sul) cm dezembro de 
1967. em Londrina e M2tingá, no Parani. no 
iníao de abril de 1968. Esses últimos comi
CIOS reunzram mm de 15 .000 assiStentes e 
comclduam com as manifestações esrudantiS 
reahz.adu em todo o pais em repUd.1o à vío
!Encla polic1al que, no Rio de Janeuo. causou 
a mone do estudante Srison Luí~ de Lima 
Souto no final de março. No dia S de abril 
do mesmo ano, o governo baixou uma sé· 
ne de med1das repreSSIVas, enue as qum a 
portam 117 assinada pelo mimstro da Justi
ça, Luís Antônio da Gama e Silva, que pml
biu as ativn:ldcs da Frente Ampla. 

Cassaçio e pri315es 

Em 30 de dezembro de 1968, alguns dias 
após a edição do Ato lnstitucionai n9 S 
(13/12/1968). Renato Archcr teve seu man
da to cassacto e, assun como Carlos Lacerda, 
0$ direitos políticos suspensos por dez anos. 
A partir de entlo, viveu um período marca
do pda persegulçio política c policial. Foi 
pte30 pela primein. vez. no dia 10 de janeiro 
de 1969 pela Pob"c:ia Fecleral, c U1.11Sfcriclo 
sucessivamente para os quartéis da. Polícia 
Militar, do Exército e da Marinha. tendo si· 
do libc:rad.o apôs quase quatro meses de pri· 
são. Incurso cm inquérito policial-militar 
(JPM), nio se confumanm as acuAÇI5es fei· 
tas pelo Exército c foi liberado sem ser tcw.
do a julpmcnto. 

Em setembro do mesmo ano. com o afas.. 
lamento por doença do presãdcnte Costa e 
Silvz e asce:nsl'o de uma junta miüt:u ao po
der, voltou & ser preso, tendo sido recolhido 
ao Ccntm de Annamcnto da Marinha em Ni· 
tezói (R.J), on:le permaneceu por 19 dias. 
Foi ptc30 pela terceira vez em novembro de 
1970. já durante o sovemo do presidente 
Emliio Gatt&SUZU Módici, clcsta vez de for· 
ma violenta. com a sua casa invad.ida e a 
mm. d.e seis anos ameaçada de seqüestro. Fi
cou preso c incomunicâvel por 20 dias, tendo 
sido inte:nopdo sobre um encomm c:om o 
deputado casAdo MUdo Moreira Alves, 
ocomdo pouco antes cm um país ela Euro
pa. 

Após ter sido forçado a abm:lonar a vida 
pública, dedicou-se a iniciativa pnvada, rc:· 
tornando à direçio da Prospec: SA. Antes 
mesmo de c:wnpm o pnzo de suspensão de 
seus direitos poütic:os. participou. em 1978. 
da Frente Naciom.l de Rodcmocm:luçio, 
movimento que articulou a candidatura do 
general Euler Bcntes Monteiro i prcsidCnc:ia 
da República pelo MOB, em aitematm. à 
candidatura oficial do general João Batista 
Figueiredo. Ao readquirir seus direitos po· 
líticos, fiüou-sc novamente ao MDB. e após 
o run do bip2Jtidarismo (29/11/1979) e 
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a conseQüente- JõmiãÇãó- de novos pW:idos, 
filiou-se ao Putido do Movimento Demo
critico Brasileiro (PMDB). Nem lcw:enda lan· 
çou-sc, em setembro de 1981, candidato ao 
governo do Maranhlo. vlsando as eie:iç6es de 
novembro de 1982. Reaüzad.o o pleito, a vi
tória coube no entanto ao candidato elo Par-
tido Democrático Social (PDS), :s.ituaeionista. 
Luís Alves Coelho Rocha. 

CPOu-se ecm Madele:ine Deutsch Arche:r. 
Publicou PoltttctJ nacional d~ mtt'fitl aró

"'*"' (1956); J'o/(tial Mcional d• ....,., IIII• 
cl«tr (1951); Arpet:tol CCOI'Iómkol do llJO 
do ....,., mu:I«V (1958): DiJ'<trlzn ptt1t1 
um« polftú:rz uttntll indqJmimte (1963). 
FONTES: CÃM. DEP. Deputlldos brtzfi. 
leirot. RqJ~tOrio <S e 6)~ CÃM. DEP. Rt:!.a· 
~o I'IOmlntzi dos sel'lhores: CORTES. C. Ho
ment: COUTINHO. A . .Bnztil: Enctc. MVo· 
dor: ENTREV. BIOGRAFADO; Est11do de 
Sd'o Paulo (10/8/82); Grond~ enc. D~lr.::: 
KLEIN'. L. CronolociD; Meireles. M. Hirtôrilz: 
SALES, D. Razõet: SERV. DOC. GER. MA· 
RINHA; SOARES. E.lntriluf#n. 

ARO!ER., Seburi:lo 

• gov.MA 1947-19Sl:sen.MA 195$,:'1971. 
' 

SCur/6o Arch•r rU $jfv• nasceu"em Sio 
Luis no dia 26 de março de 1883. rzlho de 
Raimund.o A.rcher da Silva e de Filomena Coe
lho e Silva. 

E.studou no Ateneu Par.lcnsc, em Be
lém. 

Ve:tador no município de Cod6 (MA) 
em 1915. tomou-se deputado estadual no 
Maranhão cm 1924 e exerceu de 1935 a 
1941 a _prefeitura de Cod.ó. ApÓs a extinçio 
do Estado Novo (1937-1945) foi eleito go
vernador do Maranhio na legenàa do Partido 
Prolctârio Bxasi.lcUo (PPB) em janeiro de 
1947. Tomou posse em abril do mesmo ano, 
rccebelXI.o o caqo das mãos do presidente 
da AGC:mbléia Lq:islativa. do estado. Joio Pi· 
res Fem:ita, que quatro dias antes fora em· 
passado interinamente cm substitu:lçic ao in· 
tenentor SaturniDo Beb. Durante N*. &cs· 
tio. foi pmmulpiia, em julho de 194-7. a 
now Comtituintc eswlual. Em jan_ciro de 
1951 encenou seu maoclato, transmil:.tndo o 
.,vemo a Eugênio Banos. 

Tramfc:rindn~ pua o Partido Social De
moaático (PSD) - onde sena mem.bro do 
dirctório n:gi(,iw muanhcnsc e do dirctório 
nacional - ~lcgeu-se senador em outubro de 
1954. Empossado cm fevereiro do ano seguin· 
te, intqrou nessa kgislatura. como membro 
cfetivo. as comissões de LCJiSlação Social, de 
Sjlúcie. de Serviço Público, de Transportes, 
de Viaçfo e Obras Públicas e de Rcdaçio. da 
qual foi vice-presidcnte. scnd.o ainda suplente 
da Comissio de Economia do Senado. 

Reeleito em outubro de 1962. foi esco
Ihid.o tc:rec:Uo-suplentc da mesa do Senado 
em 1967 e qJfUCeU o mandaw até janeiro de 
1971. 

Foi ainda empresário do setor têxtil em 
Cocló. 
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Faleceu na cid.ade do :Rio de Ianeiro no 
dia 25 de asosto de 1974. 

Foi psado com Maria José Bayma AI~ 
cher da SUva.. Seus filhos Remi Archer e Re
nato Archer também s~ a carreira po
ütica. Remi íoi senador pelo Maranhão de 
1955 a 1957 e em 19S8<e 1959. Renato foi 
deputado federal pelo. M-.anhJ'o de 1955 a 
1967, quando teve o mand:d:o cassado. 

FONTES! Ent:ic. Mfrtlllor: G~t~nde mcie. DeJ... 
ta: Jo171111 do Brazil (26/8/74); MEIRELES. 
M. Hin6ritz: SENADO. DtJdt:n: SENADO. Re· 
i:pfo; TRIB. SUP. ELEIT. D41Jor (7). 

ARCO VERDE, Dircw 

I'"'· PI1975·197S;s.._ PI 1979. 

Dirr:M~ M•ndn Arca,.,dtl nasceu em 
Amarante (PI) no dia 7 de setembro de 
1925. Seu umio, Valdir Arcoverde. tornou
se ministro da Saúde em outubro de 1979. 

Estudou no Colégio DlOCesano, em Tere
sina. dtplomando-se cm 1949 pela Escola de 
.\iedicina da Univemdad.e do BraSli. Poste· 
rionnente fez. curso de põs.zraduação nos 
Estados Unidos. 

·ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Nometdo secretâno de Saúde do Piauí 
durante o governo de Alberto Silva 
(1971-1975), colaborou com a intenonzação 
da medicina cm seu estado através da cons
trução de hospitais em vários murucípios. 
E:.m 1974 tomou-se professor da Faculdade 
de Medicina e da Facu.ldaàe de Odontolog~a 
da Universu:!.lcde Fedem! do Piauí, além de 
presidente da Fundação do Ensino Supenor 
do Estado. 

Em outubro de 1974 foi eleito governa· 
dor pela Assembléia Leg1Siatrr.t do Piauí. 
mntando pan. isso com o ap010 do pres.1den· 
te da Aliança Renova.dora Nacional !Are· 
na). o senador ptaLnense Petrõnio Portela, e 
do então governador Albeno Sil\13. Empossa
do em março do ano ser;uinte, manifestou-se, 
cm dezembro de 1976. favorável ã coinci
dência de mandatos. segundo ele, a melhor 
su"da para evitar os transtornos que as clei~ 
çõcs em dois anos causam à adnunistração 
pública. desacelerando o ritmo da açio ad· 
miDistrativa. Em agosto de 1978 deixou o 
soverno do Piauí desincompatibilizando-se 
para concorrer ao Sc:n;1rlo. Foi sub'smuído 
pelo Yice-soverDIClor Djalma Martins e no 
pleil:o de novembro desse ano clqeu-se sena
dar na l~enda ueztista. vençenà.o o cx-so
vemador _Alberto Silva. entlo dissidente da 
Arena. _lntepante da Ala arenista liderada 
pdo senador Pettõnio Pon.ela. a.s.sumw o 
mau:lato cm ftWI'eiro de 1979 c dumnte sua 
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primeua intervençlo na tribuna dessa Casa. 
quarxlo pronuncia\'& discurso relativo a pro· 
blemas de saúd.e~ no dia , de março. foi aco
metido de dename cerebral. vindo a falecer 
em Brw1ia seis dias depois. Foi substituído 
pelo suplente Alberto Silva. 

Ao lorco de sua ri:l.a foi ainda professor 
de anatc:.nil do lastítuto de Ed.ucaçio de 
Teresina e membro do conselho diretor da 
Universidade Federal do Piauí. 

E:a c::aado com Maria José Wall Ferra:. 
Arcovc:rd.e. c:om quem teve três f"llhos. 

FO~})· Jomal do Branl (1 e 17/6/14; 
Bill e 21/12/76; 19/11178; 10. 17 e 
22/3/79); Nffil, S. 16; Pofil (1975). 

ARENAo ver ALIANÇA RENOVADORA 
NACIONAL 

AI!.EOSA, Danilo 

gov. AM 1967-1971. 

O.nilo DIAIW d• M•rot Ar.ou nasceu 
cm Manaus no dia 24 de julho de 1921. fi
lho elo comea:llclor Antônio Duanc de Ma· 
tos Arco• e de Carlota Areias Matos ArCOJI.· 

Fez o:.s C\!t'JOS de hum:uznades, comcreiú 
e de o..._:11.1bilid.adc em Lisbc., compl$Dio 
os CJtud:)s no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmei
ra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.) 

como já disse: a expansão do distrito industrial da ci
dade. Se essa invasão se consumar, se os invaso
res de lá não forem retirados e houver a proliferação 
de intrusos, o crescimento industrial de Manaus fica
rá prejudicado, Senador Bernardo Cabral. 

Concedo a palavra ao nobre Senador L.auro 
Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra. ao nobre Senador Jefferson 
Péres. S. Ex' dispõe de vinte minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não passa 
um dia neste Senado sem que os oradcres se ocu
pem do grave"pioblema da violência no campo. 

· Agora, parece que esse problema transbordou 
para as cidades. Recebo fax informando que uma 
reserva do distrito industrial de Manaus, destinada à 
ampliação daquele distrito industrial, acaba de ser 
invadida. Nos úHimos dias, como num movimento or
questrado, dezenas de pessoas ali se instalaram e 
continuam a se instalar, desmaiando o lugar, que é 
uma área florestada, e erguendo barracos. 

Trata-se de uma área pública, Sr. Presidente, 
com destinação específica e da maior irilportância. 

O Conselho da Suframa acaba de aprovar de
zenas de projetos que implicarão vultosos investi
mentos na instalação de novas fábricas em Manaus. 
O êxito dessa invasão, repito, pode inviabilizar o 
crescimento industrial de Manaus, com graves con
seqüências para a economia do meu Estado. 

Espero que as autoridades estaduais - o pro
blema é especificamente do Governo estadual - to
mem as providências necessárias agora, antes que 
seja tarde, para que a área seja desocupada e pre
servada para o fim a que está destinada. até porque 
não se trata apenas de uma simples área de terra. A 
instalação ali de um favelão, como se prenuncia, 
contribuirá muito, também, para afugentar possíveis 
investidores. que, obviamente, não quererão erguer 
suas fábricas nas proximidades de urna área degra
dada e com baixfssima qualidade de vida. 

Não sei se o movimento é comandado pelo 
Movimento dos Sem-Terra. Não ouvi notícia nesse 
sentido. Mas, com toda certeza, nele foi inspirado. O 
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noticiário do rádio e da televisão, nos últimos dias, 
dando conta de que as invasões se processam im
punemente, mostrando as ocupações de prédios pú
blicos e até mesmo a prisão de autoridades em cár
cere privado, como aconteceu no Incra, na Bahia, 
tudo isso terá servido de estímulo para os invasores 
de Manaus. A garantia da impunidade é grandemen
te incentivadora desse movimento, Sr. Presidente. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte com muito prazer, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral- É altamente oportuno, 
Senador Jefferson Péres, V. Ex" abordar esse tema, 
porque o problema de invasão, de retenção das autori
dades nos seus respectivos gabinetes não mais acon
tecem apenas em Brasma e nas capitais das principais 
cidades. Em nosso Estado, no Município de Humaitá, 
fizeram o nosso representante do lnera refém, numa 
manifestação dos chamados sem-terra. Ontem, ouvi o 
Ministro Raul Jungmann, numa exposição que fez à 
ExecutiVa do meu Partido, o PFL, dizer, com todas as 
letras, o que V. Ex" acaba de confirmar; ou seja, que a 
impunidade começa a alcançar nfveis incompatfveis 
com a impossibilidade de se colocar um freio no que 
poderá vir a acontecer. A meu juízo, o problema dos 
sem-terra deixa de ser apenas pela reivindicação de 
um pouco de terra para trabalhar, para 5e transformar 
num rastilho de pólvora que não sabemos onde tenm~ 
nará. Observe-se que, ainda agora, na chamada greve 
nacional, partilhada e patrocinada pelas centrais sind~ 
cais, está havendo uma caminhada dos sem-terra até 
Brasma, inclusive com a notícia pelas rádios de que 
serão bloqueadas as estradas. De modo que eu queria 
apenas trazer essa achega para dizer da oportunidade 
e da profiCiência com que V. Ex" aborda o tema Muito 
obrigado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral, pelo seu aparte. 

Ainda há pouco, fora da tribuna, eu conversava 
com V. Ex" e com o Senador Pedro Simon e concor
dávamos com a suj;peita de que, no Movimento dos 
Sem-Terra, devem eStar infittrados de vários "cabos 
anselmos". Anselmo, para quem não se lembra, foi 
aquele agente escolhido pelos órgãos de segurança, 
na Associação dos Cabos e Sargentos, para radica
lizar o movimento, exacerbá-lo e levar as Forças Ar
madas à reação que todos conhecemos, de 1964. 

O Movimento dos Sem-Terra hoje deve ser li
derado por radicais de extrema esquerda que ainda 
sonham com o movimento revolucionário, com a 
reedição do movimento fidelista, em Cuba - movi-

menta, hoje, fora de contexto. Aliás, deve haver mui
tos "cabos anselmos" tentando a radicalização. 

V. Ex" mencionou a marcha sobre Brasma dos 
sem-terra. Não sei se V. Ex" leu o Correio Brazl
liense de hoje. Veja um trecho da matéria, assinada 
pelo jornalista Celso Franco: 

É a primeira vez que os sem-terra par
ticipam de uma greve geral. Mas não podem 
falar. "Olha af, não pode dar entrevista. Se 
quiser entrevista, fala com um dos coorde
nadores', avisa um deles, com uma pran
cheta na mão e muito autoritarismo na voz. 
Outro diz que dar entrevista "está fora das 
normas". Um terceiro, de nome Dartan, su
gere conversa com uma sem-terra "politiza
da', segundo ele. 

A vigilância dos coordenadores é 
opressiva, onipresente. Não se pode puxar 
conversa com ninguém que logo aparece 
um deles e adverte: "Não pode dar entrevis
ta'. A proibição, argumentam, foi uma deci-
são coletiva. ~-

Sr. Presidente, nota-se o grau de organização 
e, como diz o jornalista, de autoritarismo do movi
mento. Por outro lado, os líderes desse movimento, 
alguns com formação universitária, sabem perfeita
mente que a reforma agrária nem sempre pode ser 
feita da forma que o Governo quer. Não depende 
apenas da chamada vontade política, vivemos um 
estado de direito. 

Vejam V. Ex"s outra notícia do Correio Brazl
liense: 

Anulações. 
O Supremo Tribunal Federal - STF

anulou ontem mais um decreto do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso de desapropria
ção de tenras para reforma agrária. O benefi
ciário, dessa vez, foi o pecuarista Mancai Pe
reira Isidoro, que resgatou a posse da Fazen
da Água Sanla, de mais de mil hectares, situa
da no Município de Paranalba, Mato Grosso 
do Sul. 

Considerada improdutiva pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- Incra-, a área já estava demarcada para 
assentamento de trabalhadores sem terra. 

Com base no laudo do Incra, Fernando 
Henrique desapropri<p~~ a fazenda em março 
de 1995. Por oito votos a dois, o S1F enten
deu que o proprietário não foi notificado por 
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escrito da inspeção que o Incra faria em no
vembro de 1994. 

A análise técnica comprovou que a 
área não tinha exploração mfnima prevista 
em lei, nem cumpria função social. 

Nos últimos 12 meses, o STF anulou 
pelo menos 20 decretos semelhantes e mais 
de 40 outras ações de proprietários tramttam 
com o mesmo objetivo. 

Que se há de fazer? Culpar o Supremo Tribu
nal Federal? Vwemos um estado de diretto. Existem 
leis, existe o Poder Judiciárto. Fazer o quê? Revogar o 
Código Civil? Dissolver o Supremo Tribunal Federal? 

o Sr. José Roberto Arruda - Senador Jeffer
son Péres, eu gostaria de merecer um aparte de V. 
Ex'. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Pois, não, Sena~ 
dor. 

O Sr. José Roberto Arruda- Gostaria apenas 
de registrar, com relação a esse assunto que é tão 
importante para o País, que, depois de mais de 20 
anos de cassação de direitos pol~icos pelo poder 
autoritário - o que ocorreu com alguns dos Srs. Se
nadores que aqui estão hoje, em pleno exercício de
mocrático, como é o caso, por exemplo, do Senador 
Bernardo Cabral-, o Brasil, finalmente, conquistou o 
estado democrático. Af assumiu o Ministério da Re
fonna Agrária um dos brasileiros que mais haviam 
lutado contra o autoritarismo, um brasileiro que, em 
1974, havia sido eletto Senador em Recife, com o 
slogan que passou para a história deste País: "Sem 
medo e sem ódio". Esse pernambucano, esse brasi
leiro assume o Ministério da Reforma Agrária e diz, 
no seu primeiro pronunciamento: "Não serei Ministro 
das invasões"! Com a autoridade de lider democráti
co que tinha, ele anunciava ao País que queria lazer 
uma reforma agrária na paz e na ordem. Hoje, essas 
palavras do Senador Marcos Freire, de saudosa me
mória. nunca foram tão oportunas, porque esse mo
vimento ultrapassa as barreiras da legitimidade poli
tica, invade a c:Qii5ciência da Nação brasileira e pro
cura estabelea\f 0 conflito, que não faz parte da cul
tura da nossa sociedade. Todos desejamos uma po
lítica agrária mais justa e menos desigual, mas ne
nhum de nós deseja os conflitos que estão sendo 
instaurados no País de fonna também autoritária por 
aqueles que comandam esse movimento. Muito obri
gado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado, Se
nador José Roberto Arruda, pelo seu aparte. 

Nesse momento, está à frente do Ministério da 
Reforma Agrária outro homem de origem esquerdis-

ta, do antigo Partido Comunista Brasileiro, também 
insuspeito; um homem que, em toda a sua vida, de
fendeu a reforma agrária e que está dando passos 
importantes nesse sentido. 

De fonna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
o Governo hoje anunciou, por intermédio do Ministro 
Raul Jungmann, que não fará mais desapropriação 
de áreas invadidas. Penso que faz muito bem. O 
processo de reforma agrária deve ser acelerado, 
sim, mas o princípio da autoridade tem de ser manti
do, e a desordem tem de ser contida. 

Não podemos admitir a reedição do que acon
teceu no Chile ao tempo de Salvador Allende, e no 
Brasil em 1964, quando vi o Congresso Nacional in
vadido por turbas que empunhavam faixas com os 
dizeres: "Reforma agrária: na lei ·ou na marra•. 

A reforma agrária terá que ser feita, sim, na lei; 
na marra, nunca, Sr. Presidente! Caso contrário, vai 
acontecer aquilo que todos sabemos e que espero 
em DeUs não aconteça. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,"Sr"s. e 
Srs. Senadores, no início do mês de junho, precisa
mente no dia 05, em Sessão Especial dedicada ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, o eminente Senador 
Osmar. Dias ocupou esta tribuna e pronunciou um 
discurso que, inegavelmente, confirma o lastro do 
seu conhecimento - sabemos que é profundo - de 
técnico e administrador. 

Enfatizava nosso colega, em seu pronuncia
mento, que a demanda mundial de água dobra a 
cada 21 anos, para os diversos usos: social, huma
no, industrial, energético e tantos outros, segundo 
dados da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação - FAO, órgão ligado à 
ONU. Ressaltava também S. Ex' que apenas 3,1% 
da água do mundo é doce. Descontando as geleiras, 
contamos com apenas 0,6%. No Brasil, 80% da 
água está na Amazônia, e 95% da popuiaçãc t;· •;; · 

!eira fica com os outros 20%. Alertava ainda sobre o 
assoreamento dos reservatórios, sobre a perca de 
solo e a poluição difusa por agrotóxicos. 

Àquela altura, e agora neste instante, cabe fa
zer a seguinte indagação: o que nós, legisladores, 
que temos a responsabilidade de criar o sistema le
gal do Pais, podemos fazer para dar a nossa contri
buição? Elaborar uma lei que disponha sobre a Poli
tica Nacional de Recursos H fdricos e estabeleça o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
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Hídricos, éonforme preconizado na Constttuição Fe
deral, em seu art. 21, inciso XIX. Tal dispositivo pre
ceitua a definição de crttérios de outorga de diretto 
do seu uso. Aí está o caminho, fogo estabelecido 
para que o Congresso Nacional faça algo. 

Na verdade, Sr. Presidente, de lei sobre direi
tos de águas não necessitamos. Temos o Código de 
Águas, estabelecido como verdadeira obra-prima do 
Diretto positivo brasileiro, desde julho de 1934, cujo 
autor é o Professor Alfredo Valadão, admirado no 
mundo inteiro. 

Ao que estamos assistindo atualmente? À difí
cil e penosa tramitação do Projeto de Lei n• 2.249, 
de 1991. Por meio do Decreto n• 99400, de 1990, 
formou-se um grupo de trabalho que contava com 
representantes do Poder Executivo e da sociedade e 
que tinha como objetivo elaborar urna minuta do 
Projeto de Lei a que me referi. A partir de 1991, em 
decorrência de uma Exposição de Motivos dos Mi
nistros da Marinha, Exército, Infra-Estrutura, Agricul
tura e Reforma Agrária, dos Secretários do Meio 
Ambiente ·e de Assuntos Estratégicos, tudo isso foi 
colocado à apreciação do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República. Daí resultou uma Mensa
gem Presidencial; depois, um Projeto de Lei, que to
mou o n• 2.249. O então Presidente da Comissão do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, que foi cole
ga de V. Ex", Sr. Presidente, e meu na Constituinte, 
Deputado Fábio Feldmann, avocou a si a relataria, 
ofereceu substitutivo preliminar, solicitou à Comis
são a realização de Audiência Pública e, a partir de 
setembro de 1993, com ampla participação do Go
verno, sociedade, iniciativa privada e especialistas 
de renome, começamos a acenar com um possível 
caminho. 

Em 1994, o substitutivo foi objeto de Reunião 
Extraordinária do Conselho Nacional do Meio Am
biente - Conama. E já no final desse ano, o mesmo 
Deputado Fábio Feldmann encaminhou seu parecer, 
contendo nova visão, pelas contribuições que havia 
recebido, do substitutivo. Na atual Legislatura, temos 
conhecimento de qúe foi designado novo Relator, o 
nobre Deputado AroÍdo Cedraz. Esse nosso compa
nheiro da Câmara realizou um intensivo trabalho, vi
sitou países como a França, Estados Unidos, Méxi
co, Argentina, Chile e Alemanha e, a partir daf, apre
sentou, em maio de 1996, Relatório com um novo 
Substitutivo. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que a partir de 
1988, até hoje, em termos de legislação, absoluta

_mente nada aconteceu. A grande verdade é que, 
premido pelas circunstâncias dos conflitos de uso, 

os Estados, por si próprios, avançaram e elaboraram 
- alguns ainda o estão fazendo - as suas legislaçõ
es. Enumero, por exemplo, São Paulo, Ceará, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, que in
clusive contou com a participação de V. Ex' e da 
Bancada - aqui vejo dois dos eminentes Senadores: 
V_ Ex", Senador Valmir Campelo, exercendo no mo
mento a Presidência, e o Senador José Roberto Ar
ruda. Mas, e a lei federal para compatibilizar tudo 
isso? A resposta é que até o presente momentc;> não 
a temos. 

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de recomendar 
à minha Assessoria Técnica, desde o primeiro dia do 
meu mandato, que acompanhasse o assunto e me 
mantivesse atualizado a respeito da tramitação do 
Projeto de Lei n• 2.249. Para isso, contei com a cola
boração prestimosa do eminente Professor Arnaldo 
Augusto Setti, reconhecido não só nacionalmente, 
mas internacionalmente. Uma das suas sugestões 
foi que eu fizesse um apelo às Uderanças dos Parti
dos das duas Casas, Senado e Câmara, para que, 
em entendimento, elas pudessem estabelecer um 
regime de urgência - eu diria urgentíssima - mi tra
mitação do Projeto de Lei n• 2.249. Assim, seria.pos
sível contar com nova norma legal para o gerencia
mento dos nossos recursos hídricos. 

Falo isso, Sr. Presidente, porque no nosso Es
tado não temos essa dificuldade. O Senador Jeffer
son Péres e eu fomos criados à margem do nosso 
rio Negro, navegamos muitas vezes pelo rio Solimõ
es e pelo rio Amazonas, e sabemos do volume de 
água existente em nosso Estado, mas nem por isso, 
pela nossa riqueza, temos que descurar da pobreza 
de outros Estados da Federação. E nem é preciso 
citar os Estados do Nordeste, onde a seca não só 
motiva a migração para outros Estados como ali 
mesmo impede o crescimento do seu grande poten
cial, não só econômico como energético. 

Sr. Presidente, digo ainda que, se não for pos
sível isso, não teremos um arcabouço legal que per
mita o adequado uso dos recursos h.fdricos nacio
nais. E em não sendo possível fazer Isso, já agora 
com os aluais e com os futuros investimentos, tere
mos sempre difiCuldades na busca de um desenvol
vimento sustentável em nosso País. 

O Sr. José Roberto Arruda- V. Ex" me per-
mite um aparte? · 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. José Roberto AifUda - Apenas, Sena
dor Bernardo Cabral, para louvar a preocupação de 
V. Ex", que vem exatamente do Estado das águas, 
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com a questão da água no território nacional. O Bra
sil, ao contrário de outros países do mundo, não tem 
problemas sérios de escassez de recursos hídricos; 
o nosso grande problema é a falta de gerenciamento 
desses recursos. Há poucos anos tivemos o Progra
ma Nacional de Irrigação que se deparava com o se
guinte paradoxo: para fazer funcionarem os pivõs 
centrais era necessário pequenas quedas dágua e, 
portanto, de geração de energia elétrica através dos 
recursos hídricos; só que quando usávamos a água 
para este fim, não a tínhamos para irrigar a terra. No 
novo papel do Estado na sociedade brasileira, pare
ce que há um consenso entre todas as correntes po
líticas de que um papel fatal do Estado dever ser o 
de regulador. O poder concedente tem que ter tam
bém o poder de fiscalização, ou seja, tem que regu
lar o uso dos recursos naturais pela sociedade, ain
da que· pelo setor privado. No caso da água com 
muito mais razão. PR!Cisamos da água como meio 
de navegação, precisamos da água para consumo, 
precisamos da água como recurso energétioo, preci
samos da água para a irrigação. A água tem múlti
plas funções na vida humana. Muito bem. É preciso 
uma regulação clara. uma legislação específica e 
modema, porque o Código de Águas data, parece
me, de 1946. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Não, antes. Ele 
é de 1934. 

O Sr. José Roberto Arruda - Antes até, de 
1934. É tão distante que até nos confundimos. De 
qualquer maneira, veja que o erro de 1946 para 
1934 é menor que de 1946 para hoje. Quer dizer, é 
tão antigo e tão defasado que só essa data mostra a 
necessidade de modernizá-lo. Mais do que isso, Se
nador Bernardo Calxal; se não tivermos agora o 
aparelhamento institucional do Estado e estrutural, 
para que o Estado cumpra a sua missão de regular 
o uso dos recursos hfdriços disponíveis, oom certeza 
a nossa geração ainda vai assistir a problemas em 
todo o território nacional, tão graves quanto os que 
já acontecem oo Nordeste. Repito: não nascem da 
escassez, nascem da falta da administração dos re
cursos disponfveis, de forma compatível com as de
mandas legítimas da sociedade. Penso que o pro
nunciamento de V. Ex" é lapidar, é sobretudo oportu
no, porque no momento em que o Estado brasileiro 
deseja retirar-se de algumas atiVidades produtivas e 
rentáveis da econortia ele não pode se ausentar do 
papel de regulador da atividade económica 

O SR. BERNARDO CABRAL - Tão lapidar e 
oportuno como é o aparte de V. Ex", eminente Sena
dor José Roberto Arruda, porque preenche, na quali-

da de de engenheiro, matéria que V. Ex", já que fala:' 
mos em água, navega com absoluta tranqüilidade, 
porque traz à colação exatamente o papel· que o Es
tado deve desempenhar: o de regulador e não de in
tervencionista, no que se relere à nossa eoonomia. 
Agradeço a V. Ex" pela sua gentileza 

Vejo, para alegria minha, que o Norte fala so
bre água, o Distrito Federal intervém, e também o 
Nordeste, por absoluta maioria dos grandes Líderes, 
pois vejo no plenário o Senador José Samey, que 
representa o Maranhão, juntamente com os Senado
res Edison Lobão, José Agripino e Waldeck Omelas. 
Vejam só, o Nordeste está em peso aqui, sentindo a 
importância do problema das águas. Só isso já vale 
pelos discursos no dia de hoje. A honra é minha 

Vou encerrar, Sr. Presidente, pois V. Ex" já 
está me advertindo de que meu tempo está esgota
do. Mas devo dizer que V. Ex" também, que veio do 
Ceará, nordestino que é, sabe melhor que ninguém 
qual a dificuldade que se tem com esse problema 
das águas. Por isso mesmo que, a título de colabo
ração e instrução aos debates que se sucederão, 
orientei minha Assessoria Técnica no sentido da 
produção de um Caderno Legislativo que .contenha 
toda a legislação brasileira atual sobre recursos hí
dricos e assuntos corre latos, a fim de que possamos 
discutir a matéria com absoluta tranqüilidade e que 
estou encaminhando ao Cegraf para publicação na 
próxima semana. 

O Sr. Waldeek Ornelas - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR- BERNARDO CABRAL - Com prazer, 
Senador Waldeck Omelas. 

O Sr. Waldeek Ornelas - Há um importante 
projeto que está em tramitação na Câmara dos De
putados que estabelece o novo Estatuto da Água no 
Brasil. Estou, pessoalmente, aoompanhando a trami
tação desse projeto na Câmara, que tem como Rela
tor o Deputado Aroldo Cedraz. Já há um substitutivo. 
E, ainda há pouco, tive oportunidade de participar de 
um seminário internacional no Ceará, onde se discu
tiu este assunto: regulamentação de águas, e tam
bém a questão de irrigação, que é particularmente 
importante para o Nordeste. Devo dizer que também 
temos em tramitação nesta Casa, fruto dos trabalhos 
da Comissão Especial para o Desenvolvimento do 
São Francisco, um projeto que institui o Comitê de 
Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia do rio São 
Francisoo, que, sendo a maior bacia hidrográfiCa do 
Nordeste, uma região profundamente carente de água, 
é de fundamental importância Inclusive, logo mais, te
rei a oportunidade de me referir a este assunto, porque 

Zi/3 
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da tribuna· falarei ·.sobre os· três bmsis; em particular 
sobre o terceiro Brasil, que é o Nordeste. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço o 
aparte, eminente Senador Waldeck Omelas. Mas 
como V. ex• chegou no meio do meu discurso, eu já 
havia feito referência ao Deputado Aroldo Cedraz, 
inclusive ao Projeto de Lei n• 2.249. E já que V. Ex" 
vai abordar o assunto daqui a pouco, sinto-me como 
aqueles batedores que vão à frente com suas moto
cicletas anunciando que, logo depois, vem a pessoa 
mais importante. Espero que V. Ex" complemente, 
preencha todas as lacunas, o que, por certo fará, so
bre um assunto tão momentoso como este dos re
cursos hídricos. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" por estar 
presidindo a sessão momentaneamente e ao emi
nente Senador José Samey que me honrou com sua 
audiência. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nos 
termos regimentais, de acordo com o art. 14 do-Re
gimento Interno do Senado Federal, concedo a pala-
vra ao nobre Senador José Samey. · 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, encontrava-me ausente na tarde de on
tem do plenário do Senado Federal, quando esta 
Casa aprovou um requerimento subscrito por mim 
para inserir, na Ata dos nossos trabalhos, um voto 
de profundo pesar pelo falecimento do ex-Ministro · 
Renato Archer. 

Hoje estou aqui para cumprir uma obrigação de 
consciência, dar uma palavra de tristeza e de sauda
de pelo desaparecimento de Renato Archer. Sendo 
ele de uma geração um pouco mais à frente da mi
nha, as nossas vidas cruzaram-se muitas vezes; em 
muitas divergências no Maranhão, onde nascemos, 
e em muitas convergências de pensamento a respei
to dos problemas do País. Tovemos mesmo a oportu
nidade de trabalharmos juntos em momento dijícil da 
história da nossa Pátria. 

Jamais a luta ·polfiica impediu-nos de manter 
uma relação de ateio e mesmo de amizade. Porque 
a personalidade de· Renato Archer era marcada so
bretudo por uma qualidade que o Marquês de 
Abrantes julgava essencial aos homens públicos, a 
isenção, a tranqOilidade do que ele chamava as ex
celências parlamentares; a necessidade de os políti
cos preservarem a educação, o gosto pela convivên
cia, sempre num terreno neutro, onde pudessem se 
encontrar para discutir os problemas comuns. 

Renato Archer era filho de uma das mais tradi
cionais fammas políticas do Maranhão, a famma Ar-

cher da Silva, e colocou toda a sua inteligência e 
todo o seu espírito público a serviço do nosso Esta
do, que tanto amava e tão bem representou. 

Conheci-o de perto; era um homem que se 
aprofundava no estudo dos problemas. Essa quali
dade testemunhei quando, Presidente da República, 
o tive como Ministro de Estado. 

Quando fui eleito Vioe-Presidente na chapa de 
Tancredo Neves, na composição do Governo, Tao
credo escolheu Renato Archer para Ministro da 
Ciência e Tecnologia, em um Ministério que então 
era criado. Chamou-me à sua casa e consultou-me 
sobre essa escolha, sob a alegação de que não po
deria escolher um homem do Estado do Maranhão 
para Ministro do seu Governo sem que consultasse 
o Vioe-Presidente da República. 

Respondi-lhe de duas maneiras: Presidente 
Tancredo Neves, em primeiro lugar, a qualquer 
nome do Maranhão que figurasse numa lista para 
ser ministro, não teria senão aplausos a colocar. Em 
segundo lugar, só tenho a aplaudir a escolha do De
putado Renato Archer para Ministro da Ciência e 
Tecnologia, pelo seu talento, pelas suas virtudl!s e 
pelo que ele representa na história política do meu 
Estado e na história polfiica brasileira. 

Com a morte de Tancredo, Renato Archer foi 
meu Ministro da Ciência e Tecnologia. Teve a fun
ção de implantar o Ministério, numa área tão neces
sária ao Brasil do futuro. Acreditávamos, e muitas 
vezes tive a oportunidade de dizer-lhe, que o mundo 
do futuro não seria divido entre países ricos e países 
pobres, mas entre países que dominavam tecnolo
gias e os que não as dominavam. 

Durante o seu período à frente do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, pudemos ter algumas metas 
marcantes alcançadas. As bolsas de estudo conce
didas para tecnologias de ponta foram em maior nú
mero do que todas as bolsas concedidas desde a 
fundação do CNPq até o fim do meu Governo. Fo
ram mais de 1 00 mil bolsas de estudo para treinar 
cientistas, para colocar inteligências brasileiras no 
exterior, de modo que nos centros de excelência 
eles se capacitassem para que, dentro do País, ti
vessem oportunidade de gElrenciar o Brasil, domi
nando também o terreno da ciência e da técnica. 

Durante a sua ge~o no Ministério de Ciência 
e Tecnologia também vimos o cuidado excepcional 
que teve, ajudando-me a obter muito bons resulta
dos no setor dos avanços da informática, dos sem~ 
condutores, síncroton, acele~or de partículas, la
boratório de testes de satélites, libra ótica, descober
ta de novos materiais, no domínio do enriquecimento 
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do urânio: enfim, em algumas tecnologias importan
tes que o País não dominava e nas quais passamos 
a ter uma presença marcante depois da criação do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo à frente o 
Ministro Renato Arclher. 

De tal modo o Ministro Renato Archer se dedi
cava aos seus prOblemas, se aprofundava no estudo 
de cada uma de suas matérias, que eu, que o co
nhecia tanto, pouco a pouco fui desenvolvendo uma 
admiração bem maior por essa sua qualidade de 
manter, ao mesmo ilerr4:lo em que conservava a sua 
linha de administrador, o pensamento sobre onde 
essas linhas da adrrinistração pública se entrelaça
vam com relação ao futuro do País. 

Quando vagou o Ministério da Previdência e 
Assistência Social, logo depois da Constituição de 
88 - e tínhamos que reformulá-lo, com a nova visão 
da seguridade social -, por essa convivência, pela 
admiração que passei a ter pelo Ministro na sua 
ação dentro do Governo, convidei-o a ocupar aquela 
Pasta. Lá também realizou um trabalho excepcional, 
que o País hoje reconhece, importante como o da 
montagem do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Renato Archer também tinha uma personalida
de marcada pelo gosto da amizade. Nesse sentido, 
construiu algumas amizades definitivas, não só no 
terreno da política como no terreno cultural. 

Em 1961, há tantos anos, estava eu em Nova 
Iorque, nas Nações Unidas, com Gilberto Amado, 
também meu amigo e por quem eu tinha grande ad
miração, o qual teve oportunidade de falar-me do ca
rinho recíproco que havia entre ele e Renato Archer, 
de quem era grande amigo. 

Santiago Dantas, aquele homem inteligente, 
Parlamentar extraordináiio, Jurista cuja presença foi 
marcante na história do pensamento brasileiro, tam
bém nutria grande admiração por Renato Archer, e 
entre eles havia grandes laços de amizade. 

Da mesma maneira Renato Archer ligou-se a 
Juscelino Kubitscheck. Eu estava ainda no Parla
mento, na Câi!Jam, no Palácio Tiradentes, no Rio de 
Janeiro, quandO começou a campanha para a elei
ção de Juscelino. Eu era adversário. Renato Archer 
era do PSD; eu, da UDN. Ele fazia parte da Ala 
Moça do PSD, que lutou pela candidatura de Jusce
lino Kubitscheck, e tomou-se seu amigo íntimo e 
confidente, amizade essa que, posteriormente, apro
fundou-se ainda mais. Depois que Juscelino saiu do 
Governo e, em 1964, após ter perdido os seus direi
tos pohlicos, Renato Archer juntou-se a ele; com um 
idealismo muito grande, tentou reunir as forças mais 
divergentes do País em torno de uma Frente Ampla 

que pudesse ajudar o Brasil a sair daqueles diás que 
estávamos começando a viver, de um regime revolu
cionário. 

Justamente Renato Archer, com a sua capaci
dade de articulação e de relacionamento humano, o 
seu gosto pelo consenso, fez o que se julgava intei
ramente impossível naqueles tempos: reuniu Carlos 
Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek, colo
cando-os lado a lado. 

Lembro ainda Carlos Lacerda, o qual, após ter 
sido grande adversário de Renato Archer durante 
tantos anos, pouco antes de morrer afirmou a mim, e 
a Roberto de Abreu Sodré, que passou a ter por Re
nato Archer uma grande admiração, um grande res
peito e uma grande amizade. 

Esse homem, portanto, tinha capacidade de ar
ticulação polfiica, sensibilidade de ver os problemas 
maiores, tentando reunir os homens e romper barrei
ras pessoais. 

Quero, nesta manhã e nestas palavras, render 
à sua memória o tributo do meu respeito, da minha 
admiração e dizer do meu sentimento de pesar e da 
lacuna que representa a sua morte para o Estado do 
Maranhão, onde ele foi uma das referências politicas 
e uma das maiores expressões, ao longo de toda a 
vida do nosso Estado. 

Eu não terminaria esta breve alocução sem 
registrar um fato que, para mim, foi da maior im
portância, sobretudo porque mostrou a personali
dade do ex-Ministro Renato Archer. Fomos adver
sários na política do Maranhão a vida inteira. 
Como eu disse, muitas divergências tivemos, sem
pre lutando em campos opostos. Ele foi candidato 
a Governador junto comigo, quando venci as elei
ções de 1965. 

Pois bem, na última eleição do Maranhão, sem 
qualquer articulação ou coordenação - e isso em 
política é difícil -, eis que sou surpreendido, como to
dos nós, pelo apoio ostensivo do Ministro Renato Ar
cher à candidatura da Roseana Samey, minha filha. 
para o Governo do Estado do Maranhão. Era, certa
mente, um gesto de extrema generosidade, que ele 
justificou mostrando a sua grande linha de elegância 
política: ele a apoiava, não por quaisquer motivos 
políticos, mas porque seu amor ao Maranhão era tão 
grande que ele se sentia no dever de apoiar a candi
datura que julgava melhor para o seu Estado. 

Esse gesto marcou definitivamente todas as 
admirações que tinha por ele: a generosidade do 
seu espírito público, capaz de tamanha grandeza, 
mostrando que os homens públicos jamais podem fi
car limitados ao horizonte de suas paixões ou visões 
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pessoais quando há um interesse maior a ser res
guardado. 

É esse o exemplo de toda a vida de Renato Ar
cher, a qual deve ser lembrada no Senado Federal. 
Foi um homem capaz de unir pessoas divergentes 
quando o Brasil necess~ava que elas fossem uni
das. E, no seu Estado, sabia que, a par das lutas po
líticas, havia um interesse maior - o seu amor e a 
sua dedicação ao Maranhão. 

Portanto, em nome do Maranhão, quero dizer 
do nosso sentimento de perda, associar-me às tris
tezas da sua famflia e integrar-me à sua dor, neste 
momento em que sente a grande lacuna que deixa o 
Ministro Renato Archer. O Brasil perdeu um grande 
político, que marcou com a sua vida uma época im
portante da história brasileira. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Ar
ruda, como Lfder, nos termos do art. 14, a, do Regi
mento Interno, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Cqmo Lfd~r. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, depois deste pronuncia
mento importante do Presidente desta Casa, que 
mostra a vitória da elegância, do espírito público, 
das amizades pessoais sobre as eventuais e legíti
mas divergências polllicas, gostaria de, em meu 
nome pessoal e do Senador Elcio Alvares, juntar-me 
às homenagens que esta Casa presta ao grande 
brasileiro Renalo Archer. Também gostaria de dizer 
que se pode !irar da vida pública de Renato Archer 
algumas lições e algumas reflexões para o momento 
que vivemos no Brasil. 

Temos de reconhecer que há liberdade neste 
País e que vivemos em um regime democrático; 
portanto, há legitimidade, exatamente aquela que 
nasce da liberdade, da democracia, de todas as 
manifestações de brasileiros e de conjunto de bra
sileiros. Daf todos termos, com humildade, que re
fletir sobre o movimento que está acontecendo 
hoje no País. ·• 

Por outro lado, do que pudemos acompanhar 
pelos noticiários de rádio e televisão durante esta 
manhã, fica claro que outros mecanismos de diálogo 
e de entendimento podem ter resultados muito mais 
eficazes do que o movimento de greve, que, na ver
dade, se restringe a um movimento de greve de ôni
bus - que não está acontecendo em todas as cida
des brasileiras - e, obviamente, às conseqüências 
da paralisação do transporte colativo, notadamente 
nas grandes cidades brasileiras. 

Penso que é comum o sentimento de todas as 
lideranças políticas de que a violência usada para 
conter aqueles que desejavam ir ao trabalho não 
condiz com o momento de liberdade e de democra
cia que vivemos no País. Ao mesmo tempo, é ne
cessário reconhecer as dificuldades por que passa o 
nosso Pafs, dificuldades que nascem e fomentam 
exatamente o desejo de mudanças. 

Um ponto de convergência que consigo reco
lher é que aqueles que estão convencidos de que 
um dia nacional de greve, ainda que parcial, deve 
ser um alerta à sociedade brasileira de que existem 
problemas - e eles existem, não vamos tapar o sol 
com a peneira -, que pedem mudanças, e nós, no 
Congresso Nacional, nada mais temos feito do que 
pedir mudanças também. Podemos divergir em 4m 
ponto ou em outro sobre as mudanças que devem 
ser efetuadas, mas todos estamos convencidos de 
que essa quadra da vida brasileira exige um repen
sar do papel do Estado na sociedade. 

Poucas vezes, nesses 500 anos de história do 
Brasil, tivemos, ao mesmo tempo, liberdade, demo
cracia e estabilidade económica. E quando todoS es
távamos preparados para comemorar esses três ga
nhos, sentimos que eles, em si, não são o fim da so
ciedade, ao contrário, são meios para um processo 
de mudança. Há uma frase de que gosto muito, que 
diz o seguinte: 'Quando a nossa geração encontrou 
todas as respostas, sentiu que haviam mudado as 
perguntas.• 

A grande realidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, é que, embora o Pafs viva um c~ma de 
liberdade, de democracia e um momento de estabili· 
dada económica, temos de reconhecer que esta es
tabilidade económica está calcada em bases provi
sórias e âncoras transitórias, muitas vezes cruéis, 
porque freiam um modelo de desenvolvimento eco
nõmico. Precisamos ser capazes, todos nós, a clas
se politica brasileira, as lideranças dos segmentos 
organizados da sociedade, de buscar as nossas 
convergências, seguindo, aliás, o exemplo de Rena
to Archer nos momentos de dificuldades da vida bra
sileira e tomando como lição o pronunciamento feito 
pelo Presidente José Samey sobre o passamento 
desse grande brasileiro. Temos que ser capazes de 
nos juntar pelas nossas convergências, convencidos 
de que esse é um momento de transição, de mudan
ças pela via democrática, e subslituirmos essas ân
coras transitórias e cruéis do Plano Real por âncoras 
permanentes que permitam eletivamente a diminui
ção do déficit público a partir do reordenamento do 
Estado; que penmitam um novo modelo de desenvol-
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vimento econõmico, sustentado por uma economia 
estável, com uma dslribuição de resultados mais 
justa e menos desigual; que o Estado brasileiro pos
sa não mais ser dono do Grande Hotel do Araxá -
como é -, ou dono de supermercados na Capital do 
País, mas possa, ao contrário, dar a toda a socieda
de brasileira uma educação básica de boa qualidade 
e uma saúde pública mm um mínimo de dignidade. 
· · Esse repensar do papel do Estado brasileiro na 
sociedade modema é missão que envolve a todos 
nós. Todos nós aqui, de diferentes Partidos políticos, 
de diferentes tendências ideológicas, temos alguns 
pontos de convergência. Primeiro: vivemos um mo
mento de profundas mudanças, num regime demo
crático. Segundo: apesar de todas as eventuais dis
cordâncias, não podemos perder este momento fértil 
e importante da vida brasileira para, a partir da liber
dade que foi conquistada a partir dos anos 80, do re
gime democrático pleno, da disposição do diálogo 
permanente do Presidente da República, do Presi
dente do Congresso Nacional e de todos os Poderes 
instituídos, e a partir de um momento de estabilidade 
econõmica, ainda que calçada em bases provisórias, 
nos juntarmos todos em tomo das nossas conver
gências e de um projeto de mudanças. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador Josaphat Marinho, se o Presi
dente permitir. 

. O SR. PRESIDENTE .(José Sarney} - V. Ex" 
pode aparteá-lo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permita V. Ex" que 
eu faça uma ponderação: se o conjunto de suas ob
servações é conreto, cumpre, entretanto, nesse pro
cesso de mudança, não enfraquecer o Estado, a 
ponto de destituí-lo do poder de comando da vida 
pública, da vida nacional, sobretudo do ponto de vis
ta económico. No momento em que o Estado não 
puder ter esse ~ornando, as forças económicas pri
vadas lutam al)!f1as pela conquista dos seus inte-
resses. ~ -· · 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço 
e incorpore o aparte de V. Ex". 

Discutfamos, tmmenlos atrás nesta Casa, Sena
dor Josaphat Marinho, a partir de um pronunciamento 
do Senador Bemar:do cabra!, exatamente esse ponto. 
No momento em que o Estado brasileiro retira-se de 
uma intervenção direla no setor produtiVo da econo
mia, ele tem que resguardar o seu papel de regulador. 
No momento em que o Estado brasileiro, por exemplo, 
deixar de investir na oonstrução de usinas, para, com 

esse dinheiro, passar a construir escolas, será preci
so que ele tenha, com mais autoridade ainda, o po
der regulador. Quem tem o poder concedente de de
terminado serviço público tem que ter mais do que 
isso, tem que ter o poder de regulador. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me V. Ex". 
Não apenas regulador. Há atividades que são es
senciais do ponto de vista económico e não devem 
sair do âmbito do Estado, senão não se garantirá um 
clima de justiça social. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Senador 
Josaphat Marinho, eu diria a V. Ex" que podemos, 
os dois, até discordar quanto às atividades económi
cas que exigem a presença do Estado e as que não 
exigem: Mas insisto na minha busca de convergên
cia. Vamos pegar aqueles pontos em que convergi
mos e vamos tentar, todos nós - Governo, Congres
so Nacional, segmentos organizados da sociedade -, 
buscar as mudanças que são possíveis pela via de
mocrática, sem violência. 

Recorro aqui a um ensinamento de um grande 
brasileiro, que, em 197 4, se elegeu Senador por 
Pernambuco, com uma frase fantástica: •sem medo 
e sem ódio". Ele que foi um dos grandes líderes na 
busca pela redemocratização e da luta contra o regi
me autoritário, o Senador Marcos Freire, de saudosa 
memória, assume o Ministério da Reforma Agrária, 
num momento de redemocratização da vida brasilei
ra - e ninguém melhor que o Presidente Samey co
nhece as dificuldades daquele momento - e anuncia 
ao Brasil que quer ser Ministre da Reforma Agrária, 
mas não admite ser Ministre das invasões. Marcos 
Freire, com a ·autoridade polftica que construiu ao 
longo de sua vida pública, de incontestável sentido 
democrático, queria ser Ministro de uma reforma 
agrária justa, na ordem e na paz, e não admitia ser o 
Ministro das invasões. 

O Sr. Josaphat Marinho - Mas atente V. Ex" 
que, para ser Ministro com esté poder, é preciso que 
o Estado não seja fraco. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Estou 
absolutamente de acordo, Senador Josaphat Mari
nho, que o Estado brasileiro, no 'momento em que 
diminuir a sua intervenção na economia, tem que se 
fortalecer, tem que fortalecer a sua autoridade, a 
sua possibilidade de regulação, o seu papel de 
aluar- e aqui mais uma concordância com V. Ex"
até como atividade econõmica, no momento em que 
tem que fomentar o desenvolvimento em regiões 
menos desenvoMdas, por exemplo. Eis aí mais 

· uma atitude importante, uma ação importante de 
políticas públicas. 
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Tudo· isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, Sel)ador Josaphat Marinho, ainda que o Estado 
brasileiro, nos seus três níveis - União, Estados e 
Municípios -, tenha eventuais fraquezas, tenha fa
lhas, ainda assim, temos que concordar que vive
mos um momento de profundas mudanças no regi
me democrático. E é aqui, no Congresso Nacional, 
que se deve discutir essas divergências e construir 
as mudanças possíveis. O que me preocupa, pes- · 
soalmente, é que no campo haja violência: ou avio
lência dos que desejam terra - e esse é um movi
mento legítimo de se conseguir terras; ilegítimo é o 
uso da violência - ou a violência dos que desejam 
reprimir movimentos populares. 

Não se deseja, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, que este País viva momentos de conflitos 
entre brasileiros. O que todos desejamos é que se 
conclua esse processo de mudanças pe\a Via demo
crática. Considero um grande paradoxo que determi
nadas correntes políticas, que estão hoje nas ruas e 
na imprensa pedindo mudanças, votem, sistematica
mente, no Congresso Nacional, contra qualquer tipo 
de mudança. 

Particularmente, penso, Sr. Presidente, que 
este é um momento de reflexãó, calcado, inclusive, 
na linha que nos trouxe aqui o Presidente José Sar
ney, mostrando que as suas eventuais divergências 
com o grande brasileiro Renato Archer ficaram, na 
construção de uma linha da história, muito menores 
do que os momentos de convergência que aconte
ceram notadamente nos momentos de crise da vida 
brasileira. 

O Sr. Lauro campos- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROB.ERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador Laura Campos. 

O Sr. Lauro campos- Parece-me, Senador, 
que ao contrário da assertiva de V. Ex', nós que nos 
colocamos contrários a uma série de mudanças que 
estão sendo propostas pelo Governo assim o faze
mos não porque so.I'I}OS contrários a mudanças, mas 
porque somos contrários a certas mudanças que 
representam, do nosso ponto de vista, recuos. Esta
mos perigosamente tendo um discurso de Primeiro 
Mundo e nos aprofundando no Terceiro Mundo, na 
africanização e na barbárie. De modo que, em rela
ção às mudanças que representam uma marginali· 
zação da população, uma perda de direitos dura
mente conquistados pelos trabalhadores brasileiros, 
uma perda de garantias por parte dos funcionários 
públicos, que se pro~ssionalizaram e, através de 
concurso e do trabalho de uma vida inteira, canse-

guiram a sua ascensão na carreira e uma série de 
mudanças, que, neste simples aparte, não poderiam 
ser enumeradas, tão longas e entrelaçadas estão. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Recolho 
o aparte de V. Ex'. 

Eu gostaria de concluir, Sr. Presidente, dizendo 
que tenho recorrido a uma figura de linguagem para 
tentar situar o momento que o Brasil vive. 

Imaginem que todos nós, brasileiros, estivésse
mos fazendo uma viagem de avião, ~ que esse 
avião estivesse passando por grandes turbulências 
e correndo até risco de queda. Nesse instante, todos 
os passageiros, nós brasileiros, nervosos, assisti
mos ao co-piloto, na época Ministro da Fazenda, fa
zer um plano alternativo de võo, que nos permitisse 
pelo menos um pouso de emergência, ainda que 
num campo de terra. Feito o plano de emergência, o 
avião pousou e nós brasileiros, na cabine, aplaudi
mos. Como vencia as horas de vôo do comandante, 
colocamos esse co-piloto no comando do avião. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso as
sume a Presidência da República, assume o coman
do do avião, não sem antes dizer à Nação bras~eira 
e, portanto, dizer a todos nós, passageiros, qué na 
próxima escala terá que trocar uma turbina que 
apresenta defeitos. Numa segunda escala, precisa
ria de apoio para trocar o trem de pouso. E, numa 
outra, precisaria reabastecer o avião. Voltamos ao 
võo, no primeiro momento, muito felizes, porque tí
nhamos evitado a queda anunciada pelos grandes 
índices de inflação e de desorganização da socieda
de brasileira. 

Quando se chega à primeira escala, surge difi
culdade de trocar a turbina. Aqueles que a construí
ram tinham determinados interesses individuais, de 
grupos, ainda que legítimos, contrariavam o interes
se de todos que faziam a viagem. 

Continuamos e, numa segunda escala, não foi 
possível trocar o trem de pouso. Numa terceira, foi 
difícil reabastecer o avião. Ora, continuamos a via
gem, só que já está faltando comida para quem está 
nos bancos de trás; aliás, já faltava antes. O vOo 
continua numa altitude baixa, o que gera turbulên
cias. Se não há riscos de queda iminente, como o tí
nhamos antes, porque, afinal de contas, a inflação 
está sob controle e os grandes indicadores da eco
nomia dão condições de um võo tranqüilo nas próxi
mas horas, há, contudo, dentro dele divergências 
sobre o rumo da viagem e principalmente sobre a 
estabilidade do avião. 

"' Se não dermos ao comandante, eleito pelo voto 
direto pela maioria da população brasileira, condições 
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mínimas de mudar álgumas peças que estão avaria· 
das nesse avião, pala que durante o võo tenha me
nos turbulência e, principalmente, para que tenha· 
mos bússola organizada para um objetivo comum de 
toda sociedade bmsieira, obviamente; daqui a pou
co, todos os brasileiros, nós, passageiros desse võo, 
já esquecidos de que o atual comandante foi o co-pi
loto que nos salvou da queda, vamos estar queren
do indicadores melhores para esta viagem. 

Sr. Presidente, o momento é de reflexão e, 
principalmente, de nos juntarmos em tomo das nos
sas convergências. 

Muito obrigado. 

Duranle o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Valmir Campelo, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Samey. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Obrig!'· 
do, Senador. 

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão, 
como Lfder. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA. Como Uder. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, lastimo admitir ·- e o faço com grande 
preocupação e abatimento ,... que estamos cami· 
nhando com velocidade, cada vez maior, no sentido 
de conflftos de grandes proporções no campo. 

A todo instante surgem fatos novos e a todo 
momento denúncias nos chegam de npvos episó
dios ocorridos em diversos Estados da Federação 
brasileira. 

Sr. Presidente, há 60 dias, recebi urna denún
cia, com um documento que fora obtido numa agên
cia do INCRA, em Imperatriz, segundo o qual 20 fa
zendas, ali listadas, estavam eleitas para serem in
vadidas no passo seguinte. 

Preocupado com aquele documento e com 
aquela denúncia, procurei as autoridades do INCRA 
em Brasma e no Maranhão, bem como o Vioe·Go
vemador do Estado do Maranhão, em exercício, e 
pedi a todos que..tomassem providências a respeito. 

Houve info"rrnações conflitantes, negativas, de 
que nada oconreria e assim por diante. 

· Pois bem, de duas semanas para cá, aquelas fa. 
zendas que haviam sido listadas, ali, começaram a ser 
rigorosamente invadidas, a maioria delas produtivas. 

Agora, Sr. Presidente, recebo, na manhã de 
hoje, pelo fax, uma carta do Prefeito de João Lisboa, 
cujo teor passo a ler para conhecimento do Senado: 

Comunico a gravidade da tensão social 
existente na zona rural do meu Município 

onde 80 (oitenta) homens armados de es
pingardas, revólveres e ferramentas agríco
las, do Movimento dos Sem-Terra, danifica
ram o património municipal quando cortaram 
de motosserra os esteios da ponte do Ria
cho do Centro do Zezinho e queimaram a 
ponte de madeira do Centro do Toinho, am
bas na estrada municipal que liga o Distrito 
de Mucuiba ao povoado Centro do Toinho. 
Neste Município interditaram a estrada e 
proibiram a restauração das pontes- cihega· 
se a esse ponto. Proibiram a restauração 
das pontes ou sequer a execução de desvio 
para que o tráfego fluísse normal. 

Além do dano causado ao património 
municipal, os membros do Movimento dos 
Sern-Terra, desde o dia 18 deste mês, 
ameaçam proprietários de terras, invadiram 
a propriedade titulada, registrada e produti· 
va, com laudo do Incra, da St" Rosalina 
Gonçalves da Costa, expulsaram o ·gerente 
de sua residência na sede da fazenda, sa· 
quearam a dispensa e mataram porcos. 
Ameaçam novas invasões das fazendas dos 
cidadãos Osvaldo Rosa, Gil mar Cevalcante, 
Ambrozino Rdeles e Miguel Rezende. 

O Município não tem meios de prover a 
segurança dos bens públicos de uso co
mum, localizados em locais distantes do dis
trito-sede, e a maicria ordeira e produtiva da 
população da área conturbada precisa das 
pontes para o escoamento da produção, ob
tida com tanto sofrimento na labuta da la
voura. 

A intranqüilidade e insegurança reinante 
na zona rural de um município de economia 
agrícola exige uma ação dos Governos Esta· 
dual e Federal, objetivando pacificar o local. 

Sr. Presidente, ainda há pouco, falei com o Co
ronel Diógenes, Comandante da Guarnição do Exér
cito na região desse conflfto, na região de Imperatriz. 
Disse-me ele que, por instruções do Governo Fede
ral, havia tornado providência, ou seja, feito uma 
averiguação no local, e que es5as denúncias se con
firmavam e até se ampliavam. O movimento estava 
se ampliando, os trabalhadores sem terra estavam 
se armando cada vez mais e compraram grande 
quantidade de munição no povoado denominado 
Mucuiba, e essa era a situação de conflito no Muni
cípio de João Lisboa, naquela região. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda 
ontem, ouvimos aqui palavras do Senador Geraldo 
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Melo, qué nos dava conta, depois de conversas que 
S. Ex• havia tido com pessoas autorizadas, de um 
movimento armado em marcha, de grandes propor
ções, para agitar o campo neste País. 

O desastre do Pará comoveu a Nação inteira, 
mas o desastre do Maranhão, em Buriticupu, não. 
No do Pará morreram trabalhadores sem terra no 
conflito com a Polícia, o que todos nós lastimamos. 
No do Maranhão, morreram os trabalhadores empre
gados de uma fazenda, cujos corpos foram incendia
dos; todavia, nenhuma comoção no País. Não sei 
aonde vai parar isso! 

Ainda hoje eu ouvia palavras do Ministro Raul 
Jungmann, da Reforma Agrária, em relação ao qual 
tenho a melhor impressão, em que S. Ex" declarava 
que não vai desapropriar nenhuma terra invadida, 
que esses movimentos são condenáveis e que o 
Governo federal precisa tomar uma providência para 
contê-los. 

Sr. Presidente, se as palavras do Senador Ge
raldo Melo se configurarem, dentro de muito pouco 
tempo, pelo que estamos assistindo hoje, teremos 
realmente esse choque armado no campo. E aonde 
esse choque vai-nos levar? Para que destino esta
mos caminhando? 

O Governo federal está interessado em fazer a 
reforma agrária - e está a fazê-la, está a realizá-la; e 
me lembro que V. Ex", quando esteve na Presidên
cia da República, desapropriou milhões e milhões de 
hectares de terra, muitos dos quais ainda não foram 
distribuídos; este Governo e o passado também o fi
zeram; os três Governos somados - Samey, Itamar 
e Fernando Henrique - já desapropriaram mais de 
14 milhões de hectares de terra para distribuição 
com os trabalhadores sem tenra. 

No entanto, isso parece que não resolve o pro
blema. Fico até com a sensação de que se cuida 
não exatamente de receber ou distribuir a tenra, e 
sim de promover uma agitação no campo. Quero, 
com isso, dizer que, havendo terra para distribuir ou 
não havendo tenra para distribuir, a sensação que te
nho é a mesma: a da agitação no campo. 

o sr. Josap!Íàt Marinho- V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouvirei V. Ex" em 
um minuto, com todo prazer. 

Senador Josaphat Marinho, no episódio do Ma
ranhão, tive a c;:;ortunidade de ouvir uma declaração 
do Ministro Raul Jungmann, em que S. Ex" dizia 
oce, >'.~quela região de Buriticupu, havia mais terras 

n distr;buir aos trabalhadores rurais do que o nú
- :J do interessados em recebê-las. 

Por que, então, a invasão naquela fazenda que 
resultou na morte de quatro trabalhadores? Há, por
tanto, o objetivo determinado da agitação no campo. 

Ouço com muito prazer V. Ex•, nobre Senador 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Concordo com a 
afirmação de V. Ex" de que haja, em alguns se tores, 
esse propósito de perturbação. Mas V. Ex" vem tra
tando do assunto do ponto de vista geral, e temos 
de reconhecer que ainda não se desdobrou, efetiva
mente, uma polftica de reforma agrária. Não basta 
desapropriação. É preciso criar as condições para a 
utilização da terra. Não basta assentamento. É pre
ciso um conjunto de providências, com recursos sufi
cientes, para que essa localização se tome uma for
ma de produção, de maneira que aqueles que antes 
não tinham terra possam tê-la em condições de ex
plorá-la e assim se criarem as condições de vida 
tranqüila no campo. É a observação. Não nego que 
diferentes Governos tenham tomado providências, 
mas não tem havido a continuidade do trabalho e o 
desdobramento das providências para que os as
sentamentos se convertam, efetivamente, numa_ po
lítica agrária no País, essencial para gerar a traoqüi
lidade no campo. 

O SR. EDISON LOBÃO- Tem V. Ex" total razão. 
Esse tema, aliás, foi o fulcro do meu discurso há cinco 
dias, quando tratei da questão de Buriticupu. Eu dizia 
isto que V. Ex" agora observa: de fato, a terra é o me
nor item· do processo de reforma agrária. Ela ingressa 
nesse processo com 1 O% do custo total da reforma 
Além da terra, é preciso construir as estradas de pene
tração, as estradas vicinais, construir pequenos hospi
tais, postos de saúde, escolas, implantar a energia ru
ral e promover assistência técnica. 

Quando estive no Governo, além de tudo isso, 
distribuímos ferramentas aos trabalhadores rurais e 
também as sementes selecionadas, esse conjunto a 
que V. Ex" se refere e tem toda razão. 

O Governo Federal não tem feito, nessa di
mensão, a reforma agrária. Tem procurado fazer o 
que pode. Mas curiosamente, Senador Josaphat 
Marinho, apesar de ambos termos razão, os traba
lhadores até que não reclamam essa parte comple
mentar. O de que se fala é apenas a tenra, tenra, ter
ra e mais terra. 

Quando vejo o grande empresário Olacyr de 
Moraes propor ao Governo entregar a sua fazenda
a maior fazenda de plantação de soja do mundo, to
talmente cultivada dentro da if16lhor técnica possfvel 
- por títulos da reforma agrárià, ainda que com parte 
do pagamento em dinheiro, chego à conclusão de 
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que ele eStá fazendQ aquilo que devem fazer quase 
todos os empresários que trabalham hoje no campo. 
Ou seja, em pânico com a idéia de que a sua fazen
da venha amanhã ser invadida e ser desapropriada 
em desordem, ele prefere se antecipar e propõe ao 
Governo a troca da sua fazenda por títulos da dívida 
agrária. 

Mas será que é para Isso que caminhamos? 
Se isso acontecer, vamos desorganizar completa
mente o setor agrioola deste País. Nós, que hoje 
produzimos perto de 80 milhões de toneladas de 
grãos e que poderfamos estar produzindo mais de 
100 milhões de toneladas de grãos, podemos, de re
pente, pela desorganização que se avizinha, se tudo 
isso acontecer, nos deparar com uma inversão nes
sa caminhada e redll!Zir a nossa produção agrícola. 

O Sr. Lauro C.Opos- V. Ex' me permite um 
aparte?. 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex', com 
prazer. 

O Sr. Lauro campos- Nobre Senador Edison 
Lobão, parece-me que o ponto de vista de V. Ex" 
tem um pequeno deleito, que é o de colocar na som
bra um dos lados, esquecer um dos lados. Se os da
dos provenientes da CNBB são corretos, mais de 
1.000 trabalhadores, posseiros foram assassinados 
em um período relativamente recente e nenhum cul
pado foi preso. Nem sequer o famigerado assassino 
de Chico Mendes, Clf!. morte teve uma repercussão 
mundial, foi alcançado pela nossa chamada 'Justi
ça'. Diante de uma dissipação de recursos, diante 
de uma falta de horimntes, diante do desvio de ver
bas que se destinam a bancos e não à reforma agrá
ria, diante desse descas9, é obvio que, infelizmente, 
nossos trabalhadores têm que recorrer as suas for
mas de afirmação de suas vidas e de seus direitos. 
Parece-me que têm em suas mãos, como armas, os 
instrumentos de trabalho. Vi na televisão dois revól
veres. Todas as outras armas eram as mesmas usa
das pelo povo francês ao iniciar a Revolução Fran
cesa: seus instn:írriéntos de trabalho. De modo, en
tão, que é urnà'-iuta muito desigual Quero apenas 
lembrar também que o grande empresário Olacyr de 
Moraes ofereceu apenas 200 mil hectares para a re
forma agrária, para a desapropriação. Os 200 mil 
outros hectares que ele possui - ele possui quatro
centos mil hectares -, esses não foram oferecidos. 
Realmente penso que seria até despicienda essa 
quantidade de terra, porque possuímos - como V. 
Ex" salientou- terras sufieienles para fazer pelo me
nos um bom início da reforma agrária no Brasil. Fal
ta, no entanto, vontade pol~ica, e essa vontade é 

que deve ser espicaçada e não um movimento que 
não tem ainda condições de se constituir. um movi
mento revolucionário no campo. É perigoso, sim, 
que voltemos àquela situação do início dos anos 60, 
quando as ligas camponesas e outros movimentos 
vieram dar ensejo, fornecer argumentos para que o 
golpe de 1964 fosse desfechado. Mu~o obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Laura Cam
pos, não posso deixar de admitir que V. Ex" também 
tem razão, quando diz que trabalhadores rurais têm 
sido assassinados em todo o terrMrio nacional e, na 
maioria dos casos, impunemente. É verdade! O que 
também é profundamente lastimável. As autoridades 
precisam tomar providências para que tais casos, 
pelo menos, não se repitam, porque os que ocorre
ram ocorreram, infelizmente. 

Entretanto, que o movimento se amplia no Bra
sil, isso está a olhos vistos. Quando V. Ex' se refere 
às ligas camponesas, eu delas também me lembro, 
mas para dizer a V. Ex" que elas não tinham sequer 
1 O% da dimensão do que está acontecendo hoje e, 
todavia, geraram aquilo a que V. Ex" se refere, a Re
volução de 1964, o Movimento de 1964, ou o arbítrio 
ou a ditadura- como queiram se referir àquele movi
mento. 

O fato é que precisamos, hoje, contribuir para 
evitar que aquilo que aconteceu em 1964 su~a de 
novo agora na sociedade brasileira, em razão de um 
movimento mais amplo, mais organizado e mais pe
netrante. 

Sr. Presidente, era este o registro que desejava 
fazer, lamentando que isso esteja acontecendo no 
meu Estado e em todo o Brasil Com a situação dos 
trabalhadores rurais nós todos nos. condoemos, mas 
não podemos admitir que se transforme uma situação 
que existe num movimento de agftação, armado, que 
pode desembarcar sabe Deus em que situação. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Agripino. 

O SR. PRESIDENTE (José Agrtpino) - Conce
do a palavra ao Senador José Fogaça, por vinte mi
nutos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronunc;?. 
o seguinte discurso. Sem revisão do oradn, .) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta ser.·~~a \.~
dos os jornais do Pars publicaram importantes '""''~
rias relativamente à divulgação de um relatório da 
Organização das Nações Unidas no Brasil. Esse re
latório é da maior importância, porque é feito c ~;c; 
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critérios rigorosamente cient1licos, com base em da
dos rigorosamente verdadeiros, a partir de uma aná
lise e um levantamento sociológicos e económicos 
absolutamente impecáveis, com cuidados extremos 
quanto à checagem, à aferição e à verificação dos 
dados; e é da maior importância não só porque é 
parte de um programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento, não só porque é um trabalho fi
nanciado pela ONU, mas também porque há, por 
trás dele, um background, um conjunto de figuras, 
de pessoas da maior competência e da maior quali
dade. Não é por outra razão que, no mundo inteiro, 
se respeita muito esse trabalho publicado pela ONU, 
que é o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 
no Brasil 1996, edição deste ano. 

Recebi este trabalho em meu gabinete, e como 
o fato é momentoso, é importante, dediquei-me a lê
lo de forma acurada, criteriosa, analllica, como se 
consultam esses trabalhos, essas obras, que são 
consultadas de forma referencial, não por uma leilu
ra linear, mas, muitas vezes, por urna leitura que 
precisa comparar dados, retroceder páginas e fazer· 
avaliações consistentes. 

Confesso, Sr. Presidente, que estava um pou
co preocupado com essa questão. Eu havia lido em 
um dos jornais do Pafs, nominadamente a Folha de 
S. Paulo, uma matéria destacada cujo texto dizia o 
seguinte: O Governo Fernando Henrique Cardoso 
não tem o que comemorar. O jornal Folha de S. 
Paulo disse isso aberta, declarada e inequivoca
mente. Está publicado, de maneira expressa e tex
tual, desta forma: O Governo . Fernando Henrique 
Cardoso não tem o que comemorar, porque o fndice 
de desenvolvimento humano do Brasil, em 1996, é 
menor do que o fndice de desenvolvimento humano 
do Brasil em 1995. Esta foi a notfcia destacada, tra
duzida na manchete por esse respeitável e impor
tante jornal do Brasil. 

Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex" que um · 
dos aspectos que mais me fez perder tempo na lei
tura desse relatório foi tentar achar onde a Folha de 
S. Paulo tinha encõntrado ou localizado aqueles da
dos que deram margem ou sustentação fálica àque
la matéria. Como este é um documento de quase 
200 páginas, é um documento de muitos gráficos, e 
como eu gostaria de fazer uma avaliação direta e 
pessoal minha, perdi uma madrugada inteira para 
tentar localizar- e não localizei. 

Achei, então, Sr. Presidente, que, possivelmen
te, a Organização das Nações Unidas tivesse publi
cado um outro trabalho, paralelo, com outras infor
mações que aqui não estavam. Na manhã seguinte, 

movido talvez pela. mesma ansiedade que toma 
aquelas pessoas que sofrem da doença terrfvel da 
curiosidade intelectual, movido por esta ansiedade li
guei para o escritório que o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento tem em Brasnia e 
fui gentil e inteiramente atendido nas minhas solicita
ções, ou seja, todos os dados que eu havia solicita
do me vieram através de fax imediatamente. 

Diante dessas informações, constatei que de 
fato há um relatório publicado em 1995, cuja capa 
diz: Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 
1995. E há um outro relatório, publicado no ano se
guinte, ano em que estamos, que também na sua 
capa diz: Relatório Sobre o Desenvolvimento Huma
no no Brasil 1996. 

No entanto, aquilo que qualquer um constata, e 
que foi evidenciado por aqueles que queriam infor
mar, é que esse trabalho é de longa maturação, é 
calcado numa complexa análise, num complexo en
trecruzamento conceituai e de dados. e que, pqrtan
to, seria absolutamente in\possfvel, do ponto de vis
·ta prático, que já se tivesse, sobre o Brasil de 1996, 
um dado definido sobre desenvolvimento humano. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o)ipo 
de trabalho que normalmente se faz sobre um ano
base localizado há 4 ou 5 anos. Ou seja, quando 
apanece uma publicação cuja capa é de 1996, a rea
lidade que está sendo retratada, a fotografia que há 
dantroéda19~. · ·· · 

A reportagem da Folha de S. Paulo dizia as
sim - recordo-me perfeitamente, porque essa ques
tão me deixou extremamente curioso, desejoso de 
obter uma contrBJ)artida dessas informações, uma 
vez que elas não batem, de modo algum, com as 
análises recentemente feitas no Brasil: 'o Governo 
Fernando Henrique Cardoso não tem nada o que co
memorar. O fndice de Desenvolvimento Humano de 
95 era maior que o de 96. Em 1995, o Brasil tinha 
um fndice de Desenvolvimento Humano, IDH, de 
0,804, que caiu para menos de 0,800, em 1996 -
exatamente 0,797". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesse caso, 
não creio que se trate de manipulação. Seria preciso 
ouvir mais de dez testemunhas, no mfnimo, para me 
convencer de que a Folha de S.Paulo estaria ten
tando manipular, forjar conceitos, dados e idéias. 

Ninguém, de sã consciência, pode acreditar 
nisso, porque damos a esse jornal a maior con
fiança pública, o maior crédHo como urna fonte le
gftima, correta de inforrnaç~, como tem demons
trado ao longo de sua história como periódico bra
sileiro. 
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Sr. Presidente, talvez se a repórter que assinou 
a mat~ria tivesse se dado ao simples - talvez um 
pouco mais -, ao diligente trabalho de verificar que a 
Organização das Nações Unidas publicou, em 1995, 
dados internacionais referentes ao ano base de 
1992 - ano em que nem sequer o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tinha ainda papel ou res
ponsabilidade de Ministro; era o Governo Collor -
verificaria que, à época, o nível de desenvolvimento 
era de 0,804. · 

De fato, em 1992, o Brasil conseguiu atingir 
esse índice. Então, vou repetir. em 1992, segundo o 
fax enviado pela ONU ao ineu Gabinete, o Brasil ti
nha um desenvolvimento humano de 0,804. 

Esse relatório foi publicado em 1995, mas com 
base no ano de 1992. A matéria divulgada pela im
prensa retere-se ao ano base de 1991, quando o 
Brasil apresentava 0,797 como fndice de desenvolv~ 
mento humano. 

Portanto, mesmo pam aquele perfodo do Go
verno Collor, a intoimação já está errada, porque, na 
passagem de 1991 para 1992, houve um crescimen
to do [ndice de Desenvolvimento Humano no Brasil: 
de 0,797, em 1991, para 0,805, no ano base de 
1992. 

· Sr. Presidente, Srs. ·Senadores, fico me per
guntando por que não dar a informação tal como ela 
é! Isso não é incompetência, desatenção, porque 11m 
jornal como esse possui em seus quadros profissio
nais da mais alta qualificação. Talvez os melhores 
salários do País pertençam a esse jornal, justamente 
porque se tratam de pessoas da maior competência 
e qualidade. Portanto, desatenção e incompetência 
são eliminadas. 

Por outro lado, não é desonestidade, porque a 
Folha de S. Paulo tem tradição de defesa da trans
parência, da limpidez e da honestidade. A única ex
plicação que encontro para tentar entender o ocorri
do é que, mesmo sendo honesto e competente, o 
conteúdo pol~ico, muitas vezes, pode toldar a visão 
e impedir que os dados verdadeiros apareçam aos 
olhos. ,:.; 

É possfveÍ éqlle eu esteja de tal modo tomado 
de um sentimento de oposicionismo político que não 
consiga ler a matéria, que não consiga traduzi-la. 
Essa, para mim, é a única explicação. Aliás, uma ex
plicação que não afeta nem a honorabilidade do jor
nal, nem a sua qualidade e competência técnica, 
mas, notadamente, há um veio, uma busca nessa di
ração que leva a esse tipo de erro. Ou então estou 
enganado e, talvez, seja apenas mais um erro, retifi
cado com o mesmo destaque, e não apenas na co-

luninha de correio do leitor ou na página destinada 
às pequenas erratas, pequenos reparos. Devem ter 
reproduzido a matéria sob a forma e sob o conteúdo 
que lhe cabe. 

O Sr. Waldeck Ornelas - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pois não, Senador 
Waldeck Ornelas. 

O Sr. Waldeck Ornelas- Nobre Senador José 
Fogaça, quero aduzir à importante comunicação que 
V. Ex' faz nesta hora a observação de que as Naçõ
es Unidas não produzem diretamente estatísticas. 
Os órgãos da ONU utilizam estatísticas produzidas 
nos diversos países do mundo e, nesses trabalhos, 
trata apenas de fazer os comparativos. Na verdade, 
ela estabelece uma metodologia e uniformiza essas · 
informações para o mundo todo. Faltou, sem dúvida 
alguma, a quem veiculou a informação com esse 
conteúdo ou com a conotação a que V. Ex' se refere 
a dedicação e o cuidado que V. Ex' teve e que tem 
sempre nas suas manüestações nesta Casa. Efeti
vamente, o trabalho se retere à década passada. 
Mostra o retrato, a situação do Pafs num determina
do momento e de maneira nenhuma isso envolve o 
perfodo de Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, nobre 
SenadorWaldeck Omelas. 

Quero crer que estamos aqui tão-somente la· 
zendo aquilo que nos cabe, no momento em que a 
informação, a liberdade de imprensa e a expressão 
da verdade são pontos tão importantes, tão defensá
veis; são bens tão preciosos, tão intocáveis no Brasil 
que por eles temos de dar tudo o que temos. A vida 
do Parlamento é alimentada, é nutrida e é mantida 
pela liberdade de imprensa. Não conheço nenhum 
país do mundo onde se tenha uma imprensa livre, 
com um parlamento fechado. E também não conhe
ço nenhum lugar do mundo onde se tenha um parla
mento expressivo, ppderoso, respeitado, e uma im· 
prensa calada. Não existe em nenhum lugar. Onde 
há imprensa livre há parlamento forte, e onde há 
parlamento forte há imprensa livre. 

Essa é uma das conseqüências do debate que 
se travou recentemente em tomo da questão da im
prensa, da sua capacidade de c~ica, da busca da 
verdade e de o quanto se deve garantir ao jornalista 
o direito de livremente ir em busca da verdade e de 
só ser responsabilizado a posterior! por possíveis 
erros que tenha cometido. Não há nenhum crime, ra
zão pela qual não quero aqui afirmar que se trata de 
um crime de imprensa. Absolutamente! Há um erro, 
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e não pÓsso p~ssar nirigt.iém ·por isso. Apenas· 
estou fazendo o que me cabe: tentando repor a ver
dade das informações que obtive. 

O Sr. Laura Campos - Senador José Fogaça, 
V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Sena
dor José Fogaça, comunico que o tempo de V. Ex' 
está esgotado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Peço licença a V. Ex', 
Sr. Presidente, para conceder o aparte ao Senador 
Laura Campos. 

O Sr. Laura Campos - Primeiramente, louvo a 
preocupação e o esmero de V. Ex" na observação. 
dos dados. Realmente, o índice a que V. Ex• se refe
re apresenta uma diferença de oito milésimos - de 
0,805 para 0,797. Da maneira pela qual a notfcia foi 
elaborada, supõe-se de fato que houve redução nes
ses indicadores. Se redução tivesse havido, ela se
ria tão insignificante, principalmente em se tratando 
de um índice tão complexo, que não deveria ser ob
jeto de uma manchete que leva à ilusão de que exis
te grande discrepância, quando na realidade trata-se 
apenas de oito centésimos de diferença. De certa 
fonma, isso serviu para, entre outros aspectos, mos
trar como é fácil para a imprensa fornecer uma ima
gem não real dos fatos e também para mostrar - re
pito -o esmero e a preocupação de V. Ex" ao com
pulsar os dados. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
Laura Campos. 

Continuando a leitura, chamou-me a atenção 
aquilo que é talvez o que há de mais importante no 
relatório, o que há de mais central, de mais nevrálgi
co em toda a análise que apresenta sobre a questão 
do desenvolvimento humano. Na página 7 4 do rela
tório da ONU, diz o PNUD, com clareza meridiana: 

"A experiência recente mostra que os 
países com melhor desempenho econõmico 
e .maiores taxas de crescimentO foram aque
h~s com taxà de inflação mais baixas. 

O efe~o negativo da inflação sobre o 
desenvolvimento humano não se restringe, 
no entanto; a esse impacto adverso sobre o 
ritmo do crescimento da economia e o nível 
de emprego, mas decorre também de suas 
conseqüências do ponto de vista da distri
buição da renda". 

O estudo mais detalhado, mais consistente, 
mais acurado, mais profícuo levado a eleito por esse 
órgão, no seu trabalho analítico - não é apenas de 
compilação, de levantamento, mas de análise dos 
dados - mostra que as bolhas de inflação no Brasil 

estão diretamente associadas a um grave aumento 
da concentração da renda O dado mostra com uma 
clareza límpida e indiscutível que no Brasil cada vez 
que houve um grave recrudescimento do processo 
inflacionário, por um desequilíbrio económico mo
mentâneo, por uma: crise mais acentuada, aumentou 
também o nível de concentração de renda; e esse 
aumento de concentração de renda deu-se sobre 
achatamento salarial. Ou seja: segundo a ONU, na 
experiência brasileira, o inimigo número um dos sa· 
!árias e dos trabalhadores é a inflação - essa infla
ção, que tantos estão pedindo que volte, que tantos 
estão pedindo que retome, para que possa haver 
mais investimentos públicos, mais empregos e juros 
mais baixos. 

A bolha inflacionária de uma determinada eta
pa faz acontecer no imediato momento históricÓ se
guinte uma semelhante e quase igual bolha de con
centração de renda e de empobrecimento dos salá
rios. Esses dados estão no gráfico 4.4 - referem-se 
a 1995 e estão publicados na página 74 do Relatório 
sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil. · 

Mais adiante, diz claramente que esse proces
so de redistribuição negatiVa, ou seja, esse prOCÍlsso 
de maior concentração da riqueza com os ricos e 
maior pobreza dos pobres não se dá só entre os 
1 O% mais ricos e os 50% mais pobres. Segundo o 
relatório, entre os 50% mais pobres do País essas 
diferenças também se agravam. Talvez isso expli
que também por que boa parte de uma certa classe 
média brasileira não vê com maus olhos a inflação. 
Fica muito claro ..• 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Sena
dor José Fogaça, sem quener ser impertinente, com 
todo o respeito a V. Ex" pelo pronunciamento impor
tantíssimo, informo que V. Ex" já excedeu o seu tem
po em seles minutos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concluindo, Sr. Presi
dente, chamo a atenção, com toda a ênfase e todo o 
destaque, para a afirmação que se refere à questão 
dos salários dos setores de baixa renda Segundo o 
relatório, o impacto assimétrico das pendas causa
das pela incidência regressiva do imposto inflacioná
rio levou a um aumento maior da cesta de consumo 
dos mais pobres em relação ao aumento verificado 
na cesta de consumo de outros setores de renda da 
sociedade. A baixa capacidade de obter instrumen
tos de indexação e de defesa dos seus salários, a 
baixa capacidade de poder atualizar-se monetaria
mente faz com que esses ~ores mais pobres se
jam os que também pendem mais. Ou seja-, a con
centração de renda é tão perversa no processo infla-
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cionário, que ela não só tira dos pobrés para dar 
para os ricos, mas tira também dos mais pobres 
para dar aos menos pobres. É de uma perversidade 
incalculável a inflação! É incalculável, para mim; é 
inimaginável para todas aquelas pessoas que não 
pertencem a essa imensa esfera de baixa renda em 
níveis radicais de pobreza no Brasil. Mas é possfvel 
que, de uma forma oo de outra, com o tempo - e é 
preciso tempo para as coisas amadurecerem -, o 
Brasil entenda os caminhos que deve tomar e, mais 
do que isso, deve sustentar. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -A Presi

dência agradece a <:elaboração do Senador José 
Fogaça e passa a ,palavra ao Senador Waldeck ar
nelas por vinte minutos. 

O SR. WALOECK ORNELAS (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Nação to
mou conhecimento esta semana de que somos ago
ra três Brasis. 

O Sociólogo francês Jacques Lambert, em um 
clássico a que deu o título "Os Dois Bras is', falou
nos no dualismo entre um Brasil arcaico e um Brasil 
moderno. 

Já no início desta década, na Comissão de De
sequillbrio lnter-Regional, o Senador Bani Veras, 
seu Relator, nos fala sempre de um Brasil Um e um 
Brasil Dois. O Bras~ Um abrangendo as Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Agora nos vem o 
PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento, e traz um relatório a partir de um novo 
índice, o fndice de Desenvolvimento Humano. E o 
que vem a ser esse índice? Nós, que estamos habi
tuados a tratar e a trabalhar apenas com o PIB e a 
renda per capita, temos agora um índice mais com
posto, um índice que inclui, do ponto de vista da 
educação, a taxa de alfabetização; e, do ponto de 
vista da saúde, a expectativa de vida, fazendo uma 
média simples entre a renda per capita, a taxa de 
aHabetização e a expectativa de vida. 

Ora, com base nesses dados, conclui-se que 
agora somos três Bras~ 

Já os cálculos para o Fundo de Participação 
dos Estados tinham nos mostrado que o Mato Gros
so do Sul tem ·uma renda per caplta acima da média 
nacional, -e, por conseguinte, não constitui surpresa 
que Mato Grosso do Sul tenha sido inserido no Bra
sil rico. 

Tenho alguma dúvida se a Amazônia constitui 
efetivamente o Brasil Bulgária, como foi chamado. E 
tenho a minha dúvida exatamente porque não sei se 

o índice utilizou dados da Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílio, a PNAD. Porque a PNAD 
só considera na Amazônia os dados urbanos, não 
considera o conjunto da população. Sem dúvida que 
o dado em relação ao Estado do Amazonas, especi
ficamente, estará influenciado pelo efeito da Zona 
Franca de Manaus. De todo modo, torço para que os 
números anunciados pelo PNUD incluam o conjunto 
da população, porque isso mostrará que a Amazônia 
vem melhorando, e isto é bom para o País. 

Não tive oportunidade ainda de examinar o tex
to do relatório. Falo com base no noticiário do jornal. 
Já o Senador José Fogaça, que me antecedeu, cha
mou atenção para o falo de que os dados se refe
rem ao ano de 1991, ou seja, os dados refletem o 
que o Brasil realizou, desde o seu descobrimento 
até o ano de 1991, em termos de desenvolvimento 
humano. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que 
quero chamar atenção é que qualquer que seja a 
classificação dos Brasis, dos dois Brasis de Jacques 

· Lambert e dos três Brasis, agora, do PNUD, sempre 
o Nordeste está na pior situação. E é sobre esse 
Brasil, o terceiro, que quero falar, é nele qué quero 
me deter, esperando que pelo menos esse relatório 
cumpra um papel importante. Ele não traz, em rela
ção ao Nordeste, nada de novo, mas é preciso que 
ele conscientize o País de que o Nordeste é cada 
vez mais uma questão nacional. Virou moda dizer
se: - É preciso desregionalizar a questão nordesti
na. Mas não se tomam medidas e providências para 
equacionar a questão. O Nordeste não é apenas um 
problema, o Nordeste tem solução, sim, desde que 
se tenha vontade política e determinação ,para reali
zar, para encaminhar a solução dos seus problemas. 

Isso também me faz assinalar a oportunidade 
com que o Senado acaba de criar, instalada ontem, 
uma Comissão Especial para o Estudo de Políticas 
do Desenvolvimento do Nordeste, desaguadouro da 
ação que a Bancada dos Estados Nordestinos no 
Senado vem empreendendo desde o segundo se
mestre do ano passado. 

O que há de grave no País, e este sim é um 
dado atual, é a reconcentração da economia brasi
leira. É a ela que precisamos reagir. E ela se mani
festa na evolução do PIB, tomando-se como referên
cia o Estado de São Paulo, que em 1970 tinha uma 
participação de 39,43% no PIB brasileiro. Essa parti
cipação decresceu até 35,7% em 1990. Mas voltou a 
crescer em 1995, quando alcançou 35,85%, mos
trando que o que antes era apenas uma preocupa-
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ção acadêmica já é hoje um dado confinnado pelos 
números da Fundação Getúlio Vargas. 

Como se~~dá essa dinâmica da reconcentra
ção? Como se não bastasse, a tendência espontâ
nea da economia em concentrar-se, ocorre que os 
órgãos de financiamento coonestam essa reconcen
tração. 

Vejam-se os dados do BNDES: em 1990, o 
Nordeste teve, em aprovações do Sistema BNDES, 
uma participação da ordem de 21%. Em 94, essa 
participação estava em 11%, com uma queda de 
dez pontos percentuais. Vejam bem, eu não disse 
1 O%, estou falando dez pontos percentuais. E so
mente em 94 recuperou-se o nível de investimento 
de 90, da ordem de 677 milhões, sendo que nesse 
período as aplicações totais do banco cresceram de 
3,2 para 5,9 bilhões. 

Nós sabemos que este ano o banco tem um 
volume de recursos para aplicações da ordem de 
1 0,5 bilhões, superior até ao do Banco lnteramerica
no de Desenvolvimento. 

Cito um outro dado que nos mostra e nos reve
la um curioso e trágico paradoxo •. 

Vejam os Senhores que nas aplicações da Fi
nep, a Financiadora de Estudos e Projetas, -e esta
mos entrando na era do conhecimento, na era da in
fomnação, na era em que o desenvolvimento científi
co e tecnológico é uma variável estratégiel' e funda
mental para o desenvolvimento - em financiamentos 
com retorno, o Nordeste tem uma participação de 
17,1 %; em financiamentos sem retomo, financia
mentos a fundo perdido, a participação do Nordeste 
é de apenas 2,6%- esses são dados de 1995. 

Vejam V. Ex"s que a região mais carente de
manda, em recursos com retomo, recursos a serem 
pagos, reembolsados, sete a oito vezes mais do que 
recebe em recursos a fundo perdido. Esses dados já 
foram levados aos dirigentes de ambas as instituiçõ
es e, sobretudo, ao Ministério de Ciência e Tecnolo
gia, onde tiveram a melhor acolhida e um compro
misso do empenho_ em corrigir essa distorção. 

O Sr. José Agrlplno - Pennite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. WALOECK ORNEI-AS- Ouço V. Ex", 
Senador José Agripino. 

O Sr. José Agrlplno - Senador Waldeck Or
nelas, lamento que este plenário não esteja repleto 
para ouvir o pronunciamento substancioso e impor
tante que V. Ex" faz nesta manhã. Nós, do Nordeste, 
padecemos de um cacoete, o da modéstia. Certa 
vez, conversando com uma autoridade da Repúbli
ca, ela me disse: quando vocês vêm aqui, vêm ma-

neirosos, pedem "por favor", dizem "será que não 
seria possível?", quando parlamentares de outras re
giões vêm aqui impondo. Talvez esse seja o nosso 
erro. Em~ muito boa hora criou-se a Comissão a que 
V. Ex• se refere e da qual fazemos parte, porque 
penso que esse é nosso dever perante a região 
mais pobre do País. Como bem registram os traba
lhos expostos pela ONU, a partir de dados estatísti
cos do Brasil, é no Nordeste que vive o maior contin
gente de miseráveis; é lá que está o maior problema 
social do País, seguramente maior que o problema 
social dos sem-terra, que souberam expor a sua 
ação, conquistar os meios de comunicação para 
sensibilizar a opinião pública, que está 61 o/o, segun
do pesquisas recentes divulgadas, a favor das inva
sões de terras, fato contestável, questionável, mas 
que hoje domina a opinião pública. Penso que é 
nosso dever multiplicar pronunciamentos como o 
que V. Ex" faz nesta manhã, para sensibilizarmos 
este Plenário, o Congresso e a opinião pública brasi
leira para o maior problema deste País, pelo esque
cimento, pelo abandono, pelo perigo da concentra
ção de renda e de oportunidades no novo Brasil'; E é 
nosso dever, repito, falarmos e falannos grosso, 
multiplicamnos o pronunciamento de V. Ex", para 
tentarmos sensibilizar a imprensa, a opinião pública 
e o Congresso Nacional, para que o planejamento 
do País se volte, em primeiro lugar, para o maior 
problema social do Brasil, que se chama Nordeste. 
Quero cumprimentar, portanto, V. Ex" pelo importan
te pronunciamento que faz nesta manhã. 

O SR. WALDECK ORNEI-AS - Agradeço e 
digo que V. Ex" tem plena razão. O desequillbrio re
gional do desenvolvimento é, seguramente, a face 
mais cruel das injustiças sociais do País; é por cau
sa delas que o Nordeste, com 29% da população 
brasileira, concentra 54,6% da miséria nacional. 

Porém, Senador José Agripino, Srs. Senado
res, há um desequilfbrio inst~ucionalizado. Além da
quela inércia, que faz com que o BNDES não tenha 
uma ação eficiente em favor do Nordeste, que espe
re apenas uma demanda de balcão, há um desequi
lfbrio. inst~ucionalizado. 

É preciso que se considere que também há 
uma falta de ação orgânica por parte do Poder Le
gislativo, que pode, sim, aluar no sentido de corrigir 
distorções. Ainda nesta sessão, mais cedo, discutiu
se a questão da convergência. É preciso que haja 
aqui entendimentos em tomo de ações convergen
tes. O papel do Legislativo, ~e é um órgão colegia
do, não pod_e ser apenas um somatório dos esforços 
individuais; é preciso ações coletivas. 
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A Résoiução rT' 200, de 12 de dezembro de 
1995, do Conselho Curador do Fundo de Gatantia 
do Tempo de Serviço, estabeleceu critérios para as 
aplicações dos recurscs do FGTS no período 96199. 

Vejam este primor: se tomarmos apenas os da
dos relativos a abastecimento de água e esgotamen
to sanitário, o Nordeste tem, de atendimento de 
·água, 78,2%; de esgotamento sanitário, apenas 
13,2% em redes dorncrtiares. No Sudeste, em água, 
o atendimento já é de 93,5%; em esgotamento sani
tário, já é de 70,4 %. 

Mas o que define a Resolução do Conselho 
Cutador do FGTS? Ao Nordeste destinam-se 
28,31% dos recursos e, ao Sudeste, 41,17% dos re
cursos. Ou seja, quem precisa menos recebe mais 
recursos e quem precisa mais é punido. 

Apresentei, nesse sentido, o Projeto de Lei n• 
1 06, de 1996, objetlvando estabelecer que as aplica
ções dos recursos do FGTS na área de saneamento 
devem ter sua destinação com base no déficit de 
serviços de água e esgoto em cada unidade da Fe
deração. 

Tornemos um outro exemplo, o salário-educa
ção. Nesse, há uma cota estadual que abtange 213 
dos recursos. No ernanto, a cota estadual é propor
cional à arrecadação. Portanto, quem mais arrecada 
fica com 213 da am!CS.dação, o que causa um tre
mendo desequilíbrio também nos recursos para a 
educação. 

Vejam que esses dois exemplos incidiriam so
bre dois dos componentes de que trata o Indica de 
desenvolvimento humano, educação e saneamento, 
como melhoria de condição de vida e, por conse
guinte, com reflexos na melhoria da expectativa de 
vida. 

Também em relação a esse particular já apre
sentei a esta Casa o Projeto de Lei n• 79, de 1995, 
que se encontra em tramitação. 

Dentro dessa inst~ucionalização da concentra
ção, queria chamar a atenção de V. Ex"s pata o cré
dito educativo. Com relação a esse, em que o estu
dante toma o di!Jfieiro emprestado pata pagar de
pois de formado; 60% vão para a região Sudeste, 
porque o critério é de distribuição proporcional a ma
trículas na rede privada de ensino, e não da renda 
per capita da população, como deveria ser. Se as
sim fosse, o Nordeste estaria com uma participação 
bem mais elevada. 

Considerando os incentivos à ciência e tecno
logia, verificamos que o Nordeste não tem acesso a 
eles, porque se apóiam na isenção do Imposto de 
Renda. 

Dos 237 projetas aprovados na área de infor
mática, nada menos do que 145 são do Estado de 
São Paulo, ficando Minas Gerais com 24 projetas e 
o Rio de Janeiro com outros 13. Esses três Estados 
totalizam 182 projetes, representando uma concen
ttação da ordem de 76,8%. 

O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) - Per
doe-me interromper V. Ex', mas gostaria de avisá-lo 
de que o seu tempo está esgotado. 

O SR. WALDECK ORNELAS - Lamento, por
que ainda teria muito o que falar. Dos 93 projetes 
aprovados na área de indústria e agropecuária, São 
Paulo, sozinho, concentra 63 projetes, ficando o Rio 
de Janeiro com 13, Minas Gerais com 16, somando, 
outta vez, os mesmos três Estados, 82 projetas e 
88,2% do total. 

No conjunto, todos os projetas originam-se em 
somente 8 Estados; existe apenas um, já contrata
do, oriundo do Nordeste, e nenhum do Norte. 

Há, por conseguinte, uma concentração muito 
forte, ajudada pela própria legislação vigente. 

Estou preparando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, projetas espec1lioos em relação ao cré
dito educativo e aos incentivos para a ciência e tec
nologia. 

Também chamo a atenção de V. Ex's para a 
Lei de Irrigação, que tem um aspecto interessantíssi
mo - permita-me, Sr. Presidente, falar por mais al
guns minutos. 

A Lei de Irrigação fala em projetas de interesse 
social. E onde está a condenação do Nordeste? Na 
regulamentação, que diz, no§ 1° do seu art. 14: 

•o interesse social predominante estará carac
terizado, entre outros fatores, quando se trate de 
área sujeita ao fenômeno das secas •.• ~ 

Ora, isso define que projeto de irrigação no 
Nordeste é projeto de interesse social e não econô
mico. Aí está a condenação do Nordeste. 

É inacreditável que, dependendo apenas única 
e exclusivamente de um ato do Executivo, essa re
gulamentação não tenha sido, até o presente mo
mento, modificada, atualizada. 

O Sr. L.auro Campos - Pemnite-rne V. Ex" um 
aparte? 

O SR. WALDECK ORNELAS- Ouço o Sena
dor Laura Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) - A 
Mesa solicita aos aparteantes que sejam breves, 
para que possamos manter o horário, que já foi ul
trapassado em quatro minutos. 

O Sr. L.auro Campos- Pois não, Sr. Presiden
te. Eminente Senador Waldeck Ornelas, parabenizo 
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V. Ex" pela preocupação, respaldada em dados e in
dicadores, de que realmente o Nordeste do Brasil 
continua sendo urna região excluída do processo de 
c;rescimento verificado no Brasil. Gostaria de lembrar 
a IÍ. Ex" que os dois Brasis de Jacques Lambert so
freram, ao longo do tempo, uma outra interpretação: 
que esse desenvolvimento é desigual e combinado; 
ou seja, na realidade, o Centro-Sul deve seu cresci· 
mento ao empobrecimento relativo do Nordeste. 
Básta lembrar os 4 milhões de trabalhadores nor
destinos que se encontram em São Paulo fazendo a 
riqueza daquele Estado. Parabenizo V. Ex", porque, 
ao contrário de alguns de seus conterrâneos, a sua 
preocupação com o social é bastante pronunciada. 
Celso Furtado, na pág. 47 do seu livro "Perspectivas 
do Desenvolvimento Econõmico', publicado pelo 
ISEB, em 1957, diz textualmente: A solução para~ os 
problemas do Nordeste se encontra no próprio Nor
deste. E essa solução resulta da redução do salário 
monetário - e S. S não diz nominal, diz monetário -
dos trabalhadores nordestinos que são, como sabe
mos, dos mais mal remunerados. Celso Furtado afir
·ma-que a solução é reduzir o salário monetário do 
trabalhador nordestino para atrair capital para o Nor
deste. Disso resultou, entre oi.rtras coisas, o salário 
mfnlmo diferenciado por regiões que constituiu um 
atrativo ainda maior para o êxodo da mão-de-obra 
do Nordeste para aquelas capitais onde o salário era 
relativamente maior. Muito obrigado, Senador Wal
deck Omelas. 

O SR. WALDECK ORNELAS- Creio que a tese 
de Celso Furtado, a que V. Ex" se refere, podia ser 
aplicada em uma época em que o Brasil não se consti
tuis em um mercado unificado de fatores. Cabia, en
tão, uma estratégia de . desenvoMmento autárquico 
para a Região Nordeste. Hoje, na era da globalização, 
temos de encarar isso de forma diferente. 

Por outro lado, devo chamar a atenção de V. 
Elt"- talvez V. Ex" não tenha percebido esse movi
manto - para o fato de que a bancada dos Estados 
do Nordeste no S~enado Federal tem tido uma atua
ção bastante cri!Einosa, bastante objetiva, com preo
~ção acentuadamente social e eoonõmica. To
dtla os meus conterrâneos estão comprometidos 
00111 essa proposta, com esses objetivos. Isso está 
ftllatldo num documento entregue pessoalmente ao 
l'lesidente da Repllbiica. 

É verdadeira a interpretação do estudo de Jac
ques Lambert. No entanto, é preciso considerar que, 
t1o passado, o Nordeste foi o gerador de divisas, que 
llhanciou a industrialização do Centro-Sul. Está na 
flora. agora de recebermos de volta o que nos foi 

apropriado, é preciso que o Centro-Sul também se 
aperceba disso. 

O Sr. José Fogaça • V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. WALDECK ORNELAS- Gostaria de ouvir 
o Senador José Fogaça, se o Presidente me perm~e. 
para, em seguida, concluir meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) - Srs. 
Senadores, passaram-se sete minlllos do tempo do 
orador. 

Encareço - muito embora tendo em vista a im
portância do pronunciamento, que realmente é notó
ria - brevidade nos apartes para não ultrapassarmos 
o tempo estabelecido no Regimento. 

Apesar de esta sessão ser bastante informal, 
ainda há outros oradores inscritos. E, mesmo dentro 
da informalidade, espero que o fascínio do tema e o 
talento do orador não excitem mais intelectualmente 
este Plenário. 

O Sr. José Fogaça • Prezado Senador Wal· 
deck Omelas, V. Ex" partiu do relatório da ONU para 
fazer seu importante pronunciamento. Quero trazer 
mais algumas intormações, seguramente em r~forço 
da tese de V. Ex". A ONU publica dados segundo os 
quais há dois problemas básicos no Nordeste, são 
nós, são gargalos: um deles é a qualidade dos pos· 
tos de trabalho, exatamente ao que V. Ex" está-se 
referindo. Ou seja, são investimentos, cuja qualidade 
permite haver produção com salários incompatíveis 
com essa produção. Qualidade dos postos de traba
lho quer dizer o seguinte: produtos que tenham mais 
valor. Na medida em que os investimentos são feitos 
para a produção, que é inferiorizada no mercado em 
termos de valor, isso também significa má distribui
ção na renda. Portanto, essa é uma opção que, mui
tas vezes, não aparece na soma dos investimentos. 
V. Ex" disse que 29% dos investimentos foram te~ 
no Nordeste. Mas penso que é preciso fazer uma ra
diografia da qualidade desses investimentos, porque 
muitas vezes os investimentos que geram postos de 
trabalho mais qualificados, como, por exemplo, in
vestlmentos em informática, feitos no eixo Sudeste, 
não contemplam outros Estados do País. Isso é um 
elemento decisivo, um fator decisivo para a questão 
da distribuição da renda. Apenas desejava adicionar 
esse comentário ao importante pronunciamento que 
V. Ex" está fazendo. 

O SR. WALDECK ORNELAS • Infelizmente, 
não há condições de aprofundarmos esse debate. 
Mas V. Ex" sabe, conhecedor do seu Estado que é, 
que embora o Rio Grande do Sul apareça no IDH -
relatório do PNU D - como o de melhor índice do 
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Pafs, na pOrção meridional do Estàdo, há um proble
ma bastante grave: é uma região que tem hoje uma 
economia deprimida e que requer uma atenção es
pecial. 

Por outro lado, fala-se da fruticultura irrigada 
do Nordeste como algo importante, como vetar de 
expansão da Região, mas não se alocam contrapar
tidas, não se encaminham projetas novos, quer di
zer, são problemas que podem ser resolvidos e que 
não o são, porque não há detenninação para resol
vê-los. 

A propósito da questão da irrigação, registro 
que fui Relator do Projeto de Lei n• 229, de 1995, re- · 
suttado do trabalho da Comissão Especial para o de
senvolvimento do São Francisco. 

Sr. Presidente, deveria falar sobre as alternati
vas para o desenvolvimento do Nordeste e, também, 
sobre o desafio federativo e o papel do Senado na 
preservação da unidade nacional para enfrentar es
ses desequilfbrios, no entanto, não há mais tempo. 

Ao concluir, quero apenas invocar aqui a lição 
do Mestre Rui Barbosa, que, em sua 'Oração aos · 
Moços•, ensinou: 

A regra da igualdade não consiste se
não em quinhoar desigualmente aos desi
guais, na medida em que se desigualam. 
Tratar com desigualdade a iguais ou a desi
guais com igualdade será desigualdade fla
grante e não igualdade real. 

A heterogeneidade do desenvolvimento do 
nosso Pafs chega a um nfvel tal, neste momento- e 
tende a se agravar-, que já não comporta regras ho
mogéneas e unfformes para todo o Brasil. É preciso 
que, cada vez mais, ao fazennos leis, estabeleça
mos as diferenciações necessárias. Ainda há tempo 
de o Brasil incorporar o Nordeste. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Wa/deck Or
ne/as, o ·:$1"- José Agripino, deixa a cadeira 
da pres~ncia, que é ocupada pelo Sr. Artur 
da Távota. 

O SR. PRESIDENTE (Artur da Távoia) - Con
ceao a palavra ao nobre Senador José Agripino 
Maia. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, serei breve. Desejo fazer uma 
comunicação à Casa e prestar contas da missão que 
desempenhei em nome do Senado, recentemente, 
quando representei esta Casa, como observador par-

lamentar, na reunião anual da OIT - Organização In
ternacional do Trabalho, em Genebra. 

Como é do conhecimento de V. Ex", a OIT é 
um organismo da ONU, o mais antigo e seguramen
te o mais democrático, porque é um organismo que 
guarda o caráter do tripartismo e oferece oportunida
des iguais de manifestação e voto: governo, empre
gados e empregadores. Assisti a manifestações de 
diversos governos, inclusive do Governo do Brasil, 
através dos seus representantes. Ali estavam, em 
nome dos seus empregados, a CUT, a CGT e a For
ça Sindicai. Ali estavam empregadores, repre
sentados por diversos segmentos, a começar pela 
CNI - e aqui registro o pronunciamento feito pelo 
Senador Fernando Bezerra em nome dos emprega
dores. E ali estava o Governo brasileiro repre
sentado, além da sua representação diplomática, 
pelo seu Ministro do Trabalho, Paulo Paiva. 

Os temas que estiveram em discussão mais 
preeminentes foram 'Trabalho Infantil", 'Trabalho 
Domiciliar" (Leia-se atividade infonnal, economia in
formal) e 'Relações de Trabalho'. Quero comunicar 
- e o faço com alegria - que em nenhum desses te
mas o Brasil foi alvo de crrtica. Pelo contrário, o Bra
sil se colocou com absoluta modernidade e contem
poraneidade com relação a 'Trabalho Infantil', 'Tra
balho Domiciliar" e 'Relações de Trabalho'. A ques
tão tão discutida no Brasil, domesticamente, do 'Tra
balho Infantil' não foi objeto de crfticas no plano in
ternacional. Outros pafses, sim, foram objeto de críti
cas. Os nossos problemas objeto de ação do gover
no, para resolvê-los e adequá-tos convenientemen
te, não mereceram a crrtica internacional. O que?vale 
dizer que estamos tratando domesticamente ·dos 
nossos problemas à luz da modernidade, à luz da 
contemporaneidade. 

Repito: os temas fundamentais da discussão 
foram 'Trabalho Infantil', "Trabalho Domiciliar" e 
'Relações do Trabalho'. 

Quero fazer o registro do pronunciamento do 
Ministro Paulo Paiva, que ali esteve, em nome ·do 
Governo do Brasil, e fez uma prestação de contas 
com relação às ações do Governo brasileira· nas 
questões trabalhista e previdenciária, das relações 
de emprego, da estabilização da moeda e das pers-
pectivas de crescimento económico do Pais. · 

Como último registro, quero dizer que, todos' os 
anos, urna personalidade internacional é convidada 
a se manifestar. No ano de 1996, o convidado espe
cial foi o Presidente da República Francesa, Jac
ques Chirac, que, no seu pronunciamento, manifes
tou o apoiamento a urna questão que é polêmica, 
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não é i:onsensual- a inclusão da cláusula social nas 
discussões da reunião da OMC que vai ocorrer em 
Cingapura, proximamente, para discutir as questões 
de mercado internacional. O Presidente Chirac colo
cou e deixou muito claro que a posição da França 
será colocar a questão social nas discussões de 
mercado na reunião da OMC em Cingapura. Essa é 
uma questão que vai suscitar mu~as discussões, 
muitas controvér-Sias, até porque, repito, não é uma 
questão consensual nem na Europa nem no resto do 
mundo. Evidentemente, na medida que essa ques
tão - a cláusula social - é colocada como problema 
a ser discutido nas relações de mercado multilateral, 
países como a China, Tailândia, Malásia, pafses que 
pagam pouco, que têm pouca previdência e que 
usam esse trunfo como instrumento de competitivi
dade no mercado internacional, vão reagir e vai-se 
estabelecer clara controvérsia em tomo do assunto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero registrar 
aqui que a presença da Força Sindical, da Central 
Única dos Trabalhadores e da Cerrtral Geral dos 
Trabalhadores foi permanente nas reuniões plená
rias e reuniões de comissões, dando à .. presença 
brasileira uma substância bastante efetiva. 

Queria fazer essa comunicação porque é o 
meu dever e porque ali estive ao lado do Senador 
Hugo Napoleão, como observador parlamentar de 
uma reunião importante, que trata de relações tripar
tites voltadas para o trabalho. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Agripi
no, o Sr. Artur da Távo/a, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE· (José Fogaça) - Conce
do a palavra ao Senador Artur da Távola. S. Ex" dis
põe de 20 minutos. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pafs hoje está 
sob uma greve - podemos chamá-la uma grave, ou 
podemos chamá-lá um agravo, talvez, meia greve, 
talvez um terço de greve. 

Pela manhã, ouvindo uma emissora de rádio, 
que está a cobrir o referido evento, os repórteres ti
veram a curiosa e instigante idéia de perguntar aos 
participantes o seguinte: "Por que esta greve?" Não 
sabiam dizer. 

Foi organizada, no Pafs, uma greve sem obje
to. Essa greve sem objeto não tem clareza no seu 
:>ropósito, o que fere o bê-a-bá das organizações da 
Jreve. 

O País vive a plenitude democrática, e a pleni
tude democrática perrn~e. inclusive, erros dessa or
dem. 

Qual é a idéia profunda que deveria estar a 
nortear o movimento sindical? A busca de pontos 
comuns capazes de aglutinar a força de trabalho do 
Pafs na direção de suas reivindicações. Esta é, 
aliás, uma velha e importante tática que os partidos 
socialistas sempre utilizaram no mundo: unificar pela 
reivindicação salaria:J. A reivindicação salarial, sendo 
comum a todos, unHica a classe, e a classe, então, 
parte dessa unHicação para um grau de consciência 
política maior, de conseqüência política e de partici
pação. 

Assim foi, classicamente, na história do socia
lismo e assim certos movimentos conseguiram cris
talizar-se e evoluir a luta sindical, transformando-a 
numa ação eficaz, além de ganhar quadros que, ao 
longo dos anos, se formaram nessa luta. 

A atual greve é de natureza diferente. Ela não 
pretende unificar pela reivindicação salarial. A r<;~ivin
dicação salarial está incluída no processo, é uni dos 

· ~ens, mas é uma greve de natureza política quipre
tende juntar a massa trabalhadora através de maté
rias de natureza conce~ual: a questão social, a 
questão da terra, a questão agrária, enfim, uma por
ção de vírgulas a separar as indicações deste greve. 
É evidente que uma greve sem objeto não poderá 
ter êxito. Em primeiro lugar, porque ela apenas mo
biliza os setores já mobilizados, !' os setores já mo
bilizados serão obrigados, como estão a fazer, ' ·•i
lizar táticas tradicionais de constrangimento: o 
quete, até a eventual violência em alguns segmen
tos mais radicais. Mas se pensarmos na importância 
da unificação do movimento trabalhlsla no Brasil, va
mos verifiCar que este movimento da CUT está exa
tamente a provocar o efe~o oposto. Por quê? Por
que não ganha nem a massa trabalhadora, e não 
ganha a massa trabalhadora por falta de uma postu
ra clara e unificada de greve; é uma greve pela gre
ve; é uma greve porque é sexta-feira, é uma greve à 
brasileira. É uma greve que teve, nos seus concla
mas, até o fato aparentemente cómodo de dizer. "R
que em casa, aprove~e o dia, vá ao cinema, veja te
levisão". Isso apareceu em alguns conclamas. 

É claro que, de outro lado, nos setores mais ra
dicais, há, inclusive, incitações a agressões violen
tas, inc~ação que está, em São Paulo, sendo apura
da pela polícia. Foi presa uma pessoa distribuindo 
esse tipo de panfleto que ~r~anda atirar, que deve 
obedecer a setores radicais, os quais não são pro
priamente majoritários, mas que estão ajudando a 
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criar esse caldo de confusão que a eles interessa, 
mas que não interessa à liderança do movimento 
sindical, não interessa aos setores mais conseqüen
tes da esquerda brasileira, mas que a eles satisfaz. 
Ao mesmo tempo, a dimensão dada a todos esses 
fatos no espaço da comunicação, dimensão que tem 
que ser dada, porque esses fatos realmente são no
tícias, cria no País um antagonismo perigoso, um 
rearmamento de lado a lado, como vivemos no pré-
64. A diferença é que hoje essa luta no mundo já 
está superada; hoje a modernidade impõe novos 
comportamentos; hoje há uma nova esquerda no 
Brasil, capaz de ~reender que é dentro da socie
dade de mercado, sem, no entanto, dar-lhe primazia 
na condução do processo e tendo o Estado como 
mediador, mas que é dentro da sociedade de merca
do, com o avanço ela economia e com o avanço da 
sociedade dentro do Estado, que se vai efetivamen
te valorizar as idéias caracterfsticas de um pensa
mento progressista. 

Portanto, estamos diante deste quadro: uma 
esquerda antiga, infiltrada por uma esquerda radical, 
minoritária, sem dúvida, a provocar a direita conser
vadora e a espicaçar os propósitos, que também 
não são democráticos, da outra direita, que passa, a 
partir desses eventos todos, principalmente os que 
estão se dando pelos setores radicais do Movimento 
dos Sem-Terra, a ter razões, a armar-se, a buscar 
tudo aquilo qüe sempre buscou: o fim do regime de
mocrático, a volta do regime de privilégios, o aumen
to do grau de concentração de renda, que é o que 
interessa aos setores reacionários do Pais. Isso não 
está sendo considerado pelas lideranças sindicais 
mais conseqüentes. Essa greve é o exemplo dessa 
pouca meditação. 

No mesmo dia, o Presidente da República está 
hoje a assinar um projeto no qual R$250 milhões estão 
sendo dirigidos ao ensino básico do Pais, para atingir 
170 mil escolas, que já estão a receber diretamente os 
recursos, sem aquela clássica passagem pelo Estado 
e pelo Município, cláSsica passagem essa que fazia os 
recursos chegaren!milimizados à escola. · 

Os recursos estão, neste instante, sendo re
passados diretamenle à escola. A quem? À direção 
da escola, aos professores, aos pais e aos alunos; 
portanto, a comunidade escolar brasileira hoje, sex
ta-feira, 21 de junho, está recebendo R$250 milhões 
para o atendimento a 170 mil escolas no País, aten
dimento esse direto, com recursos diretamente na 
mão da administração escolar, recursos que vão, 
conforme o número de alunos da escola, de 
R$600,00 a R$14.000,00, se não me engano. 

Isso mostra o quanto são paradoxais esses 
processos. Possivelmente, esse avanço na área da 
educação básica, que é onde está o fundamento da 
ação social, do equilíbrio social etc, tenha um pe
queno destaque na imprensa, quem sabe uma refe
rência a um discurso de um Senador, num momento 
perdido de uma sexta-feira, no plenário do Senado 
Federal. Talvez uma notinha no jornal. 

Quanto a essa greve, alguns vão dizer que foi 
uma vitória, outros vão dizer que foi um fracasso. 
Parece-me que, a esta altura, 12h14min, ela está 
semifracassada. Mas ela terá uma importância muito 
grande. 

É interessante esse vezo da polfiica. Todos os 
governos, inevitavelmente, têrn contra si ou sobre si 
o peso do acúmulo de uma situação deplorável no 
campo social que se produz no Pais há séculos, po
demos dizer. É um país de extrema injustiça social, 
um país de elites insensíveis, um país reacionário do 
ponto de vista do seu comportamento geral em rela
ção às questões raciais, em relação às questões de 
classe, em relação à concentração de rendas etc. 
Ele acumulou, ao longo desse processo, grav~s defi-
ciências na área social. · 

Essas deficiências caem sobre os governos. 
Conforme a sua organização, a sua tecedura inter
na, a sua doutrina, os governos buscam enfrentar 
essas deficiências e, evidentemente, não têm condi
ções de fazê-lo globalmente, mas as vão enfrentan
do passo a passo. 

Desta vez, estamos com um Governo que, 
para enfrentar as deficiências, de antemão, disse de 
maneira muito clara à Nação: vamos fazer os sacrifí
cios necessários para a esiabilização económica. 
Sem estabilização económica não há possibilidade 
de qualquer avanço na área social, e isso está sen
do realizado. 

Este Governo está a dizer ao país que esse sa
crifício impõe outros, como, por exemplo, o de uma 
certa contenção da economia para que o processo 
inflacionário não retome, sempre deixando claro que 
o processo inflacionário é o pior imposto que se co
bra contra os pobres. Ainda assim, é um Governo 
que tem, por causa do acúmulo de erros, como os 
demais enfrentaram também, o Poder Público prati
;:amente falido, sem condições de investimento, dos 
40 e tantos bilhões de reais do Orçamento, o que se 
pode usar para investimento não chega a R$5 bilhõ
es, tudo está comprometido com a máquina. É um 
Governo que vem empreendendo uma luta sofrida 
por uma reforma do Estado, interferida por todas as 
formas de intriga, por todas as formas caluniosas e 
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difamatórias até, exatamente por essas forças que 
agora estão ar a clamar pela greve. Porque essas 
forças, como pertencem a um pensamento de es
querda antiquado, supõem que é através do Estado 
exclusivamente que se vai repartir a justiça e que o 
Estado onipotente poderá resolver problemas que já 
de há muito não têm condições de serem resolvidos 
no Brasil, porque o Estado brasileiro está falido há 
pelo menos 1 O anos; ele vem acumulando essa fa
lência, que nasceu na excessiva concentração, den
tro do Estado, de atividades de empresas e de poder 
nos tempos da dHadura militar. Esses processos são 
contfnuos no tempo, eles se interpenetram, não nas
cem gratuitamente. 

Este Governo tem empreendido um esforço 
fonmidável no sentido de reorganizar o Estado atra
vés da criação de uma Previdência conseqüente e 
não falida, num pafs que hoje tem 13 milhões, mas 
que terá 21 milhões de idosos acima de 65 anos na 
primeira década do próximo século, ou seja, daqui a 
dez anos. É o esforço de criar, junto à máquina ad
ministrativa do Estado, a possibilidade de eliminar os 
focos de impasse da mesma máquina, para que o 
próprio funcionário venha a ter carreira, venha a ter 
boas condições de desenvolvimento dentro da ativi
dade pública. 

É um Governo que, em um ano e meio, já as
sentou mais camponeses do que todos os governos 
anteriores. O número de assentamentos agrfcolas 
feitos no primeiro ano do Governo Fernando Henri
que correspondeu ao número de assentamentos que 
haviam sido feitos no Pafs até então; e as previsões 
apontam para um aumento desses assentamentos 
ao final do governo, chegando a números efetiva
mente formidáveis. 

E é nesse Governo, por seu instinto democráti
co, que se dão as principais crises no campo, ali
mentadas por esses setores radicais que estão a 
criar as pré-condições para algum movimento muito 
grave dentro do Pafs. São esses mesmos setores 
que estão penmarl!!!llemente a pregar, no plano ur
bano, um corporàtivisrno extremo dentro do funcio

. nalismo público. Atualmente, há invasão de prédios 
públicos, como aconteceu há poucas semanas no 
Ministério da Fazenda, ou seja, quem semeia ventos 
colhe tempestades. 

Nós, que viemos de 1964 e que enfrentamos o 
exmo, vimos uma geração inteira ficar alijada da vida 
pública brasileira pelo simples crime de sonhar um 
pafs mais justo. Tivessem sido feitas essas reformas 
naquele tempo, e não estaríamos com esse grau de 
injustiça social. Nós, corno o orador que lhes fala, fi-

camas 18 anos proscritos da vida brasileira, na me
lhor fase de nossas vidas, na plenitude de nossa ju
ventude e saúde. Os atingidos pelo Ato Institucional 
n• 1 ficamos 18 anos fora da vida brasileira, alijados, 
sem poder participar politicamente. 

A violência jurfdica não deixa sangue, mas é 
uma das piores que existem. Os atingidos pelo Ato 
Institucional n• 1 ficaram dez anos com seus direitos 
políticos cassados. Ao final desses dez anos, a dita
dura criou a perversa lei das inelegibilidades. Por 
essa lei, os atingidos por ato institucional não po
diam ter vida partidária nem se candidatar. 

Essa lei perdeu sua vigência no ano de 1978, 
com o começo da abertura, porám, ainda de um 
modo perverso: efetivamente ela só deixou de vigo
rara partir de janeiro de 1979, embora tenha sido 
feita em 1978. Por quê? Porque em novembro de 
1978 havia eleições. Então aquelas pessoas que fi
caram impedidas por 14 anos, de 1964 a 1978, ain
da tiveram que viver mais quatro anos impossibilita
das de qualquer ato da vida política por causa da lei 
das inelegibilidades, muito pouco lembrada, muito 
pouco citada, mas parte dessa terrfvel violênci<\'jurf-
dica. ' 

Faço parte, portanto, de uma geração que foi 
retirada da vida brasileira por 18 anos. Se pensar
mos em termos jurídicos, nem o nazismo teve penas 
tão grandes, e penas tão grandes para quem não ti
nha culpa de nada a não ser por haver lutado com o 
melhor de si pelas suas idéias. 

Será esse o Pafs que, por ignorância, por falta 
de vivência, por radicalismo, por atraso mental, es
ses setores radicais desejam? Aprendemos que, 
diante dessas ações, a direita sempre sai vencedo
ra. Iludem-se esses quadros recém-chegados à vida 
pol ilica e que passam por um p recesso de massifi
cação pela esquerda, que é processo tão cruel 
quanto o processo de massificação consumista im
posto à própria sociedade brasileira pelos procedi
mentos de natureza económica, pelas técnicas de 
comunicação contemporânea. 

Se há uma massificação, de um lado, levando 
as pessoas a consumirem sem saber, a transfonma
rem os valores de sua vida nos valores da socieda
de de consumo, há, por outro lado, uma massifica
ção de esquerda, que, em vez de ensinar a pensar, 
ensina palavras de ordem de aparente logicidade e 
que tocam fundo na chaga e na dor social. Em nome 
delas, aprisionam o pensamento de pessoas que re
cém-chegam à vida política.e são lançadas no radi
calismo, radicalismo esse que pode, muitás vezes, 
levar o País a impasses contra os quais tanto luta-
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mos, a impasses que já levaram, em outras oportu
nidades, este País a crises polfticas inimagináveis. 

Não nos esqueçamos, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, de que, de 1923 até hoje, apenas 
dois presidentes civis chegaram ao final do seu go
verno. Não nos esqueçamos de que, de 1923 até 
hoje, apenas dois presidentes civis eleitos chegaram 
ao final do governo. ~ 

É claro que temos hoje uma diferença - e nisto 
vai uma esperança: o atual Governo sabe que tem que 
fazer a aliança necessária para o avanço. Em que 
pese montar a sua estratégia política e social com 
idéias de vanguardas, busca essa aliança para fazer o 
avanço pelo centro. É pelo centro que se avança, ain
da que com idéias de esquerda, de esquerda moder
na A esquerda antiga. tradicional, ao invés de com
preender ~a dificuldade desse processo, não sabe da 
oportunidade de uma aliança com os setores liberais, 
para propiciar o aprofundamento da estrutura demo
crática e a possibilidade do avanço social. Ela prefere 
as velhas palavras de ordem. Ela prefere a massifica
ção com slogans. Ela prefere ficar contra as propostas 
de reforma da sociedade. Ela prefere se iludir com se
migreves como essa, sem objeto, sem razão de ser. 
Ela prefere viver do narcisismo de alguns líderes sindi
cais que se supõem acima dos poderes constituídos, 
com a atitude arrogante de se considerarem melhores 
que os demais: eles são os puros, eles são os autênti
cos, eles são os honestos. Têm a idéia de que a dEi
mocracia representativa não tem sentido e buscam 
uma democracia direta- que não sabem muito bem o 
que é - e de uma democracia direta que acabará fa
zendo com que, não eles, mas a mídia ocupe o es
paço politico, ocupe o espaço público, muito melhor 
do que eles. 

Esses líderes não sabem o quanto custou tudo 
isso de dor, de luta, de morte, de tortura, de avanço; 
quantos ficaram no caminho. Não sabem! E af estão 
a gerar novas figuras que nada fazem além de repe
tir slogans por eles inventados, em vez de buscar 
trabalhar uma reflexão mais funda com o próprio 
movimento sindical,: porque ali está a base verdadei
ra do desenvolvimento de um povo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Cumpro 
o dever regimental de comunicar a V. Ex" que o seu 
tempo está esgotado. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Pois não, vou 
concluir. 

Ali está quem carrega nas costas o processo, 
ali está o verdadeiro dignatário do processo, porque 
um pafs não cresce se não cresce igualmente o seu 
trabalhador, se não crescem as condições de vida e 
de equilíbrio social. 

Deixo, portanto, essa reflexão com o Senado, a 
reflexão de que estamos diante de um impasse inte
ressante da modernização. De um lado, há uma pro
posta de avanço social pelo desenvolvimento econô
mico, pela evolução dos setores empresariais, pela 
expansão da sociedade de mercado e pela criação 
de um Estado organizado: não mais falido, porém 
eficaz, eficaz e forte; forte porque cjemocrático, forte 
porque democrático. Essa é a proposta progressista 
posta à Nação pelos setores que compõem a alian
ça deste Governo. Essa é uma proposta que af está 
para a Nação. 

De outro lado, há a proposta antiquada de uma 
esquerda que não soube se reciclar; que está sem 
proposta para o Pafs; que não dá solução nem a 
seus problemas internos; que não consegue nem 
dentro dos setores sindicais onde atua ter a maioria 
dos mesmos a apoiá-la. Essa esquerda está a fazer 
greves como essa, sem qualquer fundamento, que 
nada mais são do que a tentativa de capturar para 
um movimento polftico a insatisfação, a dor, o can
saço de todas as pessoas que neste Pafs têm sofri
do, têm vivido com salários baixos, têm agOentado 
sobre si os preços da inflação, da incúria polftica, do 
desgoverno. 

Estamos diante, portanto, deste impasse: o im
passe entre os que pretendem um pafs renovado, 
com sólidas bases democráticas, e os que preten
dem a velha ordem maniqueísta do bem contra o 
mal, da direita contra a esquerda. E nessa ordem, 
pelo menos segundo a experiência deste orador, a 
velha direita sempre levou a melhor, para a nossa 
infelicidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão 
do tempo. Obrigado aos Srs. Senadores pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 187, de 1996 (n• 
567/96, na origem), de 20 do corrente, pela qual o 
Presidente da República comunica que se ausentará 
do Pafs nos dias 24 e 25 de junho, a fim de partici
par da X Reunião do Conselho do Mercado Comum, 
nas cidades de Buenos Aires e San Luis, República 
Argentina. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N°187, DE 1996 
(N• 567196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Informo Vossas Excelências de que deverei 

ausentar-me do Pais nos dias 24 é· 25 de junho de 
1996 para participar da X Reunião do Conselho do 
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Mercado Comum, · rias cidades de Buenos Aires e 
San Luís, República Argentina. 

2. O Conselho do Mercado Comum é o órgão 
máximo da estrutura institucional do Mercado Co
mum do Sul (MERCOSUL), ao qual compete a con
dução política do processo de integração e a tomada 
de decisões para assegurar o cumprimento dos ob
jetivos e metas estabelecidos no Tratado de Assun
ção. O Conselho, composto pelos Ministros das Re
lações Exteriores e da Economia ou Fazenda dos 
quatro países, reúne-se semestralmente. 

3. As Reuniões do Conselho contam, tradicio
nalmente, com a presença dos Presidentes da Re
pública dos quatro países. Os encontros dos Chefes 
de Estado constituem elemento fundamental para 
reafinnar a vontade política dos países signatários 
do Tratado de Assunção de levarem a cabo o pro
cesso de integração do Mercosul. 

Entre os temas a serem tratados nessa Reu
nião do Conselho do Mercado Comum estão a que§.. 
tão da vigência da democracia nos países-membros, 
a apreciação de acordos de cooperação nas áreas 
judicial, educacional e cultural, além de outros as
suntos relacionados com a consolidação da União 
Aduaneira, tais como as negociações em curso com 
os demais países da Aladi, em particular o Chile, e 
ainda a agenda relativa à confonnação da Área de 
Livre Comércio das Américas e as tratativas em an
damento com a União Européia. 

Brasília, 20 de junho de 1996. - Fernando 
Henrique Cerdoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - A Presi· 
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n• S/55, de 1996 (n• 97/96, na ori· 
gem), de 18 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art. 52, X, da Constituição Federal, có· 
pia do parecer da Procuradoria-Geral da República e 
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 144817·21210, que decla
rou a inconstitiÍcionalidade do art. 36 da Lei n• 
7.366, de 29 de miuço de 1980, do Estado do Rio 
Grande do Sul; 

O expediente· vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão tenninativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n' S/56, de 1996 (n° 98/96, ori· 

gem), de 18 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art. 52, X, da Constituição Federal, có
pia do parecer da Procuradoria-Geral da República e 
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 170672·81212, q,!e decla· 
rou a inconstitucionalidade do § 1• do art. 18 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da 
ConStituição do Estado de Pernambuco. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão tenninativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - A Presi· 
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n2 S/57, de 1996 (n2 102/96, na ori· 
gem), de 18 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art. 52, X, da Constituição Federal, có
pia do parecer do Ministério Público Estadual e do 
acórdão proferido por aquela Corte, nos autos da 
Ação Originária n• 381-4/320, que declarou a incons
titucionalidade dos arts. 22 da Lei n• 7.588/89; e 1 O 
da Lei n• 7.802/89, ambas do Estado de Santa Cata· 
ri na. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão tenninativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - A Presi· 
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n' S/58, de 1996 (n' 105/96, na ori· 
gem), de 18 do corrente, encaminhando, para o~; fins 
previstos no arl. 52, X, da Consttluição Federal,, có
pia do parecer da Procuradoria-Geral da Repúbl)Ça e 
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autós da 
Ação Originária n' 282·61320, que declarou a incons
titucionalidade dos arts. 2' e 3' da Lei n• 6.747/86; § 
so do art. 1 • e § 2° do art. 3° da Lei n• 1 .115/88;. §§ 
1°, 2" e 3° do art. 2" da Lei n• 7.588/89; e arts. 10 e 
12 da Lei n• 7.802/89, todas do Estado de Santa Ca· 
ta ri na. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão tenninativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) -O Sena· 
dor Guilhenne Palmeira enviou discurso à Mesa 
para ser publicado, na fonna do art. 203 do Regi· 
mente Interno. 

S. Ex" será atendido, na fonna regimental. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL·AL.· Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero registrar 
um fato que, embora de âmbito estadual, tem um re
levante significado para o esforço que está sendo 
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feito el)1 tcido o País. no sentido de modernizar e ag~ 
lizar a ação do Poder Judiciário e, por conseqüência, 
a atuação da Justiça. como um requisito fundamen
tal do regime democrático. Refiro-me aos quatro 
anos da instalação do Tribunal Regional do Trabalho 
em Alagoas, tarefa que, no próximo 29 de junho, dá 
por finda, depois de dois mandatos sucessivos, 
como Presidente, o Juiz Francisco Osani de Lavor. 

Para que se tenha um! idéia do que significou 
esse avanço assegurado pela Constituição em vigor, 

basta indicar que, ao ser instalado o TRT de meu 
Estado, havia pendentes de julgamento, nada me
nos de 2.056 causas. Em 1995, o Tribunal recebeu 
5.680 processos, tendo apreciado 5.499, vale dizer 
96% de todas as causas recebidas. Um processo 
trabalhista, que na 1• Junta de Maceió levava até 
sete anos para ser decidido, atualmente, está sendo 
julgado em dois meses. Há Juntas, como a de Porto 
Calvo, em que a média de julgamento é de apenas 
19 dias. O Tribunal, nesses quatro anos, dobrou o 
número de Juntas de Conciliação e Julgamento em 
Alagoas. Na Capital, passsamos de três para seis, e, 
no interior, de quatro para oito, num total, portanto 
de 14. Uma sentença de segunda instância, que le
vava em média quatro anos para ser prolatada, hoje 
não tarda mais do que sete dias. O quadro da Justi
ça do Trabalho conta hoje com 29 juízes titulares 
substitutos e mais de qu;nhentos funcionários. 

Todos os serviços estão informatizados, e os be
nefícios de se obter informações sobre o andamento 
dos processo, por telefone, que agora vai ser inaugu
rado na Justiça do Traba.lho em Brasma, já existe em 
Alagoas há pelo menos um ano. As instalações toram 
reformadas, modernizadas e tornaram-se, na maioria 
dos casos, próprios da União, somando hoje, nada 
menos de 21.000 m2. A prestação jurisdicional no âm
bito das relações trabalhistas que antes era apenas 
urna expectativa tomou-se uma realidade exemplar, de 
que todos podemos nos orgulhar. Os grandes be~ 
ciários toram os trabalhadores alagoanos que agora 
contam com uma efetiva proteção legal prestada de 
forma rápida, acessível e eficiente. 

Esta foi a razão que levou os ilustres membros 
daquela Corte de Justiça a renunciarem, por unani
midade, à prerrogativa de concorrer à sucessão do 
primeiro mandato do Dr. Francisco Osani de Lavor, 
permitindo, nos termos da Lei Orgânica da Magistra
tura, e do Regimento do Tribunal, sua reeleição, 
para que pudesse concluir uma obra que todos reco
nhecem como de grande valor. Não tenho dúvidas, 
Senhor Presidente;. de que as qualidades pessoais, 
o dinamismo e o S!)tusiasmo desse efi~iente Magis- . 
Irado o tomam credor do reconhecimento de todo o 
Estado e, sobretudo, dos agentes sociais e dos 
agentes econômicos que contribuem para a manu
tenção de nossa ainda frágil, porém, dinâmica eco
nomia Quero crer que o Egrégio Tribunal Superior 
do Trabalho há de manffestar também sua satisfa
ção pelos resultados atingidos em apenas quatro 
anos de trabalho operoso e dedicado, no momento 
em que a sociedade discute a necessidade de se 
dar à Justiça Brasileira padrões de eficiência, rapi
dez e dinamismo, uma vez que todos reconhecemos 
que a Justiça que tarda é justiça denegada. 

Estou certo de que o futuro reserva ao Dr. Osa
ni novos· e relevantes desafios, na medida em que 
demonstrou uma incomum capacidade para superar 
obstáculos que pareciam intransponíveis, no eleva
do propósito de dar à sociedade a proteção que a 
Constituição e a Lei asseguram a todos, mas que 
em nosso País, nem sempre estão ao alcance dos 
que dela mais necessitam. 

Ao fazer este registro, portanto, expresso os 
meus votos pessoais de crescente sucesso pessoal 
e profissional a esse jovem Juiz de quem muito ain
da pode esperar o País, por sua vitoriosa trajelória 
na Magistratura alagoana. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encenrar os trabalhos. 

Está encenrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h35min.) 
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Ata da 1 02!! Sessão Não Deliberativa 
em 24 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5()11 Legislatura 
Presidência do Sr. Epitácio Cafeteira 

(Inicia-se a sessão às 14h 3cimin) 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) • De
claro aberta a presente sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, expectiente que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
OÁCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando ã revisão do Senado 
Federal aut6gralos da seguinte mattiria: 

SUBSlTTUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" ~7, DE 1991 

(NR 3.403192, naquela casa) 

"Dá prioridade de atendimento à 
clientela que especifica ti dli ·outras provi
dências." 

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art 1° Os portadores de deficiência ffsica ou 

mental, os idosos com idade Igual ou superior a sas
senla a cinco anos, as ges1antes, as lac1anteS, pes
soas acompanhadas com crianças de colo e apo
senlados por invalidez, terão atendimento prioritário, 
por meio de guichê preferencial, nas repartições pú
blicas a empresas concessionárias de serviços pú
bfioos, com tralamento individualizado que assegure 
atendimento imediato. 

Parágrafo Onico. É assegurada, em todas as 
instituições financeiraS, a. prioridade de atendimento 
à clientela a que se ré!Sre este artigo. 

Art 2" Nas repártiÇões oficiais, os processos, 
requerimentos, petições, ates1ados, declarações e 
demais documentos de interesse das pessoas a.que 
se refere o artigo anterior, devem ser carimbados 
com os dizeres 'tra1amento preferencial", devendo 
ter sua tramitação reduzida em um· tetÇO, relativa
mente ao tempo médio gasto para o processamento 
de cada espécie. 

Art 3" As empresas pOplicas de transporte, as 
concessionárias e pennissionárias de transporte co
lativo deverão manter placas em seu interior, em lo-

cal visfvel, orientando o seu passageiro. a ceder lu
gar ao portador de deficiência, Idoso e senhora ges
tante ou pessoa acompanhada de criança de colo 
que porventura entre no vafculo e este esteja com 
todos os seus assentos ocupados. 

Art 4° Os logradouros e banheiros pOblicos, 
bem como os ediffclos de usó pOblico, terão normas 
de construÇão, para efeito de licenciamento da res
pectiva edificação, baixadas pela autoridade compe
tente, destinadas a facilitar o seu acesso e uso pelos 
deficientes. 

Art 5° A União, os Es1ados e o Distrito Federal 
fiSCalízarão a controlarão o cumprimento desta Lei 
por intennédio dos órgãos que integram o Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor e aplicar-se-ão, 
no que couber, as sanções administrativas previstas 
nos arts. 56 a 59 da Lei n" 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. 

Art f1' O Poder Executiw regulamentará esta Lei 
no prazo de noventa cias a contar de sua pl.tllicação. 

Art 1" Esla Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . 

Art f1' Revogam-se as disposições em contrário .. 

PROJETO APROVADO PB.O SENADO . 
E REMETIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dá prioridade de atendimento à 
clientela que especifica, e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Os portadores de deficiência, os idosos 

com idade igual ou superior a sessenta e cinco 
anos, as ges1antes, as lactentes, pessoas acompa
nhadas de crianças de Colo terão atendimento priori
tário nos tennos desta Lel 

Art 2" As repartições pllblicas e empresas ccm
cessionárias de serviços pllblioos estão obrigadas a 
dispensar .. atendimento prioritário, através de servi
ços individualizados que assegurem tratemento dife
renciado e atendimento imediato à clientela a que se 
refere o artigo anterior. 

Parágrafo único. É assegurada, em todas as 
instituições financeiras, a prioridade de atendimento 
à clientela mencionada no art. 1°. 
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Art. ·s• As empresas públicas de transporte e 
as concessionárias de transporte colativo reservarão 
assentos devidamente identificados aos idosos, ges
tantes, pessoas acompanhadas de criança de colo e 
deficientes ffsicos. 

Art. 4° Os logradouros e banheiros públicos, 
bem como os edifícios de uso público terão normas 
de construção, para efeito de licenciamento da res
pectiva edificação, baixadas pela autoridade compe
tente, destinadas a facilitar o seu acesso e uso pelos 
deficientes. 

Art. 5" Os veículos de transporte colativo a se
rem produzidos a partir de 1993 serão planejados de 
fonna a possibilitar o acesso, a seu interior, de pes
soas portadoras de deficiência. 

§ 1° Os veiculas de transporte colativo em fa
bricação sofrerão alterações de modo a adaptar-se 
às exigências deste artigo. 

§ 2" Os proprielários de vefculos de transporte 
colativo em utilização terão o prazo de cento e oiten
ta dias, a contar da regulamentação desta Lei, para 
proceder às adaptações necessárias a permitir o 
acesso de pessoas deficientes. 

Art. s• A infração ao disposto nesta Lei sujeita
rá os responsáveis: 

I - no caso de servidor ou de chefia responsá
vel pela repartição pública, às penalidades previstas 
na legislação especllica; 

11 - no caso de empresas concessionárias de 
serviço público, a multa de Cr$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros) a Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzei
ros) por veículo sem as condições preyistas no art. 3". 

III - no caso das instituições financeiras, às pe
nalidades previstas no art. 44, incisos I, 11 e III da Lei 
n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Parágrafo llnlco- Às penalidades de que trata 
este artigo serão elevadas ao dobro no caso dEj rein
cidência. 

Art. 7" O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de sessenta dias contados de sua pu-
blicação. .• "--

Art. s• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. ; ' -- · 

Art. e• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 2 de dezembro de 1992.. -

Senador Mauro Benevkles, Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

"Art. 2Zl. ·······-················-··--····--··-········--
§ 1• O Estado promoverá programas de assis-

tê"ncia integral à saúde da criança e do adolescente, 

admitida a participação de. entidades não governa
mentais e obedecendo os seguintes preceitos: 

I - ······························-·-·····-·-······-·····-···-··· 
11- criação de programas de prevenção e aten-

dimento especializado para os portadores de defi
ciência ffsica, sensorial ou mental, bem como de in
tegração social do adolescente portador de deficiên
cia, mediante o treinamento para o trabalho e a con
vivência, e a facilitação do acesso aos bens e servi· 
ços coletivos, com a eliminação de preconceitos e 
obstáculos arquitetõnicos. 

§ 2° A lei disporá sobre normas de construção 
dos logradouros e dos edff!cios de uso público e de 
fabricação de vefculos de transporte colativo, a fim 
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência. 

• Art. 230 - A tamma, a sociedade e o Estado 
têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegu· 
rando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar. e garantindo-lhes o direi-
to à vida." · . . 

LEI N° 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE-1964 
- - .i. 

"Dispõe sobre a política e as Insti
tuições monetárias, bancárias e creditl
clas, cria o ConSelho Monetário Nacional, 
e dá outras providências. • 

· Art. 44 As infrações aos dispositivos desta lei 
sujeitam as instituições, seus diretores, membros de 
conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e 
gerentes, às seguintes penalidades, sem preju!zo de 
outras estabelecidas na legislação vigente: 

· I - advertência; 
11 -multa pecuniária variável; 
III - suspensão do exercício do cargo; 
IV - inabilitação temporária ou permanente 

para o exeroício de cargos de direção na administra· 
ção ou gerência em instituições financeiras; 

V - cassação da autorização de funcionamento 
das instituições financeiras públicas, exceto as fede
rais ou privadas; · 

VI - detenção, nos termos do § 7" deste artigo; 
VIl - detenção, nos .termos dos arts. 34 e 38 

desta lei. 

LEI N° 6.076, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consu
midor, e dá outlis providências. 
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Ar!. S6. As infrações das normas de defesa do 
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às se
guintes .sanções administrativas, sem prejuízo das 
de natureza civil, penal e das definidas em normas 
especificas: 

l-multa: 
11 - apreensão do produto; 
III - inutillzação do produto; 
IV - cassação do registro do produto junto ao 

órgão competente; 
V- proibição de fabricação do produto; 
VI - suspensão de fornecimento de produtos 

ou serviço; 
VIl - su5pensão tempõrária de atividade; 
VIII - revogação de concessão ou permissão 

de uso; 
IX - cassação de licença do estabelecimento 

ou de atividade; 
X -·interdição, total ou parcial, de estabeleci-

mento, de obra ou de atividade; 
XI - intervenção administrativa; 
XII -imposição de contrapropaganda. 
Parágrafo único. As sanções previstas neste 

artigo serão aplicadas pela autoridade administrati
va, no âmbito de sua atribuição,· podendo ser aplica
das cumulativamente, inclusive por medida cautelar 
antecedente ou incidente de procedimento adminis
trativo. 

Art. fil. A pena de. multa, graduada de acordo 
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 
a condição económica do fornecedor, será aplicada 
mediante procedimento administrativo, revertendo 
para o Fundo de que trata a Lei .n• 7.347, de 24 de 
julho de 1985, os valores cabíveis à União,' ou para 
os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao 
consumidor nos demais casos. 

* Artigo com redução determinada pela Lei n• 
8.656, de 21 de maio de 1993. 

Parágrafo único. A multa será em montante 
não inferior a duzentas e não superior a três milhões 
de vezes o valor da Unidade F:scal de Referência 
(UFIR), ou índice eCjüivatente que venha a substituí-lo. 

* Parágrafo único acrescentado peta Lei n• 
8.703, de 6 de setembro de 1993. · 

Art. 58. As penas de apreensão, de inutitização 
de produtos, de proibição de fabricação de produtos, 
de suspensão do fornecimento de produto ou servi
ço, de cassação do registro do produto e revogação 
da concessão ou permissão de uso serão aplicadas 
peta administração, mediante procedimento adminis
trativo, assegurada ampla defesa, quando forem 
constatados vícios, de quantidade ou de qualidade 

por inadequação ou insegurança do produto ou ser
viço. 

Ar!. 59. As penas de cassação de alvará de li
cença, de interdição e de suspensão temporária da 
atividade, bem como a de intervenção administrativa 
serão aplicadas mediante procedimento administrati
vo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor 
reinCidir na prática das infrações de maior gravidade 
previstas neste Código e na legislação de consumo. 

§ 1• A pena de cassação da concessão será 
aplicada à concessionária de serviço público, quan
do violar obrigação legal ou contratual. 

§ 2° A pena de intervenção administrativa será 
aplicada sempre que as circunstâncias de fato desa
conselharem a cassação de licença, a interdição ou 
suspensão da atividade. 

§ 3° Pendendo ação judicial na qual se discuta a 
imposição de penalidade administrativa, não haverá 
reincidência até o trânsito em julgado da sentença 

PS/GSE/117196 

Basma, 21 de junho de 1996 

Senhor Secretário, 
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetido à consideração do Senado Federal, o 
subs!ilutivo oferecido pela Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei dessa Casa n• 3.403, de 1992 (n• 
297/91, na origem), que *Dá prioridade de atendi
mento à clientela que especifica e dá outras provi
dências•. 

Atenciosamente, - Deputado Wilson campos, 
Primeiro Secretário. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O 
ex(lediente lido vai à pubticação. 

A Presidência recebeu Mensagem n• 188, de 
1996 (n• 572196 na origem), de 21 do corrente, pela 
qual o Presidente da República comunica que se au
sentará do País no dia 26 de junho de 1996, em visi
ta oficial à República do Paraguai, atendendo a con
vite do Presidente Juan Carlos Wasmony, a fim de 
participar das cómemorações dos trinta anos da Ata 
das Cataratas, de 22 de junho de 1966, que deu ori
gem ao Tratado éfe ltaipu. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM NO 188, DE 1996 
(III" fi72/96 na origem) 

Excelentrssimo Senhores Membros do Senado 
Federal, 
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Tentio a honra de dirigir-me a·Vossas Exce
lências para informá-los de que me ausentarei do 
Pafs no dia 26 de jtmho de 1996 para realizar visita 
oficial à República do Paraguai, atendendo a convite 
do Presidente Juan Carlos Wasmosy. 

2. A visita marcará a celebração dos trinta anos 
da ata das cataratas de 22 de junho de 1966, que 
deu origem ao Tratado de ltaipu, empreedimento 
conjunto que traduz a natureza especial de nossas 
relações com o Paraguai. 

3. A excelência e a crescente complexidade de 
nosso relacionamento com o paraguai, parceiro do 
Brasil no Mercosul e no país com o qual partilhamos 
extensa faixa de fronteira, justificam a presença do 
Chefe de Estado brasileiro naquele país vizinho em 
data simbólica para relações bilaterais. · 

Brasnia 21 de junho de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDeNTE (Epitacio Cafeteira) • A 
Presidência recebeu da Comissão de Educação os Pro
jetas de Decreto Legislativo n"s 187, de 1995, 10 e 21, 
de 1996, relativos a corcessões de serviços de radiodi
fusão que, por estarem com seus prazos de tramitação 
esgotados, foram incluídos na Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária do próximo dia 25, terça-feira. 

Os textos das matérias encontram-se publica
dos no Diário do Senado Federal e em avulsos, à 
disposição dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) • A 
fim de complementar a pauta da sessão deliberativa 
ordinária do próximo dia 27, quinta-feira, a Presidên
cia, não havendo objeção do Plenário (pausa), inse
riu na agenda o Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 54, .de 1993. 

A Presidência informa que o texto da matéria 
encontra-se publicado no Diário do Senado Federal 
e em avulsos, à disposição dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) • A 
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o 
Ofício n• S/59, de-1996 (n• 1838/96, na origem), en
caminhando, nos-termos da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado'·Federal, manifestação daquele ór
gão, relativa à solicitação do Governo do Estado da 
Bahia, para que possa contratar operação de crédito 
externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvi
mento Agrícola - FIDA, no valor de treze milhões e 
quinhentos mil direitos especiais de saque, equiva
lentes a dezanove milhões, quinhentos e vinte e oito 
mil, quinhentos e sessenta r-eais, em 31 de março de 
1996, cujos recursos serão destinados à implemen
tação do Programa de Desenvolvimento Comunitário 
da Região do Rio Gavião. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n• S/60, de 1996 (n°1.840/96, na origem), en
caminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, manifestação daquele ór
gão, relativa à solicitação do Governo do Estado de 
Sergipe, para que possa emitir Letras Rnanceiras do 
Tesouro do Estado de Sergipe - LFTSE, cujos recur
sos serão destinados ao giro da dívida mobiliária, 
vencível no segundo semestre de 1996. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.506, adotada 
em 20 de junho de 1996 e publicada no dia 21 do 
mesmo mês e ano, que 'altera a legislação do imposto 
de renda e da contribuição social sobre o lucro'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do arl 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão MF,lta in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

Titulares 

José Fogaça 
Roberto Requião 

João Rocha 
José Alves 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

GaSildo Maldaner 
Raviano Melo 

PFL 
Odacir Soares 
José Bianco 

PSDB 
José lgnácio Ferreira 

PTB 
José Eduardo Vieira Emilia Fernandes 

PSB 
Ademir Andrade Antonio Canos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira José Canos Aleluia 
Pedrinho Abrão Abelardo Lupion 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSCIPMN) 
Hermes Parcianello Edinho Bez 

Hugo Biehl 

José Aníbal 

Fernando Gabeira 

Bloco (PPBIPL) 
Wigberto Tanuce 

PSDB 
- - -

ldbiratan Aguiar 
Pv· . 
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PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 24-6-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 25-6-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 26-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 5-7-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 20-7-96 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a MecfKia Provisória no 1.5fJl, adotada em 20 de 
junho de 1996 e publicada no dia 21 do mesmo mês e 
ano, que "dispõe sobre rnecidas de fortalecimento do 
Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n°. 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Jader Barbalho 
Ney Suassuna 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

Pedro Piva 

Roberto Freire 

Epitacio Cafeteira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

RamezTebet 
Nabor Júnior 

PFL 
Freitas Neto 
RomeroJucá 

PSDB 
Jefferson Péres 

PPS 

PPB 
Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

rrtulares Suplentes 
B!ooo (PFUPTB) 

Inocêncio Oliveira.-_ José Carlos Aleluia 
Pedrinho Abrão . .. . Abelardo Lupion 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 
Gonzaga Mota Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 
Basmo Villani Odelmo Leão 

PSDB 
José Anlbal Ubiratan Aguiar 

PDT 
Matheus Schmidt Sflvio Abreu 

.PSB 
Fernando Lyra Alexandre Gardoso 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica est;;helecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

. Dia 24-6-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 25-6-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 26-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 5-7-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 20-7-96- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) • O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1 .508, adotada 
em 20 de junho de 1996 e publicada no dia 21 do 
mesmo mês e ano, que "concede isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição 
de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumen
tos. dispõe sobre período de apuração e prazo de 
recolhimento do referido imposto para as microem
presas e empresas de pequeno porte, e estabelece 
suspensão do IPI na safda de bebidas alcoólicas, 
acondicionadas para venda a granel, dos estabeleci
mentos produtores e dos estabelecimentos equipa-
rados a industrial". ' 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica asSim constiturda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

João Rocha 
.Júlio Campos 

Pedro Piva 

RomeuTuma 

SENADORES 

Suplentas 
PMDB 

Onofre Quinan 
Gerson Camata 

PFL 
Edison Lobão 
Jonas Pinheiro 

PSDB 
Coutinho Jorge 

PSL 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

rllulares Suplentas 
Bloco (PFUPTB) 

Inocêncio Oliveira José Cartas Aleluia 
Pedrinho Abrão Abelardo Lupion 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSCIPMN) 
Dilso Speraflco Marcelo Teixeira 

Bloco (PPB/PL) 
João Ribeiro Severino Cavalcanti 
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José Anlbal 

Sérgio Miranda 

PSDB 
Ubiratan Aguiar 

PCdoB 
AldoRebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o S1!gUinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 24-6-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 25-6-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 26-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibinclade 

Até 5-7-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 20-7-96- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.509, adotada 
em 20 de junho de 1996 e publicada no dia 21 do 
mesmo mês e ano, que "isenta do Imposto de Impor
tação e ·do Imposto sobre Produtos Industrializados 
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e 5" do arl 2• da Resolução n° 
1/89-CN, fica assimoonstitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

r.tulares Suplentes 

Gerson Camata 
Raviano Melo 

João Rocha 

PMDB 
Casildo Maldaner 
Nabor Júnior 

PFL 

José Agripino Maia 
José Bianoo 
Vilson Kleinübing 

PSDB 
José Roberto Arruda Coutinho Jorge 

PT 
Eduando Suplicy · Lauro Campos 

·- PTB 
Regina AssumpçíÍo José Eduando Vieira 

DEPUTADOS 

Trtulares Suplonlus 
Bloco (PFUPTB) 

Inocêncio Oliveira José Carlos Aleluia 
Pedrinho Abrão Abelando Lupion 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Pedro Navais Roberto Valadão 

Bloco (PPBIPL) 
Jorge Tadeu Mudalen Augusto Farias 

José Anfoal 

Fernando Gabeira 

PSDB 
· Ubiratan Aguiar 

PV 

PT 
Sandra Starting Nilmário Miranda 

De acondo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 24-6-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 25 -6-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 26-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 5-7-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 20-7-96- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - So
bre a mesa, offcios que passo a ler. 

São lidos os seguintes: 

OFICIO N•164196 

Brasfiia, 18 de junho d~. 1996 

Senhor Presidente, .:· 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os senhores Deputados Fernando Lopes e 
Wolney Queiroz para integrarem, na qualidade de 
membros Titular e Suplente, respectivamente, e em 
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado 
SHvio Abreu, a Comissão Mista do Congresso Na
cional destinada a apreciar e dar parecer sobre a 
Medida Provisória n• 1.504, de 13 de junho de 1996, 
que "Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro 
Nacional- NTN destinados a aumento de capital do 
Banco do Brasil SA., e dá outras providências•-

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Matheus 
Schlmdt, Lfder do PDT. 

OF/GABIIIN° 416 

Brasfiia, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados lvandro Cunha Uma e Marisa Serrano 
para integrar, respectivamente na qualidade de Trtu
lar e Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n• 1-477, de 5 de 
junho de 1996, em minha substituição e do Deputa
do Geddei Vieira Uma. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração ..-apreço. 

Deputado Michel Temer - Lfder do bloco 
PMDBIPSDIPSUPSCIPMN. 
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OF!GABifiN• 419 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Antônio do Valle e Oscar Goldoni para 
integrar, respectivamente na qualidade de Trtular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.466, de 5 de ju
nho de 1996. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. 

Deputado Michel Temer, Uder do bloco 
PMDBIPSD/PSC/PMN 

OF/GABIIIN" 420 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação aos 

Deputados Elcione Barbalho e Confúcio Moura para 
integrar, respectivamente na qualidade de Titular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.467, de 05 de ju
nho de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Geddel Vieira Lima. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. -Deputado Mlc:hei 
Temer- Lfder do bloco PMDBJPSDIPSI..JPSOPMN. 

OF/GABIIIN° 421 

BrasOia, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Noel de Oliveira e Roberto Paulino para 
integrar, respectivamente na qualidade de Trtuiar e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.468, de 05 de ju
nho de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Geddei Vieira Lima.. 

Na oportunidade ,renovo a Vossa Excelência 
protestos de oonsidefação e apreço.- Deputado Mlchel 
Temer- Lfder do bloco PMDBIPSDIPSI.JPSCIPMN. 

OF/GABIIIN° 422 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Antônio Brasil e Marcelo Teixeira para in
tegrar, respectivamente na qualidade de Trtular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.469, de 5 de ju-

nho de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Geddel Vieira Uma. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Líder do Bloco PMDBJPSDIPSI.JPSCIPMN. 

OF/GAB/1/N" 423 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dds 

Deputados Gonzaga Mota e Pedro Novais para inte
grar, respectivamente na qualidade de Titular e Su
plente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n• 1.471, de 5 de junho 
de 1996, em minha substituição e do Deputado Ged
del Vieira Uma. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Lfder do Bloco PMDBIPSDIPSI.JPSCIPMN. 

OF/GAB/IIN° 424 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicaçãõ dos 

Deputados Alberto Goldman e Mauri Sérgio para in
tegrar, respectivamente na qualidade de Titular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.472, de 5 de ju
nho de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Geddel Vieira·uma 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSI.JPSCIPMN 

OF/GAB/I/N° 425 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Anãé Puccinelli e Zaire Rezende para inte
grar, respectivamente na qualidade de Trtuiar e Suplen
te, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a 
Medida Provisória n" 1.473, de 5 de junho de 1996, em 
minha substituição e do Deputado Geddel VIE!ira Uma 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de considemção e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Líder do Bloco PMDBIPSOIPSI.JPSCIPMN. 

OF/GAB/IIN° 426 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Marcelo Barbierí e Zaire Rezende para 
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integrar, respectivamente na qualidade de Titular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.474, de 5 de ju
nho de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Geddel Vieira Uma. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Michel 
Temer, Uder do Bloco PMDB!FSDIPSLIPSCIPMN. 

OF /GABniN• 427 

Brasllia, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Rita Camata e Saraiva Felipe para inte
grar, respectivamente na qualidade de Titular e Su
plente, a comissão destinada a emitir parecer sobre 
a Medida Provisória n• 1.475, de 5 de junho de 
1995, em minha substituição e do Deputado Geddel 
Vieira Urna. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência prO
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Uder do Bloco PMDB!FSDIPSLIPSCIPMN. 

OF/GABniN• 428 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Antônio do Valle e Dilson Sperafico para 
integrar, respectivamente na qualidade de Titular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.476, de 5 de ju
nho de 1996, em substituição e do Deputado Gedel 
Vieira Lima. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado, Mlchel 
Temer, Uder do bloco PMDB!FSDIPSL.IPSCIPMN. 

OF/GABII/N° 429 

: .. · · Brasflia, 21 de junho de 1996 
.:.T 

Senhor Presídente, 

Comtmico a Vossa Excelência a indicação das 
Deputadas Rita Camata e Elcione Barbalho para in
tegrar, respectivamente na qualidade de titular e su
plente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n• 1.478, de 5 de junho 
de 1996, em minha substituição e do Deputado Ged
del Vieira Lima. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Uder do Bloco PMDB!FSDIPSL.IPSCIPMN. 

OF/GAB/N° 430 

Brasflia, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados José Aldemir e Emerson Olavo Pires, 
para integrar, respectivamente na qualidade de Titu
lar e Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Mediqa Provisória n• 1.479, de 5 de 
junho de 1996, em minha substituição e do Deputa
do Geddel Vieira Lima. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado Ml
chel Temer, Líder do bloco PMDBIPSDIPSLJPMN. 

OF/GABIN° 431 

Brasflia, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Zaire Rezende e Nestor Duarte para inte
grar, respectivamente na qualidade de Titular e Su
plente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n• 1.480, de 5 de" junho 
de 1996,. em minha substituição e do DeputadC> Geei
dei Vieira Urna. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Lfder do Bloco PMDB!FSDIPSL.IPSCIPMN. 

OF/GABniN• 432 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Alberto Goldman e Gonzaga Mota para 
integrar, respectivamente na qualidade de Titular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.481, de 5 de ju
nho de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Geddel Vieira Uma. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel 
Temer, Lfder do Bloco PMDB!FSDB!FSLIPSCIPMN. 

OF/GABII/N° 433 

Brasma, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Saraiva Felipe e Remi Trinta para inte
grar, respectivamente na qOalidade de Titular e Su
plente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n• 1.482, de 5 de junho 
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de 1996, em minhà.substituiÇão e do Deputado Ged
del Vieira Lima. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Michel 
Temer, Líder do bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN. 

OF/GAB/IIN2 434 

Brasnia, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Aloysio Nunes Ferreira e Moreira Franco 
para integrar, respectivamente na qualidade de Titu
lar e Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n• 1.483, de 5 de 
junho de 1996, em minha substituição e do Deputa-
do Geddel Vieira Lima. · 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Michel 
Temer, Uder do Bloco PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN. 

OF/GAB/IIN2 435 

Brasflia, 21 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Paulo Rltzel e Aníbal Gomes para inte
grar, respectivamente na qualidade de Titular e Su
plente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre Medida Provisória n• 1.484, de 5 de junho de. 
1996, em minha substituição e do Deputado Geddel 
Vieira Lima. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Michel 
Temer, Uder do Bloco PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN. 

O SR. PRESIDEm:E (Epitacio Cafeteira) -Se
rão fettas as substituições solicitadas. 

Passa-se à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAIL (PFL - AM. Pro

nuncia o seguinte qiscurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, St4s e Srs. Senadores, o comércio 
importador da Zornr Franca de Manaus vem enfren
tando dificuldades de tal monta que está reduzindo o 
seu nível de atividade. A classe empresarial naquele 
local sentiu a necessidade de um novo modelo de 
desenvolvimento comercial capaz de aproveitar as 
oportunidades que surgem no mercado brasileiro. 

Tendo em vista essa realidade, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de· Manaus acaba de enviar uma 
carta com o N° 222/96, no final do mês de maio de 
1996, ao aluai Superintendente da Zona Franca de 
Manaus, sugerindo medidas, encaminhando propos-

tas, no sentido de fortalecer esse comércio atacadis
ta. E, por outro lado, acentua a conquista no varejo 
do segmento de produtos mais sofisticados, produ
tos esses que i rã o aluar sobre o consumidor de 
maior nível de renda. 

Foi por essa razão - uma vez que tenho sido 
um defensor assíduo dentre tantos da Zona Franca 
de Manaus e de seu potencial - que resolvi trazer ao 
conhecimento da Casa este documento. Muito bem 
elaborado, ele aponta caminhos e indica soluções. 

Entende o Presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Manaus, que me enviou cópia desse ex
pediente, que a redução do poder do comércio im
portador da Zona Franca ocorreu com um acentuado 
declínio em seu nível de atividades, com reflexos no 
turismo local. 

A partir daf, cita as seguintes informações do 
ano de 1989 a 1995: a quantidade de turistas brasi
leiros registrados na hotelaria classificada de Ma
naus decresceu em 24,3%; o número de pernoites 
na hotelaria caiu em 26,7%; as saídas de passagei
ros pelo Aeroporto Eduardo Gomes diminuíram em 
32,3'l'o. As taxas de ocupação dos hotéis, o volume 
de importações do comércio, o formulário de Decla

. ração de Bagagem Acompanhada, tudo isso de-
monstra a dificuldade que ocorreu no ambiente da 
Zona Franca de Manaus. 

Por isso mesmo, fazem propostas com a se-. 
guinte titulagem: a) fomento ao comércio atacadista. 
A partir daí, desdobram-se os ttens: aprimoramento 
do corredor de importações; agilização do entrepos
to internacional da Zona Franca de Manaus; a se
guir, fazem a agilização da internação de mercado
rias; no item 4 se reportam à promoção do pólo ata
cadista da Zona Franca de Manaus; e, na letra b, 
tratam do fomento ao comércio varejista. 

Entendem que está na hora de transformar Ma
naus em importante centro de eventos, em criar um 
bureau de captação de eventos, um centro de con
venções, vendas pelo reembolso postal, bagagem 
acompanhada. 

Além disso, Sr. Presidente, na alínea c, as pro
postas gerais desdobram-se em dois itens: 

- a criação, na Suframa, de um departamento 
de apoio à atividade comercial; 

-a formação de recursos humanos. 

A importância do documento é grande, Sr. Pre
sidente, que até me permito requerer que V. Ex" 
faça a inclusão no texto do meu discurso, como se o 
tivesse lido integralmente. 

Quero concluir dizendo que mais uma vez está 
sendo demonstrado que se busca uma alternativa 
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para aquela área, no sentido de não mais se ter a 
Zona Franca de Manaus no cenário internacional e 
nacional como mero entreposto de mercadorias ou 
de maquiagem de produtos. 

De modo que é com essa convicção e com 
essa esperança de que teremos uma realidade 
maior que, tão logo esse discurso seja publicado no 
Diário do Congresso Nacional, eu o farei chegar ao 
conhecimento do Secretário de Desenvolvimento 
Regional, para as providências que foram pedidas à 
Superintendência da Zona Franca de Ma naus. 

SEGUE DOCUMENTO A QUE SERE
FERE O SENADOR BERNARDO CABRAL: 

CARTA N' 222196- PRESo'COLM 

Manaus. 22 de maio de 1996 

Ao 
Dr. Mauro Ricardo Machado Costa 
MO. Superintendente da Zona Franca de Manaus 
Nesta 

5enhor Superlnten<:lante, 
Ao cumprimentar V. Ex.1, desejando-lhe êxito em sua ad

ministração na Suframa, .a CAma'ra de Dirigentes Lojistas de Ma
naus- COLM, como demonstração de seu interessa em partldpar · 
ativamente do processo de reestruturação desse modelo de de-
senvolVImento, encaminha a vossa apreciação um conjunto de 
propostas destinadas a revigorar o oomérdo Importador da Zona· 
Franca de Manaus, dancto-lhe uma configuração mais adequada 
ao novo ambiente economioo desta reglao. 

Inicialmente, é importante ressaltar a frágil participação que 
o comércio importador tem tido na agenda da polftlcas de desen· 
volvimento regional. As ações de fomento ao comércio têm ficado· 
restritas à definição do quantitativo de importações e ao controle 
das cotas, que historfcamtJCrte eram suficientes para a expansão 
dessa atlvldac:le produtiva. Atualmente, os efeitos da redução da 
margem de proteção da RIQião na comercialização da produtos 
importados exigem polllicas capazes de propiciar mudanças es-
truturais. Nesse contexto, a CDLM pretende posicionar essa ativl· 
dade produ1iva no centro 00 debate sobre a reestruturação da. ZFM. 

Com o aumento do v.w de abertura da economia brasilel· 
ra, iniciada em 1990, o cotllérclo da ZFM perdeu Importantes van
tagens competitivas. A rBitJção significativa e generalizada das 
tartfas do imposto de Importação, associada à'eliminação de bar
reiras não-tarifárias, estii'T'Uiou a entrada de mercadorias estran· 
gelras no mercado b~IE!irD. com a redução do custo de Importa· 
ção, diminuiu o diferencial de preço favorável ao comércio da 
ZFM, afetando drasticamente a sua capacidacla de atração do tu· 
rismo de compras. Situaçto que fof agravada com o Incremento 
do turismo de brasileiros :DO exterior, resultado da sobrevaloriza· 
ção cambial e da disponlbiidada de finandamento externo para 
viagens Internacionais- com taxas de juros inferiores às vigentes 
no Pars.. 

Com a redução do poder de atraçào do comércio Importa
dor da ZFM, ocorreu um acentuado dectrnio em seu nível de atlvl· 
dadas, com reflexos no 'lllrismo local, como demonstram as se
guintes infonnações referantes ao período 1989195: 

a} a quantidade de klrlstas brasileiros registrados na hote
laria classificada de Manaas decresceu em 24,3%; 

b} o nUmero de pernoites nà hoteiSria élássificada cálu em 
26.7%; 

c) as sardas de passageiros pelo Aeroporto Eduardo Go
mes dlminurram em 32,3%; 

d) as taxas de ocupação dos hotéis de quatro e cinco es-
trelas ciminufram, respectivamente, de 69,2% e 88,8% para 
49.~k a 55,2%. COnsiderando a totalidade dos estabelecimentos de 
hospedagem dassiflcados, essa taxa passou de 66,7% para 45%. 

Em 1986 ficaram em 91,8% e n,1%.; 
e} o volume de importações do comércio, em tennos reais, 

diminuiu em 1 SOlo, mas as vendas para turistas regrediram em 
40,1o/o. como resultado, o consumidor local passou a absorver 
cerca de 68,6% das Importações comerciais; 

f) o fonnulário Declaração de Bagagem Acompanhada 
{DBA) -em 1995, foi preenchido por apenas 14,2% dos passagei
ros embarcados no Aeroporto Eduardo Gomes; 

g) ocorreram modiftcações no •mix" de compras dos turis-
tas. As saídas como bagagem acompanhada de videocassete e 
televisor foram reduzidas em 79,6% e 39%, respectivamente. Ou
tros produtos. no entanto, tiveram as suas vendas incrementadas. 
caso do fac..símlle {a partir da 1993, 20,9% ao ano) e telefone 
sem flo (entre 1989195, cresceram em 162%). 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus entende que a 
-superação desta crise passa, necessariamente, por um processo 
de reestruturação e ajustamento do comércio Importador, criando 
um novo contexto no qual possa se inserir competitivamente no 

_mercado. Uma das alternativas consiste no fortalecimento da ati· 
vtdade atacadista, através da mecanismos facilitadores da lntar· 
nação de mercadorias e do atendimento de pequenas ~·Í'nédias 
empresas. O varejo deve ser moldado a uma estrutura de marca· 
do que exige novos estfmulos para o turismo da compm.s em Ma· 
naus, pois os do passado, como efetto da abertura da economia, 
estão ultrapassados. 

A principal estratégia para revigorar o comércio impor1ador 
da ZFM consiste no fortaledmanto do atacado, tra,nstonnando a 
região em Importante centro comercial distribuidor de produtos es
trangeiros para o resto do Brasil a países vizinhos. Estão disponf· 
veis vários mecanismos institucionais e empresarfals que faali1am 
o aproveitamento dessa oportunidade de mercado. Nas duas Uttl· 
mas décadas, as empresas adqulri~m enorme experiênda Inter
nacional, fonnando ampla rede de fornecedores a representantes 
no exterior. Ademais, existem dois outros. fatores-chaves para ala· 
vancagam da atlvidade atacadista: o EISOLF - Entreposto lnter· 
nacional da Zona Franca de Manaus e o Corredor da Importações 
- mecanismo tributário que reduz o ICMS na internação de mer
cadorias. 

. No comércio varejista, é óbvio que o seu reaquecimen· 
to dependa do incremento do turismo de brasileiros na re· 
glão. Sua atuação deve priorizar dois segmentos de marca· 
do: de eventos e de produtos sofisticados. O primeiro, depen~ 
de da construção de um ambienta propício à captação da even· 
tos (congressos, seminários, convenções etc.). O outro, eXige 
alterações no processo de safda de mercadorias como baga· 
gem acompanhada, de modo a viabilizar a aquisição de produ
tos mais sofisticados - o diferencial de preço em relação ao 
resto do Pafs possibilitará a absorção do custo da passagem 
aérea para Manaus. Outra alternativa reside na expansão das 
vendas para o consumidor tocai, que já absolVe cerca de 68% 
das mercadorias Importadas. 

As medidas propostas pela ca.mara da Dirigentes Lojis-
tas de Manaus, a seguir dlsaimi•c:tas. foram construfdas nessa 
visão mercadológica e estimuladas pela necessidade de Incluir a 
aUvldade comercial no contexto do planejamento regional. 
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A- FomentO ao Comércio Atacadista 
1. Aprimoramento do 'Corredor d8 Jmportaçdoo 
Consiste no diferimento do ICMS Incidente sobre as opera

ções da mercadorias estrangeiras para a ocaslão da sarda do es-
tabelecimento importador, quando gera um crédito fiscal presumi
do de 6% - calculado sobra o valor da operação. Atualmenta. é a 
principal vantagem competitiva do comércio Importador atacadis
ta, ao pem~itlr um Importante cliferendaf de custo tributário entre Ma~ 
naus e o rasto do Pais. São propostas as seguintes modificações: 

a. situação atua/ 
• crédito fiscal presumido de 6%: 
* as mercadorias somente podem gozar dessas vantagens 

tributárias se Importadas por esse regime especial de JCMS. A&
sim, os tributos federais são pagos na entrada das mercadorias 
na Zona Franca de Manaus. 

b. situação desejada 
* crédito fiscal de 8% - retomo ao estabelecido na Lei n2 

2.084191, que criou o COrredor de lmportaçOas; 
• permissão para que as mercadorias importadas pelo De

creto-Lei n 11 288167 possam ser transferidas para esse regime es
pecial de ICMS quando da Internação da mercadoria - retomo à 
situação permitida pala Lei 011 2.084191; 

* atendido essas moditicações no •corredor de importaçõ
es-, soll!:ita-se que a SUfmma credita na cota da importação da 
empresa o valor da mercadoria kttarrtada. com basa nos preços 
de ingresso na Zona Franca de Manaus. como as lntemações de 
m<m:adorias pagam lmpos!OS federais Idênticos àqueles lnciden-. · 
tes no rasto de Pars, é justo que nAo sejam lncturdas nas cotas de · 
importaçOas daS empresas.. 

2. Agilização do EIZOF 
O Entreposto lntamaciooal da Zona Franca do Manaus (EI· 

ZOF), criado pela Pcxtarla lntannlnlstorial MEFP/SDR 02192, é um 
regime adUaneiro especial que permite o depósito de mercado
rias estrangeiras e nacionais, lndusive as produzidas na Zona 
Franca de Manaus, com suspensão do pagamento de tributos e 
sob controle fiscal. Para que se transforme em importante tator 
de competitMdade do pólo atacadista.. a COL realiza as sagufntBS. 
propostas: 

a) criar o Conselho de Usuários do EIZOF, de medo a per
mitir a partidpaçãc da da.sse empresarial na definição de suas 
políticas, estratégias e mecanismos operacionais; 

b) roallzar uma anális<t dos procedlmontcs adotados para 
as entradas e saídas de mercadorias, visando aumentar a afldên
cia desse entreposto aduaneiro; 

c) roestudar o projeto de lmplantaÇAo do EIZOF em suas 
instalações definitivas, vfsando reduzJr os Investimentos previstos 
e permitir o uso lmeclato dos tsíranos petas empresas Interessa- · 
das em construir os seus. ga1~ para o armazenamento das 
mercadorias Importadas. :. .; _ 

d) na Impossibilidade do ampllaçAo da capacidade do ar
mazenagem e da eftciêndã:"'da ElZOF, a classe empresarial pro
põe a criaÇão de 001 novo entreposto aduaneiro controlado por 
um consórcio local, no molde dos eXIsten1es no resto do país. 

3. Aglllzaçilo da fntemaçilo da Mercadorias 
A agilização do processo de Internação da mercadorias é 

fundamental para o fomento do comércio atacadista. Diante disso, 
são reaUzadas as seguintes sugestões: 

a) central da Serviços: pelo quantidade do órgAosqua par
ticipam, do processo da Internação do men:adorlas, é lmpor1anto 
concentrá-los ospocialmonte. caso as lnstolaç6os daflnlllvas do 
EIZOF não sejam construfdas no curto prazo .. propOe-se que a 
central da Serviços seja Implantada em local provisório situado 
no Porto de Manaus. 

b) Aprimoramento dos Mecanismos de lntamaçãc: a pro
posta é que a Suframa, em conjunto com os órgãos que partici
pam do processo de internação, estuda as alternativas para a re
dução dos tramitas burocráticos existentes no processo de Inter
nação de mercadorias. O ideal é que ocorra em até 24 horas após 
o processo de comercializaÇão. 

4. Promoção do P6/o Alacadisla da ZFM 
Aumentada a capacidade competitiva de Manaus no co

mércio atacadista, numa fase inicial através do aprimoramento 
dos instrumentos tributários e a melhoria daS condições intra-es
truturais, é fundamental estimular a concentração em Manaus de 
elevada quantidade de empresas atacadistas, com ênfase nos 
distribuidores das principais marcas intemadonais. 

Assim, a COLM propõe a criação da um Grupo de Traba
lho, com a participação da Suframa, o Governo do Estado e clas-
se empresarial, que defina e a acompanhe politicas e estratégias 
destinadaS ao fomento do comé~ atacadista importador da 
ZFM. inclusive quanto à sua promoção. Esta deve ser realizada 
de forma a motivar capitais nacionais e lntemaclonais a investir 
nessa ativktade comeràal na ZFM e a clwlgar o pólo atacadista 
no Brasil e pafses amazOnlcos. 

A classe empresarial assuma o compromissos de munidar 
o Grupo de Trabalho com lnfonnaç6es: preço das mercadorias no 
exterior, custo dos transporta, prazo de entrega, prindpais empre
sas atacadistas no exterior, produtos que ofertam etc. Pam a im
plementação do processo de promoção, comprometa-se em man-. 
ter uma central de apoio ao pólo atacadista, visando fornecer ln
fonnaç6es aos interessados em comprar em Manaus (através de 
slstema telefOnlco grátis. manuais sobra internação da mercal:fo
rlas. catálogos dos produtos ofertados a outros instrumentos da 
apoio ao varejista). 

B- Fomento ao Comén:lo VareJiotll 
1. Transtormaç4o ds Msnaus em Importante centro de 

EVBntos 
Para o allllento do 11uxo turfslfco nacional para Manaus, 

uma estratégia inportante consiste no aproveitamento do diferen
cial que possui a região no mercado brasileiro: a Integração do 
ecoturfsmo com o turismO de compras de produtos Importados. 
Para o alcanCe dessa segmento da mercado é inpcrtante criar 
condlçOes que banSfonnem Manaus em inportante cenb'O de 
eventos. São realizados os seguintes pleitos: 

a) Criar um Buraau de CGp1ação da Evont<>s 
Apesar dos deftcil!nclas oxlstontes na lntra-ostrutura tur!stl· 

ca de Manaus. é possrval aumentar de foona substancial a quan
tidade de congressos, semlnárkls a convenções nela realizados. 
aproveitando a capaddade ociosa atualmente existente na rede 
hoteleira local. Para oporodonallzar essa ostratéglo, a CDLM pro
põe a instalação da um Bureau da captação da Eventos, que, a 
partir do mapeamento daSSOS allvldadas, procuro criar vantagens 
iocaclonols para roallzá~oS om Manous (rodtlção no preço das 
passagens aéreas e dos CtJstos fixos do avento, promoção de atl
vldades CtJiturals etc). 

b) centro de ConvonçOeS 
Como a capacidade do captação da eventos da maior por-

. ta é lilnltada, pelo ausência de locais para roaliZá-los- o Tropical 
Hotel possui o monopólio dossas lnstala\)11es - propõe-se que a 
SU!rama, S<Jdam, Gowmo do Estado a entidades da classe real~ 
zem esforços no sentido da implantar em Manaus lJ11 centro de 
ConVG11çllos. 

2. Vendas Pelo Reembolso Posta 
As Importações de mercadorias através do Regime de Tri

butação Simplificado aplicado às remessas postais e encomendas 
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aéreas, devàm ser pennltidas à Zonas Franca de Manaus. Em 
condições ldênUcas àquelas realizadas do exterior para o Bra
sil. deveria ser autorizada a sua utilização pelas empresas locaM 
llzadas em Manaus. Inclusive aproveitando a estrutura do El· 
ZOF - que serta autorizado a Internar mercadorias pelo 
reembolso postal. Apesar da reduzida capacidade competltl· 
va do comércio varejista de Manaus nas vendas Ertravés dos 
Correios, é Importante não restringir o seu uso pelo comércio 
local. 

3. Bagagem Acompanhada 

Para atender ao marcado formado pelos consumidores de 
renda mais elevada, é necessário criar novas formas de operaclo
nallzaça.o da bagagem acompanhada. Com o contlngendamento 
das lmportaçiles comerdals da Zona Franca de Manaus, essa 
madlda não alalará o volume global das compras do comérdo no 
exterior e permitirá o atmanto da arrecadaçlo da tributas federais 
- confonno a seguinte proposta: 

a) slluação aluai 
• cota indívlduai de US$2.000,00 (dois mi dólares); 
• cola de casal de US$ 4.000,00 F.O.B. (quatro mU d6-

lares); 
• manutenção do até US$ 500 F.O.B. (quinhentOS dói0!8S) 

como limtre para lsençlo de quantidade, dasdo quo não configure 
salda para comordalmçllo. 

b) situação desejada 
• manutonção do at6 US$ 500 F.O.B. (qul-ntoo dólares) 

como !Imite para Isenção ·de quantld-. doseio que não contlgum 
salda para comordalzaçAo; 

• cota Individual de US$ 2.000,00 F.O.B. (dois mH dólares), 
pam sarda sem nenhum pagamento de tributos; 

• cota do casal do US$ 4.000,00 .F.O.B. (qualro mU dóla· 
re9). para safda sem nentl.lm pagamento de tributos; 

• acima da cola Individual ou do casal até US$ 8.000,00 
F.OB. (oito mR dólarBs), poderá sair uma unidade de até 1rés 
"""""dorlos dHoroocladas mediante o pegamento de 20% da aH· 
quo1ll do Imposto de lmpor1Bç4o. 

c-Poopostas Gerais 
1. Cdaçilo na Sutmma cl8 um DopaitBmtJnto ds Apoio à 

AIMdadeComtm:lat 

Considerando a necessk'acla de desanwtver poiCticas e 
estratégias destinadas à atMdade oomOR:Ial, a dasso ompresorlal 
pmpõo que na reoslruluração dessa agênda do desenvalvlmon1D 
seja criado um departamento que mallze estudos e ~""'QUisas o 
operacionalize as ações destinadas ao lorlaloclmento dessa o!M
-produUva. 

2. Fotmaç/It>_d9 R9CIIf90S Humanos 
A P~~ na lormulaç4o do um amplo programa 

da fonnaçêo de rveucsos humanos para os setores comercial e 'flt.. 
liotico, oom a plll1iclpaç4o das onlldacles de classe, SUirama, Se-
!Jrao o do Govomo do Estado. · 

A camara do Ol~gentes Lojlslas do Manaus, ao aprason
tar essas propostas do ajuste do comércto importador local, ma
filma a sua postura d9 participar ativamente do processo de 
reestrub.lraçAo desse modelo de dasenvoMmanto. Seus mem
bros entendem que o fortalecimento do comércio importador 
exige novaa ostraMglas de atuação capazes de posldoná-lo 
tolr81amonla na nova estrutura produtiva da Zona Franca· do 
Monous. 

Co-onl9, D«Jro -- Braga, Prasldonta da 
CDLM. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - V. 
Ex" será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
me Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA {PFL-AL. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, a minha in
tenção era fazer um pronunciamento baseado nas 
pesquisas e estudos promovidos pela ONU e aper
feiçoados pelo IPEA com relação à posição do Brasil 
no contexto mundial e comentar o excelente progra
ma •caminhos para o Brasil", produzido pela Rede 
Globo de Televisão com bases nesses dados. 

No entanto, deparo-me com fato ocorrido em 
meu Estado, sobre o qual não poderia deixar de fa
zer um registro e de lamentar o ocorrido. Alagoas, 
um· Estado de uma bela tradição, que se esforça 
para se colocar entre os Estados que podem e de
vem crescer, sofre mais uma tragédia: o lamentável 
assassinato do empresário Paulo César Farias e de 
sua companheira. 

Não pretendo fazer o necrológio de Paulo Cé
sar Farias, mas, desta tribuna. não posso deixar de 
lamentar o episódio. Não quero, nem poSso, nem 
devo julgar ou analisar o que fez ou deixou de fazer 
o Sr. Paulo César Farias. Mas, nesse meu registro, 
tenho de reconhecer que o Paulo César Farias era 
um homem querido da sociedade alagoana, bem re
lacionado, que deixa vários amigos consternados 
com esse bárbaro assassinato. Todos nós, em Ala
goas, lamentamos. porque sabemos que Paulo Cé
sar era um homem polêmico, mas era também um 
homem de fácil trato, que não tinha um inimigo em 
Alagoas. · 

Os fatos por ele vivenciados no perfodo do Go
verno do Presidente Fernando Collor o tomaram co

. nhecido nacionalmente, mas isso não afetou o bem
querer que muitas pessoas mantinham por ele em 
Alagoas. Lamentamos o que ocorreu e espero que 
Alagoas seja lembrado como um Estado que quer 
ser progressista e não como um Estado em que 
ocorrem latos lamentáveis como este. 

Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores 
venho hoje à tribuna para· fazer um comentário ' • 
a· divulgação pela ONU do fndice de Desenvolvin '"' · 
to Social, que adquiriu uma nova dimensão no Bra 
sil, depois do estudo realizado para essa instituição 
pelo IPEA. A série periódica sobre dados ~mo ex
pectativa de vida, nrvel de escolaridade, e renda per 
cap1ta const~ura um ydro estático da realidade 
social lUe, no caso do Brasil, sempm foi extrema
mente adverso, sobretudo pela constatação invariá-
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vel de que· possu fmos, um dos piores desempenhos 
mundiais em matéria de concentração de renda. 

Este ano, pela primeira vez, tivemos uma visão 
dinâmica de nossos problemas que, sem dúvida, 
continuam muito graves. Mas tomamos conhecimen
to, ao mesmo tempo, de profundas e significativas 
mudanças oconridas nos últimos 20 anos, que estão 
mudando a nossa configuração social e económica. 
Já é possível avaliar as conseqüências do aumento 
da expectativa de vida, do declínio da taxa de fecun
didade e do crescimento demográfico, aliadas ao de
créscimo da mortalidade infantil, além de importan
tes mudanças nos movimentos populacionais. Sob 
esse último aspecto, vale assinalar a diminuição da 
migração tradicional dos pequenos para os grandes 
centros urbanos, o que fez com que tenha diminuído 
a taxa de crescimento e expansão das grandes 
áreas metropolitanas. Há uma notória valorização de 
cidades do interior, onde a qualidade de vida atinge 
padrões razoáveis e, em algumas áreas, até mesmo 
de excelência. 

Nada, no entanto, ficou mais claro do que a as
simetria regional bo asileira, um assunto que interes
sa particularmente ao Senado, responsável constitu
cionalmente pelo equilfbrio federativo. 

Pareoe que superamos de vez o conceito de 
"Belfndia", popularizado pelo economista Edmar Sa
cha, assunto que, por sinal, já tinha sido abordado 
com notável perspicácia pelo sociólogo francês Jao
quP..s Lambert, quando, na década de 60, teve enor
me popularidade seu clássico "Os Dois Brasis". 

Quero ressaltar, no entanto, que os números 
divulgados por, virtualmente, todos os jornais brasi
leiros não deram a todos nós a exata noção dessas 
transformações, servindo mais aos especialistas 
que, no recesso do mundo acadêmico, se encarre
gam de buscar explicações e razões para a realida
de brasileira contemporânea, traduzindo-a como re
sultante de nossa própria evolução histórica. Coube 
à Rede Globo, com a audácia criativa de seu Depar
tamento de Jornalismo, traduzir, de fonna eloqüente 
e ao mesmo tempo ácessfvel, o significado dinâmico 
de~as mudanças: Numa série de. seis pequenas e 
antológicas reportagens, que foram ao ar na última 
semana, com o trtulo· de •caminhos do Brasil", foi 
possl\rel a milhões de espectadores em todo o País 
ente!Jder o significado profundo desse novo Brasil 
que se delineia neste fim de século. 

Sem descurar dos aspectos negativos que ain
da nos angustiam e numa linguagem visual que to
dos. puderam entender, a equipe profiSSional da 
emissora conseguiu o milagre de transformar um as-

sunto árido e técnico numa verdadeira antologia di
dática de nossos problemas. É, Sr. Presidente, uma 
demonstração incontestável de competência profis
sional, aliada a uma beleza plástica sem compara
ção. O poder de síntese da série honra os profissio
nais do jornalismo da Rede Globo. 

Os que foram capazes de concebê-lo, de reali
zá-lo e de dar um incontestável tratamento jornalísti
co ao assunto, merecem o nosso aplauso e fazem 
jus ao nosso reconhecimento. As imagens e o texto 
são incomparáveis, como expressão de sr ntese ex
plicativa. Têm o dom de resenhar a realidade bras~ 
!eira, com uma capacidade didática que nenhum tra
tado sociológico seria capaz de compendiar com 
tanta criatividade, competência, rigor e riqueza de 
detalhes. 

Sem dúvida alguma, ficamos devendo à Orga
nização das Nações Unidas essa iniciativa que vem 
se repetindo há alguns anos em todo o mundo. Mas 
somos devédores também do lnstiMo de Pesquisas 
Ecooômicas do Ministério do Planejamento pelo as
pecto dinâmico que o levantamento diacrónico atri
buiu a esse rico acervo de informações. Mas é aos 
profissionais do Departa1T1Emto de Jornalismo. da 
Rede Globo, com a série "Caminhos do Brasil", que 
temos que agradecer a forma inteligente e objetiva 
de transformar esses dados, índices, números e ci
fras em matéria viva, que o Ministério das Relações 
Exteriores bem poderia mandar verter em outras lín
guas, para permitir que outros povos possam cóm
preender o processo de transformaç6es silenciosas 
por que passa o nosso País. Tenho a certeza de 'que 
seria uma iniciativa extremamente útil, junto a outras 
que já vêm sendo tomadas pelo ltamaraty, para a di
vulgação do Brasil em outros países. 

· Ao fazer este registJ:o, Sr: Presidente, deixo 
aqui consignada a minha admiração a toda equipe 
responsável por esse programa. Manifesto, como 
brasileiro, o meu reconhecimento pelo inestimável 
serviço público de caráter didático dessa obra exem
plar e tomo pública a emoção que pude sentir, como 
expectador, ao ver como pulsa, vibra, trabalha e vive 
o nosso povo, expressão do mundo real que nos 
cerca, muito IT'ais eloqüente do que o mundo legal e 
muitas vezes irreal, em que temos que viver por for
ça de nossa condição de homens públicos, pa~a-
mentares e legisi1Ídores. · 

Peço ao jornalista Evandro canos de Andrade, 
que vem promovendo uma revolução silenciosa no 
Departamento de Jornalismo dessa emissora, que 
seja o intérprete de meu aplauso a seus colegas que ' 
tomaram possível essa matéria, especialmente à re-
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pórter Mirian Leitão, que apresentou de maneira com
petente e profissional a série de reportagens, que foi, 
ao mesmo tempo, uma demonstração da excelência e 
do nível técnico que já atingiu a televisão brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto 
Arruda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio cafeteira) • A 
Presidência lembra ao Plenário que continuam abertas 
as inscrições para inte!pelação ao Sr. Ministro de Admi
nistração e Reforma do Estado, que comparecerá ao 
Senado no próximo <fa 26, às 15h, atendendo à convo
cação feita pelos Requerimentos n"s41 e 485, de 1996. 

A Presidência também lembra ao Plenário que 
o Congresso Nacional está convocado para uma ses
são amanhã, às 1 Sh30min, para a votação da LDO. 

Nada rr;;Jis havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, designando para a sessão de
liberativa ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO 
N°187, OE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, 
§ 2°, da Constituição Federal, combinado com o 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 187, de 1995 
(n• 100/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Cruzeiro FM Lida. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Educação) 

-2-
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO 

· :· N°10, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, 

§ 2•, da ConStituição Federal, combinado 
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 1 O, de 1996 
(n•. 170/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Compa
nhia Catarinense de Rádio e Televisão para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catari· 
na. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 21, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do art 64, 
§ 2°, da Constituição Federal, combinado com 

o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo' n• 21, de 1996 
(n• 176/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Radiojor
nal de Amambaí Lida. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul. (Depend
endo de parecer da Comissão de Educação) 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N°134, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do Recurso n• 4, de 1995) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 134, de 1995, de autoria do Senador Ro
berto Freire, que regulamenta o § 3° do Art 8° do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre a reparação de natureza econômica 
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e milita
res, impedidos de exercer a profissão, tendo 

Pareceres sob n•s 440 e 885, de 1995, e 38, 
de 1996, da Comissão 

- de Assuntos Econômicos, 1° pronuncia
mento: favorável ao Projeto; 2• pronunciamento: 
pela aprovação parcial da emenda n• 1 , de Plenário, 
e 3° pronunciamento: contrário à modificações pro
postas nos arts. 3°, 4°, 8° e 9°, da emenda n• 1, de 
Plenário. 

-5-
PROJETO OE LEI DA CÂMARA 

N° 63, OE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 63, de 1993 (n• 1.858/91, na Casa 
de origem), que modifica a redação do art. 22 da 
Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que al
tera o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-den
tistas, tendo 

Pareceres sob n"s 187 e 188, de 1996, das Co
missões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto; e 

- de Assuntos SqFials favorável, nos ter
mos da emenda de n• 1-CAS, substitutiva, que 
apresenta. 
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-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 139, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n' 139, de 1995 (n' 4.555/94, na casa 
de origem), que dispõe sobre o piso salarial de mé
dicos e cirurgiões-dentistas e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer favorável sob n' 237, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, com emenda n' 1-
CAS, que apresenta. 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 1, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos 

termos do art. 358 do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição n's 4, 11 e 20, de 1995) 

Quinto e úttimo dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à CÕnstituição n• 1 , 
de 1995, de autoria do Senador Esperidião Amiri e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao art. 62 da Constituição Federal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relatot:: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n's 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. · 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°4, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos 

termos do art. 358 do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com as Propostas 

de Emenda à Constituição n•s 1 , 11 e 20, de 1995) 

Quinto e úHimô ·dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta·.ae Emenda à Constituição n• 4, 
de 1995, de autoria do Senador Ney Suassuna e ou
tros senhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 62 da Constituição Federal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: séna-:
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n's 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 

-9-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°11, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 358 do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n•s 1 , 4 e 20, de 1995) 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 11, 
de 1995, de autoria do Senador Epitácio cafeteira e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n's 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 

-10~ 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 20, DE 1995 , 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 358 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n•s 1 , 4 e 11 , de 1995) 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 20, 
de 1995, de autoria do Senador Roberto Requião e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao art. 62 da Constituição Federal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n•s 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 
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-11-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 65", DE 1995" 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 65, 
de 1995, de autoria do Senador Nabor Júnior e ou
tros senhores Senadores, que altera dispositivos da 
Constituição Federal, lendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Constituição, Jusliça e Cidadania, sobre as PECs 
nOS 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, conduindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob e:xame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 

-12-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"12, DE 1995 

Quinto e 111timo dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 12, 
de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon e ou
tros Senhores Senaderes, que acrescenta inciso X 
ao art. 30 da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 40, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
voto vencido, em separado, do Senador Roberto Re
quião. 

-13-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°17, DE 1995 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 17, 
de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon e ou
tros senhores Senadores, que attera a redação do 
inciso VIl do art. :t 29 da Constituição Federal, tendo · 

Parecer contrãrio, sob n• 820, de 1995, da 
Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
voto vencido do Senador José Eduardo Outra. 

-14-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 28, DE 1995 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
tu mo, da Proposta de Emenda à Constituição n• 28, 

de 1995", de autoria do Senador Gilvam Borges e ou
tros senhores Senadores, que revoga o inciso IX do 
art 235 da Constituição Federal, tendo 

Parecer cootrárlo, sob n• 740, de 1995, da 
Comissão ·., ·· .. 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-15-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 31, DE 1995" 

Quinto e úttimo dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 31, 
de 1995, de autoria do Senador Ney Suassuna e ou
tros Senhores Senadores, que altera dispositivos da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 105, de 1996, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto 
vencido, em separado, do Senador Ademir Andrade. 

-16-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 43, DE 1995 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 43, 
de 1995, de autoria do Senador Romero Jucá e ou
tros Senhores Senadores, que altera o art 46 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob no 756, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-17-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N°142, DE 1995 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

Requerimento n" 575, de 1996) .. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto, 

de Lei do Senado n• 143, de 1995) éi 
"' Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1995, de 

autoria do Senador Osmar Dias, que cria o Progra
ma de Estfmulo ao Primeiro Emprego - PEPE e dá 
outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais) 
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-18-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N°143, DE 1995 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

Requerimento n• 575, de 1996) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 

do Senado n°142, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1995, de 
autoria do Senador Osmar Dias, que concede incenti
vo tributário ao empregador participante do Programa 
de Estfmulo ao Primeiro Emprego - PEPE e dá ou
tras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Assuntos Econômlcos e de Assuntos Sociais) 

-19-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N°18B, DE 1995 
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento ~518, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1995, de 
autoria do Senador Freitas Neto, que cria a área de 
proteção ambiental do Delta do Pamaíba (Depend- · 
endo de Parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-20-
PARECER N• 334, DE 1996 

Escolha de Autoridade 
Discussão, em turno único, do Parecer n• 334, 

de 1996, da Comissão de Assuntos Económicos, so
bre a Mensagem n• 175, de 1996 (n• 453/96, na ori
gem), de 22 de maio do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à delibera-

ção do Senado a escolha da Senhora Marusa Vas
concelos Freire para exercer a função de Procura
dor-Geral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica-CADE. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) -
Está encerrada-a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h01 min.) 

ATA DA 101• SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 22 de junho de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

A página n• 10565, 2" coluna,' na numeração 
de parecer, 

Onde se lê: 

PARECER N" 342, DE 1996 

Da Comissão de Constituição Justiça e Ciúa
dania, sobre a proposta de Emenda à Constituição 
n• 23, de 1996, tendo como 1° signatário o Senador 
Esperidião Amin que "altera o § 7" do art. 14 da 
Constituição Federal". 

Leia-se: 

PARECER N" 342-A, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
n• 23, de 1996,'tendo como 1° signatário o Senador 
Esperidião Arnín, que • Altera o § 7" do art. 14 da 
Constituição Federal". 
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Ata da 1 03ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 25 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey, Teotônio Vilela Filho, Ney Suassuna, 
Vilson Kleinübing e Nabor Júnior 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade • Antônio Carlos Magalhães -
Artur da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni V eras - Bernardo Cabral - Canos Bezerra- Car
los Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduar
do Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira • Es
peridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Carnata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena- I ris Rezende - Jefferson Peres - João Fran
ça - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro 
- José Agripino - José Alves - José Bianco • José 
Eduardo Outra - José Eduardo Vieira - José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda· José 
Sarney - Júlio Campos • Júnia Marise • Lauro Cam
pos - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara -
Marina Silva - Mar1uce Pinto - Nabor Júnior • Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias • Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção • Renan 
Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá • Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Ro
cha- Sérgio Machado- Teotõnio Vilela Filho- Vilson 
Kleinübing- Waldeck 01'!lelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) A lista 
de presença acusa o comparecimento de 66 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a prote~ode Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. ~ · 

Sobre a mesil, Expediente que passo a ler. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N• 116/96, de 21 do corrente, comunicando o ar
quivamento do Projeto de Lei do Senado N° 8, de 1992 

(n• 3.108/92, naquela Casa), de autoria do Senador 
Mauro Benevides, que altera a redação dos arts. 222 e 
223 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil) e dá outras providências. 

PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

'. 
\ 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 38, DE 1996 
~ tOl/9S, na C111 dt oriceml 

Acnacent.a pactqca!o ao art.. t• -doa 
t..a. n:• 5 ... 511. eLa 1 da :tufthOo ct. un. 
qua aata~s. norma• r-.guladona do 
trabalho nrd • ~ 0\lt.l:'aa parvidlnoo 
c::Laa. 

'"1oa't. •• • ••••••••••••••••••••••• ····-· •••• .................................................... 
1 s•. A c.•do ptia -.a:uoa:-.da.E"~ • -ndJ.• 

a M •- infn.-•uv.wn bA•loa~ .... :La ~. ~ 
U•un.d!M lo ~ para na •~~Nbtlno1a • ~ .,.. 

,. .. u.s.a~ n&. J.ft~ • .. t .. no da ~haOoao 

~. u..s. ca- •nourt:tadoa o=-o tau, -
oorlt.ftC. ..an.ta 0.1~ .au. .. pal't••· 00. 

tea~ • notl.f1~ otan;at6d& H naP~Qt1Yeo 

•indicate de~ IUI'ale.• 

An. a•. t:ata 1oa1 eaua - Y19Cd' -. data de !~la . . 
pub11aao&-. 

Art. J• • ............. CÜ11p011ÇI&u - -trino-

PROJETO ORIGINAL 

CONGUSSO NACICI'IAL -...: 

M. r1 o ... csr• c~ ... c.. • TrU.D~a.....,..,. 
t)recniiHAi .. 5.452. ... 11• .... IMJ. ,_a~- .. ..-.. .............. 
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...... ,, _________ _ 
Plrilrdt ... 'Nio-.-.. UÜrio do~ ..... ~ 

c:oacerllda. tais OCICIO: bml .--. p11S _,e/a~~ t.. .. ~ •-
dr* .. ~ aaG ... par ncrill ..... --. assUallb pdupcttsepor..__....,.._.. • ...._ 

Consolidação das 
Leis do Trabalho 

(CLT) 
Att. lg:. EJcal.li-.-vipM ... _~ 

An.3~:tlt~•lli•~----

......................................................................... 

ltiST1ftCAÇÃO 

cm O rm::=~w:~~--·=-~:...: 
~·';'~ .,... comp1 em cSat DCIIi:.tllidadca do rrabai.Udcw c de sa 
!&mili• a!á:a de subti~ 

AcualmaHo nsc .....-i' .... i habi!Ual coma-- pojo 
us mcil6n çonntu&is ele nb&lbo. priftcipalmeate tftl ..;6!1 nbalbisW. wna 
w:z confanaados asa fornecim:ncos CN ~cios indimol. puiiiD. por 
dc:islo ildiciala incqnr o salirie. o qu. ~o exódo nataL 

s-~o- .... ;c.. -"""I'Od<ri- ............ -·blbUic:ional. emce- ho' ~ 'rm!Mcs de ptOJW'±dn nnit 
ao pais nu qlllil hl cm ~ d1lal cua fccbdu o que toeaJizlria lO raüb6n 
dcllobi-

Se coasidermnos o MoeM .,.. o cmq:JO dessa (IIJUlill. terilmoJ 
cmprqo p.a 10 milhOêl dt ~.unilia. Se cada familia ICttS I hccwl 
prOd.oi .. m-.Jomi~MctdcbccwuQOO_,.,;-a-pnrduliwdo 
plil. . . 

Esta mrdicla • ~ scrt o~ CCiftlba.: arome e alllilãia 
que ma. em ftOSIO pais. .c serlo 10 nulb6cs de hlbit1Ç611 qDI' n11Nn1 a 
dispoiiçlo cm nosso pais. comn. 11111 défteit de 11 mdb6es. PockDdo o ~ --:-\fllir ca· inlra-cmuftR. tKOIU. hospitais. CC.... ~ O incUço du 

pMcs cus.da e K1n 6m&l p111 aMCieclaà · 

Espero coatll' c• at41:tp:t do a ilullm pilei pn aa;.xz~..!! 
an. ''7daCLT (Consolida;io das Leildo Trlbllllo)oll"t., • ~ tn ... -:-

1 unplitulk do •c:apu~· em beneficio do lfUdc pn:jud.iudo 9ÚI decis6tl 
juclieiais.. que i o nbalhld« nnf 

-·-J.• oa 
'~·· EL\IOLEÃO 

._. Fedenll- MO 

LEGISLAÇÃO CITADA 

de 199S. 

DECRETO·LEI N115.452- DE 111 DE 
MAIO DE 1943' 

~~CG: :e f .. t..e .. ,,.,... 

Art. 457. Compreendem-se na remuneração 
do empregado, para todos os efeitos legais, além do 
sal.irio devido e pago diretamente pelo empregador, 
como contraprestação do serviço. as gorjetas que 
receber. 

§ 1• Integram o aal6rio, não só a importância 
fixa estipulada, como também aa comiss6es. per· 
centagena, gratificaçOea ajustadas, diárias para via· 
gem a abonoa p_~goa pelo empregador. 

CONSTITUIÇÃO: 

Art.,.. . • . 
VIII- dkimo terceiro SlliiMio com base 

,. rtHrMJMr&çlo integre ou rio valor da apo
sentadoria; 

X -prot~ dou/mona~ da lei, 
COilstituindo crime- retMIÇIO ddoa; 

Xf-pWficiPI'/;A0tl08 lucros, QUfNU/t .. 
cm., deavitlt:IMiM iM ,.,..,.,açAo, e, ex~ 
cionalmente, partic;paç.o na gestlo da a
presa, ~definido .miei:" 

Nos tetmO& do m. 153, § ~ 1/, da 
Constituiç4o. o impc8to "* ,,., ·n~o incidi
~ nos tetmOa e HrilittM fi1CIIdt» em lei, sobnt 
rtlfldimentos praveni"tlntN de apolltlfltadoria e 
penslo, pa~ PfÚ previdlncia SOt;ial da 
Unilo, dos E~tk». do Distrito Fedtnle dt» 
Municfpio.. a per..:: a o:m ida<* StJp«ior a 65 
ano.. cuja rtlflda tiUI seja constitllfd .. ucJu. 
siv~. de r.ndimenfr» do tlab&flo~ 
• V. ênunci11doa TSTn'r 711, 79./U, 91, 101, 

181, 186, 202. 203, 241, 249, 250, 251 e 
258. 

§ 2' Não se incluem na. ul6rioa u ajudu da 
custD, assim como aa di6riaa p81a viagem que n&o 
excedam de .cinÇ~Oenta por cento do salário percebi· 
do pelo empregado. 
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• Redaçlo do "caput" e dos§§ 1• e 2" dad11 
pelaleiof'l.999, de l•dttoutubrodtt 1953 
(ó. ó. 7; to-'1953). 

• V. Enunciados TSTn's 10111 t~. 

§ 3"Considera-se gorjeta nlo só a importlncia 
espontaneam.ttnte dada pelo 'cllente ao empregado, 
como tambiim aquela que for cobrada pela empresa 
80 cliente, como adicional naa contaa, a qualquer 
titulo e destinada I\ distribuiçlo aos emprega~ 

• O§~ foi acrescttntado pelo decr~tli,.,. 
229, dlt 28-2· t9tS1. 

• Aplic~ ao traba!Ndorruraloaarr& 442 
11 451 (lei nl' 5.889, dtiB-6-1973 1t dttereto 
,. 73.626, dlt 12·2· 1974). 

• V. lei,.,. 8.213, dlf 24 de julho de 1 ~ 1, 11/t. 
32- Lei de s-trcioa da Previdlflcia So
cial (0.0. ZS:.07-1991}. 

• V. Enunciados TST n's 202, 203 e 290. 

LEI N. 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973• 

Est•tuinotm•sngu/MJotUtkJ ~nx-'• d4 outra pro~ 

Art. , ~ A11 relaç6u de trabalho rural .. lo ragu(Mla por nt• Ui o, no que 
:cm ela n!o c;olidirem, petq norma d• Consolld~ das Leia do Trllbelho. apro
'ad• pelo C.creto-lei n. 5.452,. dll 1~ de mliode 1943. 

• A CF tJ. 1388 ..,_, «rr- .n, '1.•, cu~ da. tl'atwli4douP runis. 
No btc. XXIX. c:. dtJ ,__ Mt. 7.• .,,, prrMto qw • .çlo. quMilO e~ 
ditos tUUI:.nrn ct. nNç6tn MINMito, tft o !n%0 ~ t* •tj 
doJII MIOS .tpÓ$ e~ da com-ro, ~O~ tunl. 

• om.233@mfttn.C~at~:·~•'-itottoen.7.•.JOtJx.o 
.mprwgarJo, rvnl ~--. • cW!ca .m c:iriCO-. ,.,_,,. • .Justip do 
Tt'llbdltl, o cumtrin!mto W.-~ ~- p-. com o...,. 
(Jri!JMJorznl. -~ ~---~,.~ ~-
011 n r.~ •3·'" do,._.,, ZJ3dl:wrr: 1 r.• "'ttnWWR~o 
~rod#~~M~No.nigo,!íao~ 
,,_ro h qu~~ttus ~~~' tfMIWiu ~ M pedodo fVII«" 
tivo. c.m o~•.u,.nMI'a'!NMo~com•~ 
v~do~.~-~dfJ~•~•~ 
w··.t·z• ""'iur.uJvMJo.o~tm(IWJqwr"'Pd,..,oditwlito'* 

=.=:~"!.~·3~=.:=::.:a~ ... === ,. - t.it•., ,_ õn,__. cilc:O .-. • ~ dtl ~-
• v• ~ zn do rsr. 

Ptri;fafo único. OburVada • peculilridada do tr.a.lhO Nl'-. • M tern
b6m se~ u Leis n. 805, de 5 dll ;.ntiro dll 1949: 4.090. de 13 de julhO 
de 1962; -4.725. de 13 de julho do 1985, com n alteraç6n dalot n, 4.903. dll 
16 de dezembro de 1968, e 01 Deawtoa-&eil n. 15, de 29 de julho de 1968; 17, 
de 22 do agoctO de 1966, o 358, do 19 de deztmbro de 1968. 

• A L.tn. 6051-G.,.,.~otwPtNSQ~~-o~ 
ro 1M :ulkio nos diQ"/_,jlHJos dvts • mMr-. 

• A UI n. 4.09016Z ;,.rirui • gntifir:~ rh N•tlll ,_,.os~ 
• AL .. r!.4.725/65.UbM«ttttQfJna~Opi'OCf.S.~diuJdltncoi«Na. 
• O~ n. 15156 nr~ ....,_ • ctitlrirn ,_,. ~ 
do:sruifnrn~ 

• o~,. r7/66~a~n. tS/64. 
• O a.cr.~ n. 368168 di3p6tl :cbn' •lwira • d4bifas ~ 

A.rt. 2.• Empreg8do rural 6 toda pessoa ffsica QUit, l!lm propriedade rura-l ou 
p~o rüst1co, presta se~os de natureza nio eventual a empr&gador 11.1raf, sob 
a clapendtnc:ia data e mediante salário. 

A:1. 3.• Considera-se empregador rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
f!sic:a O..l jurfdica. proprietária ou nlo, que explore~ atividade agroecon&nlea. em 
c-*'cer oermaneote ou tempor6rio. diretamente ou através de prepo$tos • com 
auldlio oe empregados. 

S : .• lnclui..so na stivldade IK:on6mlca referi ela no C6put deste ertlgo a explo
raç:.lo mdustrial em e11abelecimento agr6rio nlo compreendido na Ccnsoliclaçlo 
dH Le.s do Trabalhe. 

i 2.• Sempre crue umill ou mais empresas. embora tendo cada uma ftla 
personalidade juridica J),ópria, estiverem sob clir~tÇilo, ccntrolll ou admininraçlo 
de outra. ou ainda quno, mnmo guardando ceda uma sua auto~. intogrwrt 
grupo trCOnOmico ou financeiro rurll, serlo reapons6veis salidariamente nu obrl~ 
ogaçl5el àl!correntea da relaçlo de emprego. 

Art. 4~ Equipara-H aa empregador rural a pessoa fl"slca ou jurídica~. ha
bltualmeme. em car6ter profisaional. o pcH' ccnta dlt terceifos, lt;~~;ltCUta sltViçoe 
do naturaza eg...na modiMte Utlliz:!çlo da tr•balha de crutrem. 

Ar.. !5.• Em qua~quer trllbalho eorrtrnuo de cturaçto superiar • e , ... , hot-. 
llll'i obnogat6ria • conceulo de um intervalo pan repoc.IIO cu ~lo. obMfo 
vados os usos e costumes da reg:íla, nAo se carn;Mando estl intervalo na dufa.. 
çlo do trabalho. Entre 2 !dual jornada de trillbalha havarl um periodo minknCJ 
de 11 IGnZel hora consecutivu para descanso. 

Art. e~ Na& saviçol cariiCteriltlcamen inmmitente:l. nlo urJa compute
doa. como da efetivo eurdcio, oe intervalos ..-rtra uma e outra ~ da execu
çlo da tarefa di.iria, dHde 410 tal hipóteu Mja ·~ reuatvade na 
can.ira de Trabalha e PNvid6ncill SociaL · 

Art. 7~ Para as efeitos deSta Lei, considera-M trlbalho nat\ll'nlll o executa
da enae a 21 !vime e um~~) harU de um dill • u 5 !cinco) hafu da dia segub
te. Nl a.vour., e~ u 20 lvintel hora de um di• • • o4 {quWO) Mora do ct. 
uguintll. na ~ pecujrtL 

Pat*;rafo única. TaCo trabelho notumo ._, acrncido do 25'ti Cvlnte a cifto 
co pat c..,tol sobnl a remun.er.çJo nannal. 

Att. a.• Ao menor de 18 !dezoito! .nas' vedadO o trabd'lo noNmO. 
An. 9~ SilllvO H nipóteua do Ntorizii!Çio legal ou decido juc:flci:tria. só poo 

derlo ._. dnc:ontlldu do~ rurW a nguint• pareei•. calculada& too 
bra o Nl'tlo ml'nim>: 

ai atllll o limite de 20"- !vinte JXW cental pela ocupaçlo c:s. moi'.SC 
bl m 2.5% I vinte • cinco PCt centol pelo fomscimltnto de aliment:aÇia _.. 

e t.rta. atendidas os ~ y;g.nta na regilo; 

c• ~em dinheiro. 

I 1~ Asdaduç6eaacima ospecific.audeverio a.~ autoriz.S.... 
sem o QU11 Mrlo nulu de pleno direito. 

I 2~ Sempre que m8ia de um emprtpdo midlr M tnHmll rT10I'ã. o dn
conto, previsto n• letrill• date anigO, setllll dividido PfOPC)I'Cionilknante • núme
rode empregados. ~a. em quaiQuer hipón.. a mar..sa calotiva de 1.rnm.. 

I 3.• R..Cndldo ou findo o conmto !Se u.blllho. O ~ ... obriga
do a c;SnOcupM' • cua dlltTtJ'O de 30 l'b'intilll dtaL 

I 4.• O Regulamento clnt• Lei ~ as tipot de~. para fins ct. 
deduçio. 

Art. 10. A ptfterlçlo das direitos ~ por nt• Lili aos trabii!Ndo-
1'1!1 rurllil só OCOI'fert após 2 (doill ano~~ ct. cesuçJo da contrato da trabalho. 

Par6grafo único. Contra a m~r de 18 fde:zoitol anos nlo ~ ~ 
pteseriçlo. 

• Vide 1trt1 t!, XXIX. b. "233• !I 1! •3.• dtl CFr» 1968. 

Art.11. Aaempreogadoruralmaiorde16{~1~6..........,...,.. 
rio mfnimo iguilll .o do empreg.so adulto. 

• Vidl M. 7!. XX)(III. O CF ft 19llll. 

Pft;rafo únicO. Ao emprapda menor de te 1~1 illftOII ' ..._.. •. 
da siiiiArio mlnitno fuc.SO em v.lor con-oapc~~lden'te I metade da ulllllrio mlnimO ft· 
1abelecida ~ o aduhc. 

• ~art. 7!. XXXIII. •CFw 196& 

Art. 12. Nos ntgi6n om que adotill• pllfttOÇICI ~ou irafcilllw {cul
ttJra MCUndllllri•l. • c..-ga de empregado nnl. QUando autoriUd:l ou permitida 
Mrá ab;eto de ccntrmJ om soparlldo. • 

Ptrigmo único. Emborill ciOWndo ~o N&Uttado i11t1Ua1 a .,.ue tivw dJ. 
r.m o empropcSa rural. a ~ subaidi*ia ou interc*ar n1o poder~~~~ compor 
•, parte ~UI .a ul6ricl ~ ~ ver• do., .... ;ado. 
~ o ano agri'cola. · 

Att. 13. :os locaitde trabdXI rural ser1o abMNadaa a ncnn. de MgUr0t1* 
ça a hi'll*" t .llbeleQda ..., pclftillria da Ministro do Trabalho. 
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Art. 14. Expirado narmalmentllt o contrato, • ompro .. p.gd ao s.frisU. a 
titulo de indenizaçio do tempo de Hrviço, import&ncia comttpond.m. a 11121um 
doze avosl do sal6rio men,lll, J)OI' m6sde serviço ou frDç.lo ~a 14 (qu~~tor
z.eldiaa. 

Partgr;~fo úrlico. Corn~idera-se contrato de ofrll o ~ tenha sua dur.çlo 
d&pendenta d• vo~ri.çOU utacionaia da otivid«lellgrária. 

Art. 1S. Durante o prazo do aviso prévio, • a rncido tMtr sido promovi
da !)elo &mpreg~a:'· o empregado rural m6 direito a 1 luml dia por sem.,., som 
PteJUfzo do sa~no mtogr.lll, para procurM outto trabalho. 

• Vide .n. 1.•, XXJ. rM 0: df 19IJIJ, ~ ~ ,_..,;., pr#m. 

Art. 16. Toda PfOPrie<IIKM NriM, quem~ a HU serviçO ou trllba~Mn
do Mn seus limitH maia do 50 (cinqüerml} famllia dlo tr~ dli qualquer 
I'Uituma. 6 obrigada a pouuif e conservar em fu~ HCOia prirn'"-. ift.. 
teiramento ;ratuiUI, par• 01 filhoa di!Stes, com tanta cl ..... ~ Mj.-n CM 
grupos de 40 IQUWOnt&ll c:riariÇU em icl.se aco!W. 

Parágrafo ún1co. A matricula da populaçSo em ida~ escolar será ob~.-t~. 
sem qtn~IQuar ouua exigônc~a • .!lllâm da certidio de nasC!mCI'Ito, ~ara cu,a _obten
ção 0 empregador proporcionalil todas as facilidades aoarnponsãveis pelas cn_ançaa. 

Art. 17. As normas da pr~sento Lei~ .aplicãveis.. n~ QUCt couber, aos~
lh.adoru rurais nio compreendidos na definiç!o do 11rt. 2 •• que Pftlstem HIV~Çot, 
a empregador rural. 

Art. 18. As infra~ 30:1 dispo1irivos ctest. Lei • .os da Consolidaçlo dH 
letS do Trabalho, s.lvo as do Titulo r./, Capitulas I, III, rv, VIII o IX, Hrio t~unkla. 
com multo do 1/10 (um d4cimol a 10 ldezl salãrios minimos regioNit:, segundo 
a natun!za da infraçm o sua gr.avidad&, aplicacill cm dobro, nos cuas 1M reinc:i
dencia, oposiçlo 1 fisealiuç!o ou desacato • autoridade. 

! 1 ~ A fala. de registro da ~~mpragados: ou o seu registro em livros ou fi. 
chas nlo rubricadas e legalizadas, n11 forma do art. 42 dJI Consolldaçlo da t.em 
do Trabalho. su)eitarã a empresa infrator11 III multa da 1 {um) salário mlnimo regio
nal por empregado em sltu.çio ~-

i 2!" Tratando-se de infrator ptlmbrio. a penalld*'•· prevista nnt11 MtJgo. 
nlo exci!Jderi da 4 Cquatrol salirlos mlnimo& regionais. 

i 3~ Aa penall~n seria aplicKiu pelai autoridade ~tenta do Minis16-
rio do Trabalho. de accnfo com o disposto no Titulo VIl da Comolidaçlo das lAia 
do Trabalho. --

Art. 19. O enQUadramento • a comribuiçlo aindicaf nnia continuem~ 
IM!Ia logislltÇic ora· &m vigor,: o MQUrO sociel a o seguro corrtl'ai .ocHnte do trabe
lho n.~rais SCit'lo r~ potlei especial, 

Art. 20. lei especial diaporã sol:xw a apllcaçlo ., tl*baltlldor ri.JQI, no que 
couber, do regime do Fundo da Gar.ntts do T..-ni)O de Sanriço - FGlS. 

Art. 21. Esta Lei ttntrll em vigor M daal ~ ... pu~. rnog*'a • 
disposiç6ea em contr*io, em tt~~pec:ial alei n. 4.214, de 2 da nwrço de 1983. a 
o Doera~ n. 7151, do 1.4 de~ da 1969. 

Bfnlh, 8 da junho da 1973; 1'52!" da 11 dapandlnci,. e 85!" da República. 

EuUDG. Mmcl 

( Á COMlSSÁO DE ASSUNTOS SOCIAIS) 

PROJETO DE (EI DA CÃMAR-\ N• .39. DE 1996 
(N" _39ç/95, na Casa de ori~:.-em) 

Ac::~•c•nta pariqral'o• ao art. 928 cta 
t.aJ. n• S.86!il, ele 1:1. da joar~•J.z-o de 
U73 ~ CócUqo ele ã"roc-uo Q.vt.l. 

AZ't. 1"'. O art. ~~ d.a t.a:r. n• $.815\J, de 11 da

]an•J.m cr. 1!il73 - Cód:I.Qo da ã"z-oe.uo Civi.l, pa•- a V1.;o~ 

•c::-•d.do doa aao;uint•• SS t•, :z•, 3• • c•, ravoqado o at:ual. 

pariqrat'o Unico: 

"ltzt. !il21. ·-············ ................ ·-

s: t•. Kaa ·~• qua oan'V'Ql._.... l.t.tiçri.o• 

oolee.t.voa pala po••• l:l.lral, o raandado l:UU.naz- N 

a~ dltt•n.do dltpo1a dai aucb.oincJ.a p-U.IIl:Lnar daa 

pa.ctaa a ap6a ;uat1t1caçlo pl:'ÍIVJ.a da po•••· 
S :z•. s~ra qua n..:.aaárJ.o. da oC'1c:J.o ou 

a reoqu~~t:a dai qualqu•l:' d&a pal:'t:••• o Jl.li.a 

.ta.r:-aa~• pNaact:a 1\0 local. do 11t.1QJ.o, lavrando 

~ e1.rcw'latanc:iado, qiM aad •nc:uu.nhado, •• !o:r: 

o caao, l au~dade adm.n:~.at:.rativa ~t:.ftt•, para 

oa .t1na prsvi.ato• no art. 1.84 d.a COna~at:u:t.çAo 

v...-ra1.. 
5 3•. o ó~ tWI.Cb.irJ.o compat:ane., no 

caao o:t. ecmtl.1to QC~l.atl.vo • pala po••• rural, *•d 

ineimado a int.qi:'Ar a liCS. ~ aaa:~.ae.nta. 

5 c•. O d.J.~to naata a:tt190 apl.iea-aa 

aoa 11t:1q1oa p.la possa run.l q~M tanhaa por obJ•t.o 
ir .. a :uapr:octutl.V1111 p•rt.anc.ntaa ;la pali!IOaa ,uridJ.c::.a 

da d..l.r .. .l, to p\lbl.1.c::o." 

Art. :z•. Eat& t.a:r. •nt.l:'a - v:~.o;or na daea da •ua 

pl.lbl:l.eaç&o. 

Al:-t. J•. ~-•• •• ~•po•:~.Ç<H• ..,. contrâr.1.o. 

PROJETO ORIGINAL 

oc.a.,..., Nl<iooaldecreta: 

Art. t• o arti;o 924 da Lei 5.869 passa a vigorar com • squiDbt 
r<daçio' 

.. Art. 924. M açt1et possessórias ajuizada dentro de um. aoo e dia da 
tuzboçlo. esbuJIIo ou amooça serlo refPdas pelo procdDnmlo especial da 
seç1o segu.iate. ressalvada as aç6cs intcutadas após este prazo e as que 
""""""'li!fsios coletivol pela posse ud>ma ou rurol. quo serlo cfisciptiDadoo 
pelo P""""'í"'" oo!iairio.lllllllidu- o ....... po '&i" 

. Art. 2• O utiau 921. da Lei 5.869 paua a vigosw ccm a sezuinte' 
,r«!açio: 

t' Ad:. 921- Estalo a pctiçio ioiaal devidamcrJtc iDstndda o a pedido do ...... d<oi_. o jaiz ..-de JUSiifiooçlo Pmia da- pnotiDdo .. 
róu o diJCID alllllp!a doh. 

Att. 3• e. a ca~ra aa visor aa dala da sa publicaçio. reYopDdoosa 
as fsp · ;ees caa c:oouílio. · 

JUSTIFICAÇÃO 

Nc:. ~ - . "6 • •• 01 coafiitoa pela pol. da tara -
ceiiii'08 ~ e, em. ICiiclr gna.. na ma nnl. ellYOlYmdD ct:lltl!aa de 
r.w.. • ! acudo. sempre em violeDi:& Na quase totalida:lc deli coaSitu& pola_ ...... ___ ......,_pdo--do 

policilil. aa · di ordcaa julticiiriiL Na 1 ' r maiaria. • 
mcdídu "udicilil slo UMINA&ES, dt ~provisório. CCIZifclait par 
~-audi!ociadopono.-.n..bascadosaasimplealiluloodo 
dcmiDio dot pu;piedriul. 

Na execuçto dessa liminares. que do medídu provisórias. as mesma 
se traasformom em mcdidu dcfiDi!Ms, <lime das VÚ!!- pnâeodas pela 
f<xça pUbtica, quue sempre :wxilioda ou coi!Widada por j._ dos 
proprietlrios, quo - ~ ........; çom violaçl5es de dimtos 
tODStituciou.is e uaiversail tutelados. com ~ dcstruiçlo de domic:ilios. 
- igreju, ccmilbios, ~ • criaaças • ado- idooos • 
....u.a.s oriMdu. pr;-. ................. ,.... dadcsln!içio da-
-de"""""'"" de-...,. de~ 

A .....,.;. dos mqislrados ó deopmvida de <OObecimealo -., a - da - opria •• illsemhd l dimcusOo ...w doo -
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coletivot peta posse urbana e nnL Também desrespeít& a oricataçJo do 
lesislador coastiru:inte. estiiJ • ·1· oo parignfo ü:D:iço do artiao 126 da 
Con.srituiçie Feder.d ~ vcl'bts: 

•Art. 126. Para diri111ir eaflit81 ~ • 
Tnõaal do Justiço d,.;pani jiÚIOO do_._ 
especiaL com competlltcill H.Clalk-a para quat6s ........... 

P-fe Ú....._ S..pftqM-~ 
- p ......... 1-. j1d& rar-a. ---do litlcio"· 

Além diDo, os jufz:cs t. • L dlmi a a rqra do artiaa se. da Lai 
do &moduçlo .. Cód!ao Cid.....-. qual• """'- da lei o juiz -
leYV cm ceata os fml: sociais da ocrma • do bem c:oaaa: a qut da ,. diri"" 
vuf11r. 

"Art." Naa.,.....dalai,o·.l*-
lloa_..aqMelaoodlrlpo•~lo --· 

Sem atlti::IIDDia • id I ;i c cç "i com a P:otW. ' 1 
,.;..da a mJ!ucociodoa pelo podor local. ,....S. - doa m•llimdoa • 
sa:li:l:f'az:CDIIl~ doljXopiedl:iol.. ·~ 
e em fi1lçJo dt miatml,. em pg1e11 m:a..IDIIidllliiDaNI ~ q.. ....-

~--·-·~ ' 

QuaDdo,em.e.a~nro..aaaiJti.U~aadiaacia·;··: t' 
,m;.. os""'(- - -) ... - aoMipdaa, • qllllldo 
~ Dlo poda. dci:adw .... wz qllt. ~.&Dr 

~-· ..... -. 
Datafi:lnM.ao~-~-fillll-*'-i&ll' ., ' lllniiHI 

~· . -~;.-.--~..-doa 
direito~ fi ' . do c:idldlo. No CI:IG ~o pradt ~ ..... 
objeiMI: 

&) pmihir • ~ .medidll ~ ex..- - llllliiDcia -
jusâflcoçlo ..- ... liifaioa- pela- da .... - 00 ...... . ·-·----·--paio-.,.. ,. ordiário. .......... .,._ • o~ _. -

qucmlcafiâcoaocfoco · --·---qut usistiiDol teqn r ; • 

b) ........ doa - ----- • posoibilidada da 
coa=slo do ""'"'""" - • axüiDc:i'a do~ ..- • -
unpla defesa .. réu "" ... - ....... do ..... 1". LX. da c ........... 
Fedcnl.• . . , 

Pl<leodMa. ...... ..;,... par ... lado, • -do iajusâçoo ... 
aoa. do direito de p:opa "d"" e. por OUUO. C'VÍtW a nn ·' f drt _.., 
judiciiriouapocioçloo doa-da--.. 

-·-- 17 ...... ,m. 
,. ·.11aôça,. roi: aaluD 
"-~~ __...._ 
--~OiliKA 

DqoadoFedoni·PTMA· 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
IIEPáBLIC& FEDEIUirlVA DO II1UlSEL 

1981 

. ···········-···~-------·-··-.···--:--··.··-··~·-··-·--

Art. 11'- Pua dirilllir coafJilal fialdi6ricJ&. o TribualdtiUIÔI;I.*"Pfd .ioi• 41 
cntmcia apcí& a. cu::fulivll plnl quaãlapân& . . • . 

~fo.._ Sanfnqa~;IIID!Iáriotc'Sàa*~ía·· Fi' r • 
~ r.r~ ptal* • Mal do liúPL · . . ......... ---·--

c-..... I 

LX-aWiilpodll6 ...... •,_.......__ ........ .,_..a ..... ....,... •• ~---·Cif:IIN& 

tl!l NO !.118 - DE ti DE jANI!IIt() DI! 1971 

_I~ o C4digo tht ~ Çi~ 

o p.-.. da Ropoblloa 
F~ ..-que o Coapao N&daaal ~c ft ~ 

• MpÚitl: Lá: 
·········-·-··-------··-----·---·····-·· 

·······----·--- ,-----··--·--· 

CÓDIGO CIVIL 

Alt. '~!lo ......... --- ...... \'WtcM: 
I- os mmot~~. 16 (~ 11101: 
11 - Ql kNca .... o.-.....: 
111- 01 swdoHnudos. 4Ut niO puclcrul: a:prta* ... ~ 
IV- 01 &l.lMIItCI. ct.dandoltlia par ao elo juiz,. 

• ,.....~----. ..... ~a.c.--.»i. ... C..I.GI._,a., i ,_.,.._o.ot..._ IJ. , 
• .S... ......... _,_.,_,....,...._CIMIIoa.I.•.ICL 
• .s.a......,... .... ~ .. • x»>. *'*;.a.*ltK•i .. • .s...__._....,~ ... -.., ......... ,..,.., ........ a• ...... ,.,. 

··········-········---··----·...--····················-·······--·· 
(À COMISSÃO DE CONSlTIUIÇÃO ,JUSTIÇA E CIDADANIA) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 40, DE 1996 

(N2 3.653/93, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 2" da 
Lei n• 5.553, de 6 de dezembro de 1968, 
que dispõe sobre a apresentação e uso 
de documentos de identificação pessoal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•. O art. 2• da Lei n• 5.553, de 6 de de

zembro de 1968, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 22, renumerando-se como § 1° o atual pará
grafo único: 

'Art. 2° ·····-····--···········-·····-················ 
§ 1• ············---------·---···-·--······-··· 
§ 22 Quando o documento de identida-

de for indispensável para a entrada de pes
soa em órgãos públicos ou particulares, se
rão seus dados anotados no ato e devolvido 
o documento imediatamente ao interessa
do.• 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 32 • Revogam-se as disposições me centrá-

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O artigo 2" da Lei n• 5.553 de 6 de de

zembro de 1966, passa a vigorar acrescido de um § 
22 , com a redação abaixo, renumerando-se como § 
1•, o atual parágrafo único. 

'Art. 2". ············-······-·-·········-·-········· 
§ 1• ···········--·-··---·--·-····----··-······-
§ 2° Quanáo o documento de identida-

de for indispensável para a entrada de pes
soa em órgãos públicos ou particulares, será 
ela anotada no ato e devolvida imediata
mente ao interessado'. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. c ·' 

Art. 32 Reiíogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A Lei n• 5.553 de 6 de dezembro de 1966, trata 
de apresentação e uso de documentos de identifica
ção pessoal. 

Entre os seus mandamentos encontra-se a 
proibição de retenção de tais documentos ainda que 
representado por fotocópia autenticada ou pública
forma; excetuam-se os casos de necessidade de ex-

!ração de dados do documento, hipótese em que 
permite a retenção por até cinco dias ou no caso de 
ordem judicial. 

Ocorre atualmente, que nos casos de entrada 
de pessoas em órgãos públicos ou particulares, a 
portaria desses estabelecimentos retêm a identifica
ção o que gera inúmeros contratempos. 

O proprietário do documento pode esquecê
lo ao sair ou pode haver demora na devolução 
do documento, gerando aborrecimento e mal es-
tar. · 

O efetto de anotar, como pretende o projeto, ou 
reter, como se procede atualmente, é praticamente o 
mesmo, po.is dados fundamentais ficam de posse da 
portaria, com a diferença de que na sistemática pre
conizada pelo projeto não ocorreriam os incidentes 
mencionados. 

Não é a pura e simples retenção, além disso, 
que impedirá os malfeitores de realizarem seus de
sfgnios. 

Por estas razões, apresentamos o projeto. 

Sua aprovação contribuirá para melhoria das 
relações interpessoais e celeridade do procedimento 
de permissão de entrada das pessoas nos estabele
cimentos mencionados. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1993. - De
putado Valdir Colato. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI N2 5.553, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1966 

Dispõe sobre a apresentação e uso 
de documentos de Identificação pessoal. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 2" Quando, para a realização de determi
nado ato, fôr exigida a apresentação de documento 
de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará 
extrair, no prazo de até 5 (cinco) dias, os dados que 
interessarem, devolvendo em seguida o documento 
ao seu exibidor. 

Parágrafo único. Além do prazo previsto neste 
artigo, somente por ordem judicial poderá ser retira
do qualquer documento de identificação pessoal. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania). 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 41, DE 1996 
(N• 190/95, na Casa de origem) 

Proíbe a comercialização de bebidas 
alcoólicas ao longo das rorodivas fede
rais, salvo em perímetros urbanos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1• É vedada a comercialização de bebidas 
alcoólicas ao longo das rodovias federais, salvo em 
perímetros urbanos. 

Art 2" A inobseiVância do disposto no atigo an
terior sujeitará os estabelecimentos comerciais intra
tores ao pagamento <le multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), atualizada pela correção da UFIR ou outro 
índice oficial que a suceder. · 

Parágrafo único. No caso de reincidência, a 
multa será aplicada em dobro e o estabelecimento 
comercial terá suas alividades suspensas por até 
trinta dias. 

Art. 32 O Poder Executivo, ouvido o Ministério 
dos Transportes, regulamentará esta Lei no prazo 
de sessenta dias, dispondo sobre a afixação de pla
cas elucidativas da proibição constante do art 12 e 
sobre a forma de fiscalização de seu cumprimento. 

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art s• Revogam-se as disposições em centrá-

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É vedada a comercialização de bebidas 

alcoólicas ao longo das rodovias federais, salvo em 
perímetro urbanos. · 

Art. 2• A inobseiVância do disposto no artigo 
anterior sujeitará os estabelecimentos comerciais 
infratores ao pagamento de multa de cinco mil 
reais. 

Parágrafo únidô: No caso de reincidência, a 
multa será aplicadã-em dobro e o estabelecimento 
comercial terá suas atividades suspensas por até 
trinta dias. 

Art 3° O Poder Executivo, ouvido o Ministério 
dos Transportes, regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias, dispondo, também, sobre a forma de 
fiscalização de seu cumprimento. 

Art 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Sessões, aos 

Justificação 

É notório que grande parte dos acidentes que 
ocornam nas rodovias brasileiras é causada pelo 
consumo de bebidas alcoólicas por parte dos moto
ristas. 

Exatamente por este motivo, a maioria dos paí
ses europeus proíbe a comercialização de bebidas 
dessa natureza ao longo das estradas de rodagem, 
com que se obteve expressiva redução no número 
de acidentes rodoviários. 

No Brasil, há anos, já existe essa proibição nas 
rodovias do Estado de São Paulo, também com ex
celentes resultados. 

Por esse motivo, preconizamos, neste projeto, 
que a proibição em questão seja determinada nas 
rodovias que integram o sistema rodoviário federal. 

A fim de dotar a providência em questão da in
dispensável eficácia, são preconizadas penalidades 
aos estabelecimentos comerciais que inobseiVarem 
a vedação de venda de bebidas alcoólicas. "· 

Esperamos, destarte, que a iniciativa venha a 
merecer acolhimento. 

Sela das Sessões, 15 de março de 1995. - De
putado Antonio Jorge. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania). 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 42, DE 1996 
(N• 266195, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o depósito e venda de 
veículo apreendido pelos Detran, em todo 
o território nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Todos os veículos apreendidos pelos 

Departamentos Estaduais de Tránsito - Detran do 
Pafs ficarão à disposição dos proprietários e segura
dores pelo período de seis meses, com exceção dos 
veículos furtados, roubados, adulterados ou suspei
tos, os quais deverão ser encaminhados às Delega
cias Estaduais competentes por intermédio da Polí
cia Judiciária. 

Art. 2" Decorrido o prazo, sem apresentação 
dos interessados, os veículos serão colocados à dis
posição de órgãos públicos ou vendidos em leilão 
público, mediante avaliação. 

§ 1° Se não houver lafíce igual ou superior 
ao valor estimado, far-se-á a venda pelo maior 
lance. 
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§ 2• bo valor apurado na venda serão deduzi
das as despesas com o pagamento das sanções de
vidas e encargos referentes à apreensão e procedi
mentos para a devolução do veículo, devendo o sal
do ser revertido em favor da aquisição de equipa
mentos para a reestruturação dos Detran. 

Art. s• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em centrá-

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Todos os veículos apreendidos pelos 
Departamentos Estaduais de Trânsito - DETRAN, 
do Pafs, ficarão a disposição dos proprietários e se
guradoras pelo perfodo de 6 (seis) meses. 

Art. 2" Decorrido o prazo, sem apresentação 
dos interessados, os veicules serão colocados à dis
posição de órgãos públicos ou vendidos em leilão 
público, mediante avaliação. 

§ 1• Se não houver lance igual ou superior ao 
valor estimado, far-se-á a venda pelo maior lance. 

§ 2" Do valor apurado ha venda serão deduzi
dos as despesas com o pagamento das sanções de
vidas e encargos referentes a apreensão e procedi
mento para a devolução do vefculo, devendo o saldo 
ser revertido em favor da aquisição de equipamen
tos para a reestruturação dos Detran. 

Art. s• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrá-
riO. 

Justificação 

A Lei n• 6.575, de 30 de setembro de 1978, tra
ta do depósito e venda de vefculos nos casos de re
moção, apreensão e retenção em todo o Pafs. Deta
lha os passos gradativos do procedimento adotado 
no processo dEt: guarda, em depósito, do vefculo, 
desde a notificação, por carta, ao interessado, até o 
leilão em hasta pública, nas situações em que não 
haja o comparecimento do mesmo, dentro do prazo 
de 90 (noventa) dias, garantindo-se-lhe a entrega do 
valor final apurado. 

A proposta em apreço, limitada ao caso de 
apreensão pelo órgão estadual do trânsito, Detran, 
duplica o prazo de depósito, para 180 (cento e oiten
ta) dias, perfodo razoável para a reclamação do 
bem, dando uma chance maior para a retirada do 
vefculo. 

Do ponto de vista do proprietário, deixar um 
bem, a exemplo de um automóvel, de valor não des
prezível e elevado nível de utilização por um período 
de 6 (seis) meses, sem reclamação num depósito de 
um órgão público, pode ser considerado abandono 
do mesmo, o que enseja a perda da posse. 

Estabelecido o abandono do veículo, o presen
te projeto de lei propõe-lhe uma destinação utilitária, 
de cunho social, com duas possibilidades: colocá-lo 
à disposição de um órgão público, para ser usado 
prestando serviços à sociedade ou vendê-lo em lei
lão público, revertendo o valor final apurado para o 
órgão estadual de trânsito - Detran, que deverá em
pregar a quantia obtida na compra de equipamentos, 
visando à melhoria dos serviços levados à comuni
dade. 

O desenvolvimento resulta do crescimento da 
economia, que induz a interrelação entre bens e 
pessoas, aumentando os deslocamentos e a deman
da do trânsito. 

Para adequarem-se à nova realidade, impõe
se aos órgãos estaduais de trânsito modernizarem
se, seja através do aperte de 1eenologia, com.a aqui
sição de equipamentos de informática, comunicação 
e registro, além, de viaturas, seja pela capacitação 
da mão-de-obra. Os aspectos referidos implicam 
numa elevação da receita do órgão, para a qual con
tribuiria a designação de outras fontes de arrecada
ção, a exemplo da prevista no presente projeto de 
lei. 

Portanto, o projeto de lei em pauta traz uma 
preocupação social ao aumentar o prazo de resgate 
do vefculo e promover nova destinação, para órgãos 
públicos, dos recursos advindes do leilão polblico do 
bem. 

Desse modo, esperamos contar com o apoio 
dos nobres colegas para a aprovação do mesmo. 

Sala das Sessões, em de de 1995. - De-
putado Sanctro Mabel. 

LEGISLAÇÃO CfrADA 

LEI N• 6.575, DE 30 DE SETEMBRO DE 1978 

Dispõe sobre o depósito e venda de 
veículos removidos, apreendidos e reti
dos, em todo o território nacional. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1• Os veículos removidos, retidos ou 

apreendidos, com base nas alíneas e, f e g, do art. 
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95, da Ler n• 5.1 08, de 21 de setembro de 1976, se
rão depositados em locais designados pelo Departa
mento de Trânsito dos Estados ou repartições con
géneres dos Municípios. 

Art. 2• A restituição dos veículos depositados 
far·se-á mediante o pagamento: 

I -das multas e taxas devidas; 

11 - das despesas com a remoção, apreensão 
ou retenção, e das referentes a notificações e edi
tais, mencionadas nos artigos subseqüentes. 

Art. 3° Os órgãos referidos no art. 1°, no pra
zo de dez dias, notificarão por via postal a pessoa 
que figurara na licença como proprietária do veícu
lo, para que, dentro de vinte dias, a contar da noti
ficação, efetue o pagamento do débtto e promova 
a retirada do veículo. 

Art. 4° Não atendida a notificação por via 
postal, serão os interessados notificados por edi
tal, afixado nas dependências do órgão apreensor 
e publicado uma vez na imprensa oficial, se hou
ver, e duas vezes em jornal de maior circulação do 
local, para o fim previsto no artigo anterior e com o 
prazo de trinta dias, a contar da primeira publica
ção. 

§ 1° Do edital constarão: 
a} o nome ou designação da pessoa que figu

rar licença como proprietária do veículo; 
b) os números da placa e do chassis, bem 

como a indicação da marca e ano de fabricação do 
veículo. 

§ 2" Nos casos de penhor, alienação fiduciá
ria em garantia e venda com reserva de domínio, 
quando os instrumentos dos respectivos ates jurí
dicos estiverem arquivados no órgão fiscalizador 
competente, do edital constarão os nomes do pro
prietário e do possuidor do veículo. 

Art. 5° Não atendendo os interessados ao 
disposto no artigo_ ~terior, e decorridos noventa 
dias da remoção, .apreensão ou retenção, o veícu
lo será vendido em leilão público, mediante avalia
ção. 

§ 1• Se não hoiiver lance igual ou superior ao 
valor estimado, proceder-se-á à venda pelo maior 
lance. 

§ 2• Do produto apurado na venda serão de
duzidas as despesas previstas no art. 2" desta Lei 
e as demais decorrentes do leilão, recolhendo-se 
o saldo ao Banco do Brasil S.A., à disposição da 
pessoa que figurar na licença como proprietário do 
veículo, ou de seu representante legal. 

Art. 6° O disposto nesta lei não se aplica aos 
veículos recolhidos a despósito por ordem judicial 
ou aos que estejam à disposição de autoridade po
licial. 

Art. 7" Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. a• Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasma, 30 de setembro de 1978; 157" da ln
dependência e 90° da República. ERNESTO GEI
SEL- Armando Falcão 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania} 

PARECERES 

PARECER N" 346, DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre Projeto de 
Lei da Câmara n• 30 de 1996 (n• 1.087, de 
1995, na Casa de Origem), de inciatlva do 
Poder Executivo, que "Dá nova redação a 
dispositivos da Lei n"6.880 de 9 deZem
bro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Militares. 

Relator: Senador Geraldo Meto 

I - Relatório 

É· submetido ao exame desta Comissão projeto 
de lei proposto ao Congresso Nacional pelo Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República através 
da Mensagem n• 1.075, de 11 de outubro de 1995, 
que dá nova redação a dispositivos da Lei n• 6.880 
de 9 de dezembro de 19980, que dispõe sobre o Es
tatuto dos Militares. 

Pretende o projeto, principalmente, eliminar 
norma inscrita no Estatuto dos Militares (Lei n• 6.880 
de 9 de dezembro de 1980), que prevê transferência 
ex-ofício para reserva remunerada do militar que 

. passar a exercer cargo ou função penmanente no 
magistério poodendo acumular os proventos da ina-
tividade com a remuneração do seu novo cargo ou 
emprego:· 

Com efetto o artigo 98 da Lei cilada, entre as 
hipóteses de transferências ex-ofício de militares 
para a remuneração para reserva remunerada inclui 
o seguinte: 

XIV - passar a exercer cargo ou em
prego público pall11ill1ente estranho à sua 
carreira, cujas funções sejam de magistério; 

O § 2° do mesmo artigo estabelece: 
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§ 22 A transferência para a reserva do 
militar enquadrado no item XIV deste artigo 
será efetivada no posto ou graduação que ti
nha na ativa, podendo acumular os proven
tos a que fizer jus na iniciativa com a remu
neração do cargo ou emprego para o qual 
foi nomeado ou admitido. 

A proposição do Poder Executivo também na 
mesma Lei, a redação dos artigos 117 e 122 a se
guir transcritos em sua forma aluai: 

"Art. 117. O Oficial da ativa que passar a 
exercer o cargo ou emprego público perma
nente, estranho à sua carreira e cuja função 
não seja de magistério, será imediatame.nte 
mediante demissão ex-ofício, transferido para 
reserva, onde ingressará com o posto que 
possuía na ativa e com as obrigações estabe
lecidas na legislação que trata do serviço mili
tar, não podendo acumular qualquer provento 
de inclativa com a remuneração do cargo ou 
emprego público permanente. 

Art. 122. O Guarda-Marinha Aspirante
a-Oficial e as demais praças empossadas 
em cargo ou emprego público permanentes 
estranho à sua carreira e cuja função não 
seja de magistério serão imediatamente me
diante licenciamento ex-ofício transferidos 
para reserva com as obrigações estendidas 
na legislação que trata do serviço militar." 

Concretamente propõe o Poder Executivo a re
novação do inciso XIV e do § 22 do art. 98, eliminan
do-se assim a exceção aberta em lavor dos militares 
que ingressarem no magi~tério público. 

Sugere também nova redação para os art. 117 
e 122, que se aprovada a proposição, passará a ser 
a seguinte: 

'Art. 117. O oficial da ativa que passa 
a exercer o cargo ou emprego público per
manente estranho a sua carreira, será ime
dlatamenie demitido ex-ofício e transferido 
para a ré'serva não remunerada, onde ingres
sará com posto que possuía na ativa e com 
as obrigações estebelecidas na legislação do 
serviço militar, obedecidos os preceitos do rt. 
116 no que se relere às indenizações. 

••• •••• ••••••••••••••••••••-----•n••~•-••••--••••••••+ 

Art. 122. O Guarda-Marinha, o Aspiran
te a Oficial e as demais praças empossadas 
em cargo ou emprego público permanente, 
estranho a sua carreira, serão imediatamen
te mediante licenciamento ex-ofício, trans-

feridos para a reserva não remunerada, com 
as obrigações estabelecidas na legislação 
do serviço militar." 

A matéria foi apreciada pela Câmara dos De
putados, em regime de urgência, tendo sido desig
nados relatores, para proferirem pareceres em ple
nário, os eminentes Deputados Vilmar Rocha, em 
substituição à Comissão de Defesa Nacional, San
dra Mabel, em substituição à Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público, e Nilson Gibson, 
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça 
e de Redação. 

Tendo recebido todos os pareceres favorá
veis, a proposição foi aprovada pelo plenário e en
caminhada ao Senado Federal no dia 1 O de maio 
último. 

É o relatório. 

li-Parecer 

Quanto aos aspectos formais, está satisfeita, 
no presente caso, a exigência constitucional que 
confere ao Presidente da República a privacidade da 
iniciativa na matéria de que trata a proposição em 
estudo (art. 61, § 12, "c"). 

No mérito, trata-se de iniciativa que elimina 
exceção adotada pelo Estatuto dos Militares, 
transferindo para a reserva remunerada aqueles 
que aceitem cargos ou empregos públicos perma
nentes no magistério federal, dos Estados ou dos 
Municípios. 

Ainda que se possa identificar nesse dispositi
vo o propósito do legislador de criar um mecanismo 
de estímulo à absorção, pelo magistério, de quadros 
qualificados, provavelmente desejando contribuir 
para a inequívoca prioridade que a educação deve 
ter, não há como negar que: 

• do ponto de vista da educação nacional, não 
é relevante a contribuição quantitativa que pode re
sultar desse mecanismo cuja abolição está sendo 
proposta, não havendo prejuízo significativo com a 
sua eliminação; 

• do ponto de vista da administração pública, 
trata-se de disposição legal que institui a aposenta
doria precoce de um servidor cuja formação foi paga 
pela sociedade para que ele preste outro tipo de ser
viço ao País;· 

• do ponto de vista das Forças Armadas pro
priamente, o mecanismo serve para facilitar o afas
tamento não programado de quadros aptos, cujo 
desfalque exige substituição, provocando prejuízos 
óbvios; 
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• nada impede que, prematuramente aposen
tados para integrarem o magistério do País, os be
neficiários desse dispositivo abandonem o próprio 
magistério, passando a onerar o Tesouro nacional 
sem qualquer contrapartida. 

Por outro lado, a nova redação dos arts. 117 e 
122 define com muita clareza a transferência para a 
reserva não remunerada dos militares que aceitarem 
cargos ou empregos permanentes, corrigindo asam
bigüidades liberalizantes da redação atual. 

Ante o exposto, o parecer é favorável à aprova
ção integral do projeto de lei constante da Mensa
gem n' 1.075/95 dirigida ao Congresso Nacional 
pelo Poder Executivo. 

Sala da Comissão, 20 de junho de 1996. -
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Geral
da Melo, Relator - Ademlr Andrade - Romeu 
Tu ma -José Agripino- Artur da Távola- Hugo 
Napoleão - Joel de Holanda- Caslldo Maldaner 
- Flaviano Melo- Bernardo Cabral - Benedita da 
Silva, vencido, com voto separado - Sebastião 
Rocha. 

VOTO EM SEPARADO DA SENADORA 
BENEDITA DA SILVA NA COMISSÃO 

DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA 
NACIONAL AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 30, DE 1996 
(N°1.087, de 1995, na Casa de origem) 

A presente proposição, de autoria do Se
nhor Presidente da República, pretende, erTl re
sumo, modificar o Estatuto dos Militares, para 
dispor que, ao aceitar exercer cargo público civil 
permanente, de qualquer natureza, o servidor 
militar deverá ser transferido para a reserva não
remunerada. 

Atualmente, admite-se que, sendo função de 
magistério aquela inerente ao cargo público civil 
que o militar passa a exercer, sua transferência de 
ofício será para a 'reserva remunerada (cf. art. 98, 
inciso XIV e § 2"; art. 117 e art. 122 da Lei n• 
6.880/80). ' -:· 

Ora, se é intenção do governo prestigiar a edu
cação, não se concebe a restrição remuneratória 
que se quer implantar através do presente projeto, 
até porque não se pode dizer, em hipótese alguma, 
que os consectários pagos aos militares e aos pro
fessores (em qualquer esfera político-administrativa) 
sejam elevados. Além disso, há que se considerar 
que os profissionais das corporações militares são 
submetidos a uma formação acadêmica, de ordem 
geral, de elevada qualidade; o menosprezo a essa 

capacitação profissional, pela via da constrição re
muneratória, vai de encontro à propalada diretriz go
vernamental de superar as mazelas de nosso sub
desenvolvimento sócio-económico pelo incentivo à 
educação. 

Discordamos do relatório do eminente Senador 
Geraldo Mello, quando afirma que, 'do ponto de vis
ta da educação nacional, não é relevante a contribui
ção quantitativa que pode resultar desse mecanismo 
cuja abolição está sendo proposta". Sua Excelência 
não embasa esta assertiva em dados a respeito. Sen
do notórias as potencialidades dos mil~ares. que po
dem ser aplicadas ao ensino civil, sobretudo na área 
de ciências exalas, a questão mereceria estudos, até 
porque se deve prestigiar a disseminação de conheci
mentos técnicos que estimulem a qualificação profiS
sional das futuras gerações, com vistas à alavanca
gero de nossas vantagens competitivas num cenário 
de globalização da. economia. Além disso, se 'não é 
relevante a contnbuição quantitativa' do aluai siste
ma, como quer o relator, tampouco relevantes são os 
gastos dos cofres públicos com os dispêndios que se
riam cancelados com a aprovação deste projeto. ~. 

Não compartilhamos, outrossim, do entendi
mento do nobre representante do Estado do Rio 
Grande do Norte, de que a proposição tem em mira 
extinguir uma modalidade de aposentadoria preco
ce. Cumpre salientar, neste particular, que a transfe
rência para a reserva, neste caso, é compulsória, e 
tem motivação na norma inscrita no art. 42, § 3° da 
Constituição Federal. Este comando constitucional, 
motivado pela vontade do legislador constituinte 
originário de não permitir a imbricação da vida mi
litar com o serviço público civil, não pode ter sua 
aplicabilidade, no plano das normas infraconstitu
cionais, restringida. A razão disso reside em que a 
Constituição busca prestigiar a educação a tal 
ponto de excepcionar a vedação de acúmulo de 
cargos públicos, em se tratando de dois cargos de 
professor, ou de magistério com outra função téc
nica ou científica(art. 37, inciso XVI, art. 95, pará
grafo único, inciso I e art. 128, 11, 'd'). É exala
mente pela especificidade da carreira militar, a 
qual não comportaria, na ativa, o acúmulo permiti
do entre segmentos dos quadros civis, em se tra
tando de função educacional, que a própria Cons
tituição, sabiamente, substitui a acumulação de 
cargos remunerados, pela transferência para a re
serva que, por imperativo de isonomia, deve tam
~bém ser, neste caso, remulll!!rada. A esta conclu
são leva a melhor interpretação sistemática do tex
to constitucional. 
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Ainda· rejeitamos a afirmação de que "do ponto 
de vista das Forças Armadas, o mecanismo serve 
para facilitar o afastamento não programado de qua
dros aptos, cujo desfalque exige substituição, provo
cando prejuízos óbvios". Em primeiro lugar, porque 
se o relator afirma que 'não é relevante a contribui
ção quantitativa • dos militares que se deslocam para 
o magistério público, a lógica, por coerência, conduz 
à ilação de que os impactos de afastamentos não 
programados e, conseqüentemente, os "prejuízos 
óbvios•, não são também relevantes. Em segundo 
lugar, porque se houvesse um desequilíbrio orça
mentário, por excepcional transferência massiva de 
militares para reserva, para os fins em questão -
apenas para argumentar, já que a prática, até então, 
não conduz à realização desta hipótese - o Poder 
Executivo dispõe de meios legais para suplementar 
gastos não previstos no Orçamento. 

Por estas razões, manifestamo~nos contraria
mente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 
30, de 1996. 

Sala de Reuniões, 20 de junho de 1996. - Se
nadora Benedita da Silva (PT/RJ). 

PARECER NO 347, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 
1995 (n• 2.855, de 1992, na casa de ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 
1995 (n• 2.855, de 1992, na Casa de origem), que 
amplia os limttes do Parque Nacional do Superagui, 
criado pelo Decreto n• 97.688, de 25 de abril de 
1989. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho 
de 1996. - José:Samey, Presidente - Ney Suassu
na, Relator - Renan Caiheiros - Eduardo Supllcy 
- LevyDias. 

ANEXO AO PARECER N° 347, DE 1996 

Amplia os limites do Parque Nacio
nal do Superagui, criado pelo Decreto n• 
97.688, de 25 de abril de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Esta Lei redefine e amplia os limttes do 

Parque Nacional do Superagui, criado pelo Decreto 

n• 97.688, de 25 de abril de 1989, de acordo com o 
disposto nesta Lei. 

Art. 2• Os limites do Parque Nacional do Supe
ragui, descritos a partir das cartas topográficas em 
escala 1 :50.000 n.•s SG.22-X·D-111·2 (1' edição, 
1987), SG.22-X·D·111-3 (2° edição, 1992) e SG.22-X
D-111-4 (2" edição, 1992), editadas pela Fundação 
Instituto .Brasileiro de Geografia e Estatística, pas
sam a ser os seguintes: 

I - Área 1: começa no ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7180375 e &769650, si
tuado no lttoral sudoeste da ilha das Peças (ponto 
1-1); segue por uma linha reta de distância aproxi
mada de 1.300 metros, até atingir o ponto de coor
denadas planas aproximadas N=7181700 e 
E=769650, situada na confluência de dois cursos 
dágua (ponto 1-2); dar segue por uma linha reta de 
distância aproximada de 1.050 metros, até atingir 
o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7182650 e E=770000, situado na margem es
querda do rio das Peças (ponto 1·3); segue a ju
sante, por esta margem, até atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N=7183625 e 
E=769150 (ponto 1-4); segue por uma linha reta de 
distância aproximada de 900 metros, até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7183650 e E=768250, situada na extremidade 
sul de um curso dágua (ponto 1·5); segue a jusante 
pela margem direita deste e continua para o norte 
contornando a ilha das Peças, ultrapassando a 
ponta das Palmeiras e atingindo o ponto de coor
denadas planas aproximadas N=7187150 e 
E=767550 (ponto 1-6); segue por uma linha reta de 
distância aproximada de 1.800 metros, até atingir 
o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7188850 e E=768250 (ponto 1-7); segue contor
nando o litoral da ilha, até atingir o ponto de coor
denadas planas aproximadas N=7189300 e 
E=769650 (ponto 1·8); segue por uma linha reta de 

· distância aproximada de 650 metros, até o ponto 
de coordenadas planas aproximadas N=7188750 e 
E=770000 (ponto 1-9); segue por uma linha reta de 
distância aproximada de 500 metros, até o ponto 
de coordenadas planas aproximadas N= 7188950 e 
E=770300, situada na margem esquerda do rio 
das Laranjeiras (ponto 1-10); segue a jusante por 
esta margem, cruza a foz do rio das Laranjeiras e 
segue contornando a ilha das Peças no rumo nor
te, cruzando a foz dos rios Guapicum e da Fonte, 
e atingindo o ponto de coordenadas planas aproxi
madas N=7193050 e E=772200 (ponto 1-11); se
gue por uma linha reta de distância aproximada de 
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125 metros, até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7193450 e E.:772275 (ponto 1-
12); segue contornando a ilha pela linha dágua, no 
rumo norte, até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7194000 e E=772950 (ponto 1-
13); dai, segue por uma linha reta de distância apro
ximada de 2.525 melros, até o ponto de coordena
das planas aproximadas N=7194100 e E=775500, 
situada na cabeceira no rio Mãe Luzia (ponto l-14); 
segue pela margem direita do rio Mãe Luzia até 
sua foz e segue contornando a ilha das Peças, em 
direção sul pela linha dágua do canal do Supera
gui, até atingir o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N=7191200 e E=777175 (ponto 1-15); 
segue por uma linha reta de distância aproximada 
de 475 metros, até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7191200 e E=776700 (pon
to 1-16); segue por uma linha reta de distância 
aproximada de 1.625 metros, até atingir o ponto 
de coordenadas planas aproximadas N=7189300 e 
E=776650 (ponto 1-17); segue por uma linha reta 
de distância aproximada de 500 metros, até o pon
to de coordenadas planas aproximadas N=718900 
e E=777150 (ponto 1-18); seguir no rumo sul, coo
tomando a ilha das Peças pela linha dágua do ca
nal do Superagui até atingir o ponto de coordena
das planas aproximadas N=7187000 e E=776600 
(ponto 1-19); segue por uma linha reta de distância 
aproximada de 925 metros, até o ponto de coord& 
nadas planas aproximadas N=7186300 e 
E=776000 (ponto 1-20); segue por uma linha reta 
de distância aproximada de 2.100 metros, até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7184375 e E=775225, situada na foz do rio Bo
guaçu (ponto 1-21); daí·segue contornando a ilha 
das Peças, no sentido horário, cruzando a foz do 
rio Bandarra e contornando a ponta do Superagui 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxi
madas N"7180375 e E=759650, ponto inicial des
ta descrição, fechando o perímetro da Área I. 

11 - Área 11: Começa no ponto de coordenadas 
planas aproximadãS N" 7180475 e E= 778000, si
tuado no litoral sul da Ilha do Superagui (ponto 11-1); 
segue por uma linha reta de distância aproximada 
de 1500 metros até o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N = 7182000 e E" 778000 (ponto 11-2); 
segue por uma linha reta de distância aproximada 
de 1525 metros até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N = 7182500 e E " 776575 
(ponto 11-3); segue por uma linha reta de distância 
aproximada de 2050 metros, até atingir ô ponto de 
coordenadas planas aproximadas N = 7184575 e E 

= 776600, situado na margem esquerda do Rio das 
Pacas (ponto 11-4); segue pela margem esquerda do 
Rio das Pacas até sua foz, cruza-se e segue no 
rumo norte pela linha dágua do Canal do Superagui, 
costeando a ilha, até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N = 7187475 e E= 778000, si
tuado na base norte do Morro do Superagui (ponto 
11-5); segue por uma linha reta de distância aproxi
mada de 245 metros, até o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N = 7187550 e E = 778200 
(ponto 11-6); segue pela linha dãgua do Canal do Su
peragui, na direção norte, até atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N= 7189700 e E = 
778550 (ponto ll-7); daí segue por uma finha reta de 
aproximadamente 3350 metros até atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N = 7193100 e E 
= 778300, sttuado na extremidade noroeste da Ilha 
do Pinheiro (ponto 11-8); segue por uma linha reta de 
distância aproximada de 1550 metros até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas N = 
7194625 e E = 779325 (ponto 11-9); segue no rumo 
norte contornando a Ilha Olaria pela linha dágúa até 
o ponto de coordenadas planas aproximadas N = 
7195050 e E = 779700 (ponto 11-1 O); segue po~ uma 
linha reta de distância aproximada de 175 metros 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N = 7195200 e E= 779800, situado na Ponta do 
Morro (pontoi 11-11 ); segue pela linha dágua cos
teando a Ilha do Superagui até atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N = 7195450 e E 
= 780440, situado no extremo oeste da Enseada do 
Engenho (ponto 11·12); segue por uma linha reta de 
aproximadamente 1500 metros até o ponto de coor
denadas planas aproximadas N = 7196800 e E = 
781075, sttuado na Ponta da Lage (ponto 11-13); se
gue pela linha dãgua costeando a ilha, até a Ponta 
do Canudal, ponto de coordenadas planas aproxi
madas N = 7197000 e E = 781100 (ponto 11-14); se
gue por uma linha reta de aproximadamente 1550 
metros até atingir o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N = 7197400 e E= 782825, situado na 
extremidade sudoeste da Ilha do Segredo (ponto 11-
15); segue costeando o litoral oeste desta ilha até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas N = 
7197650 e E = 783000 (ponto 11·16); segue por uma 
linha reta de distância aproximada de 725 metros 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N = 7198225 e E= 783500 (ponto 11-17); daf se
gue costeando o litoral da ilhota, no rumo norte, até 
o ponto de coordenadas planas aproximadas N = 
7198650 e E= 783275 (porlló 11-18); segue por uma 
linha reta de distância aproximada de 1300 metros, 
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até atingir 6 ponto de coordenadas planas aproxima
das N = 7199375 e E = 784325, situado no extremo 
oeste da Ilha Mimosa (ponto 11-19); segue por uma 
linha reta de distância aproximada de 825 metros, 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxi
madas N = 7200250 e E = 784225, situado no topo 
de uma elevação de cota aproximada de 72 me
tros (ponto 11-20); segue por uma linha reta de 
distância aproximada de 1200 metros, até 
atingir o ponto de coordenadas planas aproxi
madas N = 7201400 e E = 784350 (ponto 11-
21 ); dai, segue pelo divisor de águas entre as 
bacias dos rios dos Patos e Branco e as ba
cias dos rios Sebui, Poruquara e Utinga, a les
te e ao norte, até atingir o divisor entre a Ba
cia do Rio Branco e a Bacia do Rio Varadouro, 
na Serra do Rio Branco, divisa entre os Esta
dos do Paraná e São Pauto (ponto 11-22); se
gue pela divisa dos dois Estados até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas N 
= 7204000 e E = 790650, situado no topo do 
Morro do Costa ou da Caçada (ponto 11-23); 
desse ponto, segue pela margem esquerda de 
um curso dágua sem denominação que desce 
a encosta do morro, pela sua face sul, até sua 
foz no Canal do Varadouro, ponto de coorde
nadas planas aproximadas N = 7203250 e E 
= 790800 (ponto 11-24); segue peta margem 
direita do Canal do Varadouro. em direção 
nordeste, até atingir a divisa dos Estados do 
Paraná e São Pauto, no ponto de coordena
das planas aproximadas N = 7204725 e E = 
793850 (ponto 11-25); segue pela divisa dos 
Estados do Paraná e São Pauto, contornan
do a Ilha do Superagui até a embocadura no 
oceano Atlântico do Canal do Ararapira, ponto 
de coordenadas planas aproximadas N = 
7197550 e E = 792600 (ponto 11-28); dar. se
gue em di reção sudoeste, contornando a Ilha 
do Superagui pela orla marftima da Prata De
serta, até a Ponta Inácio Dias (ponto 11-27); 
segue peta orla·;. contornando a Ilha do Supe
ragui na direção oeste, até atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas· N = 
7180475 e E = 778000, ponto inicial desta 
descrição, fechando o perímetro da Área 11. 

Art. 32 São exctufdas da Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto 
n• 90.883, de 31 de janeiro de 1985, e da Estação 
Ecológica de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto 
n• 87.222, de 31 de maio de 1982, todas as áreas 
pertencentes originalmente a essas unidades in-

cluídas nos novos limites do Parque Nacional do Su
peragui, bem como as porções das ilhas do Supera
gui e das Peças não integrantes do Parque Nacio
nal; 

Art. 42 Os acréscimos de terra que vierem a so
frer as ilhas do Superagui e das Peças, ao longo do 
perfmetro do Parque Nacional que acompanha a 
orta marftima, em decorrência da deposição de sedi
mentos e ação das correntes marinhas e marés, fi
carão automaticamente inclufdos na área do Parque. 

Art. 52 A navegação pelo Canal do Varadouro 
será permitida de acordo com as normas e condiçõ
es estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA. 

Art. 62 A utilização das terras integrantes da 
Ilha das Peças e da Ilha do Superagui, não inclufdas 
nos limites do Parque Nacional, bem como do entor
no dessas ilhas, numa faixa de até dois quilómetros, 
seguirá regulamentação a ser estabelecida pelo IBA
MA. 

Art. 7• Este Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ao Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente .lido vai à publicação. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1996 (n• 
1.087, de 1995, na Casa de origem, cujo parecer foi 
lido anteriormente, ficará sobre a Mesa, durante cin
co dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, 11, 'd', do Regimento Interno, combinado 
com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do Sena
do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Antes 
de solicitar a ajuda do Senador Jefferson Péres para 
secretariar a sessão, concedo a palavra ao Senador 
Hugo Napoleão. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para co

municação inadiável. Em revisão do orador.) ~ Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trata-se de um 
registro a respeito da minha recente viagem a Gene
bra para participar, na qualidade de observador par
lamentar, da 83" Reunião da Organização Interna
cional do Trabalho. 

Devo, de safda, enaltecer o trabalho do ex
Ministro de Estado das Relações Exteriores, atual 
Embaixador Celso Lafer e, por igual, de seu com
panheiro, Embaixador alterno Gilberto Vergne Sa-
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bóia, de quem fui colega nos bancos escolares do 
Colégio Padre António Vieira, no Rio de Janeiro, e 
na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica do mesmo Estado. O trabalho desenvolvido 
por Celso Lafer é mais dirigido no sentido do comér
cio e o do Gilberto Vergne Sabóia é mais no sentido 
politico. 

Eu gostaria de dizer a V. Ex" que encaminhei 
ao Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional do Senado, Senador Antonio car
Ias Magalhães, expediente com o relatório, que está 
agora em minha mãos, de todas as sessões a que 
tive acesso. Daí por que gostaria de fazer um breve 
resumo de três pontos que me parecem extrema
mente importantes, antes de requerer, como de fato 
requeiro a V. Ex", a transcrição do referido relatório 
nos Anais. 

O primeiro desses pontos, Sr. Presidente, trata 
do discurso proferido em plenário pelo Presidente da 
República Francesa, Jacques Chirac, que manffes
tou distorções · da escravização de adultos e de 
crianças, afirmando: "Pode existir situação em que 
quatro paises tenham 25% das crianças de menos 
de 15 anos a trabalharem 9 horas por dia, de 6 às 
7hs na semana • E conclui por uma justiça social em 
uma economia globalizada, defendendo as reformas 
estruturais como método de trabalho. 

Outro ponto que me pareceu importante foi o 
discurso proferido pelo nosso colega, Senador Fer
nando Bezenra, na qua~dade de representante dos 
empregadores do Brasil - também tenho o seu texto 
em mãos -, quando teceu considerações acerca da 
globalização da economia. 

S. Ex" falou sobre a introdução de novas tec
nologias, defende os nossos quatro "esses• - o Sa
nai, o Senac, o Senar e o Senat .. como pioneiros, 
envidando esforços no sentido de traçar novos ru
mos do ensino profissional no Brasil. 

Alega ainda que: 
, ... ~. ·-· 

Os iFKtustriais brasileiros, movidos 
pela necessidade de enfrentar os desafios 
da globalização, os efeitos do Plano Na
cional de Estabilização e as sérias limita
ções que a inércia e a postergação na con
secução de reformas inadiáveis lhes têm 
imposto, promoveram no último mês de 
maio, em comemoração ao Dia da Indús
tria, um histórico Encontro, quando foi ela
borado um documento, cuja mensagem 
central consiste - diz o Senador Fernando 
Bezerra - em reafirmar a importância estra-

tégica da indústria e da sua preservação, 
para o desenvolvimento social e económico 
do País. 

Concluindo pelo trabalho do escritório da Orga
nização Internacional do Trabalho em Brasma, no 
Brasil, o prestigio que deve dar-se às ações da Uni
cef e, como tal, o IPEC tem desenvolvido programas 
para erradicar o trabalho infantil e defende a harmo
nia das relações de trabalho. 

E o terceiro e último ponto, Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, diz respeito ao discurso fei
to pelo Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, que de· 
fendeu as ações do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, demostrando que em todas as acusa
ções ou em todas as afirmações de violação dos 
direitos do trabalho, o Presidente determina, 
com severidade e com prontidão, o seu exame e 
imediata apuração. Disse que a pobreza no Bra
sil foi reduzida de 42% para 28%, propiciando o 
alivio de cinco milhões de pessoas de tal condi
ção. Afirma que se procura no Brasil as negocia
ções coletivas, para dar curso às negociações 
tripartites. Procura-se igualmente - acrescerita o 
Ministro - a abertura da economia ao exterior, a 

. estabilidade sem recessão, a implantação de 
860 mil postos de trabalho, o crescimento econO
mico de 4%, a educação profissional, a integra
ção da educação com a qualificação profissional, 
a criação de um fundo de US$4 milhões, acresci
dos de mais US$1 milhão, destinados aos pe
quenos produtores e às reformas constitucio
nais. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que a 
83" Reunião da Conferência da Organização Inter
nacional do Trabalho organizou-se em Comissões, a 
saber: aplicação de normas, trabalho a domicnio, po
lfticas de emprego, consulta tripartite, resoluções e 
proposições. 

Esses foram os pontos centrais desta reunião, 
·que, a meu ver, foi histórica pela atualidade do tema 
das relações triparlites e dos problemas enfrentados 
em função da globalização da economia. 

Requeiro, portanto, a V. Ex", ao fazer esse re
latório sintese, que taça transcrever nos Anais da 
casa o meu relatório. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENT09'A QUE SE REFERE 
O SENADOR HUGO NAPOLEÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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83• Reunião da Conferência Internacional do Trabalho a OIT 

Genebra. 1996. 

4 dg !unho 

A Sessao inaugurai da Confer6ncia foi dedicada à elelçlo do 

Presidente e dos VIC8-Presiden1es. A escolha r8CIIiu sobre um dos represerrtantu 

dos países árabes que, inlcia1mants, seria o Minist'c do Trab<llhO ela Síria. 

Ent&ndimentos dos mmnbrcs do grupo, todavia. dirigiram a $$COlha para o Chefe 

da Oeiegaç4o dos Emirados Árabes Unidos. 

O primeiro orador foi o ~ dos Trabalhadores da Gri

Sretanha que censurou a eSCOlha do PresdOI'tte por ~ que aleis de -.a 
pais n1o prcteg11m conveni..umente M: tl"'lbaatUUdoo 

Em campensaçlo. o Prnidente fai sauc:1ado pelos represontllntH 

dos :rrieanos, eun:l!*lS oclder'Uis • orientas, ár"Kin, .-neric.nos (Estados 

Unlclos). 

AD uamir, o PrM!dtiU 1alll no1 dir.itoa tunano.. jultlça. 

~. pa; r-=onhece o t::tasdit••tu oconOmlco; r.n.nta c» conflitos, • -·-
Citai u diftcu!dma de trabalho nu grw'\dM cidades • I'OCCiftlltce 

que, ap6& 70 .nos de~ da O.tT., algu1s pai ... ainda tenh.m dificuldades 

pWaapliea' ancrmu dll ~ 

Defende o apelo da têcnic:a: .a trabalho; prt1p011 a rutivllçlc Qos. 

uait6riol regionaís. sotnludo n.1 AITI6rica do SIJ: susmrrta o atrMrJta da 

~. aar.vM de um maia' túMro de ·rnerN:wo& do Conselho de 

Admlnisnç:IO. 

Aaedita quo a Conhrincia deve !evantlll' os desafios do Séeufcl XXJ, 

oferecendO apoio a j:lrojetos dos paiSM em desctn'o'C~Wnento e salisntanda qt~• o 

sou assim o faz. Oefande uma ·nova ordam" a partir do TrabalhO Tripartita 

(governo, empregaclon!ls e empregadas). 

Foram apresentados os seguintes projetes dei resoluçio: 

1} práticas exercidas pela ocupaçlo israelti'lse..contr. trabalhldoru. 

e empntgad01'8S no L.ibano (Lfbano): • 

2) for'ma ~~·graves da exptoraçao do trllbelhO mr.ntit (Aierrtftta 

• Ol.lln:Js);' --;, ~ .. 

3) trabalho~l(ant:c gai:oi•d&Norue;a a outros}; 

5) proteçlo elo& ditWklll e I~ doa ~ a 

IIIIIJA g&J .. **-- M Palatina e de~Nil Tanitórios oaJpadaa 

(Arltlia SwriteaCIUtrol); 

6) atÇkl clll O.L T. sobr11 ~~o cleurnchiit•Jta ec:a'IOn1ico 

• soa. (CI.ba}; 

7) erradic:aç:lo do trabalho infantil (rep~ssentanta dos trabalhadores 

do Zaire • de!ogadoa doi tmJa1hadorn da Bálgica); 

8) fcrt:alec:imenta doS- inelaa • ~ de ateance IJI'Iiverul da 

QL T. diante da g!obaliz:açlo (idom Zaire o Bélgica); 

9) proteç.Ao dos direitos individuais resultantes da ralação de 

..... lho{~); 

10) nacessidáde de ampliaçlo da ass1sténc~a da O.I.T. à Autondade 

Palestina (governo dos Estados Untdos); 

11) desemprego o exdusão social no mercado de trabalho mundial 

(delegado das trabalhadares do MarTCeCs & outros); 

12) eliminação do trabalho infantil (delegadOS dos trabalhadores da 

Franç;ae outros); 

13) papel da O.I.T. na coordenação da polítlea económica e social 

ir:'temacional (d&legado dos trabalhadorM do Marrocos o outros}. 

1) aplicaçlo da nonnas; 

2) trabalhO. domicilio: 

3) politieudo~; 4)--
5)-

6) P' op oalç6&s 

Sdtlunbo 

A Cornisslo de Tr.llbalha a domicl11o houve por bom cuidw da 

límital;lo dll pobrU:a • da í~• de determinadoS trabalhOs 

cort••iciailis. 

A pf1KJCUpaç:IO dommante foi o da ratrflcaçio o da efetiv• aplicaçio 

das reSOiuç&ls pelos EstadoS Si9f!atãrlos. Constatou-se a domoca nas proctssos 

legislativos de ratificaçao, com evidentes prejuízos para os trabalhadores. Houve, 

ineluaiva, citaç:io de casos diversos ern que rtXlito pou::os paíHa o:nlirmanun as 

doclsóea tomaáaS am ates juridlcos intemaelonais. 

Imaginou-H a fixaçio <» critél'ios mínimos de prindpios 

garantidotu da u:eqll[bilidada das áecis6os. sob pata d1t serem OlnSldoradOa 

"l.n~. 
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6sftiunho 

A Comis:sao de Tral:l:dlo a domicilio discute sobre • utilidlldo de um11 

ccnvençao sobr111 o Tema. 

A. ~ 14111 .Aumália .:ha ~ nlo. Quando mr.Uto um 
documonto flexivo!; ji o cta .Ã.!ricil: do Sul a baseia n11 Oedwaçlo de Filadltlfla 

5ogundO • qual o principio triP«fi*tó f1Jndamentale sug.~n o apoio • Convençlo 

em tormos de l"'ttOtTMMff deçlo ·Eçtra o próprio exemplo, corulcWindO a promçio 

dadlla quem precisa, após o·~. como~..~n tento legislativo. Acresc:anta a 

sxistlncia d• ...n capitulo CCirfll:il8t!J .-. os despi otGgic1o$. Jut;a que o trabalho 

• domicilio nlo ~ tratalantc direrenc:ia:to dude que Mjal gaoantido • 

proteçlodo:S~. 

P ... o ~ dll Notue;11 os ~ a ~no 
ccnstituem • sim - tMn ~ ~ a r.querW prcteç1o. Como pens. q1.» a 

regularner'rtaçlo Hill dil'l'eil suo- tm11 CC)I"'V88')ÇÇo tlexfvel que permita ~ os 

Estadas • Membros ~ alguona ~ em funç6es de 

f*UI~ pt6pía. Por isso GJnSi~ que o .m jurídico inten"'a:inal se;. 
ae.tadooniveldetao:::w•• ·.;eo 

Para o OetogadO 'llb Chile as nCNa:s tecnologias e formas de 

contrataçãc constituem caraeter'it;tcas peculiares que permitinlo novos_~· 

(Reunião do Trabalho a domíc:"'ili130. Copsnha;ue. 1995). Considera que a falta 

de proteçio ._era wtnerabilidade •a:onselha emendas que evitem a equparaçio 

dessa modalidade com o trabalho.dlissico. 

O Delegada dll Jndl.l: pensa que o trabalho • domtclllo 6 o mais 

imP.Ortante do setor nlo estnltl.ada. sendo a grande maioria no .seu país. 

abrangendo a ãrea de cigmos. muro. artesanatos rurais etc. JJ,t, ferramenta 

utilizadaS .so\o obsoletas, de tlta"'da!P ultrapassada. Os qe..- nele estio nao tem 
força de negoc:i~ nem conhiiCMI' a prevldAncia. A ligaç:IO nAo se ·dli entre 

empregadores e trabalhadora pcjll hi grande I'Unttf'O de ~ que 

pagam o salário sen'lltlal, quinz.enlli ou mens;~tmente. Por essas razOa considera 

dfícil a adoçlo do cSocumento e H posicione oomo "e!p 1 ct~ sil~. 

Jj a Comisslo sobni Consulta Tripartite nc. das mUitlp\u faeetal 

que o lema pode gera- am face cDdernoerad• • dli econor'I'Â de rnerado. 

O OeleglldO das T~ ~ Rorn6r'llll 8c:ha que. alim do 

conceitO da d~ • ..::ononia c1t1 rnen:U3 pod4t Mt a p'lde ~uçlo p-.a 
os ~fses,. poil, ~ • vida dos ádlcatos nAo bata qtMt 01 gowmos ITIIJdem • 

cada quatro anos. A sua vez;,. oca.Eegado dai F~ III::NI que • : ; ~ 
1rlpartíte facilita apecto1: da~, ma ~ ....._.em ~ a 
quostlo da g!Obalizlçkl a da ft-.ibilldacle. Oa proc:aiOii ..tto am rnut.çlo a 

~ a slo ~ Diz que, no seu ~ o pn:cuso ~ 
sincfic:aliDçlo 6 elevada ma n~o-.. aiXistlncia ct. dasoi&iipi&gO. ~ 

que • !ai garante • i ! g "açlo c:cllliva. 

o Delegado da c~ llftrrna qt.111 no seu pa!1 h6: tr8diçiO dai 

diMogo entre os •ifttertCcutarH ......... qutl .. entidadH foram criada • ~ 

do .:séaJio passado. Erita legi3t.çlltqua orienta o meratdo. Foi pot..livr.a ~ 

a mJo...d8-obra sem n ! : 1 11idede di '-ia. Pena que. o -'to nfvel de sindicaliZ*;IO 

facilita as relações cem ~ e sustenta qua os entend:itnentos devem 

~· evoluçlodal soc:iet.lldll.. A :;,c; *ÇioTripatltadllve....--- • 

glcbal•za;ão 9 passa pela consulta e negoc1ação entre empregadores e 

trabalhadores. E só pode oferecer resultados pos•livos com a econornia de 

mercado livre. 

O Delegado da Jtãlia defende um "tripartisrno• embasado em 

ccnsullas e concertação. Cita quo, a partir do 1993. acertos trlpartites motivaram 

a descentraliza~ de tal modo que l'1il níveis do negociação nacional (maao

econOmicas) e de empresas (mic:ro-ec:onOmieas). Hj que ajustar o equilíbrio da 

questOas econOmicas e neceSllidades sociais, a exemplo de reforma positiva de 

aposentadorias e pensees de 1995. O método tripartil:e, di%, lava à resolu;ão de 

pc"'blemas e conjugação da fatoras economlccs e sociais. Deu-se consider.ivel 

avanço na Itália nos processos de segurança do trabalho 1!1 fundos do pan~. (O 

Delegado i Presidente em exereído da União Européia) . 

O Delegado dos Trabalhadores dos Parses Baixos afinna que fala-M

na situaçlo da ambigUidade eom que se desenvolve o Tripartismo.. Julga que a 

economia de mercado niO ntSOtve todos os problemas sociais, nem a coope~açla 

Tripartitfl6 retigiio. Diz que os empregadonls v6m Nl ec::onoinia da mercado o 

medic:amanto para tudo. Acresc:entli que os interlocutores devem ser 

independantes a ter responsabilidade ,. cooperaç:lo. 

Fala o Defegâ govemamental romeno considerando o debate 

pertinente, saliontando que as formu de cooperaçto Tripartite difecwn nos 
pafses. . 

O Delegado da França questiona o funcionamento da ~ 
T~ com • ec:cnomia de mercado. Acha que a questlo esti mal fbn'nu111da. 

Sustenta que a economia da mercado só pode funeion.- se foi-~ 
Por qua nlo pode haver demoaada sem aoonomia da mercado? wDiffcil 6 a 

cooperaç~o nas~. condui. 

7 dtlunho 

A Comissão sobr& a Consulta Tripartite ouve a paravr.t dos 

Delegados dos Trabalhadores que anunciam haver diferenças entre os paises 

com relação à matéria Reconhecem haver dificuldades antigas, mas que um 

esforço cem um pocler.i fortaleeer o ~Tripartismo". Acrescentam qul!l alguns tem um 

sistema grave de providência e precisam modificar o sistema. 

A Comissão decidiu. outrosSm, designar um gtSPO do 1rnbalho para 

levantar as condusees sobre a ques~. constituído por empregadoras. 

trabalhadores o govttmOs das Américas do Norte o Latina, das Europas Ocidental 

e Oriental dois da África, dois da Ásia, num total do oito. 

O Del8gad0 da fnclia saiionta a ~a dos intMioculores 

sociais, considenmdo que o Tripartismo ensejou a multiplaçlo dos sindicatos. 

Afirmou quo o seu pais tem um macani:smo lripartite desde 1952 e que a. 
preocupac;IO atual i a do aJ/MI'Ttlr a prcdutivldado. Há fatores positivos como o 
Conselho d& s~ e de Saúdo. 

Ji o representante governamental da POionia julga que a 

cooper8Çio naelon8l de sua püia levau a cotiSl.lltls a negociaçOes. Afirma. 

tmualtnente. ~ •o tnpmsmo 6 axig6ncia socill em ftn;lo das limitaç6es 

eccnomieaa•. Diz que sAo importantss a solh:W11!tdade • a intagraçlo, embora o 

exercício da representatividade constitua difiol&de. E salienta quo os potonesoa 

dispOom do um Comit6 eeon6mioo • social do qual podem ~cipar vários 

lnterlocutoc"M sociais (consumidores, agria..ltores o indepondsntes, poc exemplo). 
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Aduz. qv~~ o trip:utlsmo é moto enio fim. Nlo podo s« um111 'ilha d11 

par em paises cheios de problemas. Mas. ~. ajuda a resctver 

pccblemas trabalhista. 

O representante dos ltabalha:Sores dll Nigérill sustenta que há 

países que difiaJ!ta'n a concortaçlo pois dasvil'tUM1 o apoio tácnico, bem como a 

apl!caçlo Tripartite e a formaçlo de Asscriaçó-'' {Sindie:atos) de Trabalhadores e 

o diAlogo do intl!ll1oc:utai'H sociais. Considera, contudo, Cfl.* as IT'A.IdlnÇas no 

ewnpo oc:ooomico, polrtico e social c:orrtnbuem p.-. o Tripnsmo. 

Dia 10 de Junho 

ReformaS estruttnis devem ccnstituir métodos de trabalha, 

O Ministre do Trabalho da Argentina afttmou que o seu pafs criou. um 

Consl!llho do Admini~ e emprego 1*8 eliminaçkl ~ ftaudeS, induslo de 

pessoal nSO registrado, simplificaçlo de contrates de tntbalha. flscaliza;;lo da 

nocmu dll O.L T., etc.... 

o da A1rlc. do Sei disc:orntU ac:erca clll int&grac;lo da ac:cnomiU. 

A reut'lião do Consell1o de Administração d~ QJ.T. elegeu os propondO djjjogcl ativo com o a.nco Mundtal. aspotanda que • próxima gera;:Ao 

membros para o porlodo de 1996 - 1999, modificando a composição para um novo do trabalhlldores ~ oscalariZ:IOL 

sistema de distribuição geográfica, cem altemancias e sorteios. 
O Dei~ do Reino Unida (Grt-Bret:.nha) reage à exploraçlo do 

A Comissão cift wwificat;ao de Podere5 fiXOU 598 Delegados, sendo trabalho lnt.ml); o Vic.-Ministro do Japlo c:cnst:Ma os problemas ~ da 

303 governamentais, 1416 dos empregadOntt e 149 dos trabalhadof'es. g!obalizaç:IO, propondo o ~ doa mecanismoS da O.I.T. • o apeio ao 

Estabeloceu 1455 ConSGiheifos Técnicas, sendo 693 governamentais, 345 dos closempenho tlk:nic:o: O Ministro da B~ice afirma que trabalho e ~ 
e~s e 417 dos trabalhadores. constituem earmnho SaQISO para a so!uç.\0 de prtJblamas socillis e preecniza nova 

convençao sobre o trab!llho inf..-rt~l dotélda de in$tnJmcntos fundamGiltais. 

Em ~írtude da 67• f11UfliSo. IJm 1981, informou-se que, entta 598 

Delegados aaeditados. ,. 54 mulhorn: enn 1455 t6cnleos há 21M mulheres: no 

totJ.l16,5% diante dos 15,8% do .ano passado. 

p!a 11 do lunhp 

O pontO alto da Confetfnda foi o disano, na Auembl6il ;etat. ou 

seja. na suslo p!&rúria. do Presidente da Repübliea FrMOUa, ~s Ctirac.. 

o ~ re!embtou • criaçlo da ~ após o 
·~da Primeira GI.*Ta ~. Abordou o principio do triplrtismo camo 

apceucliado do diálogo social e di proctn de um co:ap:omiuo ele pM::8ria. 

Alspeite 8 COiiijJIIMII$Io, 

A icl6ia. disse o Presidirá, poderia pwecer utópica, mu ~ 
rulldP di.nt. de um hcxrwn rara do comum. T1'lc:ma Mcn a qu~m chamou de 

"Albert Thomas". 

Relembrou • história da organizllçlc qut1 funeionou. cli.rto dCI 

totalimrismo, come a •c~wma dll noite". 

Constatou o :~MJ'gimento da "mundializaçJo duplamiWite global: em 

função do campo Qeo9fâfiCo • dos espectes ela vida economrca e social Trata-se 

do fator de crescrmento 8 do prograsso que proproclona fluxo ele capitais e 

comérCio, clifusõlo ela informaçlo, 11'10'1~ tecnclógtca & ~ quaJificactos.. 

Mas há difiCUldades que obrígam pai ses tndustrializ.;;dos à reMSII'Uti.Jr.lç6es e os 

mais pcbt'l!ls à marginalizaçio. 

Manifestou as distorç6as da escravizaçao de adi.Jltcs e de aianças. 
"Pode exrstlr situaçAo que, em .C. países, leve: 25% das c:rianças ele menos de 15 

anos a trabalharem 9 horas por dia dll S a7 dias na semana?" 

A França deseja v&r rHClvídos essas questOes para c raspt~ito cl:l 

climen:sio social e da Uberalizaçl!o co comérdc internacional. 

Mais tarde, ao usar da palavra representando os empregadores 

brasilaircs. o Presidente da Confederaçlo Nacional ela lnclü:stna, S&naáor 

Fernando 8ezem1 desetlNI um quadro realista. enaltec:ondo a CQ;,ClPernç.io 

tripartite como meio de· aumMttar o emprego. Considera que a globalização da 

economia pede induZir .à prcduçlo mas. ele outro lado, ineentiva a pobreza que 

.somente a intens~~ coce: eraçic pode supetW. A reduç.to ela obst6cul0s para a 

aiaçlo de empresa pode levar a ~empregos plenos", áiZ. Cita o caso braSileíro 

do progama de L'tlnnaçSo profissjonal levado a efeito pelos Ss quto contribuem 

para o desenvolvimento t80'10!6gic:o. 

.Actascentl o Senador Bezerra que o ~ produtivo deponde da 

Mtabilidade e de estratégias que rurrpam a inirda por meio de ~.rn~~ ratac;ao de 

tr.abalho que reduza btror::l'xias. "Sem nrfomla: niO havenli ...,._ v~eis". 

Aduz que, no Srail. o TrlpartismO éiJITia ruli~. a J*tir do stlga 

10 da Constituiçlo Federal a todos os c:olegiadol c:om.n com a ~ de 

trabalhadr:M'es, ., ..... ega:iQCas • aglll'lteS govemarnentais. 

Qu.'1te ao trabalho infant!1 cita o I.P.E.C. e o 81'Qio às aç6u d8 

UNICEF. 

Lembra o forun de Ouro Preto. do ~ qJe ~ a 

fortal«:imanto dll gfnÇic da arnpregoa ptOdutivoS a ~ de f*1U1MS • m6dia1 -
Ccndui ~ que, nesta primeiro ano de mandato mr C.N.I. tem 

tnlt)alhado pelo fort1lecimento das instit1Jiç6n ec:m d8senYofvimentc. 

Ola 12 de junho 

A Comissão de Consulta Tripartlte começou a desanhar um 

documarrto que estabelece para as Partes a dispasiç;lo de exammar as QUtt$t6lls 

em comum na busca de soluções adequaclu para lados. Os benefícios deven:t ser 
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reciprocos. O eSboço prev6 um prac:asso dl!t consulta que leve em conta O Presidente, acresc:entou o Ministro, determinou a invMtigaç:Ao ~ 
compromissos firmes. toda u dl!lrúDa pois o Brasil busca erradiCII' as rormas de trabaii'IO que 

violentlm DS direitOS lunanoS. 

Hã intanç.ao dl!l apcwfeiçcar a cooperaç:lo tripartite por tratar-se de 

instrumento mais complexo do ~o previsto. Constata-se quo, nos países que 

saíram do sistema comunista ~ a economia de merc:ado,. houve grande 

transformaçto, pors o Estado fA o grande empregador. Neles o Tripartlsmo 

induzirá t. existência da ~ (sindieltos. ' 11530Ciaç6es). Constata-se. 
igualmente, que somente a VQI'Dde de dlátoga poda :super1t desequillbriol 

eventuais entre as partes. Há que buSCar-H uma fónnula de oquillbrio onn os 

interloo.rtores. 

No campo da relação de trabalhe, aa-escantam, o nosso pais 

proc;lJI'a as negoeiaç:6es coletivas, maior nUmero de empregos o estimulo a 
produtividade do trabalho. 

O Ministro afumou qul!l a pobreZa foi reduzida de 42 para 28 por 

cento, propiciando o alivio da cmco mdMes de pessoas de tal condição. 

Disse. igu.almante, que a criação de empregos contribuírá mais ainda 

Representantes de pemo e de ~ cfilo:lrrelwn • para suporw a pobrma. 

disamr.am sobro a validado ou n1o da ~ "'egitimo" no doc:umlnto, Os 

primeiros a considernm dos ' iu pois o governo pode pcopor lois, ma a 

importaneia do ptOaJSSO esti no«jUiiibrio. ~ ~as p.ua devem s.
suficientemente rortn • tepl05elatiliM • ~~moda a asaumir-. os 

c:omprorni:s:lo~·~·~do~ 

Os trabalhadcnle r..,....o.an i~ qual a baM do !MlUilit:rio 
:sonAo • legrtlrnidade?•As aga · .~•• <*vem_.. ind pa odwaotul, ruponsávela 

o~com~técnicoa. 

Ola 13 de junho 

Nesttl dia, a A..ss.mblila Ger1ll ~ lndCrM dll rnaiat 

qualitfcJçlo. Os~ ~dtlfaidelaz• D~:temnlld--~ 

• o Ministro dO TrabalhO da Rtissia: a ajuda aos paían em 

desenvolvimento: 

• o Osleg:ado govemamonta' do Méldeo: "Aliança par~~ a 

Recuperação Ecanómiea"; 

• o DelegadO dos ~da Bielcn.IS&ia: o apeio às medida 

dee~os; 

• a Ministra do Bem Est..: e Empr1gO de Partug:al: o processo de 

cone~ social: 
• o MiniStrO do ~ Saciail da Tunisia: o diMogo como 

fundamento dOS diteiiOS sociais: 

• o Ministro do Trabalho o Emfll'8gO dO losoto: a questlo doa 

progrMlaS de emprego • do trabliihO • clomldlio; 

·O Ccmathllli~·r.~ • Oelegado dos Will'll;tldcnM do Mbico: a 

defesa da~ dll men:ado • do UW.lismo economito; 

•O Ministro dÓi'rêeo ct. Jotdlnla: a ~-da viotlncia; 

• o Oelegado dos Empre"~ da T~ísia: o Tripa'tlsmo ccmo 

caminho; 

• o Delegado p••• ..... da Uo.xfa: o fatO da~ eleiçlo 

no pai I,...-a prlmlira llvl'e. o-tende • economia di rMfQdo. 

o DelegadO MiniiOo de Tnabah:l e Prevldlncia da Turquia: a& 

d~eo~~da~ 

O Ministra do Trabllho do Bruit, Parto de Almeida Paiva -""nau 

que a <*nocnâa viga no pala • ~ a ~ F~ 1-Wviqua Cardam 

estlt mlle*J 1.l'ft o1an0 de prwarvaçto • ~ doa ctnlto& humlriOii cem o 

~de erz11Cfic:wo Tr.balho fotça:i:1e o~ infril 

Pontos positivos, de acocdo eom o orador: 

i 
O Dr. PaliO PaMI finalizou onratiz8rlclo os ~itenS ~ 

i~~de~ H 
1) aHCirrwlto ec::onOmic:o dll o4"Ao; 

3) -da-comaquai_P<Ofi_ 

Concluiu. pata deteM do bem est.r do trabalhador e dO pleno 

I - O presente relatório resulta da Ob5MvaÇIO dai partes 

presenciadas pelo signatário. os ccmentários serlo iiJbordadot; no Plenário do 

S~Fedetal 

11 • Nlo poao· debW de< eonslgn« a COI&opeterde atuaçiQ do 

ErtaixadOr c.IIO LaiW e elo ttablll10 eximia do Etrib.o:ador atEemo Gilberto 

, Vergue Sab6ia euja 11turç0e1 • compllltlnl. atuando o ~melro. maia 

enfti!earnenla na *- de a:mirdo • o segundo no ClfiiPO potitlea. 

-Huaf>IW'OLEAo 
Ob8trwdot .,....,..... ""octoQ6eiiM Terceira 

Reunllo da Conf..tnda lnliarnaCionlil dG Trab:llhC:t-QlT , 
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O SR: PRESIDENTE (Ney Suassuna} - V. Ex" 
será atendido, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Senador Raviano Melo, 
para uma comunicação inadiável. 

Informamos aos Srs. Senadores que inverte
mos a ordem, porque, no início, poucos Senadores 
estavam presentes. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para co
municação inadiável. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na semana pas
sada, a Procuradoria-Geral da República entrou com 
uma representação junto ao lbama, no sentido de 
que fossem paralisadas duas obras de rodovias no 
Estado do Acre- a BR-364 e a BR-317. 

Imediatamente, na quinta-feira, o Senador Na
bar Júnior e eu procuramos o Presidente do lbama 
para mostrar a nossa preocupação com relação ao 
assunto. Em primeiro lugar, pela importância que es
sas duas rodovias têm para o Estado do Acre; em 
segundo, conhecedores que somos da região, por 
sermos oriundos de lá, sabemos que essas rodo
vias, durante uma parte do ano, há muitos anos. dão 
tráfego. Paralisar simplesmente essas obras porque 
elas não tinham o Rima - Relatório de Impacto do 
Meio Ambiente - seria uma violência para com aque
les que moram na região e vivem ilhados durante a 
maior parte dos meses do ano. 

Temos denunciado aqui várias irregularidades 
que o Governador do Estado vem cometendo. Já 
denunciamos isso à Procuradoria-Geral da Repúbli
ca, mas em momento algum pedimos que as obras 
fossem paralisadas. Na segunda-feira deste sema
na, o lbama emitiu embargo para essas obras, e am
bas foram paralisadas. Estivemos, novamente hoje, 
com o assessor parlamentar do Presidente do lbama 
e fizemos gestões para que seja dado o prazo de 90 
dias a fim de que o Governo do Estado apresente 
esse Relatório de Impacto Ambiental. E por que 
essa sugesião de 90 dias? Exatamente porque, ago
ra, no mês de junho, cessam as chuvas no Eo;;tado 
do Acre e em grande parte na Amazônia, e é.o mo
mento de se trat:íãlhar essa obra. 

Quero relatar ao Plenário que já sofremos esse 
·problema no Governo do Presidente José Samey, . 
em 1987; quando a BR-364 que ligá Rio Bianco a 
Porto Velho estava sendo construida com financia
mento externo do Banco lnteramericano e foi parali
sada por dois anos por falta do relatório de impacto 
ambiental. Nós, acreanos, sofremos muito com essa 
paralisação, porque, naquele momento, éramos o 
único Estado do Pais que não tinha ligação com o 
resto do Brasil. 

Então, queremos lazer um apelo para que essa 
sugestão dada ao Presidente do lbama, qual seja, o 
prazo de 90 dias, sem paralisação das obras, para 
que o Governo apresente o estudo de impacto am
biental, seja acatada pelo lbama a fim de se dar con
tinuidade à construção dessa rodovia. Se analisar
mos obra por obra, trecho por trecho da BR-317, ve
remos que a maior parte do seu trecho dá tráfego o 
ano todo. Na BR-364, de Rio Branco a Sena Madu
reira, é possível trafegar-se pelo menos nove meses 
por ano. É prova de que essas rodovias já estão im
plantadas. Em outro trecho, entre Tarauacá e Cru
zeiro do Sul, é mais complicado, porque não há ain
da uma rodovia totalmente implantada. 

Então, fazemos esse apelo para que o lbarna 
raciocine com a realidade daquela localidade. O Presi
dente do lbama já trabalhou na região e conhece as di
ficuldades que tem aquela população que vive isolada. 

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Infor

mamos a todos os Srs. Senadores que antecipamos 
as comunicações inadiáveis uma vez que não havia 
oradores quando iniciamos a sessão. Agora, estamos 
no terceiro e último; em seguida, será dada a palavra 
ao Senador Ramez T ebet, ao Senador Nabor Júnior e, 
depois, ao Senador Guilherme Palmeira. 

Com a palavra o Senador Ramez Tebet para 
um aviso inadiável. V. Ex" dispõe cinco minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, queria comu
nicar à Casa que, ontem, durante reunião entre o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Presi
dente da Bolivia, Gonzalo Sanchez de Lozada, após 
muitos anos de negociações, o Brasil e a Bolfvia 
acertaram a construção de gasoduto que ligará San-

. ta Cruz de La Sierra, na Bolfvia, a Porto Alegre, en
volvendo investimentos de US$1 ,8 bilhões. Por esse 
acordo, Sr. Presidente, o Brasil se compromete a 
·desembolsar, anualmente para a Bolivia, US$1 00 
milhões, mesmo que na prática o Pais não compre 

. igual volume de gás natural. 

Os dois paises, segundo noticia da Folha de 
SPaulo, já estão negociando um pacote financeiro 
para o projeto, que levará 18 meses para ser cons
truido. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
espera que ó 'gasoduto seja inaugurado ainda em 

. seu Governo: , 

Faço este registro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, porque essa é velha aspiração do Brasil, 
principalmente dos Estados de Mato Grosso do Sul, 
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Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio 
. Grande do Sul. Na Folha de S.Paulo, a notícia ain
da dá conta de qu!l a Petrobrás vai comandar con
sórcio de empresas privadas que investirá no gaso
duto, e que os países estão buscando junto ao BJD e 
ao BIRD empréstimos para a viabilização desse 
grande empreendimento. 

Chamo a atenção para esse fato porque, como 
toda a Nação brasileira sabe, é prevista uma crise 
energética muito grande no Brasil, e sabe-se tam
bém que o gás fornece energia mais barata. Esse 
gasoduto vai corlar meu Estado de Mato Grosso do 
Sul, Sr. Presidente, e esperamos que tal empreendi
mento possa ser um passo imporlante para sua in
dustrialização; passaremos a ter energia. faria e ba
rata, deixando de comprar como hoje eslamos fa
zendo. 

Quero parabenizar o Governo Federal e o Go
verno boliviano, na mais viva esperança de que isso 
realmente vai ser bom para ambos os lados e, volto 
a repetir, principalmente para o Brasil e para o meu 
Estado, Mato Grosso do Sul. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário em exercfcio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N"618, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a 
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado 
n• 175, de 1995, e do Projeto de Lei da Câmara n• 
31, de 1996, por versarem sobre a mesma matéria. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. - Se
nador Esperidião Amln. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será publicado e posteriormente in
cluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, 
c, 8, do Regimenti:rlntemo. · 

. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pr&
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Off
cio n• S/61, de 1996 {n°1.878/96, na origem), enca
minhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifeslação daquele Órgão re
lativa à solicitação da Preteitura Municipal de São 
Paulo para contratar operação de créd~o externo 
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- BID -,no valor de US$150 milhões, equivalentes a 
R$248,2 milhões, cotados em 31 de março de 1996, 
cujos recursos serão destinados ao Programa de Ur-

banização e Verticalização de Favelas - PRQ
VERICINGAPURA. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra o Senador Nabor Júnior, 
por cessão do Senador Gilvam Borges, pelo prazo 
de 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, embora o Senador Raviano Melo já te
nha se ocupado do tema que pretendo abordar nes
ta oportunidade, considero indispensável tecer algu
mas considerações a respeito de providências deter
minadas pelo lbama visando à suspensão das obras 
de pavimentação das rodovias federais que servem 
o meu Eslado, a BR-364 e a BR-317. 

Em primeiro lugar, para destazer versões mal
dosas e dar maior clareza ao assunto, faço questão 
de informar à Casa e ao País e, principalmente, à 
população do meu Estado que a decisão dó. lba
ma atende a uma solicitação da Procuradoria da 
RepOblica no Eslado do Acre e não tem quàlquer 
vinculo ou intermediação de caráter político. Foi o 
Procurador da República que, no cumprimento de 
suas funções legais, através de expediente ao lba
ma, cobrou a interdição daquelas obras, até que o 
Goverr.D do Eslado do Acre, através do Deparla
mento Esladual de Estradas de Rodagem, Dera
era, apresentasse o relatório de impacto ambiental 
das duas rodovias_. 

Como é do conhecimento geral, e o Governa
dor deveria saber, a legislação ambiental brasileira 
determina: qualquer rodovia a ser aberta, ou mesmo 
pavimentada, na Região Amazónica, tem que ter as 

· suas obras iniciais precedidas da apresentação do 
relatório de impacto ambiental. Esse laudo é que de
termina qual deve ser a utilização das" áreas margi
nais a essas rodovias; é quem faz o levantamento 
das reservas indfgenas, das reservas florestais, dos 
parques nacionais, e assim por diante,- para que não 
haja uma devastação indiscriminada,. como aconte
ceu, por exemplo, no Eslado de Rondônl<t. quando se 
pavimentou o trecho CuiabáPorto Velho da BR-364. , · 

O Jbama já havia solicitado ao Governo do Es
tado do Acre o relatório de. impacto ambiental há al
gum tempo; mas,- até agora; não foi atendido. Foi 
essa omissão que forçou o P,pcurador."Geral da Re
pública, no estrito cumprimerito do seu·dever legal.' ii 
se dirigir ao lbama para exigir a interdição dos traba-
lhos naquelas duas rodovias.- .• 
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Nós, do PMDB, lutamos mais do que qualquer 
outra pessoa pela conclusão das rodovias e enten
demos que tanto os trabalhos na BR-364, nos tre
chos Rio Branco-sena Madureira e Tarauacá-Cru
zeiro do Sul, como na BR-317, no trecho Rio Bran
co-Brasiléia, não devem ser interditados, não devem 
ser suspensos, mesmo sabendo que a irresponsabi
lidade do Governador criou o impasse e forçou a de
terminação que está sendo expressa pelo lbama 
junto às empresas construtoras daqueles trechos. 

Isso, Sr. Presidente, vai causar inúmeros pre
jufzos à população dos municípios servidos pelas 
duas rodovias, que já está promovendo um grande 
movimento popular de protesto. Há dois dias, a co
munidade de Sena Madureira, em um ato público 
que contou com a participação de mais de mil pes
soas, mostrou seu desagrado quanto à paralisação 
das obras da BR-364, no trecho Rio BrancoSena 
Madureira e, como seria de esperar, nesse perfodo 
pré-elettoral, apareceram alguns oradores de parti
dos adversários ao nosso, querendo atribuir a res
ponsabilidade pela paralisação das obras aos Parla
mentares do PMDB e do PT. Isto é uma acusação 
leviana e injusta, porque em nenhum momento nós 
interferimos junto ao lbama para que fosse determi
nada a suspensão dos trabalhos. Ao contrário, sem
pre que falamos com o Governo Federal foi para pe
dir a aceleração e a ampliação das obras rodoviárias 
no Estado. 

A "lossa mais recente iniciativa, com relação a 
essas duas rodovias, foi procurar o Ministro dos 
Transportes, Deputado Odacir Klein, para, mais uma 
vez, solicttar de S. Ex" que agilizasse o liberação 
dos recursos destinados pela União ao Governo do 
Estado para o custeio das melhoramentos das duas 
rodovias. E, ao mesmo tempo, preocupados com os 
prejufzos que o povo acreano teria, caso esses re
cursos não fossem corretamente usados, solicita
mos que o Ministério dos Transportes, através· do 
DNER, fiscalizasisa. a sua aplicação e o andamento 
das obras. 

Essas fo~m; · exclusivamente; as iniciabvas 
que tomamos! 

Comparecemos duàs vezes ao Ministério dos 
Transportes para encarecer a S. Ex", o sr: 1i1linistro 
Odacir Klein, que determinasse a fiscalização do an
damento das obras e a aplicação dos recursos libe
rados pelo Governo Federal para o Governo do Es
tado do Acre. Mas, com relação ao relatório de im
pacto ambiental, em nenhum momento nós tivemos 
contatos com o lbama, cuja ação decorreu, como já 
disse e reptto aqui, de providências tomadas pelo 

Procurador-Geral da República no Estado Acre, Dr. 
Luís Francisco. 

Não acettamos e até veementemente protesta
mos contra a exploração política que estão queren
do fazer no Estado do Acre exploração voltada para 
convencer a população de que somos nós, os Sena
dores e os Deputados do PMDB e do PT, que esta
mos procurando impedir o prosseguimento das 
obras das Rodovias 364 e 317. 

Hoje mesmo procuramos manter contato com o 
Presidente do lbama, Sr. Eduardo Martins, para su
gerir que S. S" fixe um prazo de 90 dias para que o 
Governo do Estado do Acre apresente o relatório de 
impacto ambiental das duas rodovias, mas sem sus
pender a execução dos seus trabalhos. Como ele já 
trabalhou no Estado e conhece as suas peculiarida
des, sabe que é importante aprovettar o perfodo de 
estiagem, chamado de "verão• no Estado do Acre, 
para que as obras dessas estradas possam ter pros
seguimento normal. 

Assim sendo, queremos deixar aqui a nossa 
posição em favor do prosseguimento das obras das 
duas rodovias federais que cortam o Estado do 
Acre, para que seu povo não se veja prejUdicado 
pela inércia do Governo do Estado, que está na obri
gação de apresentar o relatório de impacto ambien
tal. Mas que se abra um novo prazo para tanto, sem 
a paralisação das obras de pavimentação dessas 
duas rodovias. Serão atendidos, desta forma, os 
propósttos preservacionistas do lbama e os supe
riores interesses da sociedade acreana. 

Mutto obrigado, Sr. Presidente. (Mutto bem!) 
O SR: PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos para proferir o seu 

discurso. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna para fazer ou tentar fazer uma análise 
sobre um artigo publicado na semana passada, num 
dos jornais de maior circulação do Pafs, de autoria 
.do Vice-Presidente da República - e, hoje, Presiden
te em exercfció -, Senador Marco Maciel, sob o titulo 
: •um Pacto Pela Educação". · 

Sr. Presidente, preconiza S. Ex" transformar
mos o sistema educacional em prioridade perma
nente do Pafs. Os argumentos em favor dessa pos
tura se baseiam na constatação inevitável de que o 
conhecimento se transformou no falar essencial de 
dfferenciação entre as sociedades contemporâneas, 
o que nos leva a algumas conclusões inquietantes. 
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A primeira e a mais cruel é a circunstância de que o 
desemprego, o subemprego e o chamado emprego 
informal estão, em toda parte, diretamente associa
dos ao nível e ao grau de instrução. Algo que vale 
tanto para as nações desenvolvidas quanto para as 
sociedades em desenvolvimento. 

O mais grave, no entanto, é que essa relação 
de dependãncia não se estabelece apenas em rela
ção ao emprego. A disseminação do conhecimento 
está também relacionada com os níveis e padrões 
de saúde, que têm a ver com a mortalidade infantil, 
a expectativa de vida dos cidadãos e a prevenção 
de doenças endémicas. Educação e emprego, edu
cação e saúde, porém, não esgotam os termos des
sa terrível equação. Os níveis de renda, bem-estar e 
lazer, em todo o mundo, guardam relação direta com 
esse pressuposto básico, que é a adequada prepa
ração para a vida e o desfrute do que ela pode ofe
recer em termos de sobrevivência digna, padrões 
culturais adequados e modelos sociais bem-sucedi
dos. 

Não há como negar, Sr. Presidente, como lem
bra o nosso ex-colega, que as sociedades não são 
educadas porque são prósperas, mas são prósperas 
porque são educadas. O recente estudo feito pelo 
IPEA- a que ontem tiVe oportunidade de me referir-, 
por encomenda da Onu, para aplicação dos índices 
de desenvolvimento social à realidade brasileira, 
está demonstrando exatamente isso. Uma realidade, 
porém, que timbramos em não reconhecer, não ad
mitir e não aceitar. Só agora, tfmida e tardiamente, 
começamos a mudar os padrões_ de. procedimento 
de um sistema educacional que repete, em escala 
nacional, o elitismo perverso de nossa sociedade e, 
por conseqüência, de nossa educação. 

O Vice-Presidente chama a atenção para o que 
ele mesmo classificou de males atávicos do Estado 
brasileiro. Creio que, com a autoridade de ex-Minis
tro da Educação, S. Ex" se está referindo a esse mo
delo que privilegia. os eleitos do sistema educacio
nal, aos quais se COJÍcede tudo, e marginaliza os dis
criminados, aos quais tudo se nega. 

Sr. Presidente, como representante de Ala
goas, um Estado pobre, onde essa questão é uma 
chaga aberta, sei o que isso significa, uma vez que, 
como Governador e como Prefeito da Capital, tive 
oportunidade de contronter-me com esse sistema. 
Nada é mais urgente, mais desafiador e mais priori
tário do que dar às crianças e aos jovens das regiõ
es pobres e mais carentes deste País o mínimo do 
muito que o Estado, em matéria de educação, ofere
ce a tão poueos, embora, imemorialmente, desde a 

Independência, todas as nossas ConstitUições pro
metam uma utópica igualdade de oportunidades 
para todos. A que igualdade queremos nos referir, 
quando discriminamos na educação, no conheci
mento e no desenvolvimento potencial do cidadão, 
entre os que sabem e os que nada sabem, entre os 
que se educam e os que não conseguem se educar, 
enfim, entre aqueles que têm acesso aos bens cole
tivos e aqueles que deles estão privados pelo resto 
de suas vidas? 

Confesso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que me tocou a sensibilidade, o apelo e a proposta, 
com a qual concordo integralmente e para a qual 
não posso dar mais do que a minha solidariedade e 
o meu voto, no momento em que formos chamados 
a ratificar a emenda constitucional que a Câmara 
vem de aprovar e que é apenas o primeiro passo 
para a reversão desse modelo perverso e excluden
te sob o qual estamos vivendo há séculos. 

O Sr. Osmar Dias - V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com. muita 
honra, Senador Osmar Dias. : 

O Sr. Osmar Dias - Senador Guilherme Pal
meira, o assunto que V. Ex" aborda tem uma relação 
estreita com dois projetas de minha autoria, que se
rão apreciados hoje, no plenário do Senado. Espero, 
de acordo com o pronunciamento de V. Ex', contar 
com o seu apoio e o seu voto. Trata-se de um dispo
sitiVo legal para minimizarmos o drama referido da 
tribuna por V. Ex", ou seja, darmos oportunidade a 
trabalhadores iniciantes no mercado de trabalho, 
que até hoje sofrem por trabalharem na informalida
de. Mais de 68% dos trabalhadores entre 14 e 18 
anos não têm registro em carteira e, portanto, não 
têm acesso aos direitos trabalhistas; conseqüente
mente, não têm direito sequer de contarem tempo 
para a aposentadoria Meu projeto, Senador Guilher
me Palmeira, também beneficia a preparação da 
mão-de-obra e da educação, quer dizer, todas as 
empresas que se incorporarem a esse programa ele 
primeiro emprego terão vagas garantidas para esses 
trabalhadores de 14 a 18 anos em cursos profissio
nalizantes. Dessa forma, esse jovens garantirão um 
futuro mais próspero. Voltarei a discutir o assunto 
por ocasião da votação da matéria, mas não poderia 
deixar de cumprimentar V. Ex" pela importância do 
tema que aborda e, ao mesmo tempo, solicitar o seu 
apoio para o projeto que apresento. Muito obrigado. 

O SR. GUILHERME RALMEIRA • Muito grato, 
Senador Osmar Dias, pelo seu aparte ao meu mo
desto pronunciamento. Louvo a iniciatiVa que V. Ex" 
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teve em apresentar esse projeto, que certamente 
contará com o apoio da maioria dos Parlamentares, 
daqueles que acreditam naquela velha e repetida 
tese de que sem educação não teremos nem desen
volvimento, nem progresso, nem justiça social. 

Senador Osmar Dias, desejo também associar
me às posições que tem adotado tanto para o setor de 
educação quanto para a área de agricuttura, que é ou
tro problema crónico em nosso País. Temos abordado 
esse tema em conjunto, mas não tivemos oponuni
dade de dialogar mais amplamente a respeito. 

Não tenha dúvida de que suas teses são sim
páticas e devem ser discutidas. Certamente ama
nhã, dentro das condições que se oferecerem, serão 
colocadas em prática. Estou grato a V. Ex". 

Concluo, Sr. Presidente: · 
Aos que vivem em condições de miséria e ex

clusão, não basta dar um banco escolar e uma re
gente de classe, usualmente mal remunerada, mal 
preparada e mal motivada Eles necessitam mais do 
que de livros e merenda como suplemento alimen- · 
tar. A eles devemos o que em alguns países já se 
chama o direito à inserção social. Já tive oponunida
de de chamar a atenção do Senado para a circuns
tância de que, segundo dados do Censo Penitenciá
rio Brasileiro, que acaba de ser divulgado, um ape
nado de nossas .penitenciárias custa em média ao 
Estado, por mês, o equivalente ao que se pretende 
com esta Proposta de Emenda Constitucional, que 
seja o investimento mínimo anual de 11 alunos de 1° 
Grau. Creio que já é chegada a hora de investirmos 
mais em educação, para que tenhamos de investir 
. menos em repressão e em punição. 

Quero, por isso, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, encerrar esta intervenção transcrevendo 
o que, para mim, representa a síntese da tese ex
posta pelo Vice-Presidente da República em sua 
cruzada, à qual nos solidarizamos, através das pala
vras finais de seu importante artigo: "Em toda parte 
do mundo, margÍI}~ização, desigualdade e exclusão 
social estão ~iadas à faita ou precariedade de 
um sistema. ediJcacional justo e universalizado, o 
mais elementar de todos os requisitos para transfor
mar seres humanos em cidadãos•. Sr. Presidente, 
fica aí uma advertência 

· · Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discutSo do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidêricia, 
que é ocupada pelo Sr. Vilson Kleinubing. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, 

por pe1'11uta com o Senador José Fogaça. S. Ex' 
dispõe lie 20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje relatei um pro
jeto simples, mas de muita importância, porque 
abrange um segmento razoavelmente grande dos 
trabalhadores do nosso País: o dos empregados do
mésticos. Trata-se do PLC n° 41, de 1991, que "dis
põe sobre a proteção do trabalho doméstioo e dá ou
tras providências". 

Hoje, depois de uma tramitação de seis anos, 
conseguimos relatar na Comissão de Assuntos Eco
nómicos o que significa uma pequena proteção aos 
nossos empregados domésticos. 

Confonne foi explicitado no meu parecer, não 
cabia nessa etapa da tramitação discutir o mérito da 
proposição, uma vez que o mesmo foi exaustiva
mente debatido na Câmara dos Deputados e no Se
nado Federal durante a fase que precedeu às vota
ções. 

Ninguém tem dúvidas quanto à neceSsidade de 
se regulamentar o trabalho profissional doméstico e 
criar regras que o protejam e lhe assegurem os direi
tos inerentes a qualquer trabalhador. Assim, a gran
de batalha travou-se na delineação dos avanços que 
se buscava conferir à categoria. 

Nesse contexto, gostaria de registrar breve
mente as principais conquistas que logramos intro
duzir, com a participação de colegas, mediante a 
apresentação de emendas visando o aperfeiçoa
mento do projeto original. Nesse particular, é de se 
relevar as contribuições decisivas da Senadora Be
neárta da Silva e do Senador Bernardo Cabral, entre 
outros. 

Assim, foram estendidos aos trabalhadores do
mésticos os direitos inscritos nos incisos IV, VI, VIII, 
XV, XVII, XIX, XXI e XXIV do art. 7" da Constituição 
Federal, garantindo-lhes, em lei própria, o direito ao 
salário mínimo como piso inicial; a irredutibilidade do 
salário; décimo terceiro salário com base na remu
neração integral ou no valor da aposentadoria; re
pouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; gozo de férias anuais remuneradas, 
com pelo menos um terço a mais do que o salário 
nonnal; licença-gestante, sem prejufzo do empre
go e do salário, com a duração de 120 dias; aviso 
prévio proporcional ao tempo de serviço e aposen
tadoria. 

Do mesmo modo, suprimiu-se o execrável insti
tuto do atestado de boa conduta para admissão do 
empregado doméstico e o dispositivo que pennitia 
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ao empregador descontar do salário hora:. · ão tra
balhadas. 

Suprimiu-se, ainda, a proibição de o emprega
do receber familiares no local de trabalho, devendo 
prevalecer o bom-senso de ambas as partas para 
evitar abusos. 

Trata-se, sem sombra de dúvida, de direitos há 
muito reivindicados por essa classe de profissionais 
tão profundamente enraizada na tradição bras"eira 
de organização do trabalho e secularmente desres
peitada em seus direitos trabalhistas mínimos, por 
vezes discriminadas através de institutos como o 
atestado de boa conduta, e quase sempre relegada 
ao abandono e ao desamparo na velhice, quando já 
não mais serve como força de trabalho. 

É importante ressaltar que a extensão do vale
transporte à categoria, embora representando au
mento de custo na contratação do empregado, terá 
impacto económico irrelevante, uma vez que a reali
dade ensina que grande parte desses trabalhadores 
recebe ajuda de custo para o transporte. Isso ocorre 
principalmente nas grandes cidades; nas pequenas 
cidades, isso não é importante, porque não há gran
des distâncias. 

O impacto maior concerne ao acréscimo de 8% 
sobre o salário pago, referente ao FGTS, que, aliás, 
já estava previsto no § 3° do art. 15 da Lei n• 8.036, 
de 11 de maio de 1990, dependendo apenas de re
gulamentação em lei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, finalmente, 
cumpre registrar que, com essa lei, o Brasil poderá 
estancar uma das mais constrangedoras modalida
des de exploração herdadas do modelo português 
de gestão dos trabalhos domésticos, magistralmente 
retratada por Gilberto Freyre, em casa Grande e 
Senzala e por tantos cronistas urbanos e rurais sé
culos afora, mas que ousou perpetuar-se ao abrigo 
do vazio legal que permitia discriminar o trabalhador 
doméstico como um trabalhador de segunda classe. 

Portanto, após esta matéria ter sido relatada na 
Câmara dos DeputadOs, foi submetida à Comissão 
de Assuntos Económicos do Senado, onde, depois 
de examinada, recebeu emendas de vários Senado
res. Virá a plenário brevemente para votação. Caso 
aprovada, estaremos fazendo justiça a essa catego
ria de trabalhadores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Con

cedo a palavra ao Senador Artur da Távola. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores; teremos, 
dentro de breves dias, as Olimpíadas de Atlanta. 

As olimpíadas já são um evento que caracteri
za um marco da contemporaneidade, uma mescla 
do esporte com o entretenimento, com o turismo, 
com a cultura e com uma intensa atividade comer
cial em tomo da mesma. 

O professor Manuel Tubino, em um estudo, 
apresenta três paradigmas de comportamento des
portivo ao longo do tempo, principalmente neste últi
mo século. O primeiro é o paradigma olímpico, que 
acompanha a humanidade ao longo do tempo, e é 
destinado à valorização do ser, da disputa; trata-se 
daquela velha máxima da competição pela competi
ção e que tem embutidos valores outros de vida, de 
atividade associativa, de desenvoMmento do corpo, 
de desenvolvimento do espírito. Esse é o paradigma 
olímpico que durante muitos anos marcou predomi
nantemente as atividades desportivas no mundo. 

Por volta dos anos 30, surge no mundo um ou
tro paradigma de comportamento desportivo: aquele 
que marca o caráter ideológico ou político da ativida
de desportiva. Era o crescimento dos coletivismos 
no mundo; era o começo da expansão do naziSmo; 
era a reação, do outro lado, do movimento comunis
ta; era uma expansão do Estado como elemento 
•tactor" da atividade humana em predomínio; era a 
idéia do Estado, quando não único, pelo menos do 
Estado total. 

Esse paradigma marca o esporte deliberada
mente. É a idéia do esporte como afirmação dos va
lores intrínsecos da sociedade que o pratica. É o 
sentido do esporte como a afirmação esplendorosa 
das virtudes dos sistemas políticos. 

Da Primeira para a Segunda Guena Mundial, 
principalmente perto da Segunda Guena Mundial, o 
esporte passa a ganhar esse tipo de comportamen
to. Ele é a afirmação do predomínio de um sistema 
político. Chegou até a representar, nos sistemas po-
1 íticos que levantavam a idéia estúpida da supe
rioridade racial, a idéia também de que a supe
rioridade racial refletir-sa-ia na atividade desportiva. 

É bem verdade que, enquanto alguns sonha
vam com essa idéia, negros derrubavam arianos no 
esporte do boxe, mostrando que a superioridade ra
cial nada mais era que um sonho bestial de um mo
mento infeliz de uma nacionalidade. 

O esporte, como paradigma ideológico, está 
muito bem caracterizado numa frase de Nelson Ro
drigues a respeito da SeleçãS' Brasileira de Futebol. 
Nelson Rodrigues, com aquele seu modo de dizer, 
com aquela sua fala inconfundível - que me permito, 
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por momentos, tentar aproximar-me dela-, dizia:- "A 
Seleção é a pátria de chuteiras". A idéia de que a 
Seleção Brasileira era a pátria brasileira vestindo 
chuteiras. Ainda estava ali, nessa concepção de Nel
son Rodrigues, que é a concepção ainda predomi
nante, a idéia de que o esporte é a representação da 
pátria na sua plenitude. 

Claro que tudo isso corresponde aos naciona
lismos, corresponde ao Estado-Nação. Tem uma sé
rie de implicações na própria história, no próprio de
senvolvimento. 

Da década de 70 em diante, o esporte penetra 
num novo paradigma, que podemos chamá-lo mer
cadológico. É a época do desenvolvimento de mui
tas tecnologias dos plásticos, do motor à explosão e, 
também, do desenvolvimento das tecnologias da co
municação. 

Essas tecnologias fazem com que o esporte 
não mais permaneça no campo, onde está a ser dis
putado, e, via teievisão, alcance o próprio mundo. E 
mais, o desenvolvimento dos circuitos miniaturiza
dos da televisão leva o esporte à possibilidade de 
ser apreendido na minúcia, no pormenor, no infinite
simal. 

Recordo-me que, já na Olimpíada de Munique, 
câmaras debaixo d'água davam uma visão absoluta
mente precisa das competições de natação e o 
acompanhamento de cronómetros, e, ao mesmo 
tempo, a possibilidade do slow molion permitia um 
conhecimento absolutamente pormenorizado da ati
vidade desportiva. E em tomo dessa forma, desse 
paradigma de esporte, desenvolve-se todo um pro
cedimento de natureza mercadológica. É o que hoje 
chamamos de esporte de alta competição. 

Sr. Presidente, o esporte de alta competição 
tem uma característica dfferente das demais. Ele é 
um esporte praticado por pessoas de extrema com
petência; ele possui um nível de total competitMda
de; é um espetáculo que existe como espetáculo 
fora do campo oii9e está sendo disputado, portanto, 
ele é um grande negócio. Para que se tenha idéia do 
tamanho do esiiõrte mercadológico, nos Estados 
Unidos, por exemplo, há três ligas de boxe e não 
uma apenas. A seleção norte-americana de basque
tebol, que disputará esta Olimpíada de Atlanta, só 
do ponto de vista do que ganham anualmente, no 
mínimo, seus principais jogadores, é uma seleção 
da ordem de US$50 milhões, apenas de ganhos di
retas dos seus praticantes, sem contar os ganhos de 
publicidade, sem contar toda a indústria que se mo
vimenta em tomo, porque a prática é disseminada 
pelos Estados Unidos, sem contar tudo o que se mo-

vimenta em tomo apenas do basquete. Este esporte 
movimenta cerca de US$5 bilhões/ano. Portanto, es
tamos em plena era do esporte de natureza merca
dológica. 

O que desejo lhes dizer é que esses três gran
des paradigmas da atividade desportiva não são se
parados no tempo. O paradigma olímpico não acaba 
e começa o paradigma ideológico do esporte. O pa
radigma ideológico não termina e começa o merca
dológico. Não. Eles se mesclam na atMdade des
portiva. 

Pessoas há que olharão o esporte exclusiva
mente pelo paradigma olímpico, por suas caracterís
ticas educativas inclusive. Pessoas há que verão o 
esporte, inevitavelmente, como a pátria de chuteiras, 
ou seja, o paradigma ideológico, doutrinário. 

O Brasil viveu durante muitos anos a idéia do 
esporte como manffestação nacional. Fui Relator da 
Lei do Esporte, quando Deputado, e ali tivemos 
oportunidade de verfficar o quanto o esporte no Bra
sil já estava estatizado, COrl) uma lei de 1941 em ple
no vigor, lei do tempo do Estado Novo. 

Tivemos todo um trabalho de dissolver a estati
zação do esporte, de fazer um conselho, que aliás 
não foi seguido pelo aluai Ministro, que criou, a meu 
ver de modo irregular, um órgão chamado lndesp, 
para fazer um esporte inteiramente independente. O 
esporte é tfpica atividade da sociedade. O Estado 
tem muito pouco a ver com o esporte. Cabe ao Esta
do, conforme está na Constituição Brasileira, apenas 
a obrigatoriedade, e essa, sim, justa, do esporte 
educacional, do esporte ligado à escola e do auxfiio, 
em determinados casos, ao esporte de aRo rendi
mento. 

Pois bem, dentro desse marco, teremos neste 
ano as Olimpíadas de Atlanta 

Para que se tenha idéia de um evento como 
uma olimpíada, de 1970 para cá, em dados gerais, 
podemos lembrar: 15 mil atletas praticando uma 
olimpíada Para quem se lembrar que as olimpíadas 
nasceram na Grécia em 776 a.C. com uma simples 
corrida de 180m em tomo de um estádio, a prática 
de 15 mil aUetas, técnicos e dirigentes, de 197 paí
ses, já revela o tamanho, o vulto, a importãncla, o 
significado da competição. 

São 28 modalidades desportivas; 150 mil pro
fissionais envolvem-se nesse projeto- 150 mil profis
sionais - para um público local. Estou dando dados 
de Atlanta, nos Estados Unidos, dentro de um mês. 
Tr(!s milhões de pessoas compõem o público que 
diariamente, de um ou de outro modo, acompanhará 
diretamente os jogos e dois bilhões de pessoas é a 
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medida do· público que acompanhará o evento, via 
televisão, em todo o mundo. 

Estes dados são importantes para que possa
mos compreender em profundidade o significado de 
uma Olimpíada. Ela é, hoje, um grande evento des
portivo, com tudo que o esporte significa -já analisei 
no princípio da fala-, possui em tomo de si uma das 
maiores mobilizações na face da Terra, talvez a 
maior. É um empreendimento de vulto do ponto de 
vista econõmico e, do ponto de vista mercadológico, 
é um enorme empreendimento. 

Nos países que recentemente sediaram as 
Olimpíadas, tivemos llabalhos absolutamente notá
veis de reconstrução uJbana e de preparação da in
fra-estrutura para organização do evento. Não sei'se 
os Srs. Senadores têm na memória, poique os da
dos que vou citar foram todos já cobertos pelas 
emissoras de televisão: a Olimpíada de 1976, há 20 
anos, foi em Montreal no Canadá; em 1980, a Olim
píada aconteceu em Moscou, na Rússia - não sei se 
recordam ainda do belíssimo espetáculo de abertu
ra, com aquele urso característico da marca da en
tão União Soviética, feito no próprio desenho das 
pessoas na platéia, wn espetáculo inolvidável de 
abertura e de encanamento -; Los Angeles, em 
1984; Seul, na Coréia, em 1988; Barcelona, na Es
panha, em 1992; e, agora, Manta e, no ano de 
2000, a cidade de Sidney sediará as olimpíadas. 

A escolha da sede das Olimpíadas é feita de 
forma extremamente percuciente, cuidadosa e de
morada, pelo Comitê Olímpico. São selecionados 
vários países, gradativamente, até ficarem quatro 
para decisão final, que deverá ocorrer no princípio 
do ano que vem. 

O fato é que o Brasil, desta vez, está partici
pando diretamente da escolha da sede da Olimpíada 
do ano 2004, apresenlando o Rio de Janeiro como a 
cidade apta a sediar o evento, por várias razões 
que, caso tenha tempo, deverei abordar. 

Em primeiro lugar, o Brasil passa a ter grandes 
chances nessa ~a. por algumas razões que 
passo a descrever.·· São 11 as cidades candidatas 
neste momento: a Cidade do Cabo, na África do Sul 
- aliás uma concorrert:! forte, porque a África, assim 
como a América do Sul, 'jamais sediou uma Olimpía
da; Buenos Aires, na Argentina; São Petersburgo, 
na Rússia; Estocolmo, na Suécia; Lille, na França; 
Sevilha, na Espanha; Roma, na Itália; Atenas, na 
Grécia; Istambul, na Turquia; e Porto Rico, nos Esta
dos Unidos. Muitas dessas cidades não devem ter 
uma classificação segura, até porque seus países 
têm sediado recentemente atividades olímpicas, 

como o caso de Roma, Sevilha, Porto Rico e lille. 
Basta d!zer que a Olimpíada de inverno de 1998 
será em Paris, o que desclassifica, desde logo, a 
pretensão da França. Estocolmo sediou a Olimpíada 
de Inverno do ano passado. 

Lembro, ademais, que na Europa já foram rea
lizadas 14 Olimpíadas; nos Estados Unidos, cinco; 
na Oceânia, duas - considerando a Olimpíada do 
ano 2000 que será em Sidney, na Austrália. Os dois 
únicos continentes que jamais sediaram uma Olim
píada são a América do Sul, que tem como cidades 
candidatas Buenos Aires e o Rio de Janeiro, e a Áfri
ca, que tem como candidata a Cidade do Cabo. 

Pois bem, quais são as chances e por que de
sejo eu, através deste discurso, mobilizar o próprio 
Senado da República? No sentido, em primeiro lu
gar, da compreensão da grandeza do significado 
desse evento e, em segundo lugar, no apoio nacio
nal que deve existir internamente para que uma 
consciência interna desse problema ajude-nos a 
uma posição bem clara no plano externo, de vez que 
até o Presidente da República, em sua recente via
gem à França, foi até a Suíça para uma conversa 
particular com o Diretor do Comitê Olímpico Interna
cional, para ali colocar com clareza a pretensão do 
Rio de Janeiro de sediar as Olimpíadas. 

O Rio de Janeiro possui algumas condições 
que não são bem conhecidas do ponto de vista da 
importância e da facilidade da realização de uma 
Olimpíada, tais como, condições de clima. As Olim
píadas são realizadas entre 17 julho e 3 de agosto e 
a média de temperatura no Rio de Janeiro, nessa 
época, é de 25 graus centígrados e não é uma épo
ca de chuvas. É evidente que nos países da Europa 
e nos Estados Unidos, nessa época do ano, as tem
peraturas estão a 4QOC. E na própria Argentina, que 
conosco compete, as temperaturas são muito bai
xas. Essa temperatura média de 25"C é absoluta
mente ideal para a prática desportiva, considerada 
por atletas, por técnicos, inclusive a mais bem quali~ 
ficada para obtenção de recordes, a obtenção de re
sultados superiores. Esse é um ponto que pesa em 
favor do Rio de Janeiro. 

Além disso, o Rio de Janeiro tem, na sua tradi- . 
ção, a realização já de alguns eventos que merecem 
a nossa atenção, porque foram realizados com ple
no êxito, apesar de todas as dificuldades pelas quais 
a cidade tem passado. Por exemplo: o Rio de Janei
ro já organizou a Copa do Mundo de Futebol de 
1950; a Copa Davis de 199!; o Mundial de. Vôlei de 
1961; Mundial de Fórmula 1, todos os anos até que 
foi para São Paulo; Mundial de Surfe de 1988 a 
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1995; Mundial de Basquetebol Masculino, em 1954 
e 1963; Mundial de Basquetebol Feminino, em 1957; 
Mundial de Voleibol Masculino em 1990; Mundial de 
Vôlei de Praia de 1988 a 1995, e, recentemente, um 
campeonato Mundial de Natação nas areias de Co
pacabana, num estádio especialmente montado 
para tal. 

Pois bem, não fosse o êxito dessas realizações 
e a sua completa normalidade - o que nem sempre 
ocorreu em eventos esportivos em outras capitais -, 
há um fator determinante e que é talvez o elemento 
central da argumentação brasileira para sediar as 
Olimpíadas de 2004: o fato de que, pela primeira 
vez, uma cidade permitirá a realização de uma olim
píada num raio de não mais de 21 quilómetros. Isso 
pode parecer irrelevante, porém não é. Nas Olimpía
das de Atlanta, nos Estados Unidos, por exemplo, os 
eventos serão em cidades dfferentes, em locais dis
tantes às vezes mais de mil quilómetros, o que traz 
enormes dificuldades para a cobertura de imprensa, 
para a cobertura mundial de emissoras de televisão 
e, ao mesmo tempo, para o deslocamento dos atia
tas e das pessoas que desejam assistir ao evento. 

O Rio de Janeiro concentra, em suas várias 
áreas, em 21 quilómetros, esse perímetro dentro do 
qual as Olimpíadas deverão se realizar. A cidade 
está divida em seis áreas: . Área 1 , na Ilha do Fun
dão, onde está a cidade universitária, que deverá, 
após as Olimpíadas, ganhar uma infra-estrutura ex
traordinária com o esquema montado; a Área 3, na 
Glória, para competições de vela; a Área 2, no Mara
canã, com o Maracanãzinho e todo um complexo 
desportivo para esportes coletivos. 

Poderei, depois, se os Srs. Senadores se inte
ressarem, já que meu tempo está-se esgotando, es
pecificar cada esporte em cada uma dessas áreas. 
A área 4, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com, eviden
temente, as competições de remo e várias outras; a 
área 5, na Barra da Tijuca, com competições de tiro 
e várias outras; e. as competições de hipismo, na 
área 6, na Vila Militar: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - lnterrom· 
po v. Ex" para prorrogar a Hora do Expediente por 
dez minutos, a fim de que V. Ex" conclua o seu dis
curso, e para conceder a palavra ao Senador Pedro 
Simon; por cinco minutos, para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Agradeço a V. 
Ex". 

Vejam Sr's e Srs. Senadores que a infra-estru
tura necessária para a realização de um evento 
olímpico está pronta no Rio de Janeiro. Ela mobiliza-

rá muito menos esforço do que o mobilizado nos de
mais países que não possuíam na sua malha urbana 
a rede de estádios necessária para a realização de 
eventos tão diversificados, 28 modalidades desporti· 
vas. Tirando apenas uma, ao que me parece, a ca
noagem, que será feita em Friburgo, perto de Muri, 
todas as demais serão realizadas num mesmo local, 
num perímetro que não ultrapassa 21 Km. É absolu
tamente notável a possibilidade, a oferta do Rio de 
Janeiro, no sentido de dotar essa olimpíada de re
cursos e condições para a plenitude. Isso sem falar 
na beleza natural, isso sem falar no que significará 
para o mundo um evento dessa ordem, assistido por 
dois bilhões de pessoas, de seres humanos, ser 
transmitido de uma Cidade com as características 
de beleza do Rio de Janeiro. 

É evidente que para que se tenha uma idéia do 
vulto desse empreendimento, na preparação para as 
Olimpíadas, somente do ponto de vista de empregos 
diretos, as Olimpíadas do ano 2.004 permitirão cerca 
cem mil. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é esta uma proclamação para o investimento de di· 
nheiro público nas Olimpíadas? Não se pense tal. 
Não entra um tostão de dinheiro público em Olimpía
das. Entra, sim, dinheiro do Comitê Olímpico Inter
nacional e entram as parcerias com os patrocinado
res, aliás, não poucos, porque o esporte é, dentre to
das as. atividades contemporâneas, aquela que 
maior retomo dá aos investimentos privados que a 
ele se associam. Não se está, portanto, a pleitear 
para o Brasil via Rio de Janeiro a realização das 
Olimpíadas senão no sentido de dar do Brasil para o 
mundo um exemplo formidável de organização, de 
possibilidade, de empreendimento e de projeção do 
nome do nosso País. 

Agradeço a tolerância da Mesa e a dos Srs. 
Senadores. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá
vota, o Sr. Vi/san K/einubing, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá
vota, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para uma 
comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de cinco minu
tos. 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação inadiáli'el. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela importância do 
assunto, eu pretendia ocupar o espaço normal, mas 
não sei se a Ordem do Dia se estenderá demais 
pela variação da paula. Por isso, falo agora em co
municação urgente. Eu gostaria muito de voltar hoje 
ao plenário - e voltarei, se possível - para refletir so
bre a matéria. 

Sr. Presidente, a apuração da morte do Sr. 
Paulo César Farias não cabe à Pai feia de A lagoas. 
Disse o Ministro: "iSSD acontece com um Brasil que 
queremos esquecer." Estão equivocados. Não com
pete à Polícia Federal. Tampouco o Governo Fede· 
ral deve apenas assistir, fiscalizar, ficar olhando, já 
que a questão é séria. é profundamente séria. Pare
ce-me, Sr. Presidente, que o Poder Executivo, o Mi
nistério da Justiça, a Polícia Federal e o Presidente 
da República, devem estar atentos ao que está 
acontecendo. 

A imprensa toda, Sr. Presidente, já está levan
do quase ao ridículo o que está acontecendo em 
Alagoas onde a Pcili:ia Estadual quer dar uma das 
versões; a famma de uma das vitimas quer dar outra 
e, na verdade, estão respondendo negativamente a 
todas as versões. 

Acompanhei de Porto Alegre todos os aconte
cimentos, desde o primeiro informe, e lamentei pro-: 
fundamente a morte do Sr. PC; lamentei-a tanto 
quanto nós, em uma CPI deste Congresso, que de 
certa forma iniciamos este processo que terminou no 
impeachment, na CPI do Orçamento. Infelizmente, 
não foi possível se criar a CP! dos Corruptores, por
que o Governo Fernando Henrique não deixou. Ago
ra não é mais posslver criá-la, porque morreu a 
grande perspectiva; silenciaram aquele que poderia 
e que era exatamente a fonte capaz de explicar. Se
gundo jornais, emissoras de rádio e televisão, mui· 
tos dormiram tranqQilos no domingo, muHos respira
ram aliviados no domitgo. 

Vejo que o Pl.enário não está muito preocupado 
com o assunto, aliás, este Plenário não tem se preo
cupado com muitos assuntos. 

Hoje, na Comissão de Economia, arquivaram 
uma solicitação minlla. Eu pedia que o maior pro
prietário de terra viesse a discutir a venda de suas 
terras ao Governo Federal para fazer reforma agrá
ria. Isso não foi considerado importante; foi conside
rado que o Governo nada tem a ver com isso; que o 
problema é deles e não do Senado. Como não é do 
Senado discutir a questão numa CP! do Sistema R
nanceiro, em que se criou o Proer, numa CP! do Si-

vam. Como não foi do Senado a criação da CP! dos 
Corruptores criada com um terço dos seus membros 
que não se instalou, porque este Plenário, por maio
ria, não de dois terços, mas por maioria simples ter
minou. 

Quero advertir o Senhor Presidente da Repú
blica, Fernando Henrique Cardoso. Pense Sua Ex
celência na responsabilidade do seu Governo. Não 
aceHo que se deixe para um Chefe, para um Delega
do de Polícia de Alagoas a responsabilidade de apu
rar uma questão como essa. O Presidente da Repú
blica tem a obrigação de determinar, chamar o Go
vernador, que é um homem de bem e dizer-lhe que 
abra o debate, que chame os técnicos de Campinas, 
do Brasil independente, para fazer averigüação. 
Está ar a imprensa toda, todos os jamais ridiculari
zando o laudo médico. 

Querem inventar alguma coisa. De repente, um 
homem que poderia ter todas as análises, mas que 
aparecia como um homem tranqüilo, como um ho
mem silencioso, como um homem amoroso, fantásti
co e conquistador e que fOi morto por uma questão 
passional, por uma moça sobre a qual nunca se sou
be de nenhum fato antecedente, por uma questão 
fantástica de paixão. Matou exatamente aquele que 
lhe tinha dado carinho, afeto, com quem morava, 
que lhe tinha dado uma boutique, que era a razão de 
ser da mudança na sua vida. 

É difícil, Sr. Presidente. 
Sou advogado criminal. Durante toda a minha 

vida, no DireHo, lidei com o júri e com a prova, e sei 
que na prova se faz o que se quer. Nós sabemos 
que na prova criminal se faz o que se quer. 

E vêm, agora, Sr. Presidente, dizer que ela o 
matou e depois se matou. Pode até ser, Sr. Presi
dente. Podem se repetir quinhentos fatos iguais. 
Pode ser até, como diz a imprensa, que se pediu a 
ela que o matasse e, depois, mataram-na. 

Ora, o Brasil fala que o que houve foi •queima 
de arquivo." 

Vieram-me lágrimas aos olhos quando a Globo 
reproduziu, no Jornal Nacional, a reportagem com 
a falecida esposa do Sr. PC Farias - e, para ser ~ · 
cera, não sei se foi feita outra investigação sobr& ~ 
laudo médico que atesta seu falecimento por proble
mas cardiológicos -, em que dizia: "Eu sei que vão 
me matar e vão matar o PC". Ela morreu, e r- , taram 
o PC. O Ministro diz o seguinte: "Isso pertence a um 
Brasil que nós queremos esquecer!" E o Governo 
Federal ·em dizer: "Isso é um problema da seguran
ça de Ao ... goas." Não o é. 
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Eu digo aqui: o responsável é Fernando Henri
que Cardoso, Presidente da República. 

Sua Excelência estava aqui, neste Congresso, 
quando fizemos a CP! do lmpeachmeant bem como 
quando fizemos a CP! do Orçamento. 

Este Congresso teve provas enormes contra os 
corruptores. Este Congresso quis apurar de quem 
era a responsabilidade dessa corrupção, e o Gover
no do Senhor Fernando Henrique Cardoso não dei
xou. Arquivou-se, e já não se apurará mais nada da 
era PC, mas a responsabilidade pela apuração é do 
Presidente da República. 

A vida dá voltas. Eu, se fosse Sua Excelência, 
pensaria muito, porque . talvez nunca como agora 
sua biografia esteve tão ameaçada, Sr. Presidente. 

Morreu aquele que muitas pessoas queriam 
ver morto, que tinha segredos de muitas pessoas. 
Não querer apurar ou dizer que a apuração compete 
à Polícia das Alagoas me surpreende, Sr. Presiden
te, porque vemos que há um conflito entre as famr
lias de uma e outra vítimas. Isso me surpreende. · 
Digo com toda a sinceridade que, quando vi, no do
mingo, o irmão Deputado dizer pela televisão, com a 
maior frieza, que foi passional, estranhei. 

Peço ao Presidente Fernando Henrique cardo
so que meça. as conseqüências. Eu daqui já estou 
dizendo que a responsabilidade pela apuração sobre 
o que aconteceu em Alagoas é do Presidente. 

E muita coisa já não dá para resolver, Sr. Pre
sidente. Pegue-se a capa do jornal O Estado de 
S.Paulo e se verifique que muita coisa já não se fez, 
muita coisa. Não precisa ser advogado de primeira 
categoria, nem o Senador Romeu Tuma, para saber 
que muita coisa deveria ter sido feija, no mfnimo, no 
crime mais singelo, no laudo do crime contra o Sr. 
PC Farias. · 

A SRA. JÚNIA MARISE - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Hora 
do Expediente já está esgotada, mas se quiser fazer 
uma breve comUJ)icação, por cinco minutos, darei a 
palavra a V. Ex"; já ·que tivemos um antecedente. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma 
comunicação. Sem revisão da oradora.) - Uma co
municação, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que queria fazer, neste plenário, é reafirmar nossa 
preocupação com a situação de 400 famnias sem 
moradia que há 90 dias invadiram terreno em Belo 
Horizonte, pedindo providências a nossas autorida
des, para que lhes dessem um barracão para abri
gar seus filhos. 

Estamos vendo essa sijuação por todos os lu
gares. Até hoje nenhuma providência foi tomada; 
não vimos sequer uma iniciativa governamental que 
pudesse atender às tammas que estão naquela 
área, ainda alojadas sob lonas, pedindo providên
cias ao Governo para a construção de moradia para 
a população, principalmente, para os que não têm 
te to. 

Outro dia, Sr. Presidente, vi pela TV Manchete 
uma reportagem que divulgava um projeto habitacio
nal no Município de São Paulo - se não me engano, 
o Projeto Cingapura -, onde se constroem prédios 
para atender às populações carentes dos bairros e 
vilas de São Paulo. Certamenta, nesse momento es
tamos diante de uma indagação. Projetes importan
tes estão sendo realizados, mas até hoje não vimos 
o Governo Federal destinar um centavo de real se
quer para atender às famnias dos sem-<:asa por todo 
o Brasil. 

O retrato dessa realidade se encontra, hoje, na 
nossa capital mineira, onde centenas de famnias 
que invadiram um terreno estão alojadas debaixo de 
tonas, e há milhares de fammas que estão debaixo 
dos viadutos ou em pleno centro da nossa cidade -
o Senador Francefino Pereira sabe disso -, muitas 
vezes usando, inclusive, caixas de papelão para se 
abrigarem à noite para dormir. Essa é a realidade 
social do nosso País! 

Questionamos o Governo sobre milhares e mi
lhares de reais que são destinados para tapar o rom
bo e as fraudes do sistema financeiro e, do outro 
lado, a grande realidade social deste Pafs. 

Sr. Presidente, esta comunicação tem proce
dência na medida em que estamos trazendo aqui 
um problema e uma sijuação da maior importância. 
Não se pode fechar os olhos diante dessa realidade; 
não podemos nos omijir quando vemos que o Go
verno tem recursos e dinheiro para entregar aos 
banqueiros deste Pafs, mas não tem dinheiro para 
investir nas obras sociais. 

Dados estatrsticos demonstram, por exemplo, 
que dez milhões de trabalhadores estão fora do mer- . 
cado de trabalho; lá em Belo Horizonte, são 220 mil 
trabalhadores que perderam emprego nos últimos 
três meses. Essa realidade é cruel e, sem dúvida al
guma, mostra as conseqüências danosas de uma 
polftica econõmica que fez a opção pelos ricos e 
está se esquecendo dos pobres. 

Por isso, Sr. Presidente, ao ressaltar aqui o 
programa habijacional que está sendo implantado 
em São Paulo - não sei se com os recursos da pre
feitura municipal -, queremos dizer que, na verdade, 



482 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

o que está ocorrendo hoje no resto do País é uma 
omissão total por parte do Governo na área de in
vestimentos sociais. Por exemplo, a questão da saú
de, que, hoje, em todo o País é, realmente, cruel. 
Nesses últimos dias, lá em Belo Horizonte, vimos 
pessoas monrendo nas portas dos hospitais, por falta 
de atendimento médico. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é exala
mente por isto que venho a esta tribuna: Para, mais 
uma vez, alertar o Governo Federal, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, para que Sua Excelên
cia cumpra não apenas suas promessas de campa
nha - estas o povo já esqueceu ·, mas que cumpra 
seu compromisso de resgatar a dívida social deste 
País. Não podemos mais continuar mantendo famí
lias inteiras alojadas debaixo de lonas, debaixo de 
viadutos, pedindo por casa própria, como também 
não podemos deixar pessoas monrerem nos hospi
tais, por falta de atendimento médico. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, faço um apelo para que 
V. Ex" use a palavra após a Ordem do Dia; do con
trário, estaremos voltando àquele sistema no qual a 
Casa não tem oportunidade de começar a Ordem do 
Dia. 

A Mesa ficará muito grata, se V. Ex" concordar. 
O SR. EDUARDO SUPUCY • Pois não, Sr. 

Presidente, quero apenas informar a V. Ex" que se 
trata do mesmo assunto levantado pelo Senador Pe
dro Simon. 

O SR. PRESIDENTE - A Casa terá muito pra
zer e mais tempo até para ouvir V. Ex" do que em 
breve comunicação. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário, em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMÊNTO N•619, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 119 do Regimento Interno, 

requeiro, seja encaminhado à Comissão de Assun
tos Econõmicos - CAE, o PLS 290195, ora na Co
missão de Assuntos Sociais, dispensando-se o pare
cer desta. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. - Se
nador Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O reque
rimento que acaba de ser lido será oportunamente 

incluído na Ordem do Dia, nos termos do disposto 
no art. 255 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 620, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento 

Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n• 283, de 1995, que revoga o in
ciso VI do art. 32 da Lei n• 7.256, de 27 de novembro 
de 1984, que estabelece normas integrantes doEs
tatuto da Microempresa, relativas ao tratamento dife
renciado, simplificado e favorecido, nos campos ad
ministrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, 
creditício e de desenvolvimento empresarial. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996.- Ney 
Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento será publicado e incluído em Ordem do. Dia. 

Sobre a mesa, requérimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secrelário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 621, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 

Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n• 249, de 1995, que revo
ga o inciso VI do art. 32 da Lei n• 7.256, de 27 de no
vembro de 1984, que estabelece normas integrantes 
do estatuto da microempresa, relativas ao tratamen
to dfferenciado, simplificado e favorecido, nos cam
pos administrativo, tributário, previdenciário, traba
lhista, creditfcio e de desenvolvimento empresarial, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econõmicos já 
se acha esgotado. 

Sala das Sessões, 25 de junhci de 1996. - Ney 
Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·O reque
rimento será publicado e incluído em Ordem do Dia, 
na forma do art. 255 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguintw 

REQUERIMENTO N2 622, DE 1996 
Senhor Presidente, 
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Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re
gimento Interno, urgência para o Ofício n• S/61, de 
1996 (n• 1.878/96, na origem}, do Banco Central do 
Brasil, encaminhando manifestação daquele Órgão 
relativa à solicitação da Prefeitura da Cidade de São 
Paulo (SP} para que possa contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco lnteramelicano de 
Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 
150,000,000.00, equivalente a R$ 148.200.000,00 
cujos recursos serão destinados ao Programa de Ur
banização e Verticalização de Favelas - PRO
VERICINGAPURA. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. - Es
perldião Amin- Ney Suassuna- Sérgio Machado 
- Élcio Álvares- Epitácio cafeteira- Hugo Na~ 
leão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - O reque
rimento lido será incluído na Ordem do Dia após a 
pauta normal, para ser votado na forma do art. 340 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca· 
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 623, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Tendo em vista que o Relatório entregue à Co

missão de Fiscalização e Controle sobre o Requeri
mento n• 493, de 1996, de minha autoria, ratfficou os 
termos do Parecer n• 205, de 1996, requeiro seja 
submetido ao Plenário pedidode dispensa de reexa
me da matéria, objeto do referido Requerimento. 

. Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. -
José Eduardo Outra. 

PARECER N• , DE 1996 

Da Comissão de Fiscalização e Con
trole sobre o Processo n• 38195- Diver
sos (Aviso· n• 05o-sGs-TCU, em 24-2-95, 
na ori~m), "do Sr. Presidente do Tribu
nal de Cóntas da União, encaminhando 
ao Senado Federal, cópia da Decisão nú
mero 066195, adotada por aquele Tribu
nal, na Sessão Ordinária do Plenário do 
dia 22-2-95, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamenta, e, 
ainda cópia do Relatório de Auditoria 
Operacional realizada na Secretaria de 
Recursos Hídricos (TC n• 007.291192-2)". 

Relator: Senador Jader Barbalho 

Retoma o presente processado à este Relator, 
em decorrência do Requerimento n• 493, de 1996, 
do Senador José Eduardo Outra. 

Em termos documentais ou infor.nativos nada 
foi acrescentado ao expediente já analisado que 
viesse a alterar os termos do parecer já expandido. 
Por isso, ratifico integralmente o Parecer n• 205, de 
1996, aprovado em 28 de março de 1996, pela 
C.F.C. 

S.M.J. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996. -

Senador Jader Barbalho. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} • De acor

do com o disposto no inciso III do art. 255 do Regi
mento Interno este requerimento deve ser votado 
imediatamente. 

As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa} 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} • Sobre a 

mesa, otrcios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

OF[CIO N• 745-L-81. ParV96 

Brasma, 25 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência que os Deputados Inocêncio Oliveira, Pedri
nho Abrão, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como titulares e suplentes, 
respectivamente, da Comissão Mista destinada a 
emitir parecer à Medida Provisória n• 1.506, de 20 
de junho de 1996, que 'Altera a legislação do impos
to de renda e da contribuição social sobre o lucro'. 

Outrossim, indico para as referidas vagas os 
Deputados Osório Adriano, Eliseu Rezende, Jair 
Soares e Mussa Demes como titulares e suplentes, 
respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Lfder do Bloco Parlamentar. 

OF[CIO N• 747-L-81.Parl/96 

Bras ma, 25 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência que os Deputados do Bloco Parlamentar 
PFLIPTB Inocêncio Oliveira, Pedrinho Abrão, José 
Carlos Aleluia e Abelardo Lupion deixam de fazer 
parte, como membros titulares e suplentes, respecti
vamente, da Comissão Mista destinada a emiir pare-
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cer à Medida Provisória n• 1.507, de 20 de junho de 
1996, que "Dispõe sobre medidas de fortalecimento 
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras provi
dências". 

Outrossim, indico para as referidas vagas os 
Deputados Manoel castro, Luciano Pizzatto, Rai
mundo Santos e Ciro Nogueira, como membros titu
lares e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Uder do Bloco Parlamentar. 

OF[CIO N• 749-BI.PARU96 

Brasma, 25 de junho de 1996 

Excelentíssimo Senhor 
Senador José Samey 
Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência que os Deputados do Bloco Parlamentar 
PFUPTB Inocêncio Oliveira, Pedrinho Abrão, José 
Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, deixam de fazer 
parte, como membros titulares e suplentes, respecti
vamente, da Comissão Mista destinada a emHir pa
recer à Medida Provisória n• 1.508, de 20 de junho 
de 1996, que ·concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, 
dispõe sobre período de apuração e prazo de reco
lhimento do referido imposto para as microempresas 
e empresas de pequeno porle, e estabelece suspen
são do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acond~ 
clonadas para venda a granel, dos estabelecimentos 
produtores e dos estabelecimentos equiparados a 
industrial". 

Outrossim, indico para as referidas vagas os 
Deputados Júlio César, Luiz Braga, Murilo Pinheiro e 
Osório Adriano, como titulares e suplentes, respecti
. vamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Ollve~ 
ra, Líder do Bloco PiJrlamentar. 

OF[CIO N° 751-L-B1.PARU96 

Excelentíssimo Senhor 
Senador José Samey 

Brasma, 25 de junho de 1996 

Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência que os Deputados do Bloco Parlamentar 

PFUPTB Inocêncio Oliveira, Pedrinho Abrão, José
Carlos Aleluia e Abelardo Lupion deixam de fazer 
parte, como membros titulares e suplentes, respecti
vamente, da Comissão Mista destinada a emitir pa
recer à Medida Provisória n• 1.509, de 20 de junho 
de 1996, que 'Isenta do Imposto de Importação e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados bens de in
formática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleito-
ral". · 

Outrossim, indico para as referidas vagas os 
Deputados Murilo Pinheiro, Zila Bezerra, Mendonça 
Filho e Lima Netto, como titulares e suplentes, res
pectivamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Lfder do Bloco Parlamentar. 

OF.132/96 

Brasma, 25 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Indico, nos termos regimentais, o Deputado 

Aldo Rebelo e o Deputado Sérgio Miranda, em subs
tHuição aos já indicados, para comporem, como titu
lar e suplente, respectivamente, a Comissão Espe
cial Mista destinada a examinar a Medida Provisória 
n• 1.508, de 20 de junho de 1996, que concede isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos 
e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e 
prazo de recolhimento do referido imposto para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, e es
tabelece suspensão do IPI na saída de bebidas al
coólicas, acondicionadas para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos estabelecimen
tos equiparados a industrial. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima. - Deputado Sérgio Miranda, 
Uder do PC do B. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Serão 
feitas as subs!Huições solicHadas . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 66 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento de inversão de 
pauta que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exerci
cio, Senador Renan Calheiros. 

~ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nf" 624, DE 1996· 

Senhor Presidente, 
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Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do itens n•s 1 a 3 seja sub
metida ao Plenário e apreciados após o item 19. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. - (ile
gível) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprova
do o requerimento, será cumprida a deliberação do 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 134, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recursos n• 4, de 1995) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n• 134, de 1995, de autoria 
do Senador Roberto Freire, que regulamen
ta o § 3° do Art. 8° do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, dispondo sobre 
a reparação de natureza económica devida 
aos aeronautas e aeroviários, civis e milita
res, impedidos de exercer a profissão, tendo 

Pareceres sob n.•s 440 e 885, de 
1995, e 38, de 1996, da Comissão de As
suntos Económicos, 1• pronunciamento: 
favorável· ao projeto; 2" pronunciamento: 
pela aprovação parcial da Emenda n• 1, de 
Plenário; e 3° pronunciamento: contrário às 
modificações propostas nos arts. ::•, 4•, 8° e 
92 , da Emenda n' 1, de Plenário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa de 4 do corrente, quando teve sua vota
ção adiada para hoje. 

Passa-se a votação do projeto. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário, em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERtMENTO N° 625, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí· 

nea b, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado 
n• 134, de 1995, que regulamenta o § 3° do art. 8° 
do Ato das Disposições Transitórias da Cor.stituição 
Federal, dispondo sobre a reparação de natureza 
económica devida aos aeronautas e aeroportuários, 
civis e militares, impedidos de exercer a profissão, a 
fim de o mesmo ser reexaminado pela Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O referido projeto de lei gerou certes divergên
cias com setores do Governo Federal envolvidos na 
questão e, para se chegar a um consenso, foram fei
tas reuniões entre a Comissão Representativa dos 
Aeronautas, a Liderança do Governo nesta Casa, o 
Ministério da Aeronáutica e o Ministério da Justiça, o 
que nos trouxe novos fatos que, sem dúvida nenhu
ma, aperfeiçoará o projeto e, consequentemente, 
atenderá ao objetivo inicial do Legislador, ao colocar 
tal questão na Constituição Federal. . 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. - Se
nador Flaviano Melo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprova
do o requerimento, a matéria retorna à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 63, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 63, de 1993 (n°1.858/91, 
na Casa de origem), que modifica a redação 
do art. 22 da Lei n• 3.999, de 15 de dezembro 
de 1961, que attera o salário mínimo dos mé-
dicos e cirurgiões-dentistas, tendo ' 

Pareceres sob n•s 187 e 188, de 1996, 
das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade e juridicídade 
do Projeto; e 

- de Assuntos Sociais favorável, nos 
termos da emenda de n• 1-CAS, substitutiva, 
que apresenta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa de 14 de maio último, quando teve sua 
discussão adiada para hoje. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o subst~utivo, que tem preferência 

regimental. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queoram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro

jeto e a matéria vai à Comissão Diretora para a re
dação do vencido. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N°1·CAS 
(Substitutivo) 

Dispõe sobre o piso salarial e a jor
nada de trabalhO dOS psicólogos e dá OU• 
tras providências. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O piSo salarial dos psicólogos é fixado 

na presente lei. 
Art. 22 O piso salarial dos psicólogos é a menor 

remuneração permitida por lei, pelos serviços profis
sionais por eles prestados. 

Art. 3• O piso salarial dos psicólogos é fixado 
em quantia igual a R$1.1 00,00 (um mil e cem reais). 

Parágrafo único. O reajuste do piso salarial da 
categoria obecerá à política adotada pelo Governo. 

Art. 42 A jornada diária de trabalho dos psicólo
gos não poderá ser superior a 6 (seis) horas, perfa
zendo 30 (trinta) horas semanais. 

§ 12 Mediante acordo escrito, ou por motivo de 
força maior, o horário normal diário poderá ser 
acrescido de, no máximo, duas horas suplementa-
res. 

§ 22 A hora suplementar será remunerada com, 
no mínimo, 100% (cem por cento), de acréscimo so
bre o valor da hora normal. 

§ 32 O trabalho notumo será remunerado com 
um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), no mí
nimo, sobre a hora diurna. 

Art. 5" São nulos os contratos de trabalho que 
visem a elidir, sob qualquer forma, o disposto nesta 
lei. 

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 72 Revogam-se as disposições em centrá· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 139, DE 1995 

Discussão, ·em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 139, de 1995 (n2 

4.555/94, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o piso salarial de médicos e cirurgiõ
es-dentistas e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável sob n• 237, de 1996, 
da Comissão 

- der-Assuntos Sociais, com emenda 
n2 1-CAS, :que apresenta. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto e a emenda da CAS. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emen-

da. 
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a Emenda n• 1 , de redação. 
As Sr"s e Srs. Senadores que a aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 139, DE 1995 

(N2 4.555194, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre o piso salarial de mé
dicos e cirurgiões-dentistas e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O piso salarial dos profissionais de que 

trata a Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961, é 
de R$1.091,16 (um mil noventa e um reais e dezas
seis centavos), a partir de dezembro de 1995 e de 
R$1.337,32 (um mil trezentos e trinta e sete reais e 
trinta e dois centavos), a partir de junho de 1996. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data cte sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial os arts. 72 , 12 e 13 da Lei n• 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961. 

É a seguinte a eme.lda aprovada: 

EMENDA N• 1-CAS- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 

"Art. 1° O piso salarial dos profiSsionais 
médicos e cirurgiões-dentistas de que trata 
a Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961, 
é de R$1.337,32 (um mil trezentos e trinta 
sete reais e trinta e dois centavos).' 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 7: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 1, DE 1995 

(lnclufdo em Ondem do Dia, nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramitando em oonjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nOs 4, 11 e 20, de 1995) 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 1, 
de 1995, de autoria do Senador Esperidião Amin e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao art. 62 da Constituição F(il!leral, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relatór: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
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de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n•s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 

A Presidência presta o seguinte esclarecimen
to: as matérias constaram da pauta da sessão deli
berativa do dia 19 último, quando foi proferido o pa
recer pelo Relator da matéria, Senador Josaphat 
Marinho. 

Naquela oportunidade, não tendo havido obje
ção do Plenário, a Presidência detenninou a retirada 
das matérias da Ordem do Dia e a abertura de prazo 
de cinco dias úteis para a apresentação de emendas 
às mesmas, perante a Mesa, findo o qual as maté
rias retomariam ao plenário. 

Neste termos, procedeu-se à inclusão das 
matérias na pauta de hoje, quando transcorre o 
quinto e último dia de discussão e o prazo de 
apresentação de emendas assinadas por um ter
ço, no mínimo, da composição do Senado, nos ter
mos do art. 358. 

Em discussão o conjunto do substitutivo e das 
propostas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

As Propdstas de Emenda à Constituição n•s 1 , 
4, 11 , 20 e 65 voltam à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para exame do substitutivo 
apresentado e. parecer. 

São os seguintes os demais itens que voltam à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 

-B-

PROPOSTA DE EME~DA À CONSTITUIÇÃO 
N°4, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 358 do Regimento Interno) · 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à ConstitUição n•s 1, 11 e 20, de 1995) 

Quinto e últi]no .. dia de discussão, em primeiro 
turno, da Propos!ECde Emenda à Constituição n• 4, 
de 1995, de autoria do Senador Ney Suassuna e ou
tros senhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao ar!. 62 da Constituição Federal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n•s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem corno as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 

-9-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 11, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n's 1, 4 e 20, de 1995) 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 11, 
de 1995, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n•s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 

-tO-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI~O 
N' 20, PE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n's 1 , 4 e 11 , de 1995) 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 20, 
de 1995, de autoria do Senador Roberto Requião e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao art. 62 da Constituição Federal, tE' ·do 

Parecer, proferido em Plenário, F. 'lator: Sem 
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissã 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECE 
n's 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestõr 
enviadas àquela Comissão_ 

-11-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 65, DE 1995 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 65, 
de 1995, de autoria do Senador Nabor Júnior e ou
tros senhores Senadores, que altera dispositivos r' 
Constituição Federal, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relatór: Sena
dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
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de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as PECs 
n•s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, concluindo pela apre
sentação de substitutivo consolidando o conteúdo 
das matérias sob exame, bem como as sugestões 
enviadas àquela Comissão. 

são. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 12: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro tumo, da Proposta de Emenda à 
Constituição n" 12, de 1995, de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta inciso X ao art. 
30 da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 40, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, com voto vencido, em separado, do Se
nador Roberto Requião. 

Transcorre hoje o quinto e último dia de discus-

Em discussão. (Pausa) 
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 

tem a palavra para discutir a matéria por dez minu
tos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu
tir. Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, com toda sinceridade, eu discordo 
do parecer da Comissão e fico com o parecer do Se
nador Roberto Requião, com o seu voto em separa
do dado ao projeto de lei de minha autoria. O que eu 
prevejo é que, na Constttuição, quando se fala em 
desapropriação, haja permissão, como já havia, de 
promover a desapropriação por interesse social do 
imóvel para fins de Ulbanlzação, mediante prévia e 
justa indenização, tarrilém para o município. 

Não sei por que razão, por que motivação foi 
retirada a possibilidade de o município fazer a desa
propriação, como _pOdem fazê-lo o Estado e a União. 

Tivemos urri:-caso. semelhante, no Rio Grande 
do Sul, em CaxiaS do Sul, com relação ao Cine Tea
tro ópera, da maior tradição. O Governo do Estado 
e a Prefettura tinham interesse na desapropriação 
daquela área, e o Prefetto a realizou. Mas não deu 
certo, exatamente porque a Constituição impede que 
isso aconteça., 

A nossa propostl. visa exatamente acrescentar 
ao art 30 o ttem X, nestes termos: "Promover a de
sapropriação, por interesse social, de imóvel, para 
fins de urbanização, mediante prévia e justa indeni
zação." 

A emenda, Sr. Presidente, tem por finalidade 
propiciar a desapropriação de imóveis para fins de 
urbanização e interesse social, atendendo, dessa 
forma, ao interesse da sociedade brasileira lá, no 
município. 

Creio que o parecer apresentado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania merece respei
to, mas dele discordo e fico com o voto em separado 
do Senador Roberto Requião. 

Sr. Presidente, é incompreensível que, exala
mente no município, onde o interesse social é real
mente conhecido; ali, onde se pode debater, conhe
cer e aprofundar a matéria, não se possa fazer a de
sapropriação por interesse social. Seja para a praça, 
seja para a escola, seja para o que for, o Prefeito 
tem que pagar o que deve ao proprietário, porque, 
sem prévia indenização, a desapropriação não pode 
ser feita. 

Apresento o meu ponto de vista. Quero dizer 
que me identifico com o voto do Senador Roberto 
Requião. 

No mundo inteiro se reconhece que se cleye dar 
força ao município. No momento em que se diz.que a 
centralização é um dos grandes erros, no momento 
em que se olha para a Alemanha, para os Estados 
Unidos e se reconhece a importância do município, 
onde os moradores desenvolvem as suas atividades, 
querem impedir que se faça a desapropriação. O Pre
feito aproveitará a oportunidade e vai querer lazer um 
ato político, uma maldade, seja o que for. 

Creio que é muito mais fácil fazer isso no âmbi
to do governo de Estado, onde o município, o dele
gado, o juiz, o promotor não estão acompanhando. 
Creio que é mutto mais fácil essa viabilização no 
ãmMo do Governo Federal, quando o Presidente 
não sabe o que está acontecendo. lssc ooorre em re
lação à reforma agrária, quando a terra é desapropria
da por um valor cem vezes maior, porque o Presidente 
e o Ministro alegam que não sabem o que está aconte
cendo. No município, a cidade inteira conhece o Pre
feoo, a Câmara de Vereadores, o Juiz de Direito e. o 
pedaço de terra ou edifício que será desapropriado. 

Impedir, a meu ver, foi um erro da Constituinte, 
um equívoco respeitável, porque não se pode acer
tar sempre. Mas, a essa altura, não querer reparar o 
equívoco é incompreensível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE '(José Samey) - Continua 

em discussão. Concedo a palavra ao nobre Senador 
Esperidião Amin. 
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O SR~ ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria, encarecidamente, de pedir ao 
nobre Senador Pedro Simon, que tantas vezes justi
ficadamente clama pela nossa atenção, que agora 
me concedesse apenas um minuto de atenção. 

A Constituição Federal não impede que o mu
nicípio desaproprie por interesse social, e já disse 
isso na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia com algum conhecimento de causa, posto que 
as circunstâncias me permitiram que eu fosse prova
velmente, para não dizer certamente, o primeiro Pre
feito do Brasil a promover desapropriação por inte
resse SOCial, no âmbito do município. 

No dia 1° de fevereiro de 1989, com exatos 30 
dias de mandato na prefeitura de Florian6polis, uma 
vez que assumira no dia 1° de janeiro de 1989, con
seguimos intentar e imediatamente obter a imissão 
na posse de imóvel urbano. Mais do que isso: um lo
teamento, ou seja, um imóvel teoricamente já lotea
do, invadido, ocupado. E o Juiz de Direito da 1° Vara 
da Fazenda de Rorianópolis concedeu-nos a imis
são na posse - está lá para quem quiser conhecer o 
Conjunto Habitacional Jardim Continente Ilha, com 
cerca de 390 habitações em processo de crescente 
urbanização - sem •• Je fosse necessária qualquer al
teração constitucional. 

Portanto, o parecer que foi aprovado na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania não foi 
contra a desapropriação por interesse social, como 
apregoa o Senador Pedro Simon. Esse dispositivo 
que S. Ex" pretende incluir na Constituição já consta 
do Texto Constitucional e já permite ao município 
promover a desapropriação por interesse social, tan
to com prévia e justa inoonização, como quer S. Ex", 
quanto com pagamento de títulos da dívida pública. 
Repito: o Texto Constitucional em vigor já socorre o 
objeto da proposta de emenda constitucional, que 
teve no Senador Pedro Simon o seu primeiro signa
tário. Há dois dispositivos constitucionais, hoje, que 
facultam ao municfpio desapropriar por interesse so
cial - não há um:;mas dois -, e o prefeito, se quiser, 
como eu quis, pode fazê-lo. 

Farei uma breve confidência: na minha primei
ra passagem pela Prefeitura de Rorianópolis, em 
1977, fiz desapropriação por interesse social, essa 
sim inconstitucional. FIZ e dou nome e endereço: 
chama-se Conjunto Habitacional Sapé, numa área 
urbana de mais de 300 mil m•, contrariando o Texto 
Constitucional, porque a Constituição de então não 
permitia a desapropriação por interesse social, nem 
na alçada do Estado, nem na alçada do municfpio. 

Mas, pela Constituição de 88, repito, tanto o Estado 
quanto o município podem promover a desapropria
ção por interesse social, pagando, seja à vista, com 
justa e prévia indenização, seja - cito - 'desapropria
ção com pagamento mediante títulos da dfvida públi
ca, de emissão previamente aprovada pelo Senado 
Federal, com prazo de resgate até 1 O anos, em par
celas anuais, iguais ou sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. • 

Por isso, Sr. Presidente, não há como contra
riar o mérito da questão. Mantenho, por isso, a deci
são correta que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania tomou. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
em discussão. 

· O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, para 
discutir. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o que o Senador Pedro Si
mon procura estabelecer em seu projeto - mais do 
que estabelecer: dirimir - é a controvérsia dos tribu
nais sobre a possibilidade de os municfpios desapro
priarem, ou não, imóveis por utilidade sociaL Em al
guns casos, esse poder tem sido reconhecido; em 
outros, não. · 

O Senador Esperidião Amin cita um caso ocor
rido durante seu Governo em Santa Gatarina, e pos
so mencionar um outro, ocorrido em Curitiba durante 
o meu Governo, em que a desapropriação foi con
testada e fulminada pelos tribunais em todas as ins
tâncias. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador 
Roberto Requião, na vigência da Constituição ante
rior. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Não, na vigên
cia da nova Constituição. Isso continuou quando fui 
Governador de Estado; insisti e perdi novamente. 

O Senador Pedro Simon tenta dirimir essa dú
vida. S. Ex" pretendia a desapropriação por interes
se social de imóveis para fins de urbanização, me
diante prévia e justa indenização. Acrescentei a ex-· 
pressão 'prévia e justa indenização em dinheiro', 
até porque ninguém quer receber os famosos trtulos, 
autorizados pelo Senado e emitidos por prefeituras: 
as famosas moedas podres e os titules micados. 

O que o Senador pretende, mediante sua pro
posta, nem mais nem menos, é dirimir dúvida judicial 
e estabelecer a possibilidade e a indiscutível compe-
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tência dos 'Municípios para efetivarem desapropria
ções, sem filigranas, sem interpretações, serri autori
zação do Senado para emitir tftulos, ou seja, indeni
zar com recursos próprios. 

Na Comissão, o Senador Pedro Simon apoiou 
essa minha emenda Como ex-Prefeito e ex-Gover
nador, trago a esta casa a minha experiência em si
tuações semelhantes. Aconselho a aprovação do 
projeto do Senador Pedro Simon, oom esta cautela: 
prévia e justa indenlzação em dinheiro. Muito obriga
do, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
a discussão. 

O SR. RAMEZ TEBET - Peço a palavra para 
discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Ramez Tebel 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, bem compreendo - até louvo - a preocupa
ção municipalista do Senador Pedro Simon. S. Ex' 
pretende, com a apresentação dessa Proposta de 
Emenda Constitucional, nada mais, nada menos, 
que o Poder Público municipal possa promover de
sapropriação de imóvel urbano para fim social, com 
indenização, segundo sugere o Senador Roberto 
Requião em sua emenda, paga em dinheiro. 

Todavia, se louvo a intenção, devo confessar,. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que me parE!C"l que 
o assunto está amplamente regulado no ãaspositivo 
da Carta Magna de 1988. No seu art 182, a Consti
tuição diz: 

• A política de desenvolvimento urbano 
executada pelo . poder públioo municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ondenar o pleno desenvolvi
mento das funções sociais da cidade e ga
rantir o bem-estar de seus habitantes'. 

Loge, existe a competência do município para 
estabelecer a pol{lica de desenvolvimento urbano 
com objetivo social~ 

o § 3" desse artigo é de uma clareza meridia
na, porque assim estabelece: 

'As desapropriações de imóveis urba
nos serão feitas com prévia e justa indeniza
ção em dinheiro'. 

Repito: de acordo com a Constituição, as desa
propriações de imóveis urbanos serão feitas com 
prévias e justas indenizações em dinheiro. Portanto, 
a Proposta de Emenda Constitucional do Senador 
Pedro Simon, com a emenda do Senador Roberto 

Requião, pretende declarar o que já está disposto no 
Texto Constitucional. 

A meu ver, a Constituição não pode repetir em 
capitulo que não lhe compete aquilo que está clara
mente disciplinado em seu Capitulo 11, art. 182, § 3°. 

O município tem toda oompetência para pro
mover desapropriação de imóvel para fins sociais. E 
o que é isso? Todos sabemos. O município pode de
sapropriar, por exemplo, terreno para construção de 
uma escola, de uma creche, de um jandim públioo. 
Isso é finalidade social? Sim. E de que forma pode o 
município fazê-lo? Segundo a Constituição, median
te justa e prévia indenização em dinheiro. A única 
proibição constitucional que existe em relação a 
esse assunto é que a desapropriação não pode ser 
feita para fins de reforma agrária No entanto, pode 
sê-lo para outras atividades sociais. O município 
também não tem competência para desapropriar 
bens de um ente superior a ele, ou seja, não pode 
desapropriar bens do Estado ou da União. Pode, 
contudo, dispor de seus bem. Trata-se da autonomia 
municipal, garantida pela Constituição. 

Peço licença ao Senador Pedro Simon "ê ao 
Senador Roberto Requião, mas votarei, por enten
der que a matéria está regulamentada na Constitui
ção, contrariamente ao projeto, embora reconheça
lhe o mérito e a intenção municipaSsta Realmente é 
no municfpio que as pessoas moram, é lá que vivem 
o dia-a-dia Mas, em principio, já tem esta compe
tência: pode, sim, promover desapropriação para 
fins sociais, mas só pode fazê-lo mediante prévia e 
justa ir:denização em dinheiro. Assim quis o Consti
tuinte de 1988, assim está inserido na Carta Magna, 
salvo melhor juizo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não ha
vendo mais quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador José Eduando Outra para en
caminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, oomo vimos, não 
há disoondância em relação ao mérito. Todos oon
cordamos em que o Poder Público municipal deve 
ter o poder de efetivar desalfropriações para fins so
ciais. A divergência ocorre em tomo do fato de a 
Constituição permitir ou não que isso ocorra. 
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O Senador Esperidião Amin apresenta exem
plos ocorridos no seu Estado, no seu município; o 
Senador Ramez Tebet diz que a Constituição é de 
clareza meridiana. Mas isso não é o que acontece, 
na realidade.. Sabemos mutto bem que clareza meri
diana em aspectos relativos ao Diretto não existe, 
porque as interpretações são as mais diversas. Há 
exemplos em que foi possível estabelecer a desa
propriação, como é o caso de Rorianópolis, e n ou
tros em que isso não ocorreu, em que o assunto 
acabou nos tribunais. 

A verdade é que a legislação ordinária que tra
ta da desapropriação de imóveis de área urbana fala 
apenas em desapropriação para fins de interesse 
público e, sob essa rubrica, não menciona assenta
mento de populações. 

Existem alguns juízes que entendem que inte
resse social e interesse público são conceitos distin
tos, que não se confundem; que assentamento é in
teresse social, o qual somente seria tolerável pela 
atual Cor•stituição e pela legislação ordinária, para 
fins desapropriatórios, em imóveis rurais. 

É exatamente em função dessa interpretação 
dada por alguns juízes que él)fersas iniciativas feitas 
por governos municipais acabaram sendo impedidas 
de se concretizarem, indo parar no Judiciário, que 
entendeu que não havia amparo ou motivação legal 
para os atas da desapropriação. 
· Pelo menos, a emenda do Senador Pedro Si-

mon põe termo a isso. 
O Sr. Ramez Tebet - V. Ex" me penmite um 

aparte? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não sei se 

cabe aparte em encaminhamento de votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em enca

minhamento de votação não cabe aparte. 
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Mesa 
já havia terminado. e _encerrado a discussão quando 
o Senador José Edt:Íardo Outra pediu a palavra. 

o sR. JoSé EiouARDO DUTRÁ- Teria todo o 
prazer em conceder o aparte ao Senador Rainez Te-
bet · · 

Mas, para concluir, a emenda do Senéldor Pe
dro Simon põe termo a essa divergência. 

Se todos estamos de acordo que o Município 
deve ter poder para desapropriar áreas para fim de 
assentamento,. se sãci diversas os exemplos de in
terpretações contraditórias na Justiça, por que não 
aprovarmos a proposta de emenda à Constituição 
do Senador Pedro Simon? Lembro que a emenda do 

Senador Pectro t;1mon, a meu ver. conmour para 
acabar com essa divergência, que realmente existe 
nos tribunais e possibilita que, efetivamente, assim 
como ocorreu em Santa Catarina e em outros Esta
dos e Municípios, qualquer Município também possa 
promover a desapropriação para o interesse social. 

Nesse sentido, a Bancada do Partido dos Tra
balhadores votará f!lvoravelmente à proposta de 
emenda à Constituição apresentada pelo Senador 
Pedro Simon. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
. dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, volto 
a pedir a atenção de todos os Srs. Senadores por
que tenho a impressão de que não houve uma leitu
ra acurada do voto que apresentei, na condição de 
Relator do vencido, uma vez que o projeto não foi 
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

A Constituição, em seu art. 182, atribui áo Mu
nicípio a execução da polftica de desenvolvimento 
urbano, tendo por objetivo ordenar o pleno desenvol
vimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 

A Constituição de 1988 teve o condão de se 
basear na função social da propriedade, que é a 
tese mais modema de direito de propriedade.. 

Sr. Presidente, no momento, tenho a voz um 
pouquinho melhor, mas hoje estou um pouco preju
dicado e, portanto, faço como o Senador Pedro Si
mon, autor do projeto, peço silêncio aos meu nobres 
Pares. 

Peço que ~iam o art. 182 da Constituição. Se 
houver dúvida, não façam confusão. 

O § 3" estabelece: 

'§ 3" As desapropriações de imóveis 
urbanos serão· feitas com prévia e justa in
denização em dinheiro. • 

Em relação a esse parágr:afo já se manifestou 
· o nobre Senador Roberto Requião. 

Mas o § 4• foi além apenas, não foi aquém: 

'§ 4° É facultado ao Poder Público mu
nicipal, mediante lei especifica para área in
clufda no plano diretor, exigir, nos termos da 
lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitarilento, 
sob pena, sucessivamente, de:' 
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Esse ·parágrafo estabelece que o prefeito de 
um município com mais de 20 mil habitantes, que é 
um Município que tem que ter plano diretor, não tem 
o arb~rio de desapropriar o terreno de seu inimigo. A 
área tem que ser de expansão urbana, com a neces
sária previsão de que a cidade está-se expandi?do 
para aquela região; que essa é uma área exclusiva
mente habitacional, ou seja, que o zoneamento da 
cidade prevê e recomenda aquele uso. 

Neste caso, conforme o inciso III do § 4°: 

•m • desapropriação com pagamento 
mediante títulos da dwida pública de emis
são previamente aprovada pelo Senado Fe
deral •.• • 

o prefeito podetá A Const~ição de 1988 deu 
ao prefeito a possibifKiade de desapropriar, median
te justa e prévia indenização em dinhei~. ~ais do 
que isso, autoriza, também, a desapropnaçao com 
pagamento através de títulos. Não há por que acres
centar à Constituição algo que ela já possui. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 
a palavra ao nobre Senador H!!go Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL·PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do Orador). - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ouvi, atentamen
te, a discussão da matéria nas repetidas manifesta
ções provenientes de meus ilustres Pares. 

No entanto, tenho para mim que as alegações 
do Senador Esperidião Amin têm fundamento, quan
do considera inócua a inclusão, no texto con~o
nal, da expressão pretendida pelo nobre Senador 
Pedro Simon. Digo o porquê. A Constituição já con-
templa, suficientemente, a matéria. . 

o art. s•, inciso XXIV, estabelece o segumte: 

"XXIV - A lei estabelecerá o procedi· 
mento para desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública, ou interesse social, me
diante justà e prévia indenização em dinhei
ro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição;• 

Já o arr. 182, § 4•, reza: 
"§ 4• ~ facultado ao Poder Público municipal, 

mediante lei especifica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietá
rio do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova o seu adequado aproveita
mento, sob pena, sucessivamente, de: 

-UI - desapropriaÇão com pagamento 
mediante títulos da dívida pública de emis
são previamente aprovada pelo Senado Fe
deral, com prazo de resgate de até dez 

-anos, em parcelas anuais, iguais e sucessi
vas, assegurados o valor real da indeniza
ção e os juros legais." 

Essa é uma faculdade. Mas, como se isso tudo 
não fosse suficiente, o próprio art. 182, § 3", prevê: 

"§ 3• As desapropriações de imóveis 
urbanos serão feitas com prévia e justa in
denização em dinheiro." 

De modo que, tanto para indenização com títu
los como para indenização em dinheiro, a Constitui
çã~ Federal de 1988 já prevê as hipóteses, razão 
por que, pessoalmente, considero que a emenda 
deva ser rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Com a 
palavra o Senador Gilberto Miranda 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, pela Uderança do PMDB, entenqemos 
que deva ser rejeitada a emenda, tendo em- ~sta 
que a Constituição deixa bem claro, em duas·'s~a
ções: primeiro, com a ~ndenização em dinhei~o ; e, 
segundo, com a emissao de títulos que deverao ser 
aprovados e apreciados pela Comissão de Assuntos 
Econõmicos e depois pelo "Plenário do Senado. 

Conseqüentemente, a matéria já foi Ira~~ ~ 
Constituição de 1988. Por isso, somos pela rejelçao 
da emenda 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 
a palavra ao Senador Pedro Simon para encaminhar 
a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. _Pre
_sidente, fico satisfeito, em primeiro lugar, ao verificar 
que não há dúvida em relação ao ~u.': dese)am os 
Senadores Roberto Requião, Espend1ao Amm, Ra
mez Tebel e eu. Todos queremos a mesma coisa. 
Uns dizem que está na Constituição; outros, que não 
está. 

Sr. Presidente, lendo com tranqüilidade a 
Constituição, embora não seja eu um jurista como V. 
Ex", como o Senador Ramez Tebet ou como o Se
nador Esperidião Amin, cheguei à conclusão sobre 
qual é a divergência entre nós. 

No art. s•, item XXIV, está previsto: 

"XXIV - A lei estabelecerá o procedi· 
mento para desap...priação por necessid~e 
ou utilidade pública, ou por interesse SOCial, 
mediante justa e prévia indenização em di-
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nheiro, ressalvados os casos previstos 'nesta 
Constituição;u 

Então, o item XXIV prevê que a indenização 
será feita pela União, pelo Estado e pelo Município. 

No entanto. vejo, Sr. Presidente, que o art. 
182, § 4° estabelece uma limitação para as prefeitu
ras. Ou seja, o art. s•, item XXIV é genérico, mas o 
ari. 182, § 4° é mais restrito: 

"Ar!. 4°- ·········-········-·=~-~-·-····-··-·· 
§ 4° É facultado ao Poder Público mu

nicipal, mediante lei especifica para área in
cluída no plano diretor, exigir, nos termos da 
lei federal, do proprietário do sole urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova o seu adequado aproveita
mento, sob pena, sucessivamente, de:" 

O Senador Esperidião Amin, quando Governa
dor, desapropriou uma área para construir casas po
pulares; pôde construí-las. Eu, como prefeito de Ca
xias, tentei desapropriar um prédio - o mais antigo 
de Caxias, onde funcionava, precariamente, um ci
nema-, para fazer a Casa de Cultura. O Tribunal e o 
juiz disseram: "Não pode". E, pelo que está estabe
lecido na Constituição, não pode, Sr. Presidente. 

Quero que me leiam o § 4° do ar!. 182 da 
Constituição e me digam se um prefeito pode desa
propriar um edifício, uma casa, seja qual for o seu 
aproveitamento, para construir seja lá o que for. 

O Sr. Esperldião Amln- Casa de cultura não 
é interesse social, é utilidade pública. É outra coisa. 

O SR. PEDRO SIMON - Agora estou sabendo 
que uma Casa de Cultura não é interesse social. 
Agora, sim, estamos numa divergência profunda. 
Cultura é supérfluo! Estamos numa grande divergên
cia, Sr. Presidente. Af me curvo, porque agora, sim, 
há uma divergência. 

Penso, Sr. Presidente, que agora ficou escla
recido. Eu não havia entendido por que o Senador 
Roberto Requião. 'quis desapropriar e não pôde; 
por que eu, Pedi'õ: Simon, como Prefeito de Ca
xias, quis desapropriar e não pude; e por que o 
Senador Esperidião Amin quis desapropriar e pôde. 
Ele desapropriou uma área vazia, na qual quis fazer 
uma construção. Isso pode. No meu caso, tratava
se do prédio mais antigo de Caxias, onde funciona
va um cinema precariamente, e onde queríamos 
fazer uma Casa de Cultura. Perdemos na Justiça, 
Sr. Presidente. 

Penso que a questão está clara. Mas quanto à 
cultura ser ou não social, cabe a cada um decidir, 
Sr. Presidente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra por ter sido citado nominalmente, na 
forma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Senador 
Esperidião Amin, infelizmente, V. Ex" foi citado den
tro da discussão sobre o parecer. Peço a sua com-
preensão. .. 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena, para encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, acompanho a posição dos Senadores 
Pedro Simon e Roberto Requião, sem embargo da 
orientação da Liderança, que, naturalmente, não tem 
uma posição de fechamento de questão numa maté
ria dessa natureza. 

Tenho para mim que a razão está com os no
bres Senadores que mencionei, porque, Sr. Presi
dente, na verdade, trata-se de um esforço do Sena
dor Pedro Simon de fazer com que normas de lei or
dinária- no caso, aquela lei a que se refere o § 4° do 
art. 182 da Constituição - sejam elevadas de sua 
condição infraconstttucional à condição de constitu
cional. 

O exemplo que o Senador Pedro Simon trouxa 
ao Plenário é dos mais ilustrativos. S. Ex" deixa cla
ro que tentou desapropriar um prédio onde funciona
va um cinema para eli instalar uma Cesa de Cultura. 
No caso, uma desapropriação também por interessa 
social, porque não se pode negar que a cultura é o 
máximo do interesse social. E a desapropriação não 
foi permitida por decisão da Justiça. 

Portanto, louvo a iniciativa do nobre Sanador 
Pedro Simon. Devo dizer que votarei com a proposta 
de emenda de S. Ex", na convicção da que trilhamos 
o melhor caminho, até porque, como lembrou o Sa
nador José Eduardo Outra, Líder do PT, no caso da 
assentamentos de famnias em uma cidade, que é 
por excelência uma questão de interesse social, se 
não houver na Constituição uma norma nessa senti
do, evidentemente não se poderá fazer a desapro
priação por interesse social, mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Sanador José lgnácio, para encaminhar a 
votação. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto é fruto 
de uma inquietação do eminente Senador Pedro Si
mon, uma inquietação perfettamenta compreensível 
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e até merécedora dos nossos aplausos. O que ocor
re é que essa matéria, quando concretamente sub
metida ao Poder Judiciário, tem recebido, em diver
sas oportunidades, manifestações diferentes. Quer 
dizer, o Poder Judiciário, considerando o que dispõe o 
art. 182 da Constituição Federal e o presilhamento que 
existe com questões mmo plano diretor e assemelha
dos, que alguns muricípios podem não ter, mas, de 
qualquer maneira, aquele imbricamento com plano d~ 
reter, as disposições !JI9 constam do § 4°: 

'§ 4° É facultado ao Poder Público mu
nicipal, mediante lei especifica para área in
clufda no plano diretor, exigir, nos tennos da 
lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edificado. subutilizado ou não utilizado, 
que promova o seu adequado aproveita
mento, sob j)efla, sucessivamente, de: " 

E af vêm os três incisos que dispõem sobre o 
que pode fazer o prefeito. 

Quer dizer, o aJt. 182 não pennite assim tão li
vremente que o prefetto desaproprie por interesse 
social. Há no projeto do eminente Senador Pedro Si
mon um propósito ex!remamente saudável, elogiável 
de aclarar essa sttuação, que realmente tem mereci
do provimentos de jurisdição divergentes nos tribu
nais. Isso é uma verdade. 

Agora, a emenda do eminente Senador Rober
to Requião completa o texto da proposta do eminen
te Senador Pedro Simon, porque se refere à desa
propriação em dinheiro. Havia a necessidade desse 
complemento, para que a emenda se perfizesse por 
inteiro e tivesse conóiÇÕes de ser conhecida. 

Na verdade, na Constituição, há várias disposi
ções que cogitam de desapropriação por necessida
de de utilidade pública e interesse social, mas sem
pre com indenização em dinheiro. Há aquelas exclu
sões, na parte referente à refonna agrária, de terre
nos rurais e também na parte de terrenos urbanos, 
quando enfoca o aSStJnto no art. 182, inciso III. A 
matéria, portanto, rião é tão pacffica assim. 

Apesar de apãrmtemente estar encaminhando 
numa detenninada dileção, isto é, a favor, vou votar 
contra porque o PSDB. o eminente Lfder Sérgio Ma
chado me pediu que encaminhasse nesse sentido e 
entende que mexer no texto da Constituição nesta 
hora, sobre este aSStJnto, pode complicar mais do 
que favorecer. De maneira que o fato de se aclarar 
muito aqui parece que vai clarear demais. Lamento, 
mas, por essas razões,-vou_ v:otarcontra. _ ________________ _ 

Gostaria muito de ter oportunidade de fazer um 
estudo sistemático, tal a simetria que .a Constituição 
precica ter, para que pudesse afinal dar um voto 

consciente de que estaria votando no certei, no per
feito. Sinto que fica muito difícil decidir isso no plená
rio, sem um estudo mais detido, mais aprofundado, 
considerando todos esses aspectos e que a Consti
tuição é um todo orgánioo e não pode ser alterada to
picamente sem considerar todos os outros aspectos e 
complementos. Vou votar contra, porque esse é o en
tendimento do PSDB, lamentavelmente, mas percebo 
as melhores intenções do Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Sobre a 
matéria? 

O SR. PEDRO SIMON - Sobre a matéria, ela-
ro. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - V. Ex" 
tem a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Em pri
meiro lugar, agradeço imensamente a análise e. a in
terpretação feitas por um dos juristas da Casa, que é 
o Senador José lgnácio. 

Sr. Presidente, fui surpreendido e quero mani
festar, com profundo respeito, pcrque é um direito 
de S. Ex", a minha estranheza pela pcsição do Uder 
do PSDB - logo do PSDB, Sr. Presidente! - sobre 
matéria como essa Parece-me que se trata de 
questão de consciência, pois aqui não está envolvi
do absolutamente nada além da busca do bem co
mum. Não há nenhuma divergência radical, mas há 
interesse em jogo, e o PSDB fecha questão sobre a 
matéria. 

Indago a V. Ex', Sr. Presidente, quanto a sus
pender ·a votação agora e transferi-la para outra 
oportunidade, a fim de deixar o PSDB reunir-se para 
liberar sua Bancada. Talvez assim, o Partido, que f~ 
chou questão sobre a matéria, atingindo um colega 
que vai votar contra seu entendimento por causa da 
determinação do PSDB, reveja seu entendimento. 
Digo isso com todo o respeito, pcrque tenho o maior 
carinho pelo Líder Sérgio Machado, uma das pes,. 
soas: melhores e mais competentes desta Casa E~r 
tretanto, se tiver de escolher, ficarei com o Senador 
José lgnácio, porque o jurista é S. Ex'.·· · 

Portanto, faço esse apelo, para que votemos 
essa matéria em outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - V. Ex" iri
d~1E( da_ t.~~sa se é possf~el o adiamento da vota
ção. A Mesa reSIJo-nile afli!Í1a\ivamenleC Nã loima 
regimental, V. Ex" pode pedir o adiamento da vota-
ção, e a Presidência o submeterá ao Plenário. · · 
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O SR. PEDRO SIMON - Já assinei o requeri
mento, que estou encaminhando à Mesa. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Tem V. 
Ex" a palavra pela ordem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
gostaria de deixar aqui consignadas duas observa
ções. 

Primeiro, penso que o prazo requerido pelo Se
nador Pedro Simon é muito importante. Tenho um 
pedido a fazer a S. Ex" e ao Sr. Senador Roberto 
Requião: gostaria que S. Ex"s anexassem ao projeto 
algum caso concreto. Foi mencionado que está ha
vendo dificuldade, e eu também quero saber se ela 
existe. Se for comprovado que, à luz da redação da 
aluai Constituição, há dificuldade para promover de
sapropriação por interesse social, vou render-me 
aos fatos. Repito, foi corno Prefeito e não Governa
dor - essa é a segunda observação que quero fazer 
-, que promovi desapropriação por interesse social e 
logrei êxito. Gostaria de esclarecer ao meu querido 
amigo, Senador Pedro Simon, que S. Ex", quando 
quis fazer uma casa de cultura, estava desapro
priando por utilidade ou necessidade pública e não 
por interesse social. Não sou eu quem diz isso. Está 
no Manual de Desapropriação, que o IBAM distribui, 
o Direito AdministratiVo consagrou e Hely Lopes 
Meirelles ensina, que desapropriar para abrir uma 
estrada, para fazer um posto de saúde é desapro
priar por utilidade pública, e isso a Constituição ante
rior já permitia. O que a Constituição aluai permite 
ao prefeito, e a anterior não permitia, é a desapro
priação por interesse social, ou seja, tomar uma pro
priedade e, pela partilha na sua utilização, tomar a 
apropriá-la a novos proprietários. A desapropriação 
por utilidade, por necessidade pública, impede que a 
área seja reprivatizada Se vou fazer uma praça, ela 
não pode ser divida em partes. Isso é interesse so
cial. Desaproprial::.por interesse social só a nova 
Constituição permite. De forma que, no caso da 
Casa da Cultura, o nobre Senador iria desapropriar 
por necessidade ou por utilidade pública; não era 
por interesse social. Não fui eu quem disse isso. 
Quem diz isso é Hely Lopes Meirelles, é o IBAM, 
qualquer pessoa que já estudou desapropriação. 
Não fui em quem disse. 

Quando alguém desapropria para que todos 
usem, para que a comunidade tenha acesso, é a de
sapropriação por necessidade ou por utilidade públi
ca: estrada, córrego, servidão para passagem de 

uma linha de energia elétrica- isso é desapropriação 
por necessidade pública. Por interesse social é 
quando alguém desapropria bem de uma pessoa, 
urbaniza e reapropria, ou seja, titula pessoas por in
teresse social como os sem-terra, os sem-teto. 
Quem ensina, repilo, é Hely Lopes Meirelles; não 
sou eu. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Odacir Soares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 626, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí· 

nea c, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação da Porposta de Emenda à 
Constituição n• 12, de 1995, a fim de ser feita na 
sessão de 5-9-96. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. - Pe
dro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A vota
ção da matéria fica adiada para o dia 5 de setembro 
de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 13: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 17, de 1995, de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros senhores 
Senadores, que attera a redação do inciso 
Vil do art. 129 da Constituição Federal, ten
do 

Parecer contrário, sob n• 820, de 
1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, com voto vencido do Senador José 
Eduardo Outra. 

Hoje, transcorre o quinto e último dia de dis
cussão da matéria. 

Em discussão. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 

a palavra a V. Ex", que disporá de 10 minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, triste coincidência: o motivo que me 
trouxe a esta tnbuna no inicio desta sessão - o triste 
final do episódio da morte de Paulo César Farias • 
serve para ilustrar o conteúdo do projeto que esta
mos debatendo neste momento. 
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A voiação desse projeto seiVe para que não 
aconteçam mais episódios como o da apuração da 
morte do Sr. Paulo César Farias em Alagoas e tam
bém que essas questões sejam tratadas de lonma 
diferente no futuro. 

Esse projeto não é meu, Sr _. Presidente. Pa
rece mentira, mas, durante o Governo Fernando 
Collor, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, foi aprovada a fonmação de uma subcomissão 
para debater o com!Jate à corrupção. 

Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Ex" que 
pedisse um pouco de silêncio por parte do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Casa 
está ouvindo V. Ex" com atenção. 

O SR. PEDRO SIMON· Obrigado. 
Criou-se uma subcomissão para tratar do com

bate à corrupção. Por que no Brasil, apesar da legis
lação, o combate à corrupção não funciona? Por 
causa da impunidade. O que nos levou àquela sub
comissão foi a chamada Operação Mãos Limpas, 
realizada na Itália Os Presidentes do Supremo Tri· 
bunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal e do Tribunal de Contas da União, o Mi
nistro da Justiça, o Procurador-Geral da República e 
eu, como Vice-Presidente dessa comissão, durante 
dois anos e meio, nos reunimos, várias vezes, no 
Supremo, sob a presidência do Presidente daquele 
Tribunal, e lá debatemos e analisamos uma série de 
propostas para o combate à impunidade. Por que há 
impunidade no Brasil? O que pode e o que deve ser 
feito para avançar no combate à impunidade? 

Esse projeto, Sr. Presidente, é de iniciativa do 
então Procurador-Geral da República, que apresen
tou essa idéia nessa reunião no Supremo, onde ela 
foi aprovada por todos os membros que ali estavam:· 
Presidente do Senado, Presidente da Câmara, Mi· 
nistro da Justiça, Presidente do Supremo, Presiden· 
te· do Tribunal de Contas, Procurador-Geral da Re
pública - Aristides Junqueira ' e eu. 

O próprio relçtor do projeto, na sua justificativa, 
fala da complicaçãí) que é hoje. S. Ex", q~Je é centrá-· 
rio ao meu projeto, diz que a primeira objeção é de 
ordem processual. ·o objetivo da justiça criminal é a 
verdade - detenminar que o ·culpado pela prática de 
um crime seja identificado' e Condenado. Para che
gar a esse fim, o procedimento criminal passa por 
uma fase pré-processual ' normalmente o inquérito 
policial - e por uma fase processual· • o julgamento 
propriamente dito. Confonme o procedimento hoje 
em vigor, a polícia judiciária'- como está acontecen
do no caso PC -·'se encarrega da fase pré-proces
sual e encaminha as suas descobertas ao juiz. O 

juiz remete os autos ao Ministério Público.·· O Minis
tério Público decide se formula ou não denúncia com 
base naquelas informações. O juiz inicia o processo. 
E aí começa. E tudo o que a polícia apurou é mera 
colaboração, porque tem que lazer tudo de novo, às 
vezes um ano depois. Isso está acontecendo com 
relação ao crime de Alagoas, que a polícia está in
vestigando. Daqui a 10 dias, 20 dias, até 2 meses, 
vai para o juiz. O juiz manda para o promotor, o pro-

·-motor apresenta a denúncia, e o juiz aceita a denún
cia. Daqui a 90, 120 dias começa o processo, e se 
começa a ouvir as testemunhas, mas tudo que foi 
feito pela polícia não vale nada. 

Na maioria das absolvições, Sr. Presidente • 
falo oomo advogado criminal que fui a vida inteira -, 
o advogado de defesa baseia-se na prova, no laudo 
que foi feito no momento em que o fato aconteceu. 

No caso de Alagoas, as irregularidades já fo
ram feitas, ·até porque as pessoas que trabalham na 
polícia, ainda que bem intencionadas- delegada, co
missário de polícia, escrivães -, não são as ·mais 
competentes para iratar dessa matéria . 

A proposta do Procurador-Geral da República 
é fazer como nos Estados Unidos e em outros par
ses avançados, Sr. Presidente. Recente reforma le
gislativa na Itália, em Portugal e na Espanha deixa
ram a fase investigatória sob a direção do Ministério 
Público, acompanhando as modernas democracias, 
como Alemanha, Estados Unidos e França, onde 
isso já acontece. 

Podemos notar a diferença até num filme poli
cial americano: logo após a ocorrência de um crime, 
vemos a presença dos auxüiares do promotor já no 
primeiro instante de apuração. Isso une o trabalho 
da polícia judiciária com o do promotor. É um inqué
rito só, é um processo só, é uma prova só. 

O Sr. José Fogaça - Senador Pedro Simon, V. 
Ex" me penmtte um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON • Ouço V. Ex", com o 
maior prazer, Senador José Fogaça. 

· O Sr. José Fogaça - Aproveitarei o pronuncia
mento de V. Ex" para fazer uma pergunta, porque o 
crime reoém-oconrido; envolvendo o· empresário 
Paulo César Fartas, teria, talvez, outro encaminha
mento na sua investigação. Indago de V. Ex" se, de 
acordo oom o seu projeto de emenda à Constttuição, 
esse tipo de crime teria o acompanhamento, desde 
logo, do Ministério Público, l!'le presidiria o inquérito 
desde o seu início. Essa é a pergunta que faço a V. 
Ex", para que esclareça o Plenário e a mim, curioso 
a respeito das explicações que V. Ex" está dando. 
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O SR. PEDRO SIMON • A pergunta de V. Ex" 
não só foi da maior felicidade, como da maior opor· 
!unidade. Peço até desculpas por não ter esclareci
do esse aspecto que V. Ex" menciona. 

Se o fato ocorrido com PC Farias acontecesse 
nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na 
Espanha, nos paises modernos, a primeira pessoa 
chamada seria o Promotor Público, o Procurador· 
Geral, o chefe da Procuradoria, que já designaria 
técnicos especializados, os mais competentes. A po
licia judiciária • não entendo por que os delegados 
de policia são contra - passaria a fazer parte do Mi· 
nistério Público. A promotoria pública, nos Estados 
Unidos, é o sargento, o tenente. Todos fazem parte 
de um mesmo órgão, comandado pelo promotor. No 
Brasil, a disputa é de quem comanda: o delegado ou 
o promotor? Pelo meu projeto, quem comanda é o 
promotor. O inquérito judicial é um só. 

Reparem como é no Brasil: estão começando 
um processo lá em Alagoas, com um promotor que 
ninguém sabe quem é nem de onde veio. 

Hoje, antes de vir à Tribuna, perguntei ao ex
traordinário Senador Guilherme Palmeira se S. Ex" 

. assinava embaixo de tudo que esse promotor fazia. 
O Senador respondeu-me que não assinava porque 
não tinha nada contra nem a favor, mas que o Pro
motor não era uma pessoa sobre a qual pudesse fli. 
zer um juizo de valor. Porque, se o Senador Guilher· 
me Palmeina assinasse embaixo do que esse Pro
motor está fazendo, eu teria que medir as minhas 
palavras. S. Ex" respondeu o mesmo: que eu res
ponderia se o fato tivesse acontecido no Rio Grande 
do Sul. E, volto a repetir, S. Ex" não levantou nenhu
ma dúvida. Apenas disse que era uma questão tão 
séria que não poderia fazer juizo de valor. E agiu 
corretamente. 

Então, Senador Fogaça, se o fato tivesse ocor
rido nos Estados Unidos, estaria presente, na mes
ma hora, o procurador-geral do Estado, que, pelo 
significado do ca5o, determinaria ao seu melhor pro
motor, ao seu tenente, capitão, que, no nosso caso, 
corresponderia ao delegado de Policia, ao seu fun
cionário mais responsável, fazer a apuração. Nos 
Estados Unidos, não aconteceria o que está aconte
cendo aqui: os corpos já foram entenrados. Os jor
nais de hoje publicam que o irmão de PC Farias de
clarou: " ... tanto não é verdade que, a meu pedido e 
da minha famma, o Delegado mandou as visceras 
para serem examinadas em Salvador, na Bahia.• 
, . É o irmão que vai pedir e mandar para a Bahia 

ou para onde for? Esse é um inquérito de quinta ca-

tegoria, um exemplo dramático, que nos mostra a 
tristeza da legislação penal no Brasil. ,' 

Sr. Presidente, se V. Ex" me perguntar qual a 
principal causa da impunidade no Brasil, respondo
lhe que é isto aqui e lhe digo por quê. Nos Estados 
Unidos, o promotor vem, faz, apura· e vai diretamen
te para o juiz decidir. Aqui, a Policia não pode fazer 
nada. Ela só pode apurar, fazer e mandar para o 
juiz. Depois, o juiz manda para o promotor. Se o pro
motor achar que deve apresentar denúncia, manda 
para o juiz. Ar começa do zero, porque o laudo poli
cial não vale nada. 

O que estão apurando agora do assassinato do 
PC Farias, lá em Alagoas, não vale nada. Se tives
sem que apontar um responsável, acho que foi o fu
lano de tal da segurança que matou; a mulher matou 
o PC e o fulano matou a mulher; o promotor vai ter 
que denunciar esse cidadão e ar o juiz terá que co
meçar do zero. Só que não há mais laudo nem ne
cropsia, tem-se que pegar a que foi feita. Por que 
mandaram só as visceras para Salvador? Está aqui 
provado que não se sabe a que distância foram da-
dos os tiros. Tudo já foi feito. ,. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo 
soar a campainha). 

O SR. PEDRO SIMON - Encerro, Sr. Presi
dente. Sei que V Ex" tem razão e, portanto, peço 
desculpas, mas o assunto tem significado. Peço 
desculpas principalente porque o parecer do Rela
tor é oontnário ao meu projeto. Longe de mim fugir 
da responsabilidade de atender o chamamento 
correto de V. Ex". 

Deus me perdoe! Eu, que sou crente, fico até 
com medo de invocar um assunto dessa natureza. 
Mas esse fato trágico demonstra a importância do 
que estou dizendo. Fosse aprovado esse projeto, 
que não é meu, mas do ex-Procurador-Geral da Re
pública, e teve a concordância do Presidente do 
Senado, Senador Humberto Lucena; do Presiden
te da Câmara, Deputado Inocêncio Oliveira; do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal; do Minis
tro da Justiça e de todos nós, como uma proposta 
para diminuir a impunidade! Ela foi aprovada, por 
unanimidade, sem que houvesse uma palavra con
tra. Esse projeto, volto a dizer, é o maior passo 
para terminar a impunidade. 

Sei que há pessoas na policia que têm mágoa 
de mim, porque há uma divergência interna. Acredi
tam que desejo retirar uma atividade que é deles. No 
Brasil existe muito disso, ou seja, há conflito entre o 
que possa ser de um ou de outro. Assim, a classe 



498 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

policial está contra o meu projeto, até me apresenta 
como adversário, porque estou retirando aquilo que 
tradicionalmente sempre lhe pertenceu para o Minis
tério Público. Não é isso! Ao contrário, ao fazer isso 
eu a valorizo. No momento em que coloco esta a ní
vel de Ministério, haverá, ao invés de conflito, um 
trabalho de mãos dadas. O que desejo é separar 
esse conflito permanente para que todos trabalhem 
juntos. Quando um soldado, um sargento ou um es
crivão fizerem um levantamento saberão que será um 
trabalho definitivo a ser enviado ao Tribunal, e não o 
levantamento ridículo que vai para a gaveta, porque, 
na verdade, só serve como argumento para a defesa: 
"isso não vale nada; isso é errado; mandaram as fi
chas para a Bahia; deveriam ter mandado para Cam
pinas; não fizeram o laudo de balísticá". E assim 
por diante. É só para isso que serve o inquérito ju
dicial. 

Peço desculpas, Sr. Presidente, mas falo do 
fundo do coração. Se alguém quer combater a impu
nidade, não existe no Brasil outro degrau. Pode ha
ver vários degraus, mas o primeiro é este aqui: 
apressar o processo, unir Policia Civil e Ministério 
Público, para que, em vez de três processos que 
cuja tramitação leve dois anos, se tenha um proces
so que demore seis meses. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a· palavra ao Senador Ramez Tebet para discutir a 
matéria. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, tenho plena convicção de que minha dis
cordância com o Senador Pedro Simon é na fomna, 
nunca na substância, porque ambos e todos quere
mos, numa investigação criminal, a elucidação dos 
fatos. Nós queremos a verdade. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Brasil não pode ser comparado aos Estados Unidos 
da América do Norte. Temos grande diversidade re
gional e grandes çjist'áncias entre os municípios bra
sileiros. Já imagiijãram colocar como obrigatória a 
presença do Ministério Público durante a investiga
ção de um fato criminoso ocorrido onde não há se
quer delegado de policia, onde não existe absoluta
mente nada, onde, às vezes, a autoridade policial é 
representada tão-somente por um homem? Corno 
fazer um texto desses sem a participação da defe
sa? Como fica a posição do réu? E digo mais aos 
Srs. Senadores. Quando dei esse parecer, meditei 
muito sobre esse assunto; mas o de que eu gostaria 
mesmo é que o Minislério Público, ao qual um dia eu 
i~ oertenci, tivesse condições para ~ mpanhar, não 

todos os inquéritos, mas pelo menos os mais impor
tantes do País, pois já tem essa competência. 

A Lei orgânica do Ministério Público diz que o 
Procurador do Ministério Público, seja federal, seja 
estadual, consentânea à competência dos fatos a 
serem apurados, pode designar o representante do 
Ministério Público para acompanhar o inquérito. Não 
o faz porque não tem condições. Então, vou manter 
esse meu parecer, embora quisesse muito acompa
nhá-lo, Senador Pedro Simon. 

Eu gostaria que este Brasil tivesse promotores 
e delegados de polícia em todos os municípios. Há 
municípios que estão distantes da comarca cerca de 
200 ou 300 quilómetros. E se ocorrer um simples 
acidente de automóvel, como a autoridade policial 
vai esperar a presença do Ministério Público para 
apurar? Isso vai gerar a impunidade. Reconheço 
que V. Ex" citou bem: toda morte violenta, toda tra
gédia deve ser deplorada. Nesse caso, realmente V. 
Ex" tem razão: é preciso que haja interesse pij.ra a 
elucidação da morte do Sr. PC Farias e de sua na
morada. Considero isso também. Nada impediJ;a, e 
a lei não à impede; a lei já dá esses poderes tOdos. 
Se ninguém requereu, por exemplo, uma perícia mé
dico-legal - V. Ex" se referiu a ela na tribuna - a insti
tutos mais categorizados no País, isso não quer di
zer que Alagoas seja um Estado desprovido de re
cursos; acontece que a Unicamp é hoje o berço da 
Medicina Legal no Brasil. Quem dita as normas de 
Medicina Legal no País, data venia dos outros órgã
os, das outras instituições, é a Unicamp. Então, que 
se requisite alguém; ou que, tendo sido alguém req
uisitado, nada impediria que isso fosse feito, pois já 
está na lei. 

O Ministério Público - e no caso do Sr. PC Fa
rias, seja o Ministério Público Federal, seja o Esta
dual -, se quiser, designará o promotor para acom
panhar o caso. Não há impedimento legal nenhum! 
Se não se faz, portanto, não é por causa da lei. 

A verdade é que me pareceu, Senador Pedro 
Simon, que o Código de Processo Penal do Brasil 
hoje, que estabelece essa fase preliminar, essa faSE! 
da investigação feita pela autoridade policial, que re
mete os autos depois para o juiz, é mais adequado 
ainda, diante da nossa realidade. Não dispomos dEi 
meios! Vamos fazer uma lei inexequível no Território 
Nacional! 

Como vamos aprovar,.uma lei que coloca um 
promotor junto com uma autoridade policial para fi
car investigando cada falo, cada acidente de auto
móvel, cada lesão corporal, cada crime mais violen-
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to? Como· vamos fazer Isso? Isso é legislar para um 
país de Primeiro Mundo, de primeira grandeza. Nem 
sei bem se existe esse pafs onde a presença do Mi
nistério Público exerça o seu poder de comando, 
porque é impossível, no meu entender, ter-se um 
contingente humano preparado. Quem conhece a 
realidade, não de Mato Grosso- do Sul, não de al
guns Estados brasileiros, mas da maioria dos muni
cípios brasileiros sabe perfeitamente das dificulda
des que existem. 

Não se trata, pois, da briga entre delegados de 
polfcia e Ministério Público. Quero crer, Senador Pe
dro Simon, que, se os delegados de polícia, por aca
so, estiverem magoados com V. Ex", com certeza, 
os promotores estarão magoados com o Relator, 
que contraria o ponto de vista de V. Ex". Mas não te
mos que nos preocupar com isso, porque, afinal de 
contas a nossa intenção é a melhor possível. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo 
soar a campainha.) - Peço a V. Ex" que conclua. 

O SR. RAMEZ TEBET - Ouço a campainha e 
encerro, mantendo, é claro, o meu parecer pelas ra
zões que procurei expor aqui e por outras que não 
tive tempo de apresentar. Entretanto, a sabedoria de 
cada Senador, com toda a certeza, vai suprir even
tuais omissões em meu parecer, o qual procurou 
contribuir para o esclarecimento dessa matéria apre
sentada pelo Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em tese o Senador Pedro Simon 
tem razão. É irrecusável que a presença do Ministé
rio Público na fase pré-processual é de grande utili
dade, no sentido de que as investigações sejam 
bem conduzidas, sem falhas, sem erros gritantes, 
sem os abusos que muitas vezes retardam o proces
so, na medida em que se pedem depois novas dili-
gências. · 

Tudo isso é \ierdade, mas não tem menos ra
zão o eminente Senador Ramez Tebet Há um fos
so, e às vezes um abismo, entre o País legal e o 
Pa.fs real. Penso no meu Estado do Amazonas. O 
Senador Pedro Simon raciocina levando em consi
deração o sul e o sudeste. Penso no Amazonas, um 
Estado de 1 ,5 milhão de quilómetros quadrados, 
com comarcas a 1,5 mil quilómetros de distância da 
capital, comarcas que passam às vezes seis, sete 
ou oito meses sem promotor de justiça. A comarca 
mais próxima que tem promotor, Senador Tebet, 
muitas vezes, está a 200 quilómetros e não há avião 

e nem há estrada. O promotor se desloca para a co
marca, a 200 quilómetros de distância, de embarca
ção, Senador Pedro Simon. V. Ex" tem razão. 

O Amazonas nunca tem 100% de comarcas 
preenchidas com promotores, porque quando se 
acaba de fazer o concurso público, já ocorreram no
vas vagas. Às vezes, o concurso não atrai número 
suficiente, tão precárias são as condições prevale
centes nessas comarcas. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. Pedro Simon- Perdoem-me a sinceri_da-
de. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Perdóo-lhe por 
antecipação. Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Como eu ia dizendo, 
perdoem-me a sinceridade, mas tanto V. Ex" quanto 
o ilustre Relator estão cometendo um equívoco. Na 
verdade, não é de V. Ex" o equívoco; é meu. Pela 
minha incompetência, não estou sabendo explicar, 
não estou sabendo expor e culpo-me por isso. V. 
Ex" e o ilustre Relator estão cometendo um equ ívo
co quando dizem que tudo vai ser entregue ao pro
motor, o que não seria possível pois há poucos pro
motores e esses teriam que atender a um raio de 
500, 1.000, 2.000 quilómetros de distância. Não é 
isso. Está havendo um equívoco. Em primeiro lugar, 
diminuiremos pela metade o trabalho. Em vez de ha
ver inquérito policial e depois o processo penal, ha
verá um processo só, que, terminado, vai a julga
mento. Não haverá a fase policial, que é de mentiri
nha. Normalmente, depois de terminada a fase poli
cial, o delegado manda o processo para o juiz, o juiz 
manda para o promotor, o promotor apresenta a de
núncia, devolve o processo para o juiz, o juiz cita o 
réu e o réu é ouvido e começa tudo de novo. Em vez 
disso, o inquérito irá direto para o juiz. Pergunta V. 
Ex": Como será, se aprovada essa lei, daqui para 
frente? Em primeiro lugar, repito, o trabalho será re
duzido à metade. Em vez de dois inquéritos, será 
um só. Em segundo lugar, a composição será de 
promotores e procuradores mais delegados de polí
cia mais comissários, que formarão um grande ór
gão. V. Ex" pergunta como vai acontecer com um 
município do intarior onde não existe nenhum pro
motor. Nem precisa existir. Mas se V. Ex" for anali
sar assim, na maioria dos municípios não existe de
legado de polícia. No Rio Grande do Sul, uma infini
dade de municípios não tem sequer delegado de po
lícia. 
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Delegado de po
lícia tem. 

O Sr. Pedro Simon - Tem um comissário. E 
olhe lá. Mas esse comissário, ou esse delegado de 
polícia, vai fazer um inquérilo judicial. Vai fazer um 
inquérito que já tem valor. Como diz o Relator, cases 
como batida de carro, brigas, ficarão nas mãos do 
Comissário. Mas, se de repente lá no interior da 
Amazônia ocorre um crime grave, o promotor vai 
mandar alguém até lá. A importância do fato é que 
vai definir a pessoa que vai incumbir-se do caso. En, 
tão, há um equívoco de V. Ex", me perdoe, e princi
palmente do ilustre Relator, quando dizem que nes
se caso o promotor vai ter que fazer os· dois traba
lhos e que não existe promotor para tudo. Não, Sr. 
Presidente! Nós vamos somar promotor mais procu
rador mais delegado mais comissário mais policiais 
num quadro só. Então, vai haver um quadro para fa
zer, em vez de dois processos, um processo só. Vai 
diminuir o trabalho pela metade, vai facilitar muito o 
trabalho, Sr. Presidente. Vai diminui-lo pela metade 
e vai diminuir pela metade o tempo do processo. 
Desculpe-me, Senador. De coração, desculpe-me 
pelo tempo e pelo arroubo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Sr. Presidente, o 
Senador Pedro Simon é muito veemente mas infeliz
mente não tão convincente. Eu mantenho as razões 
expostas. A verdade é que, queira ele ou não, como 
está redigido, nenhuma investigação poderá ser feita 
em nenhum delito sem a presença do promotor. A 
realidade é essa. 

Todos os Municípios do Amazonas têm delega
dos, porque é o Governador que os no·meia. O pre
fe~o nunca deixa seu município sem delegado. Pro
motor é outra coisa. Muitos municípios, repito, ficam 
sem promotor durante seis, sete, oito meses, Sena
dor Pedro Simon. Aí, sim, af será o reino da impuni
dade, se a emenda passar, apesar dos bons propó
sitos do Senador Pedro Simon. 

Era o que eu til}l]a a dizer, Sr. Presic:lente. 
O SR. PRESIQENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Romeu Tuma, para discutir a 
matéria. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para-discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, sei da boa intenção do Senador Pedro 
Simon em querer legislar sobre as investigações cri
minais. S. Ex" está preocupado com a demora que 
~ostuma haver entre a investigação e a fase de jul
g:·:mento e condenação. 

Temos que separar dois aspectos constantes 
do Código de Processo Penal: a fase inquisitorial, 

que é a de elaboração do inquérito policial; e a fase 
do contraditório, que é realmente a fase da ação pe
nal. 

O Ministério Público faz-se representar como 
parte na apuração dos fatos e intervém diretamente 
nele, principalmente na fase do contraditório. O in
quérito policial é uma peça informativa, não é um pa
pel que se possa jogar fora. É uma peça informativa 
que vai atrás da materialidade das provas para que 
realmente o Ministério público, ao examiná-la, re
queira ou não outras provas. O Ministério Público in
tervém, sempre que necessário for, em defesa da 
sociedade. e o réu, como o advogado, tem também 
o direito de intervir para que realmente o amplo sen
tido de defesa seja exercido, principalmente, na fase 
do contraditório. 

Se pensarmos em mudar a investigação e pas
sá-la para o Ministério Público, não é possível fazer 
um quadro só, porque as limitações e a competência 
de cada segmento estão definidas por lei, inseíidas 
na própria Constituição. Se o Ministério Público pas
sara comandar as investigações, será um órgãlipri
vilegiado, porque o réu será prejudicado; já a detesa 
não terá direito de nortear as investigações. Trata-se 
de um processo de mais de cem anos. Quando se 
discutia a pseudo-reforma constitucional, foi levanta
da a hipótese de se acabar com o inquérito policial. 
Pergunto ao Senador Pedro Simon se também não 
poderíamos pensar em transformar as delegacias de 
polícia em juizados de instrução, que era o início da 
própria ação penal, através de uma portaria de auto
ridade policial. 

Esses países que aqui estão citados possuem 
sistemas diferentes do nosso. Pense que o Ministé
rio Público já tem uma parcela forte de intervenção, 
de acompanhamento e de fiscalização da atividade 
da polícia judiciária; ele não perdeu essa essência 
de sua atividade. Por isso entendo que o Relator 
tem razão: se formos mudar apenas a parte investi
gatória, dando direcionamento ao Ministério Público, 
todo o bojo legal que acompanha a fase do proces
so, do inquérito, cai por terra. A reforma teria que ser 
no sentido da parte do processo penal que indica 
essa feitura do inquérito, da ação penal. A própria 
denúncia seria invalidada, porque, na medida em 
que dirijo o inquérito, no meu relatório, já está feita a 
denúncia. 

Portanto, gostaria de pedir ao Senador Pedro 
Simon que reestudasse esse"á.specto. Da forma que 
está não pode ser aceita por este Plenário. Penso 
que S. Ex• tem razão. 
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Senador Ramez T ebet, gostaria de lembrar 
que a Unicamp é o instttuto onde trabalha o médico 
legista. Ele usa os meios da Universidade para ela
borar os seus relatórios, mas é um legista e perten-
ce à Polícia Civil de São Paulo. Durante uma investi
gação como, por exemplo, no caso Mengele, desen
volvemos a cooperação das indústrias de ponta e 
das universidades para que se elaborassem relató
rios eficientes sobre investigação, principalmente de 
homicídios. 

Era o que tinha a expor aos Srs. Senadores. 
Mutto obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Contínua 
em discussão.(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação a matéria. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares e àqueles que estiverem em 
sus gabinetes ou outras dependências da Casa que 
compareçam ao plenário. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO(PFL-PI)- Sr. Presi
dente, apenas para dizer que o meu entendimento .é· 
aquele que foi exposto pelo relator da matéria, Se
nador Ramez Tebet. Por conseguinte, contrário à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
solicita aos Srs. Senadores que ocupem seus luga
res e que registrem o seu comparecimento, para que 
seja liberado o computador que assinala a presença. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE} - Sr. 
Presidente, a liderança do PT recomenda o voto 
"'sim". 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão.do orador.) -.Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores,,_penso que é preciso esclarecer à 
Casa sobre a attti.lde do voto. O voto "sim" é contrá
rio ao parecer, mas favorável ao projeto de emenda 
à Constituição, e, evidentemente, o voto "não" é 
contrário à emenda e favorável ao parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Desde o 
primeiro dia em que assumi a Presidência desta 
Casa, tenho esclarecido que o Plenário sempre se 
manifesta sobre a matéria. No presente caso, os 
Srs. Senadores que aprovarem a emenda à Consti
tuição votarão "Sim" e os que a recusarem votarão 
"Não", embora o parecer seja pontrário à matéria. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pre
sidente, pessoalmente votarei "sim", mas a Bancada 
do PMDB está liberada para a votação. 

A SR• JÚNIA MARISE (PDT-MG) - Sr. Presi
dente, o PDT registra e encaminha o seu voto favo
rável à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Nos ter
mos do disposto no art. 288, 11, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável de 315 da composição da Casa, devendo a 
votação ser feita pelo processo eletrônico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.} 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" O SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Eduardo Suplicy - Flaviano 

Melo - Humberto Lucena - José Fogaça - José 
Eduardo Outra - Júnia Marise - Laura Campos -
Marina Silva- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Os
mar Dias - Pedro Simon - Roberto Requíão - Se
bastião Rocha. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: · 
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola

Bello Parga- Beni V eras- Carlos Wílson- Elêio Al
vares - Fernando Bezerra - Francelina Pereira -
Frenas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gil
berto Miranda - Hugo Napoleão - [ris Rezende -
Jefferson Péres - João França - João Rocha - Jo
nas Pinheiro- José Agripino- José Alves- José lg
nácío Ferreira - José Roberto Anuda - Júlio Cam
pos - Lucfdio Portela - Marluce Pinto - Odacir Soa
res - Ramez Tabet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Romero Jucá - Romeu Tuma - Sérgio 
Machado- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vota
ram SIM 15 Srs. Senadores e NÃO 33 Srs. Senado-
res. 

Não houve abstenção. 

To tal: 48 votos. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, o meu voto é "não" e não foi registrado . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará o voto de V. Ex". 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Sr. presidente, 
peço que o meu voto seja registrado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
que considere o meu voto que não saiu no painel. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, o meu voto é "não". 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata re
gistrará o voto de V. Ex"s. 
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Estão presentes na Casa 49 Srs. Senadores, 
com o Presidente. Hã. portanto, quorum legal para 
composição da Casa 

A matéria foi rejeitada e vai ao arquivo. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

PROPOSTA DE EIIENDA À CONSTITUIÇÃO 
N•17, DE 1995 

Altera a reclação do Inciso VU do art. 
129 da Constiluição Federal. 

As Mesa da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos toooos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Art. 1• Dê-se ao inciso VIl do art 129 a seguin
te redação: 

VII - exercer o controle externo da atividade 
policial, direcionando a investigação criminal, com o 
auxmo dos órgãos da polfcia judiciária, na fomna da 
lei. 

Art. 2• Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 

são. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 14: 
Quinto e último dia de discussão, em 

primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição .Tfl 28, de 1995, de autoria do 
Senador· Gilvarn Borges e outros senhores 
Senadores, que revoga o inciso IX do ar!. 
235 da Consli!uição Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 7 40, da 
1995, da Conissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Transcorre hoje o quinto e último dia da discus-

Em discussão a proposta. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação .. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidenta, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Samay) - Concedo 

a palavra a V. E~pam encaminhar. 
O SR. HUGO lfAPOLEÃO (PFL.PI. Para enca

minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
sidero que a redação proposta é inócua, tendo em vis
ta que não existem mais, no Brasil, os Territórios a que 
se refere a própria emenda. Diante da inexistência da 
Territórios Federais CJl6 se convertam doravante em 
Estados, creio que a situação não deve subsistir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
solicita ao Srs. Senadores que ocupem os seus lu· 
gares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) • O 

PT recomenda o voto "sim". 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade -Antônio Carlos Magalhães

Artur da Távola - Bello Parga- Bani V eras -Carlos 
Bezerra - Carlos Wilson - Edison Lobão - Eduardo 
Suplicy - Elcio Alvares - E pita cio Cafeteira - Fer
nando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo- Gerson Gamata- Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - [ris Rezende - Jefferson Péres - João 
França -João Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pi· 
nheiro - José Agripino - José Eduardo Outra - José 
Roberto Arruda - Júlio Gampos - Júnia Marise -
Lauro Campos - Lucfdio Portella - Marina Silva -
Marluce Pinto - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi· 
na Assumpção - Roberto Requião -Romero Jucá -
Romeu Tuma- Sérgio Machado- Waldeck Of!lelas. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 2 
Aaviano Melo - José Alves - Nabor Júnior -

Sebastião Rocha- Waldeck.Omelas. 
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
José Bianco. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Votaram 

Sim 5 Srs. Senadores e Não 46. 
Houve uma abstenção. 
Total: 52 votos. 
A emenda foi rejeitada 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO (PSOB-ES) -Sr. Presi

dente, gostaria que fosse registrado o meu voto 
"não•. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMOB-RS) - Sr. Pre
sidente, da mesma forma, gostaria de registrar o 
meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata re
gistrará o voto de V. Ex"s. 

A matéria vai ao Arquivo. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 28, DE 1995 

Revoga o inciso IX do artigo 235 da Constitui
ção Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen-
da ao texto constitucional: ,.. . • 

Artigo único. Fica revogado o inciso IX do arti· 
go 235 da Constituição Federal. · 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 15: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 31, de 1995, de autoria do 
Senador Ney Suassuna e outros Srs. Sena· 
dores, que altera dispositivos da Constitui· 
ção Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 105, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, com voto vencido, em separado, do Se
nador Ademir Andrade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Vamos passar à votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -O 

PT recomenda o voto "não', Sr. Presidente. 
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Sr. Pre

sidente, na condição de Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, informo que o pa· 
reoer é contrário à emenda. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -O PFL 
acompanha o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; portanto, com o voto contrário. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB encaminha o voto "não", Sr. Presidente. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - O 
PMDB encaminha o voto "não', Sr. Presidente. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM 'SIM' OS SR$. SENADORES: 
Ademir Andrade 
João Rocha 
VOTAM 'NÃO' OS SRS. SENADORES 
Antônio Carlós Magalhães - Artur da Távola -

Bello Parga - Beni_Veras- Carlos Bezerra - Garlos 
Wilson - Edison LObão - Eduardo Suplicy - Elcio Al
vares- Epitácio cafeteira- Fernando Bezerra- Ra
viano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Ge
raldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende 
- Jefferson Peres - João França - Jonas Pinheiro -
José Agripino - José Alves - José Bianco -José E. 
Outra - José Fogaça - José lgnácio - Júlio Campos 
- Júnia Marise - Laura Campos - Lucídio Portella -
Nabo r Júnior- Ney Suassuna- Osmar Dias- Pedro 
Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Ro-

berto Requião -Romero Jucá- Romeu Tuma- Sér
gio Machado~- Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Votaram 
"sim' 2 Srs. Senadores e "não' 45. 

Não houve abstenção. 
Total: 47 votos. 
A Presidência solicita aos Srs. Senadores, cu· 

jos votos não foram registrados, que o laçam agora. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) -Sr. 

Presidente, o meu voto é "não". 
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR) - Sr. 

Presidente, o meu voto é "não". 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -

Sr. Presidente, o meu voto é "não'. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) - Sr. 

Presidente, o meu voto é 'não'. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB

DF) -Sr. Presidente, o meu voto é "não'. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Resulta· 

do final da votação: Votaram "sim" 2 Srs. Senadores 
e "não' 52 Srs. Senadores. 

Não houve abstenção. 
Total: 54 votos. 
A matéria foi rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONS11TUIÇÃO NO 31, DE 1995 

Altera dispositivos da Constituição Federal. 
As mesas da Câmara dos Deputados e do Se

nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Ar!. 1° A Constituição da República Federaliva do 
Brasil passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Ar!. 21. ·····-················-····-······-······-·· 
oooooooooooonoooooo-••••••••••--••oooooooo-oooo•o••----

XXVI - prevenir e reprimir os crimes de 
extorsão mediante sequestro. 

...................... -------·----····-----....... . 

.................... ., ... _ ............ -...... -............. .. 
Ar!. 109 ............ ·--····;·~-: ••• - ••.••• : •••.•.• -
............ -......... _ ..................................... .. 
VI - os crimes contra a organização do 

trabalho e, nos casos determinados por lei, 
contra o sistema financeiro, a ordem eocnõ
mica·financeira e, a extorsão mediante se
questro. 

. ................... ~---·-·-------··---··---~-------·--· 

....................... ------·----~-----~-·-·------·· .. ----
Ar!' 144. ·····'········ .. ·-···········-·-··;······-· .................... _ .. ______ ............................ . 
§ 1• ·················---······-··················---
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11 - prevenir e reprimir o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, a extorsão 
mediante sequestro, o contrabando e o das
caminho, sem prejuízo da ação fazendária e 
de outros órgãos públicos nas respectivas 
áreas de competência. u 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 16: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 43, de 1995, de autoria do 
Senador Romero Jucá e outros Srs. Sena
dores, que altera o art. 46 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer contrário, sob n• 756, de 
1995, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para dis
cutir a matéria, por dez minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, pri
meiro, gostaria de uma informação. 

O Senador Ney Suassuna apresentou, há pou· 
cos dias, um projeto de lei, o qual assinei, penmitindo 
também que os ex-Presidentes sejam Senadores vi· 
talícios, sem direito a voto. 

Estou percebendo que esta matéria que está 
sendo votada neste instante é semelhante à do Se-
nador Ney Suassuna. . 

o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Pedro Simon, trata-se d~ uma emenda à Constitui
ção, de autoria do Senador Romero Jucá e outros 
Srs. Senadores. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. NEY-SUASSUNA (PMDB-PB- Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quando apresentamos esse projeto, já havia esta 
mesma matéria em tramitação, inclusive, já havia sido 
votado, negativamente, uma outra similar. Por essa ra
zão, não foi possfvel apresentá-lo nesta Legislatura. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre 
Senador Pedro Simon, a matéria está com pedido 
de adiamento a ser feito. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, agra
deço a V. Ex'. Gostaria apenas de dizer que deve
mos analisar esta matéria com profundidade. 

Vejo que está presente a unanimidade dos Srs. 
Senadores que deram parecer contrário. 

Geralmente faço parte da minoria, mas, repito, 
penso que esta matéria tem que ser analisada com 
mais profundidade. 

Não tenho uma posição definitiva, mas vejo 
com simpatia o fato que um ex-Presidente da Repú
blica, que foi eleito, que cumpriu o seu mandato, po
der ser um Senador, sem direito a voto, mas com di
reito à presença nos debates, nas discussões. 

Veja o exemplo de V. Ex": a sua presença é de 
fundamental importància. V. Ex" está aqui pelo voto 
popular, o que lhe todos os direitos, mas, se não fora 
isso, estaria no Maranhão, sem nos dar toda essa co
laboração que tem dado e que tem condições de dar. 

· Um ex-Presidente da República tem condições 
de, em pertencendo a uma Casa - volto a repetir -, 
mesmo sem direito a voto - e isso não significará 
que um Estado terá quatro Senadores em vez de 
três -, sem direito até mesmo a cargos, ou seja, sem 
poder ser Presidente do Congresso ou coisà' que o 
valha, participar com direito ao debate, analis?r e es-
clarecer muitas questões. ,-

Com todo o respeito, creio que esta 'é uma 
questão que merece uma análise mais profunda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 627, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais solicito o adiamento, 

por 30 (trinta) dias, da discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 43, de 1995, que "altera o 
ar!. 46 da Constituição Federal'. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. - Se: 
nador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o requerimento, a matéria voltará oportunamente 
à Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 17: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°142, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 575, de 1996) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n°143, de 1995) 

Projeto de L~ do Senado n• 142, de 
1995, de autoria do Senador Osmar Dias, 
que cria o Programa de Estímulo ao Primei-
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ro· Emprego - PEPE e dá outras providên
cias. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Assuntos Econõmicos e de As-
suntos Sociais) · 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos que será lido pelo Sr. 12 Secretário, 
em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 348, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econó
micos aos PLS n•s 142, de 1995, que 
"cria o Programa de Estímulo ao Primei
ro Emprego - PEPE e dá oútras provi
dências11, e 143, de 1995, que ••concede 
incentivo tributário ao empregador par
ticipante do Programa de Estfmulo ao 
Primeiro Emprego - PEPE e dá outras 
providências". 

Relator: Senador João França 

I - Relatório 

Em exame na Comissão de Assuntos Econó
micos, os Projetes de Lei em epigrafe tramitam con
juntamente, tendo em vista regularem uma mesma 
matéria: criar urn programa que promova a incorpo
ração do jovem de 14 a 18 anos ao mercado formal 
de trabalho, associadament'l à geração de renúncia 

. fiscal como uma das fonmas de estímulo à adesão 
do empregador à iniciativa. 

li-Voto 

Dados do IBGE refativos a 1990 mostram que, 
da totalidade da população residente no pafs, 
9.284.814 são jovens entre as idades de 15 a 17 
anos. 

Isso quer dize_r, que cerca de 6,3% dos brasilei
ros se situam nessa .faixa etária, dos quais 72% vi
vem na área urbana·e 28%, no meio rural. 

Desse univeti;o, · 3.340.034 (ou 36%) somente 
estudam, 1.908.978 (20,5%) trabalham (ou estão à 
procura de trabalho) e estudam, 2.841.130 (30,6%) 
somente trabalham (ou estão à procura de trabalho), 
901.828 (9,7%) realizam tarefas domésticas e 
292.844 (3, 1%) nada fazem. 

Observe-se que, dentre os recenseados per
tencentes às categorias dos que trabalham ou que 
trabalham e estudam, a pesquisa alerta para o fato 
de que ar também se enquadram os que estão à 
procura de trabalho. 

Pela insubsistência de dados, o IBGE nada in
forma acerca das relações de trabalho, das garan
tias trabalhistas, da remuneração auferida, da jorna
da e de tudo o mais que legitime sua situação de 
emprego. 

A iniciativa do Senador Osmar Dias procura 
deixar transparente um quadro que a pesquisa do
miciliar do IBGE não pôde revelar, mas que, de 
antemão,·percebe-se qual seja: utilização de mão
de-obra barata e eficiente, sem a necessária con
trapartida relativa a direitos e garantias, mão-de
obra estagnada quanto a perspectivas futuras e 
desestimulada quanto a sua inserção na vida eco
nômica nacional e no desfrute de uma melhor con
dição sociaL 

Como se justifica, o PLS n• 142 não se ocupa 
apenas da criação de oportunidades de emprego, 
mas também da preparação do jovem empregado, 
por meio do ensino formal profissionalizante, como 
mecanismo de capacitação e de atualização dos co
nhecimentos, fundamentais ao enfrentamento do 
mundo competitivo. 

O estímulo ao empregador decorre de um 
processo simples de renúncia fiscal promovido 
pelo Estado, capaz de proporcionar a compensa
ção financeira necessária à sua incorporação ao 
Programa 

Tal renúncia, no entanto, vem compensada 
por outras formas de ingresso, representadas, no
tadamente, pela contribuição previdenciária e pelo 
recolhimento dos valores relativos ao FGTS então 
inexistentes. Isso, devido ao caráter escuso de que 
sempre se revestiu a utilização desse tipo de mão
de-obra. 

A tramitação conjunta dos Projetes decorre de 
sua similaridade. 

As iniciativas buscam atender expressamente 
(art. 4• do PLS n• 142) ao que determina a Constitui
ção Federal no inciso XXXIII do seu art. 72 (proibição 
de trabalho notumo, perigoso ou insalubre aos me
nores de dezo~o e de qualquer trabalho a menores 
de quatorze anos), no art. 227, em especial o caput 
e o inciso I do § 3•, e aos artigos 60 a 69 da Lei n• 
8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles
cente), que tratam do dire~o à profissionalização e à 
proteção no trabalho, considerando-se o adolescen
te como pessoa em desenvolvimento e, em decor
rência, necessitada de capacitação profissional ade
quada ao mercado. 

O PLS n• ~ 43, reiterando dispositivos do PLS 
n• 142, assegura a compensação do valor das par
celas devidas pe.lo empregador ao INSS e ao FGTS, 
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abatendo-se 50% do recolhimento das contribuições 
relativas às Leis n"s 7.689, de 1988, e 8.541, de 
1992, limitando-se o número de beneficiários do Pro
grama a 25% do total dos empregados registrados. 

Por todos os motivos expostos no texto da Jus
tificação, e mais, pelo alto interesse sócio-econômi
co que a matéria abriga, ao gerar empregos e pro
porcionar condições para que o jovem se efetive 
como participante alivo do processo de desenvol
vimento nacional, protegido por uma remuneração 
digna e acobertado por todas as garantias que lhe 
proporciona a lei, o voto é favorável ao PLS n• 
142, de 1995, por sua maior abrangência, e pela 
prejudicialidade do PLS n• 143, de 1995, cujos dis
positivos já se encontram plenamente contempla
dos naquele. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 1995. -
Gilberto Miranda, Presidente- João França, Rela
tor- Pedro Piva -João Rocha - Esperidião Amin 
- Lúcio Alcântara - Osmar Dias - Ney Suassuna 
- Vilson Kleinübing - Jefferson Péres - Beni Ve-
ras - Bello Parga - Mauro Miranda - Sebastião 
Rocha - Leomar Quintanilha - Eduardo Suplicy 
(vencido)- José Eduardo Outra (abstenção). 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO 
DO SENADOR EDUARDO SUPLICY, 

NA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS SOBRE OS 

Projeto de Lei do Senado n• 142 e n• 
143, de 1995, que "Cria o Programa de 
Estímulo ao Primeiro Emprego PEPE e dá 
outras providências•. 

Senador EduardoMatarazzo Suplicy 

1-Relatório 

Os projetes em tela visam criar o Programa de 
Estímulo ao Primeiro Emprego. Na justificação de 
ambos, seu Autor, o nobre Senador Osmar Dias, 
afirma que dados divulgados pela FAO 'dão conta 
de que cerca de.68% dos jovens entre 17 e 25 anos 
trabalham no mercado informal", sujeitos à vontade 
unilateral do empregador, "quer quanto à sua remu
neração, quer quanto às garantias constitucionais e 
legais assegudadas ao trabalho registrado'. Aduz 
ainda Sua Excelência, que "na faixa compreendida 
entre os 14 anos e os 18 anos, em que pese a indis
ponibilidade de dados consolidados, a situação é 
bem mais grave".· 

O ilustre representante do Estado do Paraná 
identifica, assim, um problema crônico, que é o da 
precarização da prestação de serviços por menores 

e propõe, como solução, na forma das· proposições 
em comento, a criação de um programa de estímulo 
à formalização do vínculo empregatfcio. De acordo 
com o PLS n• 142195 e PLS n• 143195, eslabelecer
se-ia, em favor do empregador que estivesse dis
posto a registrar jovens trabalhadores, um sistema 
de compensação de obrigações junto ao Poder Pú
blico. 

De início, acusamos um mérito dos projetes, 
que é o de não preconizar a inserção de menores de 
14 anos no mercado de trabalho, embora, lamenta
velmente, a Constituição Federal, consoante a parte 
final do inciso XXXIII de seu art. 72, o autorize, "na 
condição de aprendiz'. Neste particular, ambas as 
proposições vão ao encontro das Convel)ções n• 5 e 
138 da OIT, esta úttima, infelizmente, ainda não rati
ficada pelo Brasil. 

Entendemos, porém, que o louvável esforço do 
insigne Proponente não se traduz em uma proposta 
que equacione adequadamente a crítica situação 
que descreve. Apontando corretamente o fato de 
que a remuneração percebida por trabaliíadores 
adolescentes é sensivelmente inferior a de trabalha
dores adultos, oferece uma alternativa que mantém 
o custo global da mão de obra infante-juvenil mais 
baixo, garantindo condições mais vantajosas para 
que o empregador contrate jovens, e não adultos. 
Permanece inalterado o quadro paradoxal de que o 
trabalho dado ao menor é a contraface da oportuni
dade negada ao adulto, chefe de famflia. Nisto resi
de um forte fator de indução ao rebaixamento geral 
dos saiários. 

Ao que tudo indica, há uma similitude entre a 
iniciativa do Senador Osmar Dias e o polémico pro
grama desenvolvido na França, na gestão Mitter
rand, conhecido como SVIPS (Stages dlniciation à la 
Vie Profissionelle). 

As condições francesas, evidentemente, não 
são iguais as do Brasil. Lá, como de resto em muitos 
países do Primeiro Mundo, verifica-se o fenômeno 
de excesso de escolaridade e desemprego. Aqui, 
onde o índice de rendimento mensal familiar per ca
pita de 1/2 salário mínimo é altíssimo, os adolescen
tes vêem-se obrigado a trabalhar para sobrevivência 
própria ou da famma. Nosso dilema não é escola de
mais e trabalho de menos, mas trabalho demais 
para pouquíssima escola 

Oris de Oliveira, em ensaio patrocinado pela 
Organização lnternacionar do Trabalho - OIT, lem
bra-nos que "a discriminação por idade é fato rele
vante porque no setor formal com a mesma escolari-
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dade dos ·adultos, adolescentes ganham muito me
nos", mencionando relatório do IBGE- Indicadores 
Sociais, n• 3, p. 65 - que afirma ser a mão-de-obra 
infante-juvenil "mal remunerada comparativamente a 
mão-de-obra adulta, não recebendo ganhos adicio
nais pelo fato de possuir uma escolaridade mais ele
vada" (0 Trabalho Infanta-Juvenil do Direito Brasi
leiro. OIT, Brasma, 1993, p. 27). Desta forma, cre
mos ser possível deduzir que a integração do me
nor ao mercado de trabalho tem como motivação, 
sob enfoque sistêmico, o interesse em apliar-se o 
ex é r cito de mão-de-obra de reserva e, por conse
qüência, estabelecer um patamar mais baixo dos 
custos gerais com a força de trabalho. 

Uma política pública de emprego_ do adoles
cente brasileiro deve alicerçar-se no modo "lugar 
de criança é na escola". Em primeiro lugar, porque 
não haverá perspectiva de desenvolvimento sócio
econõmico para o Brasil, se não houver a preocu
pação fundamental com o contínuo aperfeiçoa
mento e qualificação progressiva das novas gera
ções, o que requer maior dedicação às atividades 
escolares. Em segundo lugar, porque o imprescin
dível avanço científico-tecnológico está a exigir a 
massificação das competências básicas necessá
rias e da dedicação à pesquisa de base. Em ou
tras palavras, carecemos do engajamento, em lar
ga escala, de cérebros humanos voltados para a · 
promoção de um ambiente favorável à geração e 
absorção de inovações, para que possamos de
senvolver vantagens comparativas dinâmicas em 
áreas como biotecnologia, novos materiais, novas 
formas de energia, entre outras. 

Além disso, esta política, conforme nos sugere 
o já citado Oris de Oliveira, deveria ter três parâme
tros importantes. "O primeiro é o de fazer parte de 
uma política do emprego em geral, porque se deve 
privilegiar o trabalho. do adulto pai de famma com sa
lário digno. O segundo parâmetro é o de ser integra
do de outras polftieiis .. que visam a saúde, a educa
Ção, o lazer, a pré;'e'scola e a escola, o convívio fa
miliar. O terceiro é Õ 'êie balizar a polftica sobre a ma
téria tendo em vista a linha divisória da idade míni
ma: antes dos 14 anos o adolescente não pode e 
não deve trabalhar. Conseqüentemente, a polftica 
deve preencher o vazio de uma norma proibitiva 
com ações que levam à eliminação do trabalho da 
criança, com meios positivos para ela usufruir o di
reito de ser criança, dando-se-lhe condições concre
tas, inclusive econõmicas, para que os pais não se 
vejam na contingência de empurrar os filhos para o 
trabalho" (op. cit, p. 30). 

Devemos, destarte, preocuparmo-nos com a 
iniciação ao trabalho através da escola, propiciando 
a esta instituição a pré-aprendizagem e aprendiza
gem de crianças e adolescentes dentro de padrões 
mínimos de qualidade. 

As proposições em apreço, é verdade, preocu
pam-se com a formação profissional, na modalidade 
de aprendizagem empresária. Mas, esta não se con
funde com o ensino técnico profissional. A primeira, 
segundo a Terminologia do Ensino Técnico e Profis
sional da UNESCO, visa "essencialmente à aquisi
ção de qualificações práticas e de conhecimentos 
específicos necessários para a ocupação de um de
terminado emprego ou de um grupo de empregos 
determinados". O segundo, isto_é, o ensino técnico
profissional é termo de utilização mais ampla, vincu
lado ao processo educativo-geral. Incorpora em sua 
pedagogia a preocupação de assimilação, pelo estu
dante, a par de habilidades profissionais, de valores 
culturais, de forma a "assegurar o desenvolvinwnto 
da personalidade, do caráter e das faculdades de 
compreensão, de julgamento, de expressão e de 
adaptação" (in Technical and Vocational Eduel!_ticn. 
Recomendations by UNESCO and lntemational La
bour Organization. Paris, Unesco e Genebra, OIT, 
1964, p. 34). 

Em síntese, acreditamos ser preferível que as 
relações triangulares de aprendizagem e profissio
nalização dêem-se prioritariamente entre o adoles
cente e a escola e secundariamente com a empresa, 
sob a forma de estágio, do que entre adolescente e 
empresa, sob a forma de relação de emprego co
mum, e secundariamente com instituição de aprendi
zagem de mão-de-obra, conforme orientação ex
pressa nos projetes em questão. 

2. Voto 
Por estes motivos, pedimos licença ao Senador 

Osmar Dias e ao nobre Relator para, respeitosa
mente, oferecer substitutivo a ambos os projetes 
buscando priorizar" a educação pana o trabalho" e a 
"educação pelo trabalho", tendo como vetor de arti
culação desta polftica a entidade escolar. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°142195 
(Substitutivo) 

Cria o Programa de Estímulo à 
Aprendizagem Escolar lnfanto-Juvenll, à 
Formação Técnico-Profissional Juvenil -
ESCOLABOR, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica criado o Prognama de Estímulo à 

Aprendizagem Escolar Infante-Juvenil e à Formação 
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Técnico-Profissional Juvenil - ESCOLABC . de âm
bito nacional e vinculado ao Ministério do :abalho, 
com o objetivo de proporcionar a formação geral, es
tudos de caráter técnico e aquisição de conhecimen
tos e aptidões práticas relativas ao exercício de cer
tas profissões, em diversos selares da vida econõ
mica e social, à população compreendida na faixa 
etária de quatorze aos dezoito anos, nas condições 
previstas nesta Lei. 

Art. 2° Para os fins previstos nesta Lei, consi
dera-se: 

1- aprendizagem escolar infanta-juvenil a parte 
integrante do sistema geral de educação, contituída 
de cursos de aprendizagem ao nível de última série 
do ensino do 1• grau, em complementação da esco
larização regular; 

11 -formação lknlco-profissional juvenil, a par
te integrante do sistema geral de educação, consti
tuída de cursos intensivos de qualificação profissio
nal, ao nível do ensino de 2° grau, cujo objetivo é as
segurar o desenvolwnento da personalidade, do ca
ráter e das faculdades de compreensão, de julga
mento, de expressão e de adaptação, bem como a 
aquisição de compelência e de conhecimentos técni
cos necessários para o exercício de determinada 
profissão. 

Parágrafo único. O prosseguimento de estudos 
de alunos que hajam concluído cursos de aprendiza
gem escolar infanta-juvenil ou de formação técnico
profissional juvenil reger-se-á pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação. 

Art. 3° Para efeito desta Lei, as empresas devi
damente cadastradas junto ao órgão gestor do Pro
grama destinarão a menpres de quatorze aos dezotto 
anos, matriculados e lreqüentes em instituições de en
sino credenciadas jurm ao Ministério do Trabalho, que 
oferecem cursos de aprendizagem e formação aprova
dos pelo Ministério da Educação e do Desporto, bolsa 
de aprendizagem escolar infante-juvenil ou de forma
ção técnico-profissional juvenil, equivalente ao salário 
horário que percéberiam, se nessas empresas empre
gados fossem, para prestação de serviços em função 
que exija habilitação 1écnica proporcionada pelos cur
sos freqüentados pelos beneficiários das bolsas. 

Parágrafo único. Para cômputo do valor da bol
sa prevista neste a~o serão deduzidos os descon
tos resultantes de lei, acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, incidentes sobre o salário daquele que, 
na empresa fizer serviço equivalente. 

Art. 4° A bolsa de aprendizagem ou de forma
ção concedida nos lermos do dispostos nesta Lei 
não gera vínculo empregatrcio. 

Parágrafo único. Em relação aos gastos efe
tuados com os menores contemplados com o bene
fício instituído por esta Lei, as empresas não estão 
sujeitas a encargos previdenciários de qualquer na
tureza, nem a recolhimentos em favor do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço- FGTS. 

Art. 5° O Ministério do Trabalho e o Ministério 
da Educação e do Desporto firmarão convênios com 
os Estados, Distrito Federal e Municípios para que 
estes mantenham serviços de: 

I - cadastramento de empresas participantes 
do programa; 

11 - credenciamento de instituições de ensino 
capacttadas ao oferecimento de cursos de aprendi
zagem e de formação ensejadores da concessão de 
bolsa; 

III- inscrição de menores elegíveis para o pro
grama; 

IV - fiscalização do cumprimento do disposto 
nesta Lei. 

Art. 6° É vedado o encaminhamento de meno
res que sejam parentes consagüíneos ou afiris de di
rigentes de empresa participante do progra~ ou de 
integrantes de órgãos ou entidade que tenha por 
atribuição a manutenção de serviços previstos no ar
tigo anterior. 

Art. 7" Oar-se-á preferência, para o fim de ad
missão ao programa de bolsa instituído por esta Lei 
a menores que estejam em uma das seguintes situa
ções: 

I - desprovidos de condições essenciais à sua 
subsistência, saúde ou educação, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou respon
sável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou res
ponsável para provê-las; 

11 - vítima de maus-tratos ou castigos imodera
dos pelos pais ou responsável; 

III - em perigo moral; 

IV - privado de representação ou assistência 
legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; 

V- com desvio de conduta, em virtude de gra
ve inadaptação familiar ou comunitária; 

VI - envolvido na prática de ato que constitua 
infração penal. 

Art. s• Extinguir-se-á a bolsa de aprendizagem 
ou de fonnação nas seguintes hipóteses: 

I - reprovação escol~ 
11 - freqüência irregular às atividades escola

res, definida como ausência superior a 20% (vinte 
por cento) da carga horária obrigatória mensal; 
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III - eonclusão do 2" Grau; 
IV- pedido do menor. 
Art. 92 Nos casos previstos no artigo anterior, a 

instituição escolar em que o menor haja sido matri· 
culado deve, no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar 
o fato ao órgão ou entidade encarregada da fiscali
zação do disposto nesta Lei. 

Arl 10. O acesso a curso de aprendizagem es
colar infanto-juvenif é direito público subjetivo, impor
tando o não-oferecimento pelo Poder Público, ou 
sua oferta irregular irresponsabilidade da autoridade 
competente. 

Arl 11. Lei especifica disporá sobre a dedu
ção, pelas empresas participantes do programa, do 
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a 
Renda do total de dispêndios efetuados com bolsas 
de aprendizagem e formação instituídas por esta 
Lei. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias da sua 
publicação. 

Arl 13. Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
-Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O Pare
cer conclui favoravelmente ao projeto, pela prejudi· 
cialidade do Projeto de Lei do Senado n2 143, com 
voto vencido, em separado, do Senador Eduardo 
Suplicy. 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo o Senador Pedro Simon para proferir 
parecer, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS, para emitir 
parecer, sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
foi-me entregue o parecer da Senadora Emma Fer
nandes que, neste momento, honra o Senado da 
República, representando-o em Buenos Aires, na Ar
gentina, acompanhando a missão de Sua Excelên
cia, o Presidente ~flepública. 

Assim diz o ·parecer da Senadora EmOia Fer
nandes: 

De autoria do nobre Senador Osmar Dias, os 
Projetas de Lei em epígrafe tramitam conjuntamen
te, tendo em vista regularem uma mesma matéria e 
terem como objetivos proporcionar o desenvolvimen
to das oportunidades de trabalho à população com
preendida na faixa etária de 14 a 18 anos, e conce
der incentivo tributário ao empregador participante 
do "Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego•. 

Os Projetes de Lei em apreço estabelecem: 

- que a presente proposição está intimamente 
relacionada a outra, também de sua autoria, que 
"concede incentivo tributário ao empregador partici
pante do Programa de Estímulo ao Primeiro Empre
go- PEPE"; 

- que o desmembramento dos dois projetas se 
deve ao atendimento ao que determina o § s• do art. 
150 da Constituição Federal 

- que os dados estatísticos divulgados pela 
FAO dão conta de que cerca de 68% dos jovens en
tre 17 e 25 anos trabalham no mercado informal, ou 
seja, sujeitam-se à Lei ditada pelo empregador, quer 
quanto à sua remuneração, quer quanto às garan
tias constitucionais e legais asseguradas ao traba
lhador registrado; 

- que no caso da faixa compreendida entre os 
14 e 18 anos, em que pese a indisponibilidade de 
dados consolidados, a situação é bem mais grave, o 
que exige uma atuação efetiva do poder público no 
saneamento dessa irregularidade; 

- que o objetivo do programa é o de implemen
tar mecanismos de incentivo à criação de novo-em
prego, viabilizando a realização do direito ao traba
lho, previsto no art. 62 da Constituição Federal, em 
consonância com o art. 227, do mesmo diploma; 

- que não basta apenas a criação de oportuni
dades de emprego, é necessária a preparação per· 
manente da mão-de-obra; daf a inclusão, no projeto, 
de instrumentos garantidores do ensino profissionali
zante; 

-que a proposta de redução da carga tributária 
incidente sobre os ganhos de capnal estabelece for
mas de compensação, mantendo o equilrbrio finan
ceiro requerido pelo estabelecimento do estimulo à 
geração de novos empregos, na medida em que não 
criará novos encargos aos empresários; 

-que embora conceda o beneficio da renúncia 
tributária parcial aos empregadores participantes do. 
programa, por outro lado viabiliza a inserção de· 
nova fonte de contribuição, resultando em apartes. 
substanciais de recursos até então sonegados devi
dos à inexistência da fonte de recolhimento; 

- que a proposnura atende aos preceitos do 
art. 72 inciso XXXIII e do§ 3°, inciso I, da Constitui
ção Federal, e ao estabelecido nos artigos de 60 a 
69, da Lei n• 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente); 

- que o Projeto n• 142195 recebeu parecer fa
vorável da Comissão de Assuntos Económicos e 
pela prejudicialidade do PLS n• 143/95. 
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É o relatório. 

Voto da Relatora 

o Projeto de Lei do Senado n• 142195, de auto
ria do nobre Senador Osmar Dias, objetiva propor
cionar o desenvolvimento das oportunidades de tra
balho à população compreendida na faixa etária de 
14 a 18 anos bem como concede incentivo tributário 
ao empregador participante do "Programa de Estí
mulo ao Primeiro Emprego". 

Estatísticas do IBGE referente a 1990 demons
tram que, da totalidade da população re~idente no 
País, 9.284.814 são jovens na faixa etána de 15 a 
17 anos, cerca de 6,3% dos brasileiros. 

Na verdade, o funcionamento do mercado de 
trabalho no regime capitalista tende, por sua lógica, 
a concentrar renda. O desemprego, inerente ao sis
tema associado aos distintos níveis de qualificação 
dos Írabalhadores, ao acesso desigual às oportuni
dades de trabalho e às diferenças de produtividade 
entre os selares de economia são alguns dos fatores 
que explicam a desigualdade na distribuição dos 
rendimentos. 

No Brasil, as taxas de crescimento económico 
alcançadas a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial são comparáveis apenas às de alguns paí
ses, como Japão e Coréia. Esse intenso crescin:'en
to, contudo, não foi acompanhado da melhor dlstn-
buição de renda . _ 

A busca do desenvolvimento sem a reahzaçao 
de refonmas no capitalismo brasileiro resultou no 
agravamento da desigualdade social. A fomnação do 

: .. .mercado de trabalho, a maneira como se desenvol
veram as relações entre patrões e empregados, a in
flação crõnica e a atuação do Estado na reg~l~~o 
dos salários são fatores que explicam a conslltwçao 
e consolidação de uma economia de baixos rendi
mentos e enorme dispersão salarial. É possível 
perceber que a renda na década (1990) é bas
tante concentrada, quando os 1 O% mais pobres 
da população detinham apenas 0,8% dos rendi
mentos, enquanto os 1 O% mais ricos ficavam com 
48,1%. 

Em menos de três décadas, o Brasil foi ca
paz de transfonmar o seu extenso contingente de 
mão de obra rural, com poucos laços de assalaria
mento, em um amplo mercado de trabalho urbano. 
Em 1940, cerca de 2/3 da população residia na 
zona rural e 1/3 nas cidades, sendo que, em 1980, 
essa proporção já se havia invertido. 

O enorme crescimento do mercado de traba
lho urbano tornou-se um importante elemento de 

pressão para o rebaixamento dos salários e para a 
abertura do leque salarial. 

Essa situação, já desfavorável aos trabalha
dores, agrava-se ainda mais pela impossibilidade 
de todos encontrarem emprego, principalmente os 
mais jovens e as mulheres. 

Diante da ausência do pleno emprego assa
lariado, uma parcela significativa passou a inte
grar-se ao setor informal da economia, de forma 
autõnoma, ou através de relações precárias de 
trabalho, caracterizados por ocupações de baixa 
remuneração e sem carteira assinada. 

Essa parcela significativa da população per
manece à margem os mecanismos de proteção 
social, dos direitos trabalhistas e da ação dos sin
dicatos. 

O desemprego e a precarização do trabalho 
são fenômenos- antigos, mas que assumem nova 
dimensão a partir do processo acelerado de urba
nização, pois se combinam à ausência de infra-es
trutura adequada ao enonme contingente popula
cional que passou a residir nas grandes ciqades. 

Na verdade esse quadro é responsável, 
em grande part;, pela problemática atuàl dos 
centros urbanos, onde a dificuldade de acesso 
às condições básicas de sobrevivência (alimen
tação, saúde, moradia, educação,_ desempr~go) 
resulta em miséria, desemprego, VIOlência, traf1co 
de drogas etc. 

O nosso desafio não é criar ma1s desigualda
des, elas já existem de sobra. Não é também dimi
nuir a expressão dos trabalhadores e de suas enti
dades nas cenas políticas, pois já passamos por 
longos anos de silêncio impostos pelos autorita
rismo. 

Entendemos que as soluções devem contem
plar a elevação do nível geral dos rendimentos dos 
trabalhadores e a premissa básica para isso é a 
adoção de uma política econômica e social con
creta. 

Ao mesmo tempo, deve ser criado um amplo 
programa de geração de empregos, especialmente 
para os jovens na faixa etária de 14 a 18 anos. · 

Além disso, é preciso investir nas áreas que 
detenminam, em grande medida, a qualidade de 
vida, como educação, saúde, saneamento, moradia, 
segurança etc. 

É necessário incorporar-se uma visão nova, 
senão um novo modelo de desenvolvimento, que 
trate os investimentos no!( setores sociais com a 
mesmo prioridade com que são tratados os investi
mentos nos selares ditos produtivos. 
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A criação do Programa de Estímulo ao Primei
ro Emprego - PEPE, além de seu significado econó
mico e social, pode gerar processo de organização 
dos próprios serviços prestados à comunidade, pro
duzindo melhoria na qualidade dos produtos e servi
ços, facilidade de intervenção do Estado no incenti
vo à qualificação profissional e técnica e, também, 
um maior controle social dos serviços prestados. 

Na verdade, o projeto não se ocupa apenas da 
criação de oportunidades de emprego, mas também 
da preparação do jovem empregado, por meio do 
ensino formal profissionalizante, como mecanismo 
de capacttação e de atualização dos conhecimentos, 
fundamentais ao enfrentamento do mundo competiti-
vo. 

Com relação ao estímulo ao empregador, de
corre de um processo simples de renúncia fiscal pro
movido pelo Estado, capaz de proporcionar a com
pensação financeira necessária à sua incorporação 
ao Programa. 

A proposttura atende aos precettos do art. 7" 
inciso XXXIII e do § 32 , inciso I, da Constituição Fe
deral e ao que estabelecem os artigos de 60 a 69, 
da Lei n• 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

Em verdade, no mundo moderno, o bem estar 
social é fator político-moral essencial para que a 
economia possa conviver com a estabilidade polfti
ca. 

Sabemos que só com o crescimento econômi
co e social, a incorporação do avanço tecnoiógico à 
produção e a organização da sociedade haverá 
maior igualdade de oportunidades, mais bem-estar e 
maior segurança para o cidadão. 

Entendemos que a proposição merece nosso 
acolhimento pelo elevado alcance social. 

Cabe observar também que o Projeto atende 
aos requisttos de constitucionalidade, juridicidade e 
de técnica legislativa. 

Em face do e1Cjlosto, manffestamo-nos pela 
aprovação do PLS .Õ!,. 142, de 1995 por sua maior 
abrangência e consístência, e pela prejudicialidade 
do PLS n' 143, de 1995. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidéncia, que é ocupada paio 
Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto e pela prejudicialida
de do Projeto de Lei do Senado n2 143, de 1995. 

As matérias ficarão sobre a mesa durante cin
co dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos 

do art. 235, inciso 11, alínea "d", do Regimento Inter
no, alterado pela Resolução n• 37, de 1995. 

É o seguinte o item cuja matéria trami
ta em conjunto com o Projeto de Lei do Se
nado n' 142, de 1995: 

-18-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 143, DE 1995 

(Incluindo em Ordem do Dia nos termos de 
Requerimento n' 575, de 1996) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado n2 142, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n2 143, de 
1995, de autoria do Senador Osmar Dias 
que concede incentivo tributário ao empere
gador participante do Programa de Estímulo 
ao Primeiro Emprego PEPE e dá outras 
providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Assuntos Económicos e de As
suntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Item ·19 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 188, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento n• 518, de 1996) 

Proieto de Lei do Senado n' 188, de 
1995, dé autoria do Senador Freitas Neto, 
que cria a área de proteção ambiental do 
DeHa do Pamalba (Dependendo de Parecer 
da Comissão de Assuntos Sociais) 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 20 do corrente, quando a 
Presidência deferiu a solicitação do Relator da maté
ria, Senador Lucídio Portella, para proferir parecer 
em plenário na sessão de hoje. 

Passa-se à instrução da matéria 
Com a palavra o Senador Lucfdio Portella, para 

proferir parecer, em substituição à Comissão de As
suntos Sociais. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PSDB-CE. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, trata-se do Projeto de Lei n• 188, de 1995, de 
autoria do Senador Freitas Neto, que "cria a Área de 
Proteção Ambiental do DeHa do Pamaíba", localiza
da nos municípios de Pamaíba e Luís Correia, no 
Estado do Piauí, e nos municípios de Barreirinhas e 
Tutóia, no Estado do Maranhão. 

O Projeto estabelece os objetivos da criação 
da Área de Proteção Ambiental - APA- e delega ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
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Naturais Renováveis- lbama - a tarefa de, no prazo 
de 90 dias a contar da publicação da lei, delimitar o 
território correspondente à referida AP A. 

A implantação, supervisão, administração e fis
calização da APA, segundo a proposição, fica a car
go do lbama, em a~o com as Polícias Milita
res dos Estados do fl'iauf e do Maranhão, bem como 
das prefeituras dos Municípios de Pamaiba, Lu fs 
Correia, Barreirinhas e Tutóia, prevendo-se, ainda, a 
participação de organizações não-governamentais 
interessadas. 

O Projeto preW. também, a possibilidade de 
firmação, por parte m lbama, de convênios e de 
acordos com órgãos e entidades públicas e priva
das, bem como as medidas que deverão ser adóta-

, das para a implantação e administração da APA. 
São relacionadas as condutas e as atividades 

proibidas na APA do Delta do Pamaiba e previstas 
as leis e regulamentos aplicáveis aos transgressores 
do que dispõe a proposição em tela. 

Finalmente, prevê-se que os investimentos e a 
concessão de financiamentos da Administração Pú
blica, direta ou indirela, serão previamente compati
bilizadas com as dire!rizes estabelecidas na proposi
ção, quando destinados à região por ela compreen-
dida. · 

O Projeto foi dislribuído à Comissão de Assun
tos Sociais, para deCisão terminativa, não tendo sido 
apresentadas emendas no prazo regimental. 

li-PARECER 

Em um País nalabilizado pela exuberância de 
seus recursos naturais, não é de surpreender o des
conhecimento, por parte-da população brasileira, de 
algumas das nossas maiores riquezas naturais. 
Acostumados a ver na Amazônia ou na Mata AHãnti
ca os símbolos maiaes dos espaços vitais a serem 
preservados, com freqüência temos relegado ao es
quecimento áreas de extraordinário valor ambiental, 
social, econõrnic:Q e -cultural. 

O Delta do~ rio Pamaiba revela-se um desses 
tesouros. Terceiro maior delta em mar aberto do 
mundo, constitui-se lllll ecossistema onde a diversi
dade das interações entre o homem e a natureza 
ainda se encontra longe de ser plenamente oonheci
da e compreendida. 

Formado por ceiCa de setenta ilhas e mais de 
duzentos afluentes, o Delta do Pamaíba divide os 
Estados do Maranhão e do Piauí por uma linha de 
mais de oitenta quiiõmetros de igarapés e canais, 
cenário completado por belfssimas praias, lagos e 
lagunas. 

A vegetação da região revela-se. de rara diver
sidade biológica, marcada por matas de camaúba, 
cajueiros, coqueiros e palmeiras, uma exótica mistu
ra de resquícios da Floresta Amazónica com a flora 
predominante no agreste nordestino. Sua fauna ter
restre, ainda pouco explorada, é formada por grande 
número de espécies de aves, além de jacarés, vea
dos, guarás, jacus e macacos, entre outros. 

No que tange à fauna aquática, marinha e flu
vial, encontramos desde peixes comuns, siris, caran
guejos, camarões e mariscos até espécies ameaça
das como o peixe-boi e a tartaruga marinha. 

A economia da região, a despeito de empreen
dimentos modernos e de grande porte, como as in
dústrias de beneficiamento de pescado e as salinas, 
é marcada ainda por atividades extrativas e artesa
nais, destacando-se a extração de cocos, o roçado 
para a subsistência, a pesca artesanal, a cata de ca
ranguejos e o artesanato de sisai, cipó, oerãmica, 
madeira e couro. . 

O turismo começa a despontar oomo a)ividade 
de grande potencial económico para a região, mas 
ainda carece de planejamento adequado, contribuin
do, de maneira nociva, para a degradação ambiental 
que começa a se tomar cr~ica no Delta. 

Com efeito, o valor cênico, económico e am
biental do Delta do Pamaiba encontra-se ameaçado 
pela ação do homem e pela própria fragilidade do 
ecossistema. O Senador Freitas Neto, justificando 
seu projeto, com propriedade se refere à extrema 
fragilidade da região, o que, segundo ele, se deve à 
depredação pura e simples (decorrente do plantio ir
regular de arroz em margens desmaiadas), à caça 
clandestina e ao turismo sem barreiras. 

Na bacia do Rio Pamaíba reproduz-se a trági
ca situação da grande maioria dos rios brasileiros: um 
processo de assoreamento crescente, causado princi
palmente pela devastação de suas margens e agrava
do pela inexistência de fiscalização e de normas que 
disciplinem a atividade económica no Delta 

É nesse contexto que se submete à análise 
desta Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de 
Lei do Senador Freitas Neto que cria a Área de Pro
teção Ambientai do Delta do Pamaiba. Um prc'· 
que, de maneira extremamente oportuna, alerL _ 
Congresso Nacional para os riscos de destruição e 
de descaracterização de um ecossistema de funda
mental importância no equihbrio ecológioo e -,a qua
lidade de vida de regiões do Nordeste brasildro. 

A impotência do Pfrs para a recuperação de 
áreas < ingidas de maneira irreversfvel - como tre
chos d< Floresta Amazônica e a quase totalidade da 
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Mata Atlântica - obrigam-nos a maior cuidado com a 
manutenção de nossos espaços mais privilegiados. 
Por isso, a proteção do Delta revela-se matéria da 
maior urgência. Exige uma ação efeliva e integrada 
de todas as instâncias de governo, bem como da po
pulação que, marginalizada do processo de decisõ
es, é mais diretamente afetada com a degradação 
do meio ambiente no qual se inserem. 

A proposta de criação da AP A do Delta do Par
naiba é um primeiro passo nesse sentido, com o obje
livo de impor uma nova filosofia de desenvolvimento 
para a região que vá além do debate puramente eooló
gico, incorporando os custos sociais e ambientais im
postos a todos em beneficio econõmico de poucos. 

A criação de APAs é prevista pela Lei n• 6.902, 
de 27 de abril de 1981, que 'dispõe sobre a criação 
de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambien
tal, e dá outras providências'. A lei prevê que deter
minadas áreas do Território Nacional possam ser 
declaradas de interesse para a proteção ambiental, 
com o objetivo de "assegurar o bem-estar das ~ 
pulações humanas e conservar ou melhorar as 
condições ecológicas locais'. 

Releve-se, portanto, que. a existência de A? As 
não se justifica apenas pela necessidade de prote
ção ambiental mas, igualmente· importante, pela im
periosidade de garantir a qualidade de vida das po
pulações locais. Esse compromisso coloca a APA 
entre os tipos de unidades de conservação que mais 
exigem e expressam o respeito a uma nova mentali
dade quanto aos objetivos e ao ali::ance do processo 
de desenvolvimento. Seu principal desafio é conciliar 
a manutenção de todas as atividades produtivas da 
região com a conservação dos recursos naturais, 
sem necessidade de de'sa.propriação de terras pelo 
Poder Público, o que as distingue de outros tipos de 
unidades de conservação mais fechadas e pouco 
expostas à presença humana. 

As APAs contrapõem-se a um modelo arcaico 
de unidades de conservação que são criadas à mar
gem do processo _.;te. desenvolvimento regional e lo
cal, penalizando social e economicamente as popu
lações envolvidas. · 

Segundo a publicação 'Estratégia Global da 
Biodiversidade', elaborada pelo Programa das Na
ções Unidas para o Meio Ambiente, União Interna
cional para a Conservação da Natureza e Instituto 
de Recursos Mundiais, a melhor maneira de fortale
cer as áreas protegidas é integrá-las melhor às ne
cessidades sociais e econômicas locais. Essa estra
tégia enfatiza a aplicação de mecanismos para au
mentar os benefícios para as comunidades locais e 

o uso de politicas integradas de desenvolvimento e 
de conservação. 

No caso do Delta do Pamaíba, é significativo 
perceber que a necessidade de proteção extrapola 
os interesses do Governo Federal. Governos esta
duais, municipais e, principalmente, as populações 
locais reconhecem a urgente necessidade de que 
sejam coibidas as práticas e condutas que têm ale
lado de maneira perversa aquela magnifica região. 

No que tange ao papel da sociedade, é com 
alento que enxergamos iniciativas como as de orga
nizações não-governamentais locais, que, com o ob
jetivo de buscar alternativas para o desenvolvimento 
da região, têm trabalhado no sentido de recuperar 
as áreas degradadas da bacia do Pamaiba, por 
meio de projetes que envolvem, principalmente, a 
conscientização e a educação ambiental. 

Não há razão, portanto, para que o Congresso 
Nacional se omita de discussão de tamanha importân
cia O projeto do Senador Freitas Neto traz-nos à refle
xão a responsabilidade com uma área que, por sua 
beleza, por seu potencial econOmioo, por sua riqueza 
biológica, extrapola os interesses locais ou regionais. 

O projeto apresentado, assim, correspot'ide a 
uma extraordinária e relevante iniciativa do Parla
mento no sentido de atender ao mandamento constitu
cional que assegura à população brasileira - presentes 
e Muras gerações - um meio arrbiente ecologicamen
te equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida 

Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto apre
sentado, no que tange à melhor caracterização de 
seus objetivos, à mais efeliva proteção da fauna e 
da flora ameaçadas, ao disciplinamento das ativida
des eoonOmicas da região, à inclusão da demarca
ção da área abrangida pela A? A e à melhor defini
ção das diretrizes a serem seguidas para a sua im
plantação, julgamos oportuno sugerir algumas aRe
rações à proposição em tela, consubstanciadas em 
projeto substitutivo. 

Assim, portanto, somos pela aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n• 188, de 1995, de autoria do 
Senador Freitas Neto, que 'cria a Área de Proteção 
Ambiental do DeHa do Parnaíba", na forma do subs
titutiVo anexo. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N°188, DE 1995 

Cria a Área de Proteção Ambiental -
APA do Delta do Pamaíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica criada a Área de Proteção Ambien

tal, sob a denominação de Apa do DeHa do Pamaf-
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ba, localiiada nos Municípios de Lufs Corrêa, Morro 
da Mariana e Pamaiba, no Piauf; Araioses e Tutóia, 
no Maranhão; e Chacal e Bitubtlá, no Ceará, com 
porção territorial e águas jurisdicionais conforme as 
descritas no art s•, desta lei, com o objetivo de: 

I - garantir a conservação de expressivos re
manescentes de mata alubial e dos recursos hfdri
cos ali existentes; 

11 - melhorar a qualidade de vida das populaçõ
es residentes, através da ordenação e disciplina
mente das atividades econômicas locais; 

111 - fomentar o 1urismo ecológico, dentro das 
condições que preservem o meio ambiente; 

IV - estimular a educação ambiental e a pes
quisa científica; 

V - proteger as espécies da fauna e da flora 
ameaçadas de extinção. 

Art. 2" A criação da APA de que trata o artigo 
1•, além de garantir a proteção da fauna, em espe
cial o Peixe-boi-marinho (Trichechus manatus), o 
Carangueijo-uçá (Ucide cordatus), Guaiamuns (Car
diosoma quanhamin), Camarões (Penaeus brasilien
sis e P. schimitti) e uma grande variedade de peixes, 
répteis, aves e manfteros que utilizam o Delta na 
fase reprodutiva ou como refúgio, da flora (Mangue
zais e vegetação lilolânea) e do solo, tem ainda por 
objetivo proteger os deltas dos rios Pamalba, Timo
nha e Ubatuba, assegurando a qualidade das águas 
e as condições de sobrevivência das populações ri
beirinhas oa região. 

Art 3° A APA do Delta do Pamalba será im
plantada supervisionada, administrada e fiscalizada 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis - IBAMA em articulação 
com os órgãos estaduais do meio ambiente dos Es
tados do Piaur, Mamnhão e Ceará. as prefeituras 
dos municípios envolvidos e seus respectivos órgã
os de meio ambiente e as Polfcias Militares dos Es
tados respectivos, bem como as organizações não
Governamentais.· interessadas, de comprovada ido
neidade e capacidade jurfdica 

Art 4° Visándo atingir os objetivos previstos 
para a APA do Delta do Pamalba, o IBAMA poderá 
firmar convênios e acordos com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, sem prejufzo de sua compe
tência de supervisão e fiscalização, ouvidos os go
vernos estaduais. 

Art s• A APA do Delta do Pamalba, apresenta 
a seguinte delim1tação, em cada uma das Unidades 
da Federação por ela abrangidas: 

I - No Estado do Ceará, inicia na ponta das Al
mas, na barra do timonha, ponto 01, de coordena-

das UTM N=9677500, E=243100; desse ponto se
gue pela estrada carroçável com azimute médio de 
go• passando por Bitupitá, percorrendo uma distãn
cia de 19500 m até o cemitério de Araras, ponto 02, 
de coordenadas N=9675200, E=259500; desse pon
to, segue pela estrada carrocável com azimute de 
170" em direção a barroquinha, percorrendo uma 
distãncia de 1 0200 m até o encontro com a rodovia 
CE-02, ponto 03, de coordenadas N=9665800, 
E=262000; desse ponto, segue pela CE-02 passan
do por Chaval, percorrendo uma distãncia de 18000 
m, até a ponte sobre o rio Ubatuba, limite dos esta
dos . Ceará/Piauí, ponto 04, de coordenadas 
N=9659600, E=2491 00; desse ponto, segue pelo li
. mite dos Estados Ceará/Piauf (rio Ubatuba), passan
do pela barra do Timonha, percorrendo uma distãn
cia de 24000 m, até a ponta das Almas, ponto 01, 
início desta descrição, totalizando um perímetro de 
71700 m e uma área aproximada de 21500 ha. 

11 - No Estado do Maranhão, inicia na ilha dos 
Poldros, bafa das Canárias, no detta do Pàmalba, 
ponto 01, de coordenadas UTM N=9~97900, 
E=187500; desse ponto segue pelo limite dqs esta
dos Maranhão/Piauí (rio Pamafba), percorrendo uma 
distãncia de 40.000m até a confluência com o rio 
Santa Rosa, ponto 02, de coordenadas N=9667300, 
E=186700; desse ponto, segue pela margem direita 
do rio Santa Rosa, percorrendo uma distãncia de 
36.000m, até um ponto em frente ao porto do povoa
do Barreiras, ponto 03, de coordenadas N=9683000, 
E=176500; desse ponto,· segue por uma linha seca e 
reta com azimute de grade de 250" e distância de 
13.000m até a afluência do riacho da Curva Grande 
na lagoa Salgada, ponto 04, de coordenadas 
N=96785500, E=831300; desse ponto, segue pela 
margem esquerda do riacho da Curva Grande, per
correndo uma distância de 18.000m até o cruzamen
to com a linha telegráfica, ponto 05, de coordenadas 
N=9673600, E=814900; desse ponto, segue por 
uma linha seca e reta com azimute de 293" e distãn
cia de 16.400m até a margem dire1ta do rio Barro 
Duro, ponto 06, de coordenadas N=9680000, 
E=799750; desse ponto, segue por uma linha seca e 
reta com azimute de 313"30 e distãncia de 7.100m 
até a ponte sobre o rio Bom Gosto (passagem do 
Buritizinho), ponto 07, de coordenadas N=9684900, 
E=794500; desse ponto, segue pela estrada carro
çável até a saída do povoado Tutóia Velha, percor
rendo uma distãncia de 7.000m, ponto 08, de coor
denadas N=9691000, E=l93800; desse ponto, se
gue pela estrada carroçável em direção a Paulino 
Neves, com azimute de 283", percorrendo uma dis-
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tãncia de 16.000m até o lugarejo denominado Tingi· 
dor, ponto 09, de coordenadas N=9695000, 
E=779000; desse ponto, segue por uma linha seca 
de direção norte, com azimute 0', percorrendo uma 
distância de 6.500m até a foz do rio Cangatã no 
oceano Atlântico (barra do Tatu}, ponto 1 O, de coor· 
denadas N=9701400, E=779100; desse ponto, 
adentra perpendicularmente no oceano Atlântico três 
milhas náuticas (5.556m}, contornando o litoral no 
sentido horário, percorrendo uma distância de 
86.000m até defronte a ilhà dos Poldros, e adentran
do perpendicularmente nesta, até o ponto 01, inicio 
desta descrição, totalizando um perimetro de 
258.112m e uma área aproximada de 187000ha. 

III - No Estado do Piaui, inicia na foz do rio 
Igaraçu no oceano Atiântico, ponto 01, de coordena· 
das UTM N=9682700, E=204800, dai segue pela 
margem esquerda do rio Igaraçu até a confluência 
com o rio Pamalba, percorrendo uma distância apro
ximada de 21.000m, ponto 02, limite dos Estados 
PiauiiMaranhão, com coordenadas N=9675000, 
E=188000; desse ponto, segue pelo limite dos Esta
dos Piauí!Maranhão (rio Pamalba} em direção ao 
oceano Atlântico, percorrendo uma distância de 
30.000m até a ilha dos Poldros, ponto 03, de coor· 
danadas N=9697900, E=187500; desse ponto, 
adentra perpendicularmente no oceano Atlântico três 
milhas náuticas (5.556m), contornando o litoral no 
sentido horário, percorrendo uma distância de 
60.000m até defronte ao limite dos Estados 
Piaui/Ceará, e adentrando perpendicularmente nes
te, seguindo por este até a ponte da rodovia Pl-21 O 
sobre o rio Ubatuba, percorrendo urna distância de 
29.000m, ponto 04, de coordenadas N=9659600, 
E=249100; desse ponto, segue pela Pl-210, percor
rendo uma distância de 33.000m até a ponte sobre o 
rio São Miguel em frente à fazenda Vargem, ponto 05, 
de coordenadas N=9657600, E=218500; desse ponto, 
segue pela margem_esquerda do rio São tJiguel em sua 
calha maior, com azimute méão de 25' passando pelo 
lago do João Bento,'Continuando pela calha maior do rio 
Cardoso, percorrendo- urna cistância de 32.000m até a 
sua foz em Bana Grande, no povoado de Macapá, pon
to 06, de coordenadas N=9678000, E=228700; desse 
ponto segue pela linha de preamar com azimute médio 
de 285', percorTendo urna distância de 27.000m até a 
foz do rio Igaraçu no oceano Atlântico, ponto 01, inicio 
desta descrição, totalizando um perfmetro de 238.000m 
e urna área aproximada de 1 05300ha. 

Art. 6" Na implantação e gestão da APA do dei· 
ta do Pama1ba, serão adotadas, entre outras, as se
guintes medidas: 

I - o zoneamento ambiental da APA, definindo 
as atividades a serem permitidas ou incentivadas em 
cada zona, bem como as que deverão ser restringi· 
das ou proibidas, regulamentado por Instrução Nor· 
mativa do lbarna, ouvidos os Governos dos Estados 
do Piaui, Maranhão e Ceará e o Ministério da Mari
nha, para definir as atividades a serem permitidas ou 
incentivadas em cada ZO!la estabelecida pelos estu
dos de zoneamento ambiental da APA, bem como 
as que deverão ser restringidas ou proibidas; 

11 - a utilização dos instrumentos legais e dos 
incentivos financeiros governamentais, para assegu
rar a proteção da biota, o uso racional do solo e ou
tras medidas referentes à salvaguarda dos recursos 
ambientais; 

III - o estabelecimento de incentivos financei
ros dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, 
com os objetivos fixados no inciso anterior; 

IV - a promoção de programas especfficos de 
desenvolvimento do turismo não predatório na re
gião, bem corno ações destinadas a impedir ou evi· 
tar o exercicio de atividades causadoras da degra
dação ambiental; 

V - a promoção e o desenvolvimento dê pro
gramas especificas de Educação Ambiental, exten
são rural e saneamento básico; 

VI - estabelecimento de dotação orçamentária 
própria do Governo Federal para assegurar o sanea
mento básico da área a ser estabelecida pelo zonea
mento ambiental. 

VIl - o incentivo ao reconhecimento de Reser
vas Particulares do Patrimõnio Natural - RPPN, jun
to aos proprietários cujas propriedades encontram
se inseridas no todo ou em parte na APA. 

Art. 7" Na AP A do Della do Pamafba ficam 
proibidas ou restringidas: 

I - a implantação de atividades saiineiras, in
dustriais e de serviços potencialmente poluidoras, 
capazes de afetar significativamente a fauna, flora e 
recursos hfdricos, ressalvados os casos previstos 
nos termos do inciso I do artigo 6" da presente lei; 

11 - o exercfcio de atividades capazes de pro
vocar acelerada erosão ou assoreamento das cola
ções hidricas; 

III - o desejo no mar, nos manguezais e nos 
cursos dágua abrangidos pela AP A, de quaisquer 
efluentes, poluentes, residuos ou detritos em desa
cordo com as normas técnicas oficiais; 

IV - o exercfcio de atividades que ameacem as 
espécies da biota, as manchas de vegetação primiti
va, as nascentes, os cursos dágua, a orla rnanlima 
da região, e impliquem em matança, captura ou mo-
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lestamento de espécies raras da biota regional, prin
cipalmente o Peixe-Boi-Marinho (Trichechus mana
tus) e a Tartaruga-Marinha; 

V - o uso de biocidas e fertilizantes, quando in
discriminados ou em desacordo com as normas ou 
recomendações técnicas oficiais; 

VI - a prática de esportes náuticos, que utili
zem embarcações a motor nas áreas de ocorrência 
do Peixe-Boi-marinho (Trichechus manatus) e da 
Tartaruga-marinha; 

Vil - a retirada de areia e material rochoso, ou 
a realização de construção de quaisquer natureza, 
nos terrenos de marinha e acrescidos. 

§ 1• Poderá o lbama, ainda, propor regulamen
tação do tráfego de embarcações turfsticas no inte
rior da APA visando evitar o molestamente do Peixe
Boi-Marinho(lichechus manatus), da Tartaruga-Ma
linha e de outros componentes da fauna marinha e 
costeira 

§ 2° As autorizações concedidas pelo lbarna 
não dispensarão outras autorizações e licenças fe
derais, estaduais e municipais. 

Arl a•· Fica estabelecida na APA Delta do Par
naiba uma Zona de Vida Silvestre - ZVS destinada 
prioritariamente à salvaguarda da biota nativa para 
garantir a proteção dos habitats e a reprodução de 
espécies raras, endêmicas em perigo de extinção. 

Parágrafo único. A Zona de Vida silvestre -
ZVS de que trata o caput deste artigo compreende
rá a vegetação de restingas corno fixadoras de du
nas ou estabilizadoras de mangues, mencionadas 
no artigo 2° da Lei n" 4.n1/65 no artigo 18 da Lei n• 
6.938/81 e na Resolução Conama n• 4185, podendo 
serem definidas novas áreas corno Z)JS após a reali
zação do Zoneamento Ambiental. 

Arl 9° As penalidades previstas nas Leis n•s 
6.902181 e 6.938/81 na Resolução Conama n°10/88 
e no Decreto n• 99.274190 serão aplicadas pelo lba
ma aos transgre5sores com vistas ao cumprimento 
das medidas pr~tivas e corretivas, necessárias à 
preservação da qualidade ambiental dos rios Pamaf
ba, limonha e Ubatuba. 

Arl 1 O Os investimentos e a concessão de fi
nanciamentos da Administração Pública direta e in
direta de acordos ou convênios, serão previamente 
compatibilizadas com as diretlizes estabelecidas na 
presente lei, quando destinadas à região por ela 
compreendida 

Arl 11. O lbama baixará os aios normativos 
complementares que se fizerem necessários ao 
cumprimento desta lei. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na· data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

O Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Teot6-
nio Vi/e/a Rlho, t• Více-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
parecer conclui favoravelmente, nos termos do subs
titutivo que oferece. 

A matéria ficará sobre a mesa durante 5 dias 
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, 11, alínea 'd', do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • 
Lembro aos Srs. Senadores que temos ainda 8 vota
ções, que exigirão a presença dos Srs. Senadores 
registrada em painel e quorum qualificado. 

Faço, portanto, um apelo para que os Srs. Se
nadores compareçam ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência, não havendo objeção do Plenário, inclui 
as Mensagens n•s 158, 159, 170 e 179, de' 1996, 
como itens 21 a 24 da pauta. . 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fillio) - A 
Presidência convoca sessão extraordinária a ile rea
lizar hoje, após o término desta, destinada à aprecia
ção de requerimentos de urgência. 

Volta-se ao Item 1 da pauta. 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°187, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 64, § 2", da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do Regimen
to Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 187, 
de 1995 (n• 100/95, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à RÁDIO CRUZEIRO FM 
L IDA. para explorar serviço de raciodfusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Londrina, Estado do Paraná (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

Com a palavra o Senador Osmar Dias para . 
proferir parecer em substitutição à Comissão de · 
Educação. 

O SR. OSMAR DIAS (PR Para emitir parecer.) 
Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores 

I - Relatório 

Chega a esta Comido para panecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 187, de 1995 (n°100, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
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que renova permissão à Rádio Cruzeiro FM Lida., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora. em fre
qüência modulada na cidade de Londrina, Estado do 
Paraná 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 328, 
de 1 g92, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n' 62, de 22 de junho de 1992, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1• do art. 223 da Const~uição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Cruzeiro FM Lida.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de partjojpação 
• Ivone Gomes Milanez 
• Soraia de Oliveira Macarini 
• Juelso Stradiotto Macarini 
. João Antônio Vieira Filho 
. Luiz Roberto Silva Braga Pinto 
Total de Cotas 

1.008 
910 

2.800 
8.834 

448 
14.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de sua relatara, Deputada Ana Ju
lia, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atc?s que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabeleCidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norn)a: interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n• 187, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n' 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Cruzeiro FM Ltda. atendeu a todos os 
requis~os técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da permissão, opinamos pela aprovação do 

ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotõnio Vilela Filho)- O 
parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de 
acordo com o art. 288, inciso IV do Regimento Inter
no, a matéria depende para a sua aprovação do voto 
favorável de dois quintos da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrõni
co . 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - O 

PT encaminha pela abstenção, Sr. Presidente. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Sr. 

Presidente, o PMDB orienta a sua bancada para vo-
tar •sim•. - -

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presi
dente, o PFL sugere o voto "sim". 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio carias Magalhães
Artur da T ávola - Bello Parga - Beni Veras ·- Ber
nardo Cabral - Carlos Wilson - Coutinho Jorge -
Espelidião Amim - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gilvan Borges - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena- Íris Rezende- João França- João Rocha 
- Joel de Hollanda - Jonas Agripino - José Alves -
Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos- Lu
oídio Portalla - Mariuce Pinto - Nabor Júnior- Ney 
Suassuna- Osmar Dias- Regina Assumpção- Re
nan Calheiros - Roberto Requião - Romeu Tuma -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Waldeck Or
nelas. 

ABSTÉM-5E DE VOTAR OS SRS. SENADo
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Jefferson Peres - José Eduardo Outra -
José lgnácio Ferreira- Marina Silva- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Votaram SIM 39 Srs. Senadores; não houve voto em 
contrário. 

Houve 8 abstenções. 
Total: 47 votos. 
Aprovado. 
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O projeto vai à Comissão Diretora para a reda· 
ção final. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, eu gostaria de registrar o meu voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) ·A 
Ata registrará o voto de V. Ex", nobre Uder, Senador 
Elcio Alvares. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, houve um equívoco meu na vota
ção: quero registrar que o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- A 
Ata registrará o voto de V. Ex", Senador José lgná
cio. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, o meu 
voto é ·sim•. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Ata registrará o voto de V. Ex", Senador José Foga
ça. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Sobre a mesa, paTeCer oferecendo a redação final 
que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Se
nador Nabor Júnior. 

É lida a seguinte: 

PARECER N° 349, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 187, de 1995 (n• 100 de-
1995, na Câmara dos Deputados). 

A ComiSsão Diletora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 187, de 1995 
(n• 100, de 1995, na Càmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a pennissão outorgada à 
Rádio Cruzeiro FM Uda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqúência modulada na ci
dade de Londrina, Estado do Paraná. 

Sala de Reunião da Comissão, 25 de junho de 
1996. - Renan Calbeiros, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Edl,iardo Suplicy- Levy Dias. 

ANEXO AO ~~ECER N° 349, DE 1996 

FaçO saber cjue o Congresso Nacional, apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguint~ 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cruzeiro FM Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em frqüência modulada na cidade 

. de Londrina, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n• 62, de 22 de junho de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 29 de abril de 1990, a premis
são outorgada à Rádio Cruzeiro FM Ltda., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida· 
de de Londrina, Estado do Paraná. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • 
Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não haven:do quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Item 2: ·• 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO;. 
N•10, DE 1996 ~ 

' (Em regime de urgência, nos tennos 
do art. 64, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do Regimen
to Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 1 O, 
de 1996 (n°170/95, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à COMPANHIA CATARI· 
NENSE DE RÁDIO E TELEVISÃO para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Joinville, 
Estado de Santa Gatarina. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

Com a palavra o Senador Vilson Kleinubing 
para proferir parecer em substituição à Comissão de 
Educação. 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para paTeCer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 1 O, de 1996 (n• 170, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão a Companhia Catatinense de 
Rádio e Televisão, para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Joinville, Estado de Santa Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 403, 
de 1992, o então Presidente"6a República submete, 
ao Congresso Nacional, o ato constante do Decreto 
de 30 de julho de 1992, que renova concessão para 
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exploração de canal de radiodifusão de sons e ima
gens, nos termos do art 49, inciso XII, combinado 
com o§ 12 do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Companhia Catarinense de Rádio e 
Televisão. 

Nome do Sócio Cotista 

• Nelson Pacheco Siroststk 
• João Hansen Júnior 
. Curt Alvino Monich 
. Norberto Cubas da Silva 
• Harold Nielson 
• Outros Acionistas 
Total de Cotas 

Cotas· de Participação 

1.066,961 
45.520 
32.372 
20.381 
16.597 
63.215 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Pinheiro 
Landim, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela casa, o projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do legislativo, as formalidades e 
critérios estabelecidos ~la Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido a análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em ~a que o exame da documentação 
que acompanhãu PDL n• 10, de 1996, evidencia o 
cumprimento da.S formalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Companhia Catarinense de Rádio e Televisão aten
deu a todos os requis~os técnicos e legais para ha
bilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo, originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)- O 
parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de 
acordo com o art. 288, IV, do Regimento Interno, a 
matéria depende, para sua aprovação, do voto favo
rável de dois quintos da composição da Casa, de
vendo a votação ser feita pelo processo eletrõnico • 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares • 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - O PFL 

recomenda o voto "sim", Sr. Presidente • 
O SR. JOSÉ EDÜARDO OUTRA (PT-SE) - O 

PT recomenda abstenção na votação dos itens 2 e 
3, Sr. Presidente. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - O 
PMDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente, libe
rando qualquer dissidência 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB recomenda o voto "sim". 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SR$. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Artur da Távola - Bello Parga- Beni V eras- Carlos 
Wilson- Coutinho Jorge- Elcio Alvares Esperidião 
Amin - Fernando Bezerra- Raviano Melo- France
lina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - GeiSOn 
Gamata - Gilvan Borges - Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena - [ris Rezende - João França -João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José 
Agripino - José Alves- José Fogaça- José Roberto 
Arruda - Júlio Campos - Lucfdio P rtela - Ma.rlucb 
Pinto - Nabor Junior- Ney Suassuna- Osmar Dias 
- Pedro Simon - Regina Assumpção - Renan Ca
lheiros- Roberto Requião - Romeu Tuma - Sebas
tião Rocha - Sérgio Machado - Vilson Kleinübing -
Waldeck Omelas. 

ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADt
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Jefferson Péres - José Eduardo Outra -
Lauro Campos- Marina Silva 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Votaram SIM 42 Srs. Senadores. Não houve votos 
contrários. 

Houve 07 abstenções. 
Total: 49 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
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O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca
bral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim" e não 
foi registrado por descuido meu. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- A 
Ata registrará o voto de V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Sobre a mesa parecer da Comissão Diretora, ofere
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário em exercfcio, Senador Nabo r Júnior. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 350, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo rf' 1 O, de 1996 (n• 170, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 1 O, de 1996 (n• 
170, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Com
panhia Catarinense de Rádio e Televisão para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Joinville, Estado de Santa 
Catarina. 

Sala de Reunião da Comissão, 25 de junho de 
1996. - Renan calheiros, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Levy Dias- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N° 350, DE 1996 

Faço saber que o' Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, ·item 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 
-- ~- .. -

Apro"ª o ato que renova a conces
são outorgada à campanhia catarinense 
de Rádio e Televisão para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Joinville, Estado 
de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato que se refere o Decre

to s/n2, de 30 de julho de 1992, que renova por quin
ze anos, a partir de 11 de agosto de 1991, a conces
são outorgada à Companhia Catarinense de Rádio e 
Televisão para eXplorar, sem direito de exclusMda-

de, serviço de radiodifusão de sons e imàgens (tele
visão) na cidade de Joinville, Estado de Santa cata
rina. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da ma
téria. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ;_ 
N2 21, DE 1996 Z 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 64, § 22, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do Regimen
to Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 21 , 
de 1996 (n• 176/95, na Cámara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à RADIOJORNAL DE AMAM
SAÍ L IDA. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de 
Amambaf, Estado de Mato Grosso do Sul. 
(Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

Com a palavra o Senador Ramez Te
bel para proferir parecer em substituição à 
Comissão de Educação. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sras Srs. Senadores 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n.• 21, de 1996 (n.• 176, de 
1995, na Cámara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Radiojornal de Amambaí 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Amambaf, Estado do 
Mato Grosso do Sul. .,. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 866, 
de 1994, o então Presidente da República submete 
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ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
de 13 de outubro de 1994, que renova concessão 
para exploração de canal de radiodffusão sonora, 
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
12 do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Radiojornal de Amambaí Ltda.: 

Nome do Sócio Cotjsta Cotas de Participação 
. Dionilda Nunes S. Carneiro Assis 170.000 
• Daniel Carneiro Assis 90.000 
. Horacy Nunes da Silva 80.000 
Total de Cotas 340.000 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática da Câmara dos Deputados, tendo re
cebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Wemer Wanderer, e aprovação unânime daquela 
Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos P'lla Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em v!sta que o exame da documentação 
que acompanha,"'ê PDL n• 21, de 1996, evidencia o 
cumprimento dãs. formalidades estabelecidas na Re
solução n.• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Radiojornal de Amambaí Ltda. atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à 
renovação da concessão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O parecer é favoráveL 

Completada a instrução da matéria, passa-se á 
sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A Presidência esclarece ao Plenálio que, de 
acordo com o art. 288, inciso IV, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para aprovação, do voto fa
vorável de 215 da composição da Casa, devendo a 
votação ser feita pelo processo eletrônico • 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PQ- O PFL 

recomenda o voto "sim", Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE) -

O PT recomenda o voto "abstenção", Sr. Presidente. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - O 

PSDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - O 

PMDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonío Vilela Filho) -

Os Srs. Senadores Já podem votar. 
(Procede-se à votação.) 
VOTAM SIM OS SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio Canos Magalhães
Artur da Távola - BeiJo Parga - Beni Veras - Ber
nardo Gabral - Canos Wilson - Coutinho Jorge - El
cio Alvares - Flaviano Mello - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -
Hugo· Napoleão - Humberto Lucena - [ris Rezende 
- João França - João Rocha - Joei de Hollanda -
Jonas Pinheiro - José Agripíno - José Alves - José 
Fogaça - Lucfdio Portella - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna- Osmar Dias -Regina Assumpção - Re
nan Calheiros - Roberto Requião - Romeu Tuma -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Vilson Kleinü
bing - Waldeck Omelas. 

VOTARAM NÃO OS SRS. SENADO
RES: 

Esperidião Amim - Fernando Bezerra - Marina 
Silva. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SE
NADORES: 

Benedita da Silva - Canos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Jefferson Peres - José Eduardo Outra -
Lauro Campos- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Votaram SIM 36 Srs. Senadores; e NÃO 03. 

Houve 07 abstenções. 
Total de votos: 46. 
Aprovado. 
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O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho)- A 
Presidência faz um apelo aos Srs. Senadores no 
sentido de que todos permaneçam em plenário, pois 
ainda haverá votação da indicação de quatro Srs. 
Embaixadores. · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPS-SC) - Sr. Pre
sidente, pediria a V. Ex' que consignasse o meu 
voto, uma vez que saiu cbm equívoco. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho) -A 
Ata registrará o voto de V. Ex'. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.) -
Sr. Presidente, votei "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho) -A 
Ata registrará, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho) -
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 351, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do projeto da lei De
creto Legislativo n" 21 da 1996 {n°176, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1996 (n• 
176, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Ra• 
diojomal de Amambal Lida, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Sala de Reuniões,· da Comissão 25 de junho 
de 1996. - Teôtonio VIlela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Eduardo SUpllcy - Levy 
Dias. 

ANEXO AO PA!'!ECER N° 351, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento lniemo, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Radiojornal de AmamiHif 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade da 
Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o De
creto stn•, de 13 de outubro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 11 de janeiro de 1992, a 
concessão outorgada à Radiojornal de Arnambal 
Lida., para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodffusão sonora em onda média na ci
dade de Amambal, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
da data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho) • 
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da ma
téria. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. • .. 

. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alh~) -
item 20: · 

sa) 

PARECER N• 334, DE 1996 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Pare
cer n• 334, de 1996, da Comissão de As
suntos Econômicos, sobre a Mensagem n• 
175, de 1996 (n• 453196, na origem), de 22 
de maio do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha da Se
nhora MARUSA VASCONCELOS FREIRE 
para exercer a função de Procuradora-Ge
ral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica-cADE. 

A matéria constante do item 20, da Or· 
. dern do Ola, da presente sessão, de acordo 

com o disposto no art. 383, alfneas g e h, do 
Regimento intemo, deve ser apreciada em 
St!ssão pública, procedendo-se à votação 
por escrutlnio secreto. 

Em discussão ó parecer, em turno único. (Pau-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. " 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, há nú

mero? 
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O SR·. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Na última votação, estavam presentes 46 Srs. Sena
dores. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - O 
PMDB vota "sim", Sr. Presidente. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães 

-Artur da Távola - Bello Parga- Benedita da Sil
va - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Wilson -Coutinho Jorge - Eduardo 
Suplicy - Élcio Alvares - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Perei
ra - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gei"Son Cama
ta - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Re
zende -Jefferson Peres- João França -João Ro
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José 
Agripino - José Alves - José Eduardo Outra -
José Fogaça - Júlio Campos - Lauro Campos -
Lucídio Portella - Marina Silva - Marluce Pinto -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Pe
dro Simon - Regina Assumpção ·- Renan Calhei
ros - Roberto Requião - Romeu Tuma - Sebas
tião Rocha - Sérgio Machado - Vilron Kleinubing 
- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotcnio Vilela Rlho) -
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

A Mesa iná proceder à apuração. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Votaram SIM 47 Srs. Senadores, e Não 01. 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 48. .· · 

A Presidência comunicaná ao Senhor Presiden
te da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE .(Teoto~io Vilela Filho) -
As Mensagens n•a 15!j, .159, 170 e 179, de 1996, 
nos termos do p(irágrafo únicci do ait 3sa· do Regi
mento lntemo;."ifuverão ser. apreciadas enn sessão 
secreta 

Solicito aos Srs. funcionários as providências 
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositi
vo regimental. 

São os seguintes os itens apreciados em 
sessão secreta: 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 158, de 
1996 (n• 352, de 25.04.96, na origem), submetendo 
à apreciação do Senado Federal o nome do Sr. Ar-

naldo Carnlho, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à União de Myanmar. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 159, de 
1996 (n• 358, na origem), submetendo à apreciação 
do Senado Federal o nome do Sr. Arnaldo Carrilho, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para, cumulativamente com o cargo de Embai
xador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino do 
Camboja. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 170, de 
1996 (n• 435, de 1996, na origem), submetendo à 
apreciação do Senado Federal o nome do Sr. Cláu
dio Sotero Caio, Ministro de Primeira Classe, do 
Quadro Especial, da Carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re· 
pública do Panamá 

- Parecer da Comissão de Relações EXteriores 
e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 179, de 
1996 (n• 495, de 1996, na origem), submetendo à 
apreciação do Senado Federal o nome do Sr. Luiz 
Jorge Rangei De Castro, Ministro De Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da Tuní
sia. 

. (A sessão transforma-se em secreta às 
18h27min. e volta a ser pública às 1Bh38min. ) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- A 
sessão volta a ser pública. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, redação final que sená lida pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Jú
nior. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 352, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n• 139, de 1995 (n• 4.555, de 
1994, na Casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n" 139, de 1995 (n• 
4.555, de 1994, na Casa de Origem), que dispõe so
bre o piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas 
e dá outras providências. 
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Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho 
de 1996. - José Sarney, Presidente - Odacir Sao
res, Relator- Levy Dias - Renan calheiros. 

ANEXO AO PARECER N° 352, DE 1996 

Dispõe sobre o piso salarial de mé
dicos e cirurgiões-dentistas e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O piso salarial dos profissionais médicos 

e cirurgiões-dentistas de que trata a Lei n• 3.999, de 
15 de dezembro de 1961, é de R$1.337,32 (um mil, 
trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos). 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial os arts. 70, 12 e 13 da Lei n• 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O 
parecer vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Jú
nior. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N°628, DE 1996 

Senhor Presidenta, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. 

requeiro a dispensa de publicação, para imediaíã. 
discussão e votação, da redação final do projeto de 
Lei da Câmara n• 139,. de 1995 (n• 4.555/94, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o piso salarial de 
médicos e cirurgiões-dentistas e dá outras providên
cias. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1996. -
José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • 
Aprovado o requerimento passa-se a imediata apre
ciação da Redação final. 

Em discussão ~ação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a rectação final, o projeto vai à san

ção. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 

622, de 1996, de urgência, lido no Expediente, para 
o Ofício S-61/96. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se relere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, II, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Flaviano Melo 
e Carlos Bezerra e José lgnácio Ferreira enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB·SC) • Sr. 

Presidente; Sr"s e Srs. Senadores, todas as ci
dades têm os seus símbolos, erguidos peta f!lão 
do homem, que passam a se integrar à paisa
gem natural e a participar do seu dia-a-dia 6-.da 
sua história. Atravessando os anos e as geràçõ
es, essas obras levam adiante a mensagem 'da
queles que as construfram e de todos aqueles 
que ao seu redor viveram. Ao contemplá-las, as 
populações locais sentem-se parte de uma co
munidade mais ampla, que vem de longe no tem
po, e tecem seus sonhos e projetes de um futuro 
ainda mais grandioso. 

Algumas cidades têm um símbolo que com 
elas passa a se identificar de modo muito especial. 

O símbolo da cidade de Rorianópolis é a ponte 
HercJlio Luz. Ponte que primeiro a ligou ao continen
te. Ponte que com suas ousadas estruturas metáli· 
cas passou a compor o mais conhecido cartão post
al da cidade. Ponte sem a qual Florianópoiis, a anti
ga Nossa Senhora do Desterro, teria deixado de ser 
a capital do estado, dadas as dificuldades então 
existentes de acesso à ilha. Ponte contra a qual mui
tos se levantaram, argumentando que sua constru
ção sairia muito cara, que bem mais fácil seria trans
feri r a capital. 

Venceu o espfrito empreendedor e progressista 
do governador Hercmo Luz. Venceram todos os ca
tarinenses, que mantiveram como capital a cidade 
insular, uma das mais belas do país. A ponte foi 
construída. As pessoas, os veículos e o desenvolvi
mento económico passaram a atravessá-la, da ilha 
para o continente, do continen!f. para a ilha. Os anos 
transcorreram e a ponte resistiu, com suas estrutu
ras que desafiavam o ar e o mar, permanecendo, 
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por meio século, como o único meio terrestre de li
gação para Florianopólis. 

A Ponte Hercmo Luz ainda resiste, mas, desde 
1982, não mais aberta ao tráfego de automóveis. O 
desgasta e a corrosão da estrutura metálica já eram 
acentuados, comprometendo a segurança da traves
sia. Em 1991, após ser reaberta por três anos para a 
utilização por pedestres e veículos leves, ela foi defi
nitivamente interditada. A ponte ainda está lá, marco 
inconstestável na paisagem da ilha, para o qual se 
voltam os olhares dos seus habitentes e dos turistas. 
Mas pode ruir a qualquer momento. O que seria do 
Rio de Janeiro se desabasse morro abaixo o Cristo 
Redentor? Quem já imaginou Paris sem a Torre Eif
fel? 

Voltemos ao tempo em que a construção da 
ponte, atendendo a antiga reivindicação popular, ini
cia-se. Corre o ano de 1922, mesma época em que 
se realiza a Semana de Arte Modema, em São Pau
lo ano do centenário de nossa independência e ex
tremamente significativo para a renovação das men
talidades no País. 

A fim de viabilizar o vultoso empreendimento, 
Hercmo Luz precisou recorrer a um empréstimo ex
temo e contratar firmas de engenharia americanas, 
que a projetaram com uma técnica então inovadora. 
Apesar de construída em apenas quatro anos, o seu 
idealizador não pôde vê-la pronta, tendo morrido 
pouco mais de um ano antes da inauguração, que 
veio a ocorrer a 13 de maio de 1926. Em lugar de 
Ponte da Independência, como pretendia batizar-lhe 
o governador, o nome da ponte não pôde ser outro 
que não o seu próprio. · 

Temos, o povo catarinense, alguns .fortes moti
vos para preservar a Ponte Hercnio Luz. Ela consti
tui um marco histórico para a engenharia civil, sendo 
a única ponte com estrutura metálica-pênsil do seu 
tipo que permanece em pé em todo o mundo. A pu
reza plástica de suas linhas conjugou-se maravilho
samente à paisagem, passando a constituir um im
portante atrativ~a cidade, que tem no turismo sua 
principal fonte de renda. Aliás, não apenas a ponte, 
mas todo o conjunto arquitetônico que ela forma 
com o entorno insular, onde há edificações tomba
das de diversas épocas, se reveste de grande im
portância histórica e potencial turístico. Há previsõ
es, também, de que com sua reabertura para o trân
sito, vinte por cento do tráfego total das duas outras 
pontes para ela se dirija 

Podemos, portanto, imaginar o prejuízo causa
do à nossa capttal se deixarmos cair a Ponte Hercí
lio Luz. Sem sua recuperação, precisaremos, mais 

cedo ou mais tarde, construir outra ponte para dar 
vazão ao tráfego. E então, já terão perdido o turismo 
e o Patrimônio Nacional uma obra de imensa impor
tância histórica, estética e paisagística. 

Acima de tudo, teremos perdido algo cujo valor 
é dilícil estimar. Ficaremos mais pobres por dentro. 
Uma parte de nosso orgulho de catarinenses terá 
ido junto com a ponte, para o fundo do mar. Mas 
isso não há de acontecer. 

Por essas razões, Sr"s e Srs. Senadores, o 
povo de Florianópolis e de Santa Catarina tem se 
mobilizado para salvar a ponte. Reunido no Fórum 
Pró-Restauração da Ponte Hercmo Luz, reivindica o 
seu tombamento como património nacional e a sua 
completa recuperação, que foi orçada em 32 milhõ
es de reais. Por ocasião da comemoração dos 70 
anos da ponte, no úHimo 13 de maio, os mais diver
sos setores da sociedade, incluindo os veículos co
municativos, passaram a se engajar na campanha, 
tendo sido realizado um cuHo ecumênico em prol da 
restauração. 

Entretanto, nessa data tão significativa não 
pôde ser comemorado o tombamento da h.istórica 
ponte. O processo que tramita no Instituto do Pa
trimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN foi 
sobrestado, tendo em vista o parecer que, apesar 
de enfatizar a importância do bem, considerou pru
dente condicionar o seu tombamento à prévia res
tauração. Com todo o respeito à prudência dos 
eminentes conselheiros que aprovaram o parecer, 
ocorre-me que o caminho deveria ser antes o in
verso. Pois se deixarmos de tombar um bem com 
receio de que ele venha a tombar por si próprio, 
de que serviria o tombamento? Se não é para sal
var um bem, de alto valor patrimonial, do perigo de 
sua destruição ou de sua descaracterização, para 
quê tombá-lo? 

Evidentemente, sabemos que nem o IPHAN 
nem o Ministério da Cultura possuem as verbas ne
cessárias para a restauração. Sabemos que a im
portância da ponte, além de advir de seu inestimável 
valor histórico e cultural, é também de natureza eco
nõmica e social. Por suas características de enge
nharia únicas no mundo, o interesse em sua preser
vação transcende as fronteiras brasileiras. As verbas 
necessárias para isso não são insignificantes, mas 
foram ainda maiores as utilizadas na sua construção 
e não houve desãnimo diante das dificuldades em 
obtê-las. 

Por isso, Sr. Presidente, tenho procurado sen
sibilizar o Presidente Fernando Henrique Cerdoso e 
o Ministro Antônio Kandir para que seja destinado 
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crédito suplementar do Orçamento Geral da União a 
fim de realizar obra tão imprescindível e urgente. 
Não podemos continuar a oorrer o risco de ver desa
parecer esse valioso patri mônio de todo o povo bra
sileiro. O Governo Estadual acaba de iniciar licitação 
que visa a proporcionar a manutenção da Ponte 
Hercmo Luz e de oiJ!JaS pontes de Santa Catarina. 
Essa manutenção, enlretanto, é oomo o tratamel)to 
que se dá a um doenle terminal, enquanto se aguar
da o pior. Algo além disso está realmente acima das 
possibilidades do Golfemo do Estado. 

O tempo de agir é agora, pois depois só haverá 
tempo para recordar e lamentar. Dada. a alta rele
vância da Ponte He!dlio Luz e a carência de recur
sos estaduais, entendo que se faz imprescindível a 
ação decidida do Governo Federal, para o bem de 
Santa Catarina e do Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. FLAVJANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Sls. Senadores, não é novidade 
para ninguém o fato de ser calamitosa a sttuação da 
saúde pública no Brasil, sobremodo em tudo o que 
se refere ao atendimento às parcelas mais pobres 
da população. Casos como o das mortes por intoxi
cação nas máquinas de hemodiálise, em Caruaru 
(Pernambuco), de causas já conhecidas mas ainda 
não sanadas, por exemplo, causam pasmo e indig
nação até fora do País. Nenhuma alegação de !alta 
de recursos cabe quando a incúria pelo bem-estar 
público e o desprezo pela vida alheia estão entre as 
fontes principais desses verdadeiros crimes conti
nuados. 

Concedamos, porém, como desculpa, Senho
ras e Senhores Senadores, o fato de que a penúria 
de verbas, resultante da falência do Estado, vem de
pauperando nossos sistemas de ação social, como 
os das áreas da educação e da saúde, de tal modo 
que nossos hospitais não curem e nossos ambulató
rios não atendam, assim oomo nossas escolas, re
conhecidamente, rião. . ensinam satisfatoriamente. 
Mesmo assim, meS!!IO acenando-se o abendono à 
própria sorte dos qile adoecem, esquecida a medici
na curativa, fica sem qualquer possibilidade de justi
ficação a .desfdia para com a medicina preventiva, 
muito mais barata e de alcance social muito maior. 

Diante disso, é preocupante a notícia publicada 
pela revista "Veja", da primeira semana do mês de 
abril, segundo a qual milhares de brasileiros teriam 
passado o ano de 1995 quase inteiro sem o impor
tantíssimo suprimet*) de iodo, tradicionalmente adi
cionado ao sal de cozinha. Tudo isso paradoxalmen
te porque, seguindo urna recomendação da Organi-

zação Mundial da Saúde e preocupado com a efeti
va iodação do sal consumido pelo povo, o Governo 
tomou obrigação legal do Ministério da Saúde o for
necimento do iodato de potássio a todas as salinei
ras do País. 

Tornada a compra pelo Governo uma exigên
cia da lei, foi preciso abrir uma licitação internacional 
para a aquisição regular da substância, mas a em
presa que anteriormente fornecia entrou na Justiça e 
suspendeu a concorrência. O problema foi que o 
processo fioou estacionado por vários meses e o 
iodo não foi fornecido. 

Certamente deve ser do conhecimento das Se
nhoras e Senhores Senadores, mas não custa lem
brar os malefícios da falta de iodo no organismo. O 
mais conhecido é o bócio, popularmente chamado 
de "papo" pela aparência decorrente do inchaço da 
glândula tireóide, endêmico por décadas nas regiões 
distantes do mar. Mas a falta de iodo é também res
ponsável por dificuldades de atenção e raciocín,io e 
por apatia crônica. 

Ainda há mais, Sr"s e Srs. Senadores, e mais 
grave: a falta de iodo na dieta de mulheres grávidas 
e na alimentação perinatal do bebê pode levar as 
crianças a uma doença mental irreversível, chamada 
cretinismo. 

Cálculos talvez um tanto alamnistas, divulgados 
no meio médico, estimam que mais de duzentas mil 
crianças nascidas no último ano podem ter sido atin
gidas. Mesmo que o número seja muito menor, não 
se pode fugir ao prejuízo de vidas e capital oumano 
que isso representa. 

É verdade que as três maiores empresas sali
neiras do BraSil, responsáveis por sessenta por cen
to do abastecimento, garantem haver obtido o lodo 
por conta própria e mantido os teores necessários 
em seus produtos. Análises feitas em Pernambuco, 
porém, mostram que apenas duas delas haviam 
realmente mantido as quantidades legais de iodo no 
sal. · 

Sério mesmo é que, "para variar", são as 
comunidades mais desinformadas e carentes 
aquelas supridas pelo sal das m·ais de duzentas 
salineiras, responsáveis pelos outros· quarenta 
por cento do mercado, que venderam seu produ
to sem iodo. 

Desde fevereiro. de 1996, segundo o semaná
rio, o problema jurídico foi resoMdo e a distribuição 
das primeiras ·trinta e cinco toneladas de iodato de 
potássio já começou. O probl~a moral, no entanto, 
continua de pé, uma vez que a população não foi in
formada sobre o problema. 
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O Ministro da Saúde, Adib Jatene, questionado 
sobre o silêncio governamental a respeito do assun
to, declarou não haver vantagem em se notificar a 
população sobre um problema em que ela não pode 
influir. Penso, ao contrário, que o direito à informa
ção é um dos fundamentos da democracia e do Es
tado Moderno, sobretudo se essa informação é so
bre a saúde de cada cidadão. 

De qualquer forma, o problema já está forma· 
do. Quero apenas deixar claro que considero de in· 
teira responsabilidade do Governo, quaisquer pro-· 
blemas mais graves da saúde pública que venham 
ocorrer em virtude desse incidente. 

Muito obrigado! 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB·M'D • Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o quadro deplo
rável da educação brasileira acaba de receber uma 
confirmação objetiva, concreta, de seu fracasso. Es
tão saindo os primeiros rasuRados do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica SAEB que, se já 
eram os esperados, não deixam de assustar e depri· 
mir a todos quantos se preocupam com o futuro do 
Pais. 

A grandiloqüência dos dados já tabulados fala 
por si: nossos estudantes da primeira série do ensi
no fundamental (primeiro grau), à terceira do segun· 
do grau em sua grande maioria, apresentam reduzi
da habilidade de leitura e acentuada dificuldade no 
aprendizado da Matemática. 

Para que se tenha idéia da dimensão do pro
blema, basta observar alguns números extraidos da 
avaliação, que envolveu algo em tomo de noventa e 
quatro mil alunos, de duas mil, trezentas e trinta e 
três escolas públicas e de quinhentas e cinqüenta 
particulares, espalhadas pelas vinte e sete unidades 
da Federação. Na média geral de acertos, o Distrito 
Federal vem em primeiro lugar, oom cinqüenta e um 
virgula oito por cento, em último, o Maranhão, com 
trinta e oito poi cento. Em termos nacionais, a média 
ficou em quarerita e três por cento. 

Numa nriíJuágem fria e sem rodeios, Senhor 
Presidente, isso significa dizer que, de ca!la cem 
alunos brasileiros cursando a eduCação . bésica, 
cinqüenta e sete não lograram a nota minimal 

Ao se detalhar un:~ pouco o trabalho, ·as infor
mações tomam-se ainda mais preocupantes. Veja
mos: em Português (compreensão de leitura), o 
percentual de acertos, no primeiro grau, .foi de ses
senta e três na oitava série e de cinqüenta virgula 
seis na terceira. No segundo grau, o indica foi de 
quarenta e três virgula quatro por cento na segun· 

da série e na terceira, de sessenta e um virgula dois 
porcento. 

Muito mais dramática foi a performance de 
nossos estudantes em relação à Matemática. Acer
tar<~m as questões propostas no ensino fundamen
tal, quarenta e um virgula um por cento dos alunos 
da oitava série e apenas trinta e oito virgula três por 
cento da terceira. Já no segundo grau o resultado foi 
bem mais doloroso: o percentual de acertos na ter
ceira série foi de trinta e três virgula sete e, na se
gunda, o índice caiu para inacreditáveis vinte e dois 
vírgula dois. 

Em minha região, o Centro-Oeste, o panorama 
não se alterou. Particularmente, deploro o fato de 
Mato Grosso ter ficado abaixo da média nacional. 
Com trinta e nove vírgula cinco pontos percentuais, 
o Estado último em rendimento escolar na região, 
razoavelmente abaixo de Goiás e Mato Grosso do 
Sul e muito distanciado do Distrito Federal. 

O Brasil não pode mais conviver com tal situa
ção. As necessidades advindas do desenvolvimento 
económico e as exigências de uma ordem democrá
tica, de uma sociedade quê aspira à plenà cidada
nia, não admitem um sistema educacional tão caóti
co como o que temos. 

Faz-se urgentemente necessária uma aliança 
entre Estado e sociedade, capaz de reverter o ina
ceitável quadro da educação brasileira; um verdadei
ro pacto nacional, em que a demagogia e os interes
ses subalternos cedam lugar à decisão de fazer o 
melhor, oom competência e vontade. 

Nesse sentido, apelo ao Governo de meu Esta
do e aos Prefeitos Municipais para que assumam 
suas responsabnidades, com presteza e eficiência, 
sob pena de cometerem crime de lesa-cidadania, o 
que a História jamais perdoará. 

Que se faça da educação prioridade verda
deira, traduzida em ações e resultados. T ante ou 
mais do que ocorre em todo o Pafs, à população 
de Mato Grosso repugna a retórica vazia, oca, 
desprovida de conteúdo e desvinculada das atitu
. des. Chega! Que se elimine a distãncia entre in
tenção e ge:;to! 

Como . Senador da República, especialmente 
na condição de Relator-Geral do Orçamento Geral 
da União para o exercfcio de 1997, assumo o com
promisso de empreender o melhor de meus esforços 
para conrigir o crónico problema da escassez de re
cursos. Ademais, estarei ao lado daqueles que se 
preocupam não apenas oom a necessária ampliação 
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das fontes de financiamento para o sistema de edu
cação pública mas, também, com a correta e ade
quada aplicação desses recursos. 

Que não haja subterfúgios, por parte tanto do 
Governo Federal quanto do Governo dos Estados e 
dos Municípios na aplicação dos percentuais desti
nados constitucionalmente à educação! Para tanto, 
que sejam aprimorados os mecanismos legais de 
acompanhamento e controle. Que o Legislativo, des
de a esfera federai até a municipal, não se omita de 
sua ação fiscalizadora. Mas, sobretudo, que a comu
nidade participe ativamente do processo educativo, 
acompanhando, propondo e cobrando soluções! 

Não vislumbro outra maneira para que o Brasil 
supere o degradante estágio de seu sistema educa
cional hoje vigente, fruto do descaso, da incúria e da 
insensibilidade de muitas décadas. 

Ainda há tempo, se começarmos agora_ 

Muito obrigado! 
O SR- JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-SP) 

- Sr. Presidente, St"s e Srs_ Senadores, com pesar
e mais do que pesar -, com justificado sentimento 
de indignação, quero denunciar a esta Casa um pro
cesso de sucateamento que está sendo colocado 
em marcha contra uma das mais respeitadas insti
tuições deste País, a nossa Polícia Federal. Ope-. 
rando com recursos financeiros ínfimos, com sua 
frota de veículos paralisada por falta de manuten
ção, com os prédios que abrigam seus inúmeros 
departamentos condenados por risco de desaba
mento, com seus laboratórios técnicos fechados 
por falta de verbas e permanentemente pressiona
da por seus inúmeros credores, a Polícia Federal, 
hoje, nem de longe lembra aquele organismo poli
cial imaginativo e competente que, através de téc
nicas modernas de investigação científica transfor
mou-se num exemplo marcante de combate à cor
rupção e de garantia da inviolabilidade do patrimó
nio público. 

Num momen{o~ Senhor Presidente, Senhores 
Senadores e Senhórãs Senadoras, em que as naçõ
es desenvolvidas e responsáveis aparelham seus 
organismos policiais para o combate ao tráfico de 
drogas e de armamentos ilegais, é profundamente 
lamentável que o Brasil enverede pela contramão da 
história, relegando à inanição uma de suas mais sig
nificativas instituiçõeS- Em nome de uma polftica de 
contenção de gastos, ainda não convenientemente 
explicada, o Governo corta verbas no presente e se 
arrisca a submeter-se no futuro às quadrilhas organi
zadas que, sem a presença da Polícia Federal nos 

seus calcanhares, poderão perfeitamente assumir o 
controle informal deste País. 

A crise que se abate sobre a Polícia Federal 
é de âmbito nacional, mas prefiro regionalizar o 
tema em discussão, por ter em minhas mãos infor
mações concretas sobre as dificuldades enfrenta
das pelo organismo. O quadro apresentado pela 
Polícia Federal no Espírito Santo é de caos abso
luto, não por culpa dos policiais ali baseados, mas 
pelo descaso com que o Governo Federal passou 
a encarar as suas atividades. Pelos relatórios que 
foram encaminhados, não estaria cometendo ne
nhuma imprudência se dissesse que no Espírito 
Santo, a atuação da Polícia Federal está compro
metida em cerca de 70%. 

Para que se tenha uma pálida imagem da si
tuação de penúria em que se encontra a institui
ção, diria apenas que o prédio que sedia a Supe
rintendência Regional da Polícia Federal passou 
por oito vistorias ao longo dos últimos seis af\OS -
realizadas pelo Corpo de Bombeiros, Secretaria 
Municipal de Obras, Departamento Regional de 
Trabalho - e em todas elas foi condenado, ~üge
rindo-se sua total interdição por apresentar risco 
de vida para quem ali trabalha ou para quem procu
ra pelos serviços da instituição_ 

Diante do realismo dos laudos técnicos, a Ad
ministração da Polícia Federal, sabiamente, des
membrou as atividades da Superintendência em três 
outros imóveis, mantendo alguns serviços que pres
cindiam da presença do público, no prédio anterior
mente condenado. No entanto, devido à falta de pa
gamento de um desses imóveis, viu-se a insmuição 
na contingência de retornar ao antigo prédio, que 
teve a sua interdição reconhecida pelo Poder Judi
ciário. 

No seu desvario de cortes orçamentários, a 
burocracia federal está promovendo a dissolução 
da Polícia Federal no Espír~o Santo. O crime or
ganizado não conseguiria fazer melhor. A dilapida
ção do património da instituição tem sido de tal 
maneira violento que, hoje, a PF do Estado conta 
apenas com quatro 'viaturas em condições razoá
veis de trabalho e, mesmo assim, porque os fun
cionários do órgão assumiram as despesas de 
conservação. 

Ora, Senhor Presidente, Senhores Senadores 
e Senhoras Senadoras, como poderíamos exigir efi
ciência desses dedicados mendigos da Lei? Como 
enfrentar metralhadoras de ll"1ti ma geração ·com re
vólveres obsoletos, quase todos providos de muni
ção inadequada? Como perseguir traficantes monta-
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dos em veículos envenenados com calhambeques 
caindo aos pedaços? Como descobrir entorpecen
tes, se os cães !arejadores de drogas foram devolvi
dos ao canil central de Brasma, devido a falta de ins
talações para sua guarda e verba para sua manu
tenção? Os policiais federais sediados no Espírito 
Santo continuam a dar edificantes exemplos de de
dicação à instituição e de respeito ao primado da 
Lei, mas é humanamente impossível pedir-se mais a 
eles. 

Diante do exposto, Senhor Presidente, Senho
res Senadores e Senhoras Senadoras, faço um dra
mático apelo ao Governo Federal no sentido de que 

reexamine, com a urgência que o assunto requer, as 
suas prioridades orçamentárias e socorra a Polícia 
Federal antes que ela acabe. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, marcando a sessão extraordiná
ria anteriormente convocada para as 18h30min, de 
hoje destinada a votação de requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 

Ata da 1ª Reunião, em 25 de junho de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. Teotonio Vilela Filho. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-BE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhã
es- Artur da Távola- Bello Parga- Benedita da 
Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Garlos Wilson - Coutinho Jorge- Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin -Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo· Melo - Gerson Camata -
Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão- Humberto Lucena
Íris Rezende - Jefferson Peres -João França -
João Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro 
- José Agripino - José Alves - José Bianco -
José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira -
José Fogaça -·José lgnácio Ferreira- José Ro
berto Arruda ~,José Sarney - Júlio Campos -
Júnia Marise - Laura Campos - Levy Dias- Lu
oídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva -
Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Simon -
Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebas
tião Rocha - Sérgio Machado - Teotonio Vilela 
Filho - Vilson Kleinübing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) 
A lista de presença acusa o comparecimento de 
66 Srs. Senadores. Entretanto, não há, em ple
nário, o quorum regimental para abertura da 
sessão. 

Nos termos do § 2• do art. 155 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a mesa 
será despachado pela Presidência, independente
mente da leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente, de
signando para a sessão ordinária de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

As14h30mim 

RNAUDADc DA SESSÃO 

Comparecimento do Senhor Ministro da Admi
nistração e Reforma do Estado, às 15 horas, para 
prestar esclarecimentos sobre a política de reajuste 
salarial dos seiVidores públicos civis e mmares e so
bre o projeto de refomna administrativa do Estado, 
nos termos dos requerimentos n•s 41 e 485, de 
1996, da Senadora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 18h50 min.) 
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EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDÊNCIA 

Propostas de Emenda à Constituição: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 29, DE 1996 
Di mova ndaçlo a dbpo.lth'o. da 

Comdroiçlo Fed.e"!'L 

As Mesas da ckwa t~ot Deputados c do Scn.do Fcdcnl. 
no,: termos do art. 60 da C~ Fedem~, p!Olllulpm. a sezuime EmeDda ao tt::xtD 
~tucioc.al.: 

Art.t•.o tr, c1o A:t. s1 daConstituiçlo Fedec.l. ~· 
vigonr cem a squinte ml.tçlo: 

. ..,.,,,~,~:::::::::::::::::::: fi". 
31• A. sus4o legUlottw:J: 

1-n.Ja .ru6 brmrowrp~M sem~~~
prr:fd.M ld &e dlntrlzu ort;f.111f1Mfri4r; 

a- ~.&Jnrd ,_,.,.-a~ dtJ 
Jlf'Ofml df fd Oi ÇdliWlltiÍI la I'DIUIJI(. jfazntlo 
:10brt::l4dll. para w. ftm. a tnJmiltJt;iSD fX toda c 
qualtpw J'f'Oposi#D .,. a1rlbal - c- • 
COIIJTUMI Nadtvrol. .. 

Art. r. Aaaça-e~. apM o ct1pW do Azt. 62 da 
Comtitniçlo Fodenl. o ~ paigr.to.. I'"" ade • o pmanfo áaic:o do 
mesmo~I:Mr. 

"h1.62---------
J r• .4 1~ prnUt4110 Ct1plll rJatw antp 
JdJ M opllca dr matirlar M f1W tra1t1 o f [• do 
1ft 61. .a c:açdOdo ptYriJto 111!11 i J•áohf. 161 ... 

Art.J-.0 11•do 1ut. 99daCo~ Fodenl,.puaa 
'lliiorW c:oma quiDI:c ~ 

......... ________ _ 
§ 1• <h lribwtab dahonrrJo ma ~ 
()f'ftZlfiOitárl&J d6IID'IJ dozlhrrJiu UI~ rtG 

ldMdinlrt:a~'" 

Alt. -4". O inebo I ~ o § t•, do Art. 165 da Coostitufçlo 
Fedcnl. pas:sam a vigotar ccm. a squinrc n:daçlo:: 

"Att./65. ----------

Art. ~O§ r. do A:t. 165 da Constituic;lo Fedcnl. pa-. 
a vigorar com a seguinte~ -

"h</1~~~·~:::::::::::::::::: -jJ•-

tr Atdrü~~ 
orlurtl:ft a ~ • a ~ d4 ld 
~ -- • .. SJJIIS aiuroçiJta. 
dd4lJ_,j (18 -- da ~ pfibllo:t 
frdnal. atf-.f 11. ~ ~ • for
~ lJ t/upiull para o avcfdtl ~ 
~ arabct.r:.lldo 1M IIMJJG d. fiUtal' ti. 
coda Pod#r e ria Ml1flsd:rl6 Público t/4 Utd6o «. 
ablrd.1. a polftfat d. aplkrJf;40 dcg agfw::ltD 
~lnDDjfdaútitfo,.,. .. 

Art. fi'. O J 3•, do Alt. 165 C ~omtitaiçlo Fcdcal. pu~a 
.;.orw.ccma-"'· .. ~ 

Fedcnl. 

"Art. !6J. ----------
§ r o Podu Eur:tdillo publicaTâ. na fo11rfll • 
pufodiada# pnvistas rm {el. núu6rlo resumido 
da errcw;&l o~ntârla. M 

Art. -r. O inc:isco Ido§ '1' dom. 16S passa a vigorar com 

"1· dispcN' sobr. o ~reicfo .ft~iro. a Ylglttt:f4 
o: prazo:. a dabortf#o. a e:ucw;&l • ll 
~ d6 plano ptUI'Wmllll. diZ ld tú 

dirrrri:~ orçanu:ntárias e diZ lei orçl111U11tárla 

"""'"'' 
M 8". Ex.cltl1-$e o § SO, do Art. 166 da Comtin.tiçlo 

Alt. 9'". Acresça-se, ao M 167 da ConstituiçJo Fedem!. 
após o § t•, o seguinte parigrafo, ren~se os dc:mais: 

~§ 1• A progrmtWçdt:J constante diz ld 
orçam~rt16ruz. nlaJiva Os d~:rll.f de CfJlJital. 
ndo pod~ni rer a sua atcuçi!o retardada ou 
illterrorrrptdtt srm privitJ lZIIlOrlza#D 
lqblativll." 

JUSTIFICAÇÃO 

Apóa :slgnificrivo parloda de quase oita anos sob ,a êgide . 
d\11 ConstitU~ do 1988 8, a ~peito dos ap&rfelçoamerto:s incorpOrados 
durante o proceasa revislonal de 1993, urge avllnçar ainda mais. da tal sarte 
que a naç;Ao tenha, 11 reger-lhe era destinos, wn texto eonstiEucional 
verdad$iramente t. altura du múltiplas 8 complexa ralaçOes que o cctldíana 
faz aliam. 

Delntnt era terna& que Mtla a demandar amplos e substaneiaia 
melhorwnento8 dostacarn-u, pelo abnce e magnitude de seus l!lteitos. a 
qui!IStOitS relatlvas aos sistema da planefamento e orç:arnento públlcc. 

Ou\Jt'ldo o Congresao Constituinte re:.. inserir na carta Magna oe; 
dispositivoll que tratam do plana plurlanual (PPA) o da lei de dlretrizea 
orçamentirias (LOO), • mtençaa que norteou tal iniciativa nao foi outra senao • 
Je aprofundar o grau de participaçlo o de c»-rMponsabilidado do Congres.o 
Nacional. nos proceuoa de alocaçlo de rect~rsos públicos e de de:f .. llçlo das 
priaridadea naclanaiL Ao mesmo tempO, procurou can:salidw a funçlo de 
planejamenta, mn especW aqueW do m6dio a lango prazo, preocupaçla Mia 
cristlliudll no art. 195. § 7"', que dl!ltl!lrminau :a compatib~izaÇIO dos 
orçamento& com o plano plur1anu& 

Do Igual rorm., os episócl~ quo desaguaram na CPI da 
orçamento ainda estia bem presentes na memória da saciedade bi'2Sileir\l, 
quo espera do. seus govemantM o deste Congre:sao açOes firmes e canc:mtu 
·no sentido de evitar a l'!llpetiçâa de tiO !rism capitulo do nossa história polltiea. 

Aa lacunas e imperfeiçOes do texto ccnst!tUCional tAm dado causa 
a distorçOos e falh:as do variada ordem no processo orçarnento\ria, dentre u 
quai& salientamoa:. · 

-a exigOidade dos prazos de tramitaçao, no Congresso Nacional, das matêrias 
que tratam dos orçamentos, difictJitando a ampla partlc!paça.o congressualo de 
satores da saciedade interessados na sua discussao. além do tumultuar a 
regular gestao da coisa póblk::a pela ausência de orçamento apr.,vado; 

• a definlçao vaga e imprecisa dos lnstrurmmtos normativos, caso do plano 
p!urianual e da lei de diretrizes orçamentárias, dando margem a projetas de lei 
distantes da realidade, sem compromisso cem a que:s!04MI nacionais, o 
destituldos de eonteüdo objetivo verificivela postllriori; 

• a prâtica, juridicamente questionãvel, do uso de medidas provisórias para 
legislar sobre matéria financeiro-orçamentária, atos da diflcil rever.saa gerando 
fatos consumados. subtraindo ao Poder legislativo suas prerrogativas 
constitucionais -, 

• o usual contlngenciamento da execuçao orçamentkia sob pretextos vários e 
clitérios nunca esclarecidos, prá'tica inaceitável e desprovida do 
fundamentaçaa legal, que retira a eficãcia das nonnas orçamentárias; 
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- a posslbirlclade do I!IIWio de propo$tas de atteraçao, ainda na fase da sua. 
apreciaçao, sob variados pret&xtos. contribuindo para tumultuar o processo e 
dificultar ainda mais o execclcio das prermgatfvali do legislativo: 

Tal quadro institudonal tem ensejada distorç6es no processo, 
como o demonstram suortS3ivos atmsos na ap~ação das propostas de 
orçamento anual dos Ultlmos seta anos, visto que apenas a de 1995 logrou 
ser aprovada antes do final do l!lxsrcl"clo an1l!lrior. · 

Assim. visolndo solucionar MS&a qumoes, e tomar pleno o 
exen::rcio das prerrogativas con!;lressuais de participar da elaboração • 
ftscalizllçlo do pnx:esso orçamenttrio, propomos que: 

a) a sesdo tegQ!riva nlo ~· ancenada antes de ;apreciada a lei 
orçamentárill anual, objetiVando sinalizar IKlS diversos ateras envolvidos no 
proc:asac.a necessidade de imprimir disciplina no cumprimento do cronograma 
de trabalho; 

b) o plano plurianual associe mtJ(as !'lsicu a l'ec:UlSCW e 1onfM de 
ftnanc:iamento, danQo.lho ex~o e eliminando a SUII atua1 roupagem 
de men1 carta de~ 

c) ;li exc:oçiO da expediçlo do aitditOII extraordiM:rto., a matérill ~· 
nao poderá ser mais objeto de medicfat; ~. criando condit;ao para uma 
maior partic:ipaÇI.o legislativa no proceuo orçarnent3rio: 

d) o Poder Judieiirio di!Mtl'i elablnr SUII pi'CI)OSW dentro de partmetros 
Iludes na LDO, objettvando harmonizar os limites do gasto~; do QC!a Poder; 

e) a LOO detalhe as metas, estabeleça os parâmetros gerais do orçamento. 
fixe~ os limites de gastos de cada Poder e estime. de fotma agregad:a, a receita 
e fixe a despesa, tomando-o um instrumento efetivo de !igaçao entrll!t o PPA e a 
LOA; 

f) a lei complementar disciplinadora da materla orçamerttárla também oriente a 
respeito de sua ex~. d8 modo a melhor definir a flexibilidade que hoje 
dispõe o Poc* Executivo e que muitâs vezes tem redundado em reduça.o 
efeliva da participaç1o do Congresso; 

g) seja extinta a faculdade do Poder Executivo do alterar sua proposta 
orçamentária durante a tramitaçi1o no Congresso, evitando-se dasta tormll o 
atrasa na execução dos tl'2balhos legislativos o forçando maior c:autll!tla na 
e!abaraçao da prqx~sta: 

h) a programaçao o~a ~ poderâ ser mt:ardada ou intanompida 
com autal'izaçlo legisolativa, atenuando o atua1 earáter autorizaüvo da lei 
OrÇIID1flnt:árill e af.utanda d8 vu as interpretaçõn vulgares que, em grande 
parte, t8m WmadO inócua a partidp:açlo do Congresso nesse~. 

Por tudo isso é que~ ser urgente e inpretdndlve! a 
açao deste Pat1amento, sob pena de um dla sennoa acuaadoa perante a 
história de omiSSO*, con~ e dMC~TDYXIoa de espirita público, fn!Jnt. 
a fatos e situaç6eS quo nAo l'l'llllia admitem • pnsMcfada e o descaso de outros ,..,.... 

Sob esta fundarnentaÇOea. conclamamos os ~ p~ • 
apoiarem a pre5011ta proposlçla, certos ele quo esta Congresso pretende fazer 
a sua parto pan1 quo o Pala encontra o seu <:aminho rumo aa ~ 
e a jU$1iça social que tDdoa almej~mCL 

Saia das Ses:~~. 25 de junho de 1996. _ Renan Calbeiros _ 
Romero Jucá _ -~btitiio Rocha _ Lúcio Alcântara _ Casildo 
Maldaner __ Cat!Os- Bezerra_ Flavi~o Melo _ GDberto Miranda _ 
Bello Parga _ Le-ty Dias_ Nabor Júnior_ João França_ Odaclr 
Soares_ José Igoáclo Femira _Jonas Pinheiro _ Bemardo Cabral 
_ Jefferson Peres _ Edison Lobão _ Guilherme Palmeira _ José 
Roberto Arruda _ Ney Suassuna _ José Agripino _ José Alves _ 
Ramez Tebet _ Francelina Pereira _ Júnia Marfse _José Bianco _ 
Roberto Requiio. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASfi.. --

(A Comissão de Constúuiçiio, Justjça e Cidadania.) 

SEc . .fo VI 

Art. 57. O Congresso Nadonal r.:unir·se·ã. anualmente::. na Capttal Feder•!. 
de 1:5 de fe\·eretra a 30 dejunha e de lo; de agoSlo a 1:5 de dezembro. 

§ 2' A sessão leg~slattva não ser.i mterromptda sem a aprovação do 
prOJ~to de le1 de duetnzes crçamentinas.. 

_____ ,.,. ___________________________ _ 
A.rt. 62. Em caso de relc\oincta ~ urgênei.a. o Presidente da Reptlblic:! poderá 
ndotar medidas provisór.:tS. com força de lei. de\tndo submctC·bs de: tmedia· 
te ao Congresso Nactonal. q11e. estando cn1 recesso. seca con\ac~do e'\lr:tardi
nariamcntc p;lra se reunir no prazo de cinco dias. 

Parãgrnfo ümco. As medidas prmuórias perderão eficácm. desde: 
a edição. se nilo forem canvcnidas; em lei no praro de trinta dias. a pantr 
de sua publicação. dC\·cnda o Congresso Nacional disciplinar as rel:tçOes 
juridic.as delas. dcc:arrcnteS. 

Art. 99. Ao Poder Judlci:iria C.megu-r.Jdaautonamia administrativa e financeira 

§ 11 Os tribunais elaborarão suas propostaS orçamc:ntárias dt:ntro dos 
limites estipulados conjuntamente cotn os demais Poderes na lei de dirctrizes: 
orçamentirias. 

§ 2.1 O encaminftamcn1o da propasta. etnidos 05 outros triblinJis inte
ressadas. compete: 

I- no âmbito da l.':Ulo, aos Presidente-; da Supremo Tribunâl Federal e 
dos Tribunais Superiores. com a apr'O\'ação das ~h "OS tribunais~ 

II - no àmbito das Estadas e no do Distrito F.cdc:ral e 'territórios. 
aos Presidentes dos TribUnais de Justiça. com a aprovação dos rcspc:c:ti\·oso 
tribunais. 

&c.-io 11 

Dós 0RCA .. \/E:\TOS 

Ar1. 16!ô. Leis de mic:iam·a do Poder .Exccuth·o cst::tbelcc:c:rào: 

I -o plano plunanWll: 
11 -as t:hrctritcs orçamcnt:i.rias: 
III -os orçamentos aLLuais. 

§ 19 A lc1 que instilwr a plano plurta.nu::d estnbclcct:rã. de form:t rcgio
nõlli7.ada. as dirctnzcs. objcthas c I'IIC13S da ::tdminisuaçilo pubhc:a federal p~rn 
:~sdespc53s de capital c o11tras C:clasdccarrcntc:s e para as ttl.:tti\õl.S aos progra· 
mas de duraçaa continuada. 

§ l 9 A lei de dnctrilcs orçamentarias compreende ri as metas c priori· 
dadcs df.adminlstl?çfo pUblica federal. inc~wrnlo as dcspcs:ts de c::tpital p..1ra 
o e:-..'erC\Cio finana:1ro subscqüente. ancntara a elaboraç:'io da lCI arç3ntemâria 
:~nual. disporá sobre as alteraçOcs na legis[açaa tributária c cstabc::lcccr3 a po
litica de aplicaçâo das agCna.1s firuncetras oficiais de romcn~e. 
- § 3' O Poder Exo::uli\·o publicar.í. até trinta dias após o encerramento 

de cada bimesnc. relatório resumido da e~o orçamentária. 

§ 4' Os planas c programas naciaft3is. rcgian:us c sctt>ri~i$ pm:istos 
nesta Cansutuição scraa elaborados em consonância com o plana plunanual c 
apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ :s• A ld. orçamcotaria anual compreenderá: 

. I - o orçamento faseai referente: aos Poderes da Uni.to. ~ fundas. 
orgãos e entidades da administraçita ditcta e indircta. inc:hm\'IC fundações ins-
tituidas e mantidas pela podcrpilblic:o: 

U- o orç:uncnta de: im-estimento das empresas cm que: a Uniao. dircta 
ou indireUmeniC. detenha a nworia do capi::d socaal c:am direito a \-oto: 
. 111- <t ~menta da sc:guri~ SOCial abrangendo todas as cntid:!des e 
orgãos a ela 11nculadas. da adaumsuaç;lo direu. ou indircta. bem c:omct os 
fundos e~ instituidos c mantidos pelo poder pilbiLCO. 

§ 6' O projeto de lei arçamcntãria sêrã acamp:mhada de dcmanstrau,·o 
re~PanalizadC? do efeito. sob~ as n:ceiw e despesa$. decorrente de isenções. 
aniSuas. renussOes. subsidies e bc:ndicios de uaturc:l.a financeira. trtbutâria e 
crcditicia. 
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~ 7"' Os orçamentos preo.:i1Bcs na§ s~. I e II. deste anigo. comp:nibilila
dos com o plano plurianual. terlmamc: SWJS funções a de rcduz1r dcsigu:~lda· 
des inter-n:g~anais. segundo ~populacional. 

§ 89 A lc:iorçamcnt.irraa:t'lllll!ajo conterá disposith·o estranho à previ. 
são da receita e a fhaç.io da~ rr.lo se inclumdo na proibiçf!o a autonz.a
çao para abertura de crêditos 'il;jll'ememarcs c contratação de opera;Oes de 
crêdilo. ainda que por anteapaç!l:ide recett:l. nos termos da lei. 

~ 9f C.lbc ã lei complemmrno: 
r- dispor sobre o e:ocercicimlinJnceiro. a \.igência. os prazos. 3 etabora

çáo e a org::mizJç~o do planO:pluli:rtrua.L da lei de ductrizes orçamentãnas e 
da let Orç:lment:lria anua!~ 

U- est.lbeleccr normas eie&:stão fUianceira e patrimonial da admirns
trn.ç;!o diretJ e mdircu. bem CClJI1. <;(lnd,içóes para a instituição e functona
mento de: fundos. 
Art. 166. Os projetes de Lei relln5os ao plano plurianual. às diretriu:s orça
mcnt:inas. ao orç;~mcnto :utual e:lilScréditosndidonais serão apreciados pelas 
duas Casas do Congresso NaêiOIIIL na forma do regimento comum. 

§ l; Cabcda um.a com:issll& mista permanente de Senadores e Deputados: 
I - e:c!minar e emitir p:uc:r sobu: os projetas u:feridos neste artigo e 

sobre as contas aprcscntad.as .anmfmente pelo Prestdente da RepUblica:. 
U - e.><aminar e emitir _.pmc:rsobre os ~lanos e programas nacionais, 

regionais e setoriats pte\'i.stos newaConstitulç!o e e:~~ercer o acompanhamento 
e a fiscalização orç:~.mentãria. SC!fllp:tejuizo da atuaç!o das demais comissões 
do Congresso Nacional e de sU350:sas. criadas de acordo com o art 5S. 

§ 2.• As emendas serao ~t:ldas na comiss:J:o mista. que iõOOre etas 
emitirá patecer, e <tprcciadas, ma lmtla rc::gimental, pelo plenário das duas 
Casas do Congresso Nac;:ion.il. 

§ 3• As emenda.$ ao prtijc!ade lei do orçamento anual ou aos projetes 
que o modifiquem somente podcaser aprovadas caso: 

I -sejam compativeísaD«plano plurianual e com a lei de diretrize:s 
orç:unent:irias:. 

U- indiquem os recursos.:cessários. admitidos apenas os pto\'enien· 
tes de anulaç:lo de despesa. e."<t:hilas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoall!s:us encargos; 
b) setviço da di\;da; 

c) trnnsfcrCnci.as tributárilllo:mstitucionais para Estados. Municipios e 
o Pistrito Fedenl; ou 

III - sejam relacion:1du: 
a) com a correçao de el'l'O'CI3 omissões: ou 
b) com os dispositivos do .~:.'do do projeto de lei 
§ "• Ascmend:as ao projcade lei de dirctrizcsOlÇ3mcntárias ltlo pclCfe. 

r:lo ser apro•;:~das quando incompativei.s com o plano plurianual. 
§ s• O Pn:sidente da RepUiilcapoder.ienviar mensagem ao Conzresso 

Nacional para propor modif~aç'knos projetos a que se refere este artij,O en
quanto nJo imciad2 a vot.1ção. zmcomtssa:o mista, da Parte CUJa altcraÇ~~~ 
proposta. 

§ 6•0s projetas de lei do~ plurianual. das diretrizes orçamentárias 
e do orçamento anual scr.llo cnri;a:fos pelo Presidente da RepUblica ao Con
g~sso Nacional nos termos da lcict~mp!cmcntar a que se n::fcre o art. 165, § ~. 

~ 7" Aplicam-se: aos projttos mcncioClados neste artigo. no que não 
contrariar o disposto nesta Scçã11.as dcm:~is normas rclath·as ao processe le
gislativo. 

§ s• Os recursos que.' cméx,;,rrência de \'CIO. emenda ou rejeição do 
projeto de lei orçamentária an~ ftco.rcm sem dcspes<~s correspondentes po. 
dct.llo ser utilizados. confonne- o aso, mediante crCditos cspccJats ou suplc
nlcntare:;. com pW.·ia e csjX6'líca2Utorizaç:lo lcgislaU\·a. 
Art. 167. São \·cdados: ~ · 

I -o inicio de program3saprojctos ~o incluidos na lei orçamentaria 
anual~ 

II -a realizaç.llo de d~s ou a assur11;.llo de obrigações di retas que 
e:..:ccdam os aéditos orçamentárias. ou adiciona~ 

m-a .reali73Ç.llode o~ de crCdilOS que e:\Cedam o montante dai 
despesas de c::~p.ltal. rcs53.l\3dasaautonr.adas mediante crCd1toS suplementa~ 
res ou especiais com finalidade pr:csa. aprovados pelo Poder Leg1slati\·o por 
nuiona absoluta; 

!V- a ,;n.:ulac;.:'lo de teCÓtlldc' impostos a órgão. fundo ou despesa, 
rcssal\'adas a repanlção do prodl:f'a'da arre1:ad:lç1lo dos 1mpostos a que se refe
rem os ans. t~S e !59, a dcstm:IIÇ:Ic.de recursos para manutt:nção e desc:m·ol
\imcnto do ensino. como deterrniado peloart 212. e a prcstaçjo de garanuas 
is opemções de crédito por anteãpaçao de rca:ita. pm·istas no art. 165, § SR. 
bem assim o disposto no § 4" doe artigo; 

V- a abertura de crédito suplementar ou especial sem pré\ "ia :mtoriza.. 
ção legislath·a e sem índie3Ção dos recursos COITCSJ)On~tcs; 

V[ - a transposição. o rcmanejamento ou a transferência de recursos de 
uma categoria de programação para outra cu de um órgjo para outro. sem 
prbia autonz.açáo legislatnoa; 

Vll- a concessao cu wiliZ3Çilo de CT6:Utos ilimitador. 
VIn- a utiliz.aç.llo. sem autorizaç.llo legi:slati\õll especilic:a. de- recursos 

dos orçamentos fiscal e da seguridade social para supnr necessidade ou cobnr 
dêficit de empresas. fundaçOe:s e fundos. inclusi\·e dos mencionados no art. 
165, § :s•; 

IX- a instiruiçilo de: fundos de: qualquer natunzt. sem prt\'ia awori7.3~o 
legislatn·a. 

§ 1• Nenhum investimento cuja c.xecução ultrapasse um exercicio fi· 
nanceiro poderá ser iniciado sem pré\· ia inclusão no plano plurianual. ou sem 
lei que autorize a incluslo, sob pena de crime de responsabilidade. 

§ 1• Os eréditcs especiais e exzraordinârios tertlo \'lgência no excrc:Jcio 
financeiro cm que forem autonzadO$. sal\·o se o ato de .lUtonução for promul· 
gado nos Ulumos quatro meses daquele e:~~erdcio. C:I50 em que. rc:Jbcrtos nos 
Jimttcs de seus s.1ldos. ser:lo mcorporados ao orçamento do exercíciO fin::ma:i
ro subseqUente. 

~ 3" A llbenura de ct'Cdilo exuaordinãrio somente scril. admitida para 
atender a despesas impre.,.isivei.s e ursentes. como :~s decorrenu::s de t,'llerra. 
... :omoç~o inter11:1 ou cal:~midade pUblica. obsen·;tdo o disposto no :~n. 62. 

~ ~o É pcrmitid:t :1 ,·incu1:~.ção de receil:ls própri:ls gcl':ld.1s p.::los impos· 
tos a que se referem os arts. 155 e [56. c dos recursos de que tr:1t.:1m os :ms. 
!57. !SS e 159. I. a e b. e II. para a prcsl:1ç:'lo de g.1rnntia ou contmgaranli,, ii 
Uni:lo e para p~gamento de débuos para com cstn. 
Art. 168. Os r!!cursos correspondentes ;is dot~çocs orç.1ment:ui.1s. cocuprecn• 
didos os crtditos suplementares e espo:::i:~is. dcsti11.1dos :~os Orgdos dos Poderc5 
Legislativo e Judiciârio e do Ministério PUblico. scr-lhcs-ão entregUes até o 
dla2.0 de cada mês. na forma da let ccmptemerwlr a que se refere o att. lÇJS. § ...,., 

Art. l69. A despesa com pessoal ativo e inati\'0 da União. dos E$tldos. do 
Distrtto Federal e dos Municipios n<lo poderá escedcr os limites est3belccidos 
em !ct complementar. 

Parágmfo Unfco. A concessão de qw.lqucr \'.1nt:t,gcm 011 :tumento lk 
rcmun=ção. a crinç:io de C:lf!OS ou alteraç.'lo de cstmtum de c::~~n·:~s. bem 
como a :tdmissâo de pessoal. a qw:~lquer titulo. pelos óJPOs c cnttda.dcs da 
admmistração direta ou indircta. inclusive fundnçOC:s lnstituid:!s e m:mtklas 
pelo poder pUblico. só poder:lo ser Feitas: 

I - se hoU\·cr p~'ia dotaç.llo orçamentãri:~ suftcicnte p.1ra :ttcndcr às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos de:: la tt"XOm:ntes:. 

II- se hoU\-er autorizaç:lo espcciflca na lei de ditctrizcs orç3mcntirias. 
ressalvadas as empresas pUblicas e as sociedades de !XIlllOnéa mlllta. 

(À Comiss1i.o de Constiruição, Justiça e Cidadania.) 

- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 30, DE 1996 
~ 233195, na Câmara dos Deputados) 

(De iniciativa do Senhor Prcsidenle da República) 

Modi !iea o artiqo 34 • o T1tu1Q 
VIII, capitulo III, Seçio I, eLa 
Conatitu.!.ç.I:O Fect.ral. • o artigc» 
60 do Ato d.u Diapoaiçó-.• 
Consti. t.uc::r.onaia Tranai téu:iaa. 

Ali Meaaa da Clmara dos Coputadoa e do Senado 
Fedaral, noa tarmoa do S 3• do art. 60 da Conati.tuiçi.G 
Fed.Ciral, p.::omul9am .:a sCitjJUl.nt.o CIIIIIOnd.a conat.!.tud.onal: 

Art. 1". É acr••c•ntada. no inc:r.ao Vl:I elo 

a:a:t, 34, da Cona~tll:..ç:i.o F..:!•ral, a alin•a "•", 

soquint• rodaç.lo: rf 
"Art.34. 
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•I aplic.çt.o do lllinilrlo eld.o;l.CSo da 

~ita l:'e.IUltante de ilapcMto• ••tadua.i•, .. 
• 

de.I~U~~VOlv1.D:Iento do en•ino". 

A:rt. 2 ~ t dada nova redaç.lo ao• incho• I: • 

I% do art. 201 da Go:\.ltitui~ Fed.•ral no• .leQ\ll.nt•• termo•: 

t 

"Al;'t.201. 

' ............ --·· -· .. ·-··--· ........ --.- .. . 

o!erta qratuita para todo• oa que a el• 

tllo tiv.raa acea•o na idade prbprta; 

I::t • provr-••iva univ.raaliz:açl.o do 

aft.lino Mcl.i.o gratuito: 

Art. 3•. t d.ad.a nova red&ç::lo ao S 1• do 

art. 211 da Conatl.tUiç:io Fed•ral • nele slo in.111erl.clo& ma1a 

trea pari<;rafo•, pa•aando .a ter a pq\Jl..ato ~ç::lo: 

"Art.211. ········~·····---········· 
5 t• A · Uru.Ao oro;•nl.Za.ri o •i• tema 

!aderal de ona1n0 • o doa Tarr1tõrio•, 

financi•rá a• 1.n•u tuiç6•• de ensino 

públieas f..:larai• • ax•rcará, • matioria 

educ:a01onal, f'unç::lo red.i.ltribUtiva • 

supletiva, de !o~:m& a .;arantJ.J:" 

equalizsçlo de opottun:t.d.ada• ed:uc.cionaia 

• padrlo !llinilao de qualiclad4o do en•ino, 

lMid.i.a.nte •••i•t6nc:ia t6c:nica • !inanc:ei.ra 

ao• E atado•, ao Di•tri.t::o Federal • aos 
Municipioa. 

s •• o. a tua do 

p:c-ioritari&~DeDte no an•1no ~t:al • 

~ .z.nfant:il. 

$ 3•- O• E• ta~ e o Di•trito Fadaral 

atuarlio pr1onta.ri&D~eAt. 

tunc1&1Mntal • .-u.o. 
eft.liDO 

5 4~ Na orqui.z:a;:l.o de ••u• .1:1..1-c-. 

de •n•iao,. oa; Catado• • oa Hlmicl.pioa 

dat'iniri.o ro:c=aa de c:olabonçl.o. c:~.~o .ado 

a aaaeguraz:o a un1veraali&ao;Ao ele ensiao 

. obl:.ioatbrio ... 

Art~ .c•. i dada nova noo:taç~o ao s s• do 

art. 212 da COn•~çl.o Federal noa •aguintea t<am~o•: 

"AI"t.2l2. 

S s• o en•i.no fun.ctarMntal públic::o 

terá c:oti'IO ronte &dieional de 

!inan=aJMnto a c:cmtribUiçlo •oc::.z.al do 

salirio~ectueaç:lo. ool•• 
MIPre•••, n.a forma da lei."' 

Art.. s•. i alterado o art. 60 do Ato daa 

Dispoal..ç6a• Con•ti. tuc:ionai• 'I'ranal.tóri&s • n.ele •lo 

inaerl.do• noV08 pario;rraf"oa, paa-ndo o artio;ro a ter a 

•eoutn.te E"&daçio: 

533 

"Art. tiO. No• dez prilDe:J.rcJ.I ano• da 

promulgaçlo de•ta EIMnda, o• E•tado•, o 

• oo 

~tinarlo nAo ~Mno• de -••enta por 

cento do• ~:.cUr•o• a qc. •• n~•~ o 

caput: do art.. 212 da Con•titui.;:lo, . A. 

manutenç:lo • ao deaenVQl.VU..nto do en..iDO 

~ntal, cca o objetivo de a•~ 

a univ.rsali.uçkJ de •eu atand.ime.D.to • a 
~•no;J.o c:ondio;na do -Oi•térlo. 

S 1• A di•tribu.iç:lo .. 
1"8.1pQna&bil:Ldac!ea • =-cu.r•o• entre oe 
J:at&do.l: • •eu• Hunic1pio• a ae:c" 

c:cmc.retiz:acia O*. parte do.l recu%'1J0& 

dat'inidoa ao e.put: de.lta &rti.go, na fo~ 

do di~to no a.rt. 211 da Conatituiçlo~ 

• -•egun.cla *Md.iante a eriaç:lo~ no 

blbito de C.lda E.ltado · e da Oi.ltrito 

Fede2:al.~ da ~ Fundo d8 Meutenç:lo e 

Deaenvol'V11Mato do EnaillCl ~tal • 

~ V.lot:J.zaçJ.o do M&gl..l~.r:t.o, de natuHZ& 

contábil. 

S 2• O FUndo :c-e!erido no pariqnEo 

anteri.or m•ri constl.tuido por, pelo 

menoa, quin:~:• po.r canto doa ~•o• • 

que •• n!•rea oa artigoa 155, inci•o II, 

158, inci..lo IV, • 15~. inci•o :E, lettaa 

..... • "b", • ineiao :Il:, da conaticu.t.çlo 

Fad•J:'&l, • ••ri clbb:'ibui.d.o .ntra cada 

E•taclo • aeua lolml.d.pioa, 

p~rc:t.o~t• ao nÚitlero de &lUilOII naa 

.reapect:ivaa ndea cbl en•ino ~tal. 

S 3• A Uni" eaz:pl.-.a.t&ri. oa 
~•o• c!oa E"undo• a qUe •• nt"- o 5 

1•, ·~ que, - eada E•tado • no 
Di.•trito F~l:'al, •eu v.lozo por aluao RAo 

alcançar o 2irw110 ct.rirudo- naci~~. 

S .t.• A Unil.o. o• E•tadoa, o DJ.atri.~ 

Flllderal • os M:lnic:ipio• a~uatado 

proq.r8aaiva-nte, - ~a pra~ O. 5 .,..,., 

aua.~ c:ont3:ibui~• ao ~ c1e r~ a 

S s• 011a proporçl.o n1.o in:ferior a 

- -•a.nta por CM\to do.l ~aoa dao ~ 

FUnda rt~!eri.do no • S 1• -ri dea.Unada ao 

~to . do• prot"eaaor.s da ~ 

~ntal cam. eretl.vo ex.rcicio no 

-o:r.i•tirio. 

S t;• A Un:a.Ao aplic:ari. na eJ:"racli-caçlo 

do anal!~tl..IIDO • n.a mariutaaç::lo • no 

de•envolvi.lllen.to do enaino f'Und.ulantal.,. 

inclu•iv. n.a c:ompl..-ntaç::lo a que •• 

=--!e.re o S 3• • nunca -noa que o 
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r.c:urao• a ~ •• re!•r. o eaput: do art:. 

212 da.COr.!111:1tul.çL). 

5 7• A lei c:l.i•pod aobr. a 

orQalli:z:açAo do• FUndo•• a d.i11tr:t.buiçlo 

pro:porctonal d-. seu. rec:ur•o•, 

f'i11caU.zaçAo e c:ontrole, ~ ~ 11obre a 

torma O. c::ilc::ulao do valor ta1nim3 nacional 

Provia6:r:ia para ~-':.ar o d.l.~ato no aJ:ti.go 34, al1.nea 

e; inciaos I, II • VII do art. 208: SS t•, 2•, 3• 11 4• da 

-=t~~-·2u: s s• c1o &l:t. 212: • ut. 60 do Ato ~· 

DU.Pcui:i.çQ~a ConAit:itucioaaia 'fnna.itónaa, ccxa a ~ç:lo dada 

por eat& t:m.nda cooati.tud.onal. 

Art. 7•. h ta Emarlda UJ.tra - v.110J0r a 1• ct. 

janeiro do ano IJ1Jb11~te ~ de 11ua pJ:'CIIIUl.gaç:Ao. 

PROPOSTA ENCAMINHADA PELO 
PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Aa. t•t ~ .. iacil6 vn do..._ :u. cr. ~ ,..., • ._ 
•e•.e.a·~~ 

"-"<34-----~---------~ 

W--------------------------Q--------------------------
..... !L:.~-=--~~~--~-~~~--~. 

. . M.'Z'I!â!k.,.."*ia~Jva·an.a•~,....._---"A«"" 

"M. :rn. As.._.... aoa& • fama* W. • __ ......, 

~~-=-a.::=plo~·----...... . 
Pnpi{G...._ o\W .... ~k .............. .._ ...... . _ ....... ,.....e-.-•.....-.· 
Art.#'lt:..,._._.. _ _...LU..'NaYII'•.c.a•~ ....... -~-. 

•AI\. a 

t-e-..~- .............................. .... 
patapnDID•c.-ac:E ... cner.~•.,._,...... 

11'"'~*•= 'eç!eda ... II'Qioa........,,.... 
'TV-ot..~diCI'IXIII11m..ç.da_a_-._,.......,... 

~-~~ ' 

A&J"tdiiii-~-·J-deM.1tldac....-lflllllll•-· ...................... ,................... . 

'"AIL211---------------,--
Ir'Atrllle~e~11.._.,_.. ..................... . 

·~-..ert&~flMÇID~·~· .... ·-· ~- ..... ~ 
tr~·~--------------------------

An. ~ t .211Cr11da o an.. 60 elo Ato das ~ Cocm::iQJCioalia TIWIIi!CirW e 
nele dt lMeri4ol novos ~poa. pugndCI o ani&O 1 ter" a ~epiniiC rers.ç:lo; 

•Aft. 60. N"ctl der primein:ll anol á pmmulpçlo dr:Da Emenda.- EmdoL o 
&XJtrito. Fcdcnl c 01 Mentd~ dc:sri~ ~ !'IICSl& 01 !llele'Q por cmiO doi ra:tn01 a 
que•td"cftl'oat.211di.C~Iç5oaoaaieoC~ccao~da-..w 
aaai•a r ;' 4o ........ ca~domqiairio. 

_ f 1• A dbtribtdçlo dC ~lida:lcli e -.. CDIN' • EadM e -
M-*1p6ciL a fonna do dbpoiiD ao an.. 211 da Coulluic:lo. lf _,.... IDOiil-. a 
c:rilçló. no lmbHO do cada EJGdo. dR UIWI Flllldo di, . dO Ellllile 
P=Y' 'e de Vlladr:lçlctdlt ~ • fonucab!loc:ida px k:t &dai. 

. t'70...0..., .. ~anf!riarll:ft~ per, .O-. u• 
an:a...liq.cretaaa•miJ111l5S. &nc.n.l!IL inciloiV, ell't; liEillrL:-...._, 
•a• e -,.•, • illll:iiO 11. dll COMiiadç:IO Fodr:ftL e .a.~ -.o Eaãa ... -
o-õiõaõiõi.do ac:oniD c..- o QUalcm • a~-. - ~ n:dl& • ea:a..--
•• afoMadal& ... ..: ~ =--va6or por :_,ra:;::-~~.:=c.. ~o:.~.: III. . . . . . . . 

I .- U• paporç~~~ 1110 intaiar a te-=-a por«* da&~ di c.dl. ,_.. 
n::Cbr1111t • I 1• at dell:tada., ,.._...., ~- ellliM fi---.&-
~...mdO_........ "" 

I~ nm caapc' 
qll!l!alde:Mo ... 212dll: 
·~~~o--..·· 

-
· MerfSA.GEM t-r.t011o OE· 15: OE OUTUBRO DE t99S. DO P0DE1t. 
EliECl.JTIVO . 

Sa.llari:I'Mialbral do eoapa. Nlc:íoML 

Noa ICftDOI do anilO 60 da eomiiUd;lo FtdftL ............ ...,.. 
v ... bcdbd& • Eçoliç:lo. Moci'rol. doi SMilalw ......... ~-
~ • doo Dapcnl. da JUII!ça. di A.dlatllbalc:lo Fodlnl ;,; ........ ~ .. 

~·~•da!'a:!l3dl. t--.o --~~~~---........ 
~~·-·:Weo~m.Scçlf)Lda ,......,. ... .,.,.. 
~cJY' ··rT~. 

Brasília. 15 de outubro de 1995. _Fernando Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO OE MOTtVOS N"' l1J, DE U DE õyruaao DE 1995. DOS 
SE."'HOitES MINIS"[ltOS OE ESTADO DA FOl.'CAÇ'AO E 00 DESPOilTO. DA 
JVSTIÇA. DA ADMINlsnAÇÁO FmEJtAl. E UFORMA. 00 ESTADO, DO 
PLANEJAMENTO E OltÇA.~O DAFAZENDA.INIEM'IO 

,. 
T- &lloln. de submea' &...,_ C'OIIllldcra;lo de v~ &ceilldl. • PfOIIC*a 

C111 -.uo de ~ 1 CONri11Jio;:lo. q~ via I refamnatw ~ ra.a ... 1 adllc'a;IL 
com~ • ~que aw.a ái1Xp1%1Çio !SI .ldmtiiU:In;io p4btic:ae do~ a .......... 
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ç r {' ..... 

Por caro lldlt. a --.c.. IIIJapàcl. • ,._C... • .... ,... ........ 
c~lllcâ_;;. .. iiiõ-õõõ""ii.*l--•~-llllillaa..-_...• 
~-....--

n "i r -aa.-·,.._-.......... ..i. 
pdo--llllperiar. ~ ... - rdll;le»-1:1611a:L. .... fiiiiÇie ...... -JaC*úYL CD-* a.- dcllll6dL ,._~e ......... a. a__.. .. . 
n:pnc fcdcmi:'JO lhes ~ 6111 o ~ du ncce:aiclldts o:dlal:iouis bUif:M; • 
poputa~;~o.mmto ~-· .... u~ ,.._. obnpll6tta. 

a de 

c.-c.- n~~~-.... •Oowna IWnl~fll'lldl CIIR!n.s • 
_.pncaaWII:IrBda$.,.._ Nt-.,._.dlm .. atl'IIIIO 
..... ......... ~-ca'M) ......... 

• i Kc. _____ .... ~~---c-*da· 

=.! .. ~~a-:.:--.. :::~r~;:..._. ·~-~--~ 
da~ do pcote:acraa. ~ Um ~qui pnda.-ldo .-, ~ 
lftllt~Dla!~~oacmczocto-=-~ 

Ajlal&c~~-Go..noFcderlloanloc:dat,___..lll 
PIO* 'laUIIar em omiala 110 qu1 cliz ~ m CUÍI!O ....,, ama 'IIU q.- - ..,.. 
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As Propostas de Emenda à Constitui
ção que acabam de ser lidas estão sujeitas às 
disposições específicas constantes dos arti
gos 354 e seguintes do Regimento Interno. 

As matéri3s serão pti:JrK:adas e despachadas 
à Corrissão de Constituição, Justi;:a e Cidadania 

PARECERES 

PARECER N2 353, DE 1996 
Da Comissão de Assuntos Económi

cos sobre o Ofício "S" n• 49, de 1 996, que 
encaminha solicitação da Prefeitura Munici
pal de Campo Grande (MS}, para que possa 
contratar operação de crédito junto à Finan
ciadora de Estudos e Projetes - FINEP, no 
valor de R$1_329.620,07, destinada a reali
zar a 1° etapa do Plano Diretor de Transpor
te Urbano de Campo Grande_ 

Relator: Senador Ramez Tebet 
I - Relatório 

Em exame nesta Comissão, o pedido de autori
zação desta Casa fonnulado pela Prefeitura Munici
pal de Campo Grande (MS), para que possa contra
tar operação de crédito no valor de R$1.329.620,07 
(hum milhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos 
e vinte reais e sete centavos}, junto à Financiadora 
de Estudos e Projetes - FINEP, cujos recursos se
rão destinados à .realização da 1• etapa do Plano Di
reter de Transporte Urbano de Campo Grande. 

A operação de crédito será realizada com as 
seguintes caracterfsticas: 

a) valor pretendido: R$1.329.620_07 (um mi
lhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e Vinte 
reais e sete centavos); · 

b} encargos 
- Taxa de juros de longo prazo - T JLP, acres

cida do spread de 6% a .a., como remuneração bási
ca do valor financiado; 

- taxa de 1% do valor de cada parcela do fi
nanciamento para ;:ttender despesas de inspeção e 
supervisão geral da FINEP; 

c) Destinaçãude Recursos: Realizar a t• etapa 
do Plano Diretor de. Transportes Urbanos; 

d} condições de pagamento: 
- do principal: em 36 (trinta e seis} prestações 

mensais, após carência de 12 (doze} meses; 
dos juros: trimestralmente na carência e men-

salmente na amortização; · --
e} garantia: FPM. 

li-VOTO 
Os limites e condições para a realização -de 

operações de crédito dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, bem como a instrução proces
sual estão disciplinados na Resolução n• 69/95, alte
rada pela Res. n• 1 9/96. 

Confonne Parecer do Banco Central do Brasil, 
a operação encontra-se dentro dos limites estabele
cidos pelo Senado Federal. A instrução processual 
também está de acordo com as referidas normas_ 

Em face do exposto, opinamos favoravelmente 
ao pleito nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 70, DE 1996 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande (MS) a contratar operação 
de crédito, junto à Financiadora de Estu
dos e Projetas - FINEP, no valor de 
R$1.329-620,07 (um milhão, trezentos e 
vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais 
e sete centavos)-

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Campo 

Grande (MS} autorizada, nos tennos da Resolução 
n• 69!95, alterada pela Resolução n' 19/96, a contra
tar operação de crédito junto à Financiadora de Es
tudos e Projetes - FINEP, no valor de 
R$1.329.620,07 (um milhão, trezentos e vinte ~ nove 
mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos}. ' 

Art. 2' A operação de crédito será reàlizada 
com as seguintes caracterfsticas: 

a) valor pretendido: R$1.329.620,07 (um mi
lhão, trezentos e Vinte e nove mil, seiscentos e vinte 
reais e sete centavos); 

b) encargos 
- taxa de juros de longo prazo - T JLP, acresci

da do spread de 6% a.a., como remuneração básica 
do valor financiado; 

- taxa de 1% do valor de cada parcela do fi
nanciamento para atender despesas de inspeção e 
supervisão geral da Finep; 

c) destinação dos recursos: realizar a 1• etapa 
do Plano Diretor de Transportes Urbanos; 

d) condições de pagamento: 
- do principal: em 36 {trinta e seis) prestações 

mensais, após carência de 12 {doze} meses; 
- dos juros: trimestralmente na carência e 

mensalmente na amortização; · 
e} garantia: FPM 
Art. 3' O prazo para o exercfcio da presente 

autorização é de duzentos e setenta dias, a contar 
do infcio da sua Vigência. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da COmissão, 25 de junho de 1996.- Gil
berto Miranda, Presidente- Ramez Tebet, Relator
Bello Parga - Jonas Pinheiro - Vilson Kleinübing -
Jefferson Peres-Waldeck 0tne1as- Beni Veras- Os
mar Dias- Fernando Bezerra- Joel de Hollanda- Ney 
Suassuna- Lauro Campos-João Rocha- Francelina 
Pereira-Geraldo Melo-Eduardo Suplicy. 
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PARECER N" 354, DE 1996 

Da Com1ss~o de Assuntos Econór--=as. 
sobre o Oficio S/46, d6 1996. cu Sr. 
Governador dp -~tacto de Minas Ger;us. 
so/JCrtando autorrzaçSo do Senar:to Feder~ 
{)ara a em,ssao ae Letras Financelf/Js do 
Tesouro do EstaçJo áe Minas Gerats • 
LFTMG. com base na Resotuçao n4 5!1~ d~ 
1995, do Senado F~ral. 

RELA TORA: .Senadora J(snia Ma ris& 

O Senhor Governador do Estado de ·Minas Gerais 
encaminhou a esta Casa. mediante Ofido ~s" n .. 46. de 1996. pedido 
de autorização do Senado Federal para emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG). cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dívida Moblliâria do Estado, vencível no 
segundo semestre de 1996. 

O pleito encontra-se adequadamente instruido nos 
termos dos arts.13 e 16 da Resolução rf' 69. de 1995. do Senado 
Federal, que dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito 1ntemo e externo dos Estados. do Distrito 
Federal. dos Municípios e suas autarquias, nas quais se inclui o 
lançamento de titulos de dfvida mobiliária. 

Conforme informação constante do Parecer do Banco 
Central do Brasil. o Estado de Minas Gerais encontra-se adimptente 
junto às instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

O Banco Central do Brasil emitiu Parecer DEDIPIDIARE-
96/0565. inrormando qUe o pedido de autorizaçãO não se enquadra 
no limite estabelecido no inciso 11 -do art. 4° da suprac1tada 
Resolução. Assim, o Estado de Minas Gera_is apresenta Margem de 
Poupança insuficiente para razer frente ao cronograma de 
dispêndios pre<Jistos com os serv1ços de sua divida fundada. 

É de- se ressaltar. entretanto. que essa situação de 
desequilibrio independe da operação de crédito pleiteada pelo 
Estado. Com efeito. o montante.do refinanciamento pretendido não 
implica a elevação da divida fundada do Estado de Minas Gerais, 
uma vez. que seu valor já <Jinha sendo computado para efetto dos 
seus limites de endividamento. Assim. com essa rofagem de dívida 
motaliária não haverá elevação no endividamento global do Estado. 

Por seu turno, a Emenda Constitucional no 3. de 1993, 
em seu artigo sa. assegura a emissao de trtulos pUblicos pelos 
Estados. quando destinada ao refinanciamento de seu princi;::~al 
devidamente atualizado.. o que corresponde ao pretendido pelo 
Estado de Minas Gerais.:-~·-

A regulam~~o do conceito de -principal atualizado" é 
feita pela Resolução .rr:' 59/95 em seu artigo 16, parágrafo sétimo. 
que confere competência ao Senado Federal para definir o 
percentual de refinanciamento adequado às condiçOes próprias de 
cada solicitante. 

A Comissão de Assuntos Económicos. na tentativa de dar 
eonseqü!noa ao disposto na norma acima referida, vem sugerindo 
taxa de resgate de 2% da dfvida niobiliária a ser refinanciada e, 
conseqüentemente. rolagem de 98%. é de se ressaltar entretanto 
que as rolagens de títulos no segundo semestre de 1995. assim 
como as já autorizadas para este primetro semestre. vem permitindo 
o refinanciamento total das dívidas vincendas. 

Dessa forma. a emissão pretendida será realizada nas 
seguintes condlçOes: 

~mitidos: 

a) auanttdade· a ser defin1da na data de resga!e dos títulos a 
serem sutlstltuidos. atuahzados nos tennos do § 7G 
do art 16 Ca Resoluc;.âo n"69. de 1995. deduzrda a 
parcela da 2%; 

b) mCidafiáade: ncmmatJVa-transferivel: 

c) ren!tm'tento· igual ao das Letras Finance1ras do TesourO. LFT_ 
cnadas ceio Decreto l.er n" 2.376. de 25.11 87. 

d) pram: de até- sessef"'1a meses: 

e) vaJornommat RS 1_00: 

f) caracteristtcas dos titulas a serem subShtuidos: 

TiTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

511627 01 07 1996 5,022.117 769 
5111327 01.08.1996 3 512.424.521 
511827 01.09.1996 s 7ST963.no 
511826 1509.1996 4928.091,151 

511827 01.10.1996 4 646.247 769 

511826 15.10.1996 6.874 891 065 

511827 OUU996 9.437.166_011 
511826 15.1U996 9.960.865.889 
511827 01.12.1996 28 683.901 320 
511826 15.12.1996 14896.731.620 

g) tJtev1.sAo dtJ colocaç:lo e venCJmento dos títulos a serem 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE 

01 07.1996 01.07 2001 511826 01 07 1996 
01 08.1996 01.08.2001 511826 01,08.1996-

02.09.1996 01 09.2001 511825 02.091996 

16.09.1996 01.09.2001 511811 16.09.1996 
0110,1996 0110.2001 511826 01.10.1996 
1510.1996 01.10.2001 511812 15,101996 

0111.1996 01,11 2001 511826 01.111996 

Hl.11.1996 01.11.2001 511809 -18.111996 

02.12.1996 01.12.2.001 511825 02..12.1996 

16.12.1996 01.12.2001 511811 16.12.1996 

h) forma de colocaç&o· a traves d& ofertas ~:Júbhcas. nos tern-.cs aa 
Resolução n• 565. de 20 09 79. do Elanco 
Central: 

1) auronzaç<Jo /eg1slatwa: l.e1 ne 9 589. de 09 06 88, Decretos n"s 
29200 e 29201. ambos Ce 190189 e 
Resoluçio n•t 837. de 23.01.89. 

Em condusão. o pleito encaminhado pelo Estado de 
Minas Gerais encontra-se de acordo com o que preceitua a 
Constituição Federal e a Resolução rfl 69!95 do Senado Federar. 
devendo ser concedida a autonzação para a rolagem de sua divida 
mobiliân'a vencível no~ semestre de 19943, na forma do segu1nte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"71, DE 1996 

Autonu o Esr~ dct M1nas G~ra1s a 
~mmr Wttras FinaflCfJ/1'3$ do Te$0/Jft) do 
Emcto r:!e Mmas Gttrais - LFTMG, 
cu;os l"e'C!JI305 ssr.:Jo de'strrrados ao 
g~rc d;a !)jiiiCJa Mob11!ána ao Estado, 
~ncivel no :L- semestm ae 1996. 
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O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1• E o Estado de Minas Gerais autonzado, nos 
tennos da Resoluçao n° 69, de 1995. a emitir letras Financeiras do 
Tesouro do Estado dé Minas Gerats - LFTMG. cujos recursos serão 
destinados ao giro da Divida Mobtliàna do Estado, vencivel no 2'" 
semestre de 1996. 

Art. r A emissão deYerã ser realizada nas seguintes 
condiç6es: 

emrãdos: 

a) quantldad~· a ser definida na data de resgate dos titulas a 
serem suOstltutdos. atuallza®s nos termos do § 7" 
do art. 16 da Resolução n"69. de 1995 deduztda a 
parcela de 2%: 

b) modalldad~: nomtnativa-transferivel: 

c) n;mcftmento t;ual ao das :..etras Financetras do Tesouro- LFT. 
cnadas pelo Decrete Letl'\8 2.376. de25 11 87. 

d} prazo. de até sessenta meses: 

e) valor nommal: RS 1.00 

f) caracteristrcas dos títulos.! ~rem substituídos: 

TiTULO VENCIMENTO QUANTJCAOE 

511827 01 07 1996 5022.117.7613 

511827 01.08.1996 3.512.424 521 

511827 0109.1996 6757963720 

511826 1509.1996 4928091151 

511827 0110,1996 4646247.769 

511826 15.101996 6.874891 065 

511827 01.111996 9 437 166.01, 

511826 15.111996 9.960 865.889 

511827 01.12.1996 28.683.901320 • 

511826 15.12.1'996 14896731.620. 

g) previskJ de co/oc41ç;Jo e venc:menro dos titulas a serem 

COLOCAÇÁO VENCIM-ENTO TiTuLO DATA-BASE 

01.071996 01 07 2001 511826 01 07.1996. 

01.oa. 1996 01 08 2001 51H!26 01 08.1996 -

02.091996 01 09 2001 511825 02.09.1996 • 

16.09.1996 01 092001 511811 16 091996. 

01 10 1996 0110 2001 511826 01.10.1996. 

15.101996 01 10 2001 511812 15.10 1996· 

01.11.1996 0111 2001 511826 01.11 1996. 

18.11.1996 01 ,, 2001 511809 1811 1996. 

02.121996 ·'Ot 12.2001 511825 02.121996. 

1612,1996 ::'...01.12...2001 511811 16.12.1996 • 

h} forma de r;Q(~c atravês de ofertas pUbhcas. 1'1C5 iern:'lcs da 
Resolução 1"1" $5, de 20.09 79 <:o Banco 
Central: 

1) aurontaç.lo leg~sfatJVa Le1 n• 9 589 de 09 06 88. Decretes 1'1°S 
29200 e 29:101. ambos de 190189 e 
Resolução n° 1 837. de 23 01 89. 

Art. 3• O prazo mãximo para o exen::icio da presente 
autorização e de duzentos e setenta d1as contados a partir da sua 
publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1996. _Gilberto Minm&., 
Presidente: _ Júnia Marise, Rclatora _ João Rocba _ BeDI Veras _ 
Lauro Campos _ Epitádo Cafeteira _ Fernando Bezt:rra _ Jonas 
Pinheiro _ Jdferson Peres (contrário) _ Ramez Tebet _ Eduardo 
SupU<:y _ Bello- Parp _ Fr-anceUno Pereira _ Esperldião AmiD 
(contrário)_ Vilson Kleinübing (<:ODtrúio) _ Ner SuassUDL 

(À publicação.) 
PROJErOS: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 139, DE 1996 

lnstmu o U!(l/1'0-fX!l''C'Itlosuitxk pat'tJ n,ç 
e~os do .~etor <k e~rgu~ ~l~mca 
CJW! e~tm ammiad~. em cond1Çiks fk 
ptrl~llo.<Jdatk, con[ormt ,Jejim~·i'io 

estahtltc11Ja ~la !.e1 ~. ?.J69, <k ::a dt 
Wtmhro dt !995, úti nJJt«lS 
PI'O''uHT?CIIZ. 

O CONGRESSO NACIONAL ~reta: 

Art. t• Ê garantido aos empregados do setor de energia 
eletrica. inclusive dos das empresas pr~tadoras de serviço nesse setor. c 
seguro-periculcsidade, 1105 tennos definidos nesta lei. 

Art. 2• O sc!1JIO"pericu1osidade constitui premio a ser pago ao 
empregado. segurado em apõlice de seguro finnada pela empresa. q1,1e teri: 
carãter indenizatôrio do prejuizo resultante dos nscos decorrentes do 
exercicio de arividade profissional em condições de periculasidade. 
previstos em contrato, cujas clâusulas obedecerão aos critérios normativos 
baixados pelos órgão5 CQrnpetentes do Poder Executivo 

Art. Y O seguro-perieulosidade cobri ti os eventos de invalidez 
temporãria. invalidez permanente e morte. sendo que o ·valor do prim10. 
tiestes casos obedcceri. sem prejuízo do estabelecido no art. 8" desta L~. 
aos ·seguintes valores minimos: 

I . invalidez: tea~poriria - premio equivalente a doze vezes o 
valor da remuner:Jção do trabalhador na data em que ocorrer o evento~ 

II • invalidez pennaaente - primio equi .. ·alente a vinte e 
quatro vezes o valor da remuneração do trabalhador na data em que ocorrer 

o evento: 

III - morte - prémio equi ... alente a QU3reJlta e oito ~ezes o 
valor da remuneração do rrabalh:Jdor na data cm que ocorrer o evento: 

Art. 4• O seguro-peric:ulcsidadc terã como beneficiãrios: 

_ I - os dependenteS. necessariamente. no valor minimo de 
oitenta por cento do primio; 

11 - as pessoas indicadas pelo segurado. no valor mãximo de 
vinte por cento, exeeto quando da tne1CtstênCla de dependentes. 

Art. s- O pagamento do seguro-peric:ulosidade ao empregado 
segurado. ou aos seus beneficiârios, deverâ ser- providenciado pela empresa 
junto ã seguradora. no prazo mâlcimo de sessenta dias. contados da 
ocorrCncia do evento. 

Art. 6• O empregado faz jus ao scg:uro-periculosidade a partir 
do momento da assinatura de seu contrato mdi,.idual de trabalho. ou do 
momento em que iniciar suas arividades laborais em empresa do setor de 
energia elémca. se empregado de empresa prestadora de serviço. 

Art. r E competente a JU5lira do Trabalho pant dirimir os 
dissidlos decorrentes da inobservância desta lei, respondendo o einpre!;3dcr 
pele madimplemento da seguradora 
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Art. 8'" Acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho 
poderão estabelec:er regras mais vantajosas do que o estabelecido Õesta lei, 
principalmente no que concerne a amplitude do risco segurado e ao valor do 
pr~mio devido ao trabalhador. 

Pardgrafn único. Frustada a ne~ciação coletiva e instaurado 
o clissidio coletivo, a Jusnça do Trabalho poderá fixar. em sentença 
nonnariva. regras mais vantajosas aos rrabalhadon:s, constderando, para 
tanto. a situação econômica da empresa. o nUmero de trabalhadores 
e:o::postos a periculosidade e as condições de trabalho oferecidas. 

,.t,rt. ~ A empresa que detur de segurar o seu empregado 
respoode pelo valor do prêmio, ficando. ainda. sujeita a multa de dez por 
ceruo sobre esse valor. que deverá ser aplicada pelo Juiz Prestdente da Junta 
de Conciliação e Julgamento respectiva. e recolhida ia coma do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT, nos tennos do inc1so V do art. li da Lei no 
7.9n, de li dejaneltO de 1990. · 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor cento e vinre dias apôs a data 
de sua publicaçio. 

Art. 11. Re--·ogam-se as disposições em conmirio. 

JUSTIFICAÇÃO 

Os tr.!balhadores eltpostos a periculosidade no setor de energia 
eletrica merecem uma segurança adicíonal para si e seus dependentes. 

Atrás do acionamento de um interruptor para a iluminação 
artificial de um ambiente existe wn esforço humano sujeito ao perigo. 
realizado muitas 11ezes em condiçCles desfavoráveis de trabalho. tudo em 
defesa do imeresse da sociedade e do bem comum. 

E licito, pois. que estejam segurados., para que ex1sta 
tr.mqUilidade para enfrentar as adversidades decorrentes do trabalho. 

Nesse sentido solicitamos o apoio de nossos P3lC$., para a 
aprovação deste: projeto de lei. 

Sala das Sessões, 2S de junho de 1996. _Senador Flaviano Melo. 

Regula o 

LEGISU.ÇÃO CITADA 

LEI N. 7.998 - DE ll DE JM-:EIRO :DE 1!190 

Programa do S~guro-Deumprq;o, o Abono Salarial, 
a Fumia de :\mparo ao Trabalhadcr - FAT, 

e da oumu pi'O'VüUru:ias 

in.stitui 

·-------·-·-····--":"'"'"---··-------.. -----·--·----·-· 

Art. H. Can.it1tuem ~Siio FAT: 

I - o prod.uto da. amcad&çla das ~ ~ 10 PIS e ao PASEP: 

II - O precl.uto ci.Os eccartOS ~ pelos cmltr1b'Uiz1t*l, em deeo:mmd& c1s 
mol:lset'\·1ncl.a cl.1t .suas obnraçOes: 

III - ~ coneçio moaeti.na • os jures ~ ptl.o qoen~ apllcad.crr das 
r=J.."'SCIS ct.a FUnd.a. oem como pelos acentes papclo.n:s, ~ some o saldo 
.:1!» :~a.ues recllllid.os: 

IV - o prottuto d.a ~ c1& contt:!.Du1çia adidonal pelo i:nd.tCa ~ rota-
:w'ldad.e. d.e que trata o § 4.". do .I.."'UCO 231, lã ComUtulçio F«!.enJ; 

V - -OUtrtls ~os que lhe ~J&m ctestinadoL 

Art. ~2. (Vetado), 

Art. 13. (\"etada). 

Art. u. (Vetado). 

___ ........... --·-·---....... --·--··-··---------·--·--

LEI N~ 7.30, DC 20 DE SETEMBitO DE 1985 

III•(''"' u(.,.,. Ml~lll ....... -
JJ ... ,..,. .... - ti• .......... Hfuoc .. -
.,,....,,CIIIH<M_,ct~,.._..S.. 

(À Comissão de Assuntos Sociais_ Decisào Temunativa} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 140, DE 1!196 

. O..,P :M>Itrf' 11 JNioç<IG. Ja b.- .. alicfdo 
u.. rmpo'IIU .w ,.núa ~AD' ,__ronca. '* 
.J~'{11HG< ,._ Jitf"',._ _,,....,. f//lto 
,,...,,~ .. nm ,.DIIIJ,..<'Jt,. •'P"·tJicadt& 

O CONGRESSO SAC[ON'AL decreta:_ 

Art. 1•. A Jeàuçoio por dependente, de que m1ram o inciso III do art. 

.s~ e a alinea .. ç~ do inCISO 11 do art. 8"' da lei n~ 91SO, de 16 de dezembro de 1995, 

scri efetuada em quintuplo, desde que. cumulanvamente: 

[ ·o dependente se,alqplrnente ::dot:~do pelo eonmbuinle: 

11 • nfo haja relaçia de puet~tescl), de qualquer ~u, entre o zdotamc 

ou pessoa com quem ~e vaVJ mamalmeme e o adorado; 

III ·o adotando haja sido declarado ~re pela autondalk jud:icüria. 

em eertidJo c:<pedi<f& nos termos do § ,. do are. :17 ~ lei n.- B (169. de \3 de Julho · 

de 1990, ou em comunic:JÇ5o reser'l.'llda feita direrõUnente i Secretvta d.a Recetta · 

F<dml. 

Art. r. O Poder E'l:ecuriw. no ptuo de noventa diu, encarmnblr* ao 

Congtevo NaciOft:ll projeto de lei pm. os fins do dispouo no at'!. 40 da L.d ~ 

9 082. de 25 de julho de 1995. 

Art. ~. Revo~::~.m-se as disposiçOCS cm eonttiriO. 

JI:STIFICAÇÁO 

O problema social representado pelas lerpeet de crianças e 

adol~tet abandonados Wume <:ariter & C"ttrc:ma if2Vi dada em pmieamentl: 

todas .as snndcs cidades br:uileiras. Suas causas nlo sSo de f'icil di:l.posáco e, 

muito menos, de so\uçkl Simples. 

Cerwnenre, enrreunto. a desa~pçio familiK, fruto do 

empobrecimetlto das populações mar;inaliQdas n:u penferlu das cidades, pode 1et 

1dennficada como sinrcma. dos mais if'Uar~tc:S. 

Em pouc01 anos. o desccnnolado c attJficial procnso de hodo rural 

despeJou. nss irandes Qdades desprepara4u para ~-los, mllhOes de brasileiros 

também de1ptqlandos para ne\u sotxeviver com dip1dadl c com um rrtinuno de 

qualidade: de 'oida. 
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A inflaçJo crónica só fez apvar o qt1adro de ccncenmçto de renda, 

de desorganiz:açtlo socral e econõrnica. 

A 1mpenosa necessid::lde de que pai e mie S21ssem de çag em btl$Ca de 

renda. num conle:'l.tO de absoh1ra ausCr!CII de mfraesm1tun. assrstencial adequada, 

acelerou a desa~:!çâo do núcleo famrhar e a culrun de negh~o>Cncll. quando nJo 

de srmples abandono di prole. 

As mdhal'e'S de cnanças que "':lh'õ!m pelas NU du ctdadcs b~1len•as 

não sõlo apenas um problema estenco a ~!amar pi'OVId!nciu do npo repressiYo ou 

mesmo cantanvo Slo um problema a afctar toda a base do desenvolvimento 

!wmõnico da socuedade braslleir:t c, numa V1do mail pmpedlva., seu progresso 

social c econômu:o bem como sua própria scsurat~Ça. 

Os ór!;.IOI ofic1ats dê :rssts!Cncia. co<~djuvados pelas enrid2dcs !'" .. ·:adas 

de filantropia. n;l.o dlo conra de cgu;ctcn::~r e de resolver, a contento. o problema 

que. mais e ma~s. se apva, a ponra de ame::çar tnnsformar-se cm calmudadc 

social. 

Um dos objetivos lúrxbmentais da República Fedenriva do Btuil e o 

de construir uma sociedade I~ justa c $0lidin.1 {Constituiçlo, m. J•, ínc:. I). 

O art. 22.7 da Constiruü;Jo, especíalmcnte em seu § J•, inc. VT, 

complementa o conceito <ia sohcb:rledadc ~ai, que. nesre momen~o. é de 

invoc.açlo tmpenosa par.! a busa de a!temanva de soluçio p:u11. o drama do menor 

carente. Com efetro: 

''..frr. zr. t:: .ktT1da[t11rfHra. ria '~t~.AAh e ril• E.tttldo a:rr~ml'à 

,·ne;m;a lif a" Ulfol.:•urrl~. cr1m "'"'f.Jfma pntmcknk. o rlrntw ,; uu.Ja. à 

tari.k. à alrM'''"aç(l"· Uirdrrca,iJn. cmlo:t:~. à ptrifirrlotrafl-'"t:lt;4l1. lr C'll/lllta. 

,j JJgrrJdaJ~. ou rt:f['r/10, à 11/l.:fÚalk ~ tr cottvnii!CtQ famrluu ' 

c:••mu•mtim:, .rlt?m di! cdr~<:á·fttt a <(l{IY> ok mda j()muJ de nqfrgincra. 

drfcrtmrna,·4.,, <'.Tf'l"~· -rmlbt<"la. ,·nscldaác t a~u&J. 

~7 - o!flinmlo W PWtl' I'Ubln:a. QIMI.'is ik ass/1/I!!Cta )ftrldtca. 

,,«.,,....,, jifcan e ,IJkiJ/0.,, ,.-ot rtmm., Ja let. Qa at:o/hiii'KniO. SQb a 

Jimrra Jt gtral'<kr . .!1· ''ro.JIIfO ou Olfufl!<n•rrltf Qhandn.WO;" 

A legislaç.io do tmpostO de renda (Le~ n• 9 250, de 26 de dezembro de 

1995, art. 35, 1nc. IV). em deconi:nc:ia,. ji admttc: que o menor tomado sob guarda 

judictal, cnado e educado ~-COS!tnbuinre pessoa fisica, seja ccnsidemio como 

enc:lfi'O de família. em situáçlo de ÍIJUIIdade com seus tilhos e rido como 

dependente. p:ll':l fins de d~IÇ~ da bllSC de cilc:ulo do ;mposto. Da mesma fôrma. 
o filho 1donvo recebe, na lei fiKal. traramento idl!nttco. 

Sem cmbarao. a lei ~ai« nlo impede o incenri"VO i soluçic mais 

radical que o problema est.i a c•uJÍI'e que é prnposta neste proJCfO. -

o irmitueo da guardl JUdie~:al l: soluç!o •ntermediiriz. quase paliariva, 

em termos do ob;c:tivo de n:mSCIÇ}o do menor em um~~ cstruntra farndi:lt' esravel 

Tem a condic:10ni-lo o carater de precariedade e de fr1r;plldade do -vinculo. Nem :& 

<:r~ança se sente totalmente :usq:arada. nem a famtlla se sen1e plenamen~ obnpda 

com a c:nança. cm todos os s.:us aspectOS e por todo o fucuro. 

A adoçao se :tpr~enra como solução mai1 dctimriv.1 e duradoun. Uma 

~ez adotada. 1 c:na11ça p~ssa 3 1111ep Jf: {am f: J1.1 Jm:uo a famil1a que a recebe. 

Oli!r'O e o quadro poiiC:OlÓJ;!C:O d3; Cnili!Ça. outro e o comprometimento da fanuha . 

aCotarl~. 

Verdade que, c~atamente por isso. a adoção cnfmtta mm mtsrma 

!'10 seto da sociedade. Dai porque o estimulo ofic•al ha de ser m:us furte e decisivo. 

A poSSibil~eiade de deduç:'io :nuh1piic:ada por cinco sem d\1vida deveri provocar 1 

a<:lc~o daqueles que, tendo al!o'llma vac:aç;!:o par.. il ~doç.lo. iOI'rem algum npo de 

indec•sAo. 

A eventual perdól de arrecadaçfo seci instgntficantc< em compat3Çio 

com o beneflctO viS3do. Nos 1e""os da !o:Wslaçto hoje ~tgt~rantc, para cada grupo dct 

cem m•l cnanças adotadu. a b:lse dec:ilculo do impos;o de renda pessoa ftsica seria 

reduzida,. anualmente, em RS 108 mdhões (100 000 :t RS 1 080,00). A wna aliquota 

c:fe~va media, c:sttmada. de zo~ •. a reduçSo de rec:cm. da UntJo sena em tomo de. J 
RS 21,6 mtlhõcsao ano. 1 

Com a aprovaçlo deste projeto. haven um:1 perda ad!cional de 

=ad2çlo na ordem de RS 86,4 milhões ao &l'lo. 

Sem qualquer sombl':l de dUvida, um PfCÇO mu1to ba1:.:o que a Soc:tedadc: 

brutlctn~ papri para; mtegrac cem mil criancas al:r.lndonadas 1 nUcleos falru!Wn 

cst:iveis, rettr.Jndo•u das ruu, da mtséril, da doença, da marg~nalid:ldc ·~da 

cxc:IIJ.Sio social. 

Cada cnança adotada custaria mats ao erário RS 8'64,00 por IJlO ou a 

insigrutic:incla de RS 72,00 por mês. 

Qualquer proJr:tO con\ICf!Ciorl:ll que o governo monte j):lr.l. 1bripr cem 

mi( cri:t.l'lç:U abandonadas. em candic;OCS de qualidldc:: c cfic:ac:ta anfinawnente 

menores que: u propo~ionadu pela adoçJo, ct.::-"U'a mtih:lrcs de 11c:zes mats que a 

perda de arm:adaçil.o acima estimada. 

S;lo essas. em resumo, u ruões pe!3S quais submeto c peço :lOS 

i1usrres Pares a aprovaç!o deste projetO de lei. 

Sala das Sessões, 25 ele junho de 1996. _Senador Jefferson Peres. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

t.Et N'. Ulll - DE t3 DE .rut.HO DE 1!ltll 

Oís~ ,abr~ o Estlltuto dD Crirmça ~ do Adotncnru~. 
~ 4d outras providrnc:tm 

·-····---------------------------·-·--------· 
Art .. 7. O uLm:Wo da ~oeiO constltUI·W por sentenc:a JUCÜ<:'I&!. q- seri iJ!s.. 

cr:lta no fe&istro csvtl ~~ante mandldQ do qual nio se fomecell'ã eettldio. 

·-·-----··--··--·------··---:---------··---------
~ 4 • " ~nu:no da IIUtol'>".~ Jud~e!ina.. podo!ta sotf fomo=-c11:1A ~rtidio p&n a 

salvacuarda ck dtreuos 

t"1l..El N. 9.0l:l2- DE 25!'E JULHO DE 1995 

Dispõe sobre u. diretri-• para 1 ctaboraçiliD' da lei 
or-çam~•Uária de 19%, • dà o•dras pro,..id~aei .. 

----·-·-------·---------------------
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T.Et N 9 250- Ob; 26m: OEZEMBRO DI:': 19'3.'> 

AltCI":'I :1 l~cislaçi>o do Imposto :oobr-e ~ R.,nd.3 das 
flC5$.03S (isic:.:r.s, e d:. Outr:u p"ovidênc;i:'l::< 

Ao·t . .;: N,t dctc:rnu~tç:\o d:a l.>a~! d<" t:<lçnlo JuJCil:o ,, m~odi:nem "''-'ns,ol o.lo 
ln>pu:<to ~oilr~ :1 Rcl\d:l i>Odt'r:io s<:r dcúuttd~~ 

Aot "' -' h.t~<' do· <"·•kuln dn ""~"'~to d''""'" "" ·'""·•·al<·ud,>r"' ~•·r:o ~ <ttr•n:n. 
ç:a .,.,n ....... '"'"·'~ 

I I ''·'·' ol•·•h«;•r.·.• r~J.,,,,,,~ 

(À Comisslio de AssUlltOs Econôrnicos _ Decis&J Termina.tjva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1996 

.~/lera a L.:r n• · ~os • .k Ol di 
fllllon dt /Wf6. ~tUndt~~rdo .'l.:nefu:tas jrKms 
p<.mJ <1 <)Tl!<J !ldiiCllC/OIIOL 

O CO:o-iGRESSO ~ACIÓ:'i.\L decreta: 

Art. lo r\crc~enle·:>e a Lei n~ 7 505, de 0:! de ju ho de !986, 
:!.pÓS o art. L6, os segumtcs dJspusLII~OS. renumerando-se os dem:us: 

(· 
Art. 17 O \alor das doaçC-es re::tltzadas por con•.nbuimes do 

nn~):itn Ue CI"Uda, na fumra de bolsas de e~tudcs para estudanr~:s c:~rentes. em 
todos os nh·ers do ensmv pn .. ado. ou como u&\t:Sumenros cm obras públicas para 
o setor educacronal. poder:i. ser abattdo pelas pesso:!S fisicas ate o luntto= de ..:mco 
por ce~tto da 1~uda bruta. ou dcJuWio do tmposto Je\tdo pelas pessoas juru.bcas. 
observado o bmtrc m:i..'<uno de dots por e<:·nto· dele 

§ 1• Some\lle tcrâo validade. como comprovante das Uoações para 
hr-1~.,<: ri"L'"'iknc: rlto mc:ntnu:ões de etlS!nO da rede pn ... ·ada. nos quais se rnêlua o 
;•,•rn..: d!J c,ru.d:l.ttto: b.:•r.:tk•adu e Jeclaraçâo d.:: que ele e pessoa carente de 
r..:..:mws p<11a .,;u:.t..:ar -:><:tL; estudos. 

§ z• As Jc::~ções pllta os ttw.:stunentos a que se refere o c;Jput 
deste :Irti~o de .. ·cr.\g ser comprov:ldas medl3ntc an~:!ç;lo de dedaraçio-reclbo 
fornecida pc::lo órgão que .• ~:·recebcr. rnclumdo rnforma.ções sobre a obra e sua 
rmportãncra pruõ!t a comlilridadc. CUJ:t. cópia deveri ser enviada ao Mini!;;_erio da. 
Educação e do Desporto para que este possa acompanhar, supenistonar e 
fi:>cabzar as re'ipe:twas apbcaçóes . 

§ 3• E:.tc ant~o serã regulamentado por decreto do Poder 
Execun-.o no prazo mi.."'tnno de cento e vmre dias n. contar de sua vi.gênc1a. 

§ -'" O di:;posto neste ~i!P somente produzirá seus efettos no 
o::<;etClcto financeiro do ano postenor ã sua sanção. ' 1 

Art. z· Esta Lei tem \igêncaa por dez 3llOS, a partir da data de 
sua pubhcaçâll. 

Art. 3" Revogam-se as dtsposições em co[ltráno. 

Ji.51if1CAÇÃO 

A \l!_!êncta da Let 1 505. de 1986, que. t:om jusuça. ficou 
conhectda m;us pelo nome de Let Samey do que pelo seu numero. 
•mlubtta\ehnente, fot um matCO pau. o desct~vohunento da cultuta bras•lell"a. 
S.:.us result~Jos. altamente positivos, Ji se fazem ;;entlt tanto em uivei local. 
quanto nacional, superando, em muzto, qua15qUU cntzcas que. por•enrur.a.. se 
po~sa f:uer em rel&;ão a sua ilph.:aç!o. 

Destane. 1mbtlido do mesmo espinto_ que nonecu os legiSI.l.dores 
que a :~prova~am. cons.zd.:.rcz ter chegado o ntomento oportuno pata se conceder 
tambem ao setor <::ducactonal alguns ber.efictos fisciUS que. com certeza. em 
mwto contnl: urlo para o desenvol\1merno da educação e para uma m.:l!Or 
1ntegra.çJo do empresanado brastlezro nas açOes dos Go\·emos federal. Estadu.us. 
e Muntc1pi11S, 

O projeto que apresento objeuva. em prunetrO lugar. como se 
pode constaru no seu an. 1 ... que acrescenta a Lc:t Sarney U."";L .lfltgo de número 
11. permitir :o~.:.s cot~tnbumtes do 1mpos10 de renda que dcsçont=m a~e o moatante 
de 5% (culC:o por cento) da renda. brua. se pessoa fistca. c 1 .. êldots poc cento) 
do Jmposto a pagar, se pessoa ;uridica. do valor ~Sttnado a bolsas de estudo pan 
alunos carentes ou a mvesrunentos em obru publicas do setor cducactoaal. 

Este projeto, com objeti.,.os asszm tão claros, merece aprovaç;lo. 
pois atende a 1UD interesse nae1on.U da m:uot rele..-àrlC:t.a. Com efeito, os 
bcnel'icios por de est2belec•das perrnmr1o a canalwçiio de recursos para uma 
õirea que de..-e ser cons1derada com pnondade nos pró:umos anos c na pro.una 
detada. a da Edueaç:lo, sem que tenham eles que passar pelos "Ulumeros c;ma.J.s 
burocritieos da atual esttututa de gavemo. a qual. de acordo com. alguns 
estudiosos. consome peno de setenta por cento das ~erbas que são destmadas, 
por C.'<emplo, a construção de wna escola mwucqW. 

Se aprovada esta proposição. ad\'iri.a uma TIWor colaboração 
Jircta do empresanadu nas açOcs &Q..-emainc:nws, por meta, n1a so da 

stmplifieaçlo e racionahz.ação do processo de destmaç!o dos reo;;ursos para 
in\·csumentos em educação. m:lS lambem da descentra.ltzaç;1c das dectsOes com o 
f~Jrtale~;amento da particzpaçao da eomw:udade. especialmente dos s~tos 
lt~a•s e.selarccnJo·; dos cmpresà:tas no processo dceJs<mo que dcf1M: onde e como 
llJVeStlt. o que e .. aud.i.vcl t: elogtavcl do ponto de vzsta democrauco. 

/'.'!o cabe aqut a ar~entaç:ão de que lla,ena redução dos 
recursos publicas. po1s. na real•dade. os m.cenu,·as têm. jt!Slamente, a finahdade 
tnollor de aumcn~ .1r os tn\cStlmentus na :irca. educae•onal do propno Qoo.c:uo. SCJ& 

.:le Fedaal.. Estadual ou ,\tunictpal. · 

1 rata•se. ass1m. de: uma simples e pequena. rcníirlcta fiscal, cujo 
montante m3.'t.Ín"o Ji esra delisudo no proJeto pelo propno Poder Publico. o qu.a.l 
111:mtena o drretto sobre a aJTecadaçio tnbutana. Alem disso. a renuncJa tem um 
piUOJa U.:fumiu de, no ma.'Utno. LO (dez) ;mos. 

Ao final da próx•ma decada.. se o Go~emo. coasiderando a 
r<::alJd;idc ~ época. deetdll" _ser do mtercsse naczonal a prorrogaçio d.1. ~-~~neta 
d~stes tneenu .. ·os. podera amphar o prazo atr.ro.es de wna no\ã lei. o que dt:LU 
claro que do e~e renw1cta do dtretto de mepdação. 

Por outro lado. munas tnvesttmentos que o Go,cmo teria que 
I. •··~· ~•"11 .oll.•:i "ll~h· .. I'•"•' .., .. ....... r.;<: f'Uhheos c. lilhcz. ati- com nc<::.:SS~dade de 
~.: pll'<:mar lh>'3S forues Je recursus OllltO\os e :LII!lpatlcos impostos- senam 
o:!nmnaJo5 c>Jtn a d.,tdlt pantclpaçâo da hvre lntCtauva cm inter:~ç~ com 
:>o.!umt:lptos. C111n Estados. ou com a propna Umão. T:tiS inccntl\IOS. portanto, .a 
m.:Jto pr:t..zo. st·rt:lln wn ulstnt.mcnto poderoso de reforço da luta hc«:ulea d.a arca 
cconõttuca a:o,~marnental em busca do eqwhbrio das contas publicas. 

Etn síntese. este projeto podera aumentar os recwsos para a 
edi!Caç:lo com a cnonne \.ant:tg(:m de nio cnar nO\·o tnbwo e de abranger anto 
õlS pessoas fisn:as como as Juridtcas, ilh:m de nio e~•agtr let eomplemenw-. pois 
e! e apenas autt>nu uma stmplcs deduçolo no tmpostp de renda. 

É bom rC$1har ainda que .a adiç!o que se pretende fazer na .. Lei 
Samey~ não .útera o seu eontcudo cm nada. Assun. na arca educactonal se 
algucm. pon:ntura. de mà·fé. tentar obter rcduçio do unposto de renda.. 
utthza.ndo-sc !raudulentamcnte de qualquer dos benefictos pre\":i~os nes<e projeto, 
podai ser imputado por cnmc punt\el com reclusão de dots a scts ·meses e mula. 
.:enferme dctcmuna o att l-' da Lct "7 50S, de 1986 
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(.}u.:llltO .:KlS aSp«<:OI COr1SU!UC10tllUS, n!o h.i óbu;es, poiS Ol 

ConsfmiiÇ~ e c!an .:10 dctinM" como de competência pnv;ruva do Prestdcnle da 
Rcpubhca os prOJCIOS que ~ume:n:am as despc~as. cr.quanto este ProJetO n.io da 
,e:;pcuo as dt.Spc$~ do GIJ~~mtl federal ou a.s dos Estados e MUtuc:tp:tol. 

Dal a certeza de contar com o apoto dos Senhores Membros do 
Cl.lnçessa N l.Ctonal pau. a ap~ deste projeto. 

L.t:GISLACi\0 CITJ\IJA 

LEI N~ 7.~05. DE 2 DE JULHO UE 19.96 

lh~~~~~ '"''"' l ... n~fu:'"' ,,., .• ;, n11 nno• 
Ju •ntvo•ll> d.· ro•n•l• ~'"'udul~• 11 GP•r•· 
~G•• d• c•roll•t C'ul:&md Ofl '"''n'c" 

O I'RESlUi::NTE UA REf'U!!LICA. fuco 11abl!f qull' o Cou~:r1~"'<' 
Nacion:al decreta e eu sanciono 1. ~ee:uint.e ll!'i: 

Art. 1~ O contribuinte do ímpo,to de rendn poderá ahater 1!;, "''"' 

da bn.lta, ou dcdu:r.ir cnmQ dro~pt•,.n nperaclrlnllll, t> velo_r d.n~ do.lç(u•s, 
po.trocillio:t e inve:n.i111entos. inclusive dupe:JIIS t• contr1lmu;:O~~ ne~~· 
~!irias;. sua eh•livaç:lo, realizada o.travês ou a f.uvor cJe pesl!IOII JUrl~~~• 
de nature:r.a cultural. com ou sem (ins lucrativos, cadastrada no ~hn1s· 
têrio do Cultura. no forma desta lei. 

t 1 • Qbservo.do. o li1nite mliximt;~ de 10'7. !de:r. por ce11tol da renda 
bruta. a pessoa Cisica poderá abater: 

' ~•.4 1nn~ 1.-~m por cento) do valor da dow;:ao: 
11 utt• Ktl~ joill•ntu JICir cento} do v11lnr do patrocinio; 

111 u!.t! r.u•·;. h:illljllcnL.u llilt Cl'nh•l do vulo:w do invc:~ti• 
nwnto. 

~ 2:" O 11batim«nto 1Jrevistn ·nl'l !i 1~· deste arti~o nlo está sujeito 110 
\lmih• clt!' ~.0'1- {cinqüe11t• por eentol da renda brut.a previsto na l!:!ii:isla• 
çGo clu ilupu~tu Ue rl!ndu. 

§ :~:· A pes~(la jurldica poderá dtldu:r.ir do imposto devido, valor 
equiv::!l•~nte ir. aplicação da aliquota cabivel do imposto de renda. tendo 
como b;,se de càlculo: 

- até tOO% (cem por cen~nl do valor das dn.11c0es: 
11 - ntê SO% (oitenta por cento} do valor do pat!'oclnio; 

lEI - nté !!Oo/.o lcinqQenta par cento! do valor do investi· 
lnl:lltU, 

t ·l: Nn hipótese dÕ p~ró.arafo nnterior. oburvado o lilnlte mh.i· 
triO de 2~ (dois por ce!ito) do impOStO devido, as deducOes previstas 
nllo t'S' do sujeitas a outro• limites estabelecidos na lea:islaçlo do im
pOitO c e rendtll. 

§ ~':' Os bt"ut'flcios previstos uesta lú nlo e:.:duem ou rcdu:r.em ou• 
tros be:1eflcios ou abatimentos t1 deduçOea em via:or, de maneira espe
eid as doaçtles a entidadas de utilldsde ~ública feitu por peu·o .. fiai· 
casou juridicu. 

i 6:' Obs~:"'lldo o tilnite de 50% fcinqQenta por cento) de dedutibi· 
lidadl!' do imposto devido peln Pt'"oa jurldica, aqut'la que n8io •• utill• 
:ar. no riecorr•r d• seu perlndo•bai'le. dos beneficies concedidos por ea• 
ta ll"i, puderá oplnr pelo. deduçao de ad 5~ !cinco por centQJ do impos• 
to dll"vido pnr11. dcstinaçao ao Fundo da Promoçlo Cultural, aerldo polo 
Ministo~rio da Cultur11. 

Art. 2~ Para os objetivos da presente lei, no concernent.e a doa• 
coes e p'ltroclnios, consldenm·se atividades culturaíiJ, suj,•itu a rea:u· 
lamenta~lo a critCriorJ do Ministério d!l Cultura: 

[ - incentivar tt form.aç!o artbtica e cultural medi.ante 
1 oncusao de bC1ls.11s de estudo, de p~squisa. e de trabalho. no 
!Jr.asil ou no exterior ~ autores. arti1ta1 e técnicos brasileirl)s. 
a•u estrangeirus resid~ntes no Busil: 

11 - COIICI!tler prêrnios a .~tutores, artistas, técnicos de arte. 
!ilmes. espe~ácu\os musicrtis e de arte1 ctnicas, em c:oncunoa • 
!estivais rC"ali::udos no Brasil; 

III - doar ben11 móveis ou Imóveis, r,hus de arte ou de v a· 
lor <'Uitur.!tl a muscu:J. biblintec.!tS, arquiv<>~, e outras entldadf'!• 
dt• uc:••ss•• rniblico, dtt c:urallur culhU'Ill, cuda•tradas no Mlnia&.f• 
rio da Cultura: 

IV - doar em e~pecitls .il:t mesmas entidades: 

V - editnr ohras rdntivas i:ls ciênciils humanas, its letras. 
nlS art1•lS c outras de cunho cultural; 

VI - (lroc!ulir di~cos. viUcos, rilm1~'< ,. nutra~ forma, de re
pro:luçóo fonovidtlU;:r:i.fic:as de caràttor çu/lurwl: 

VIl - patrocinar exposições, f~!flivab de arte. ~stwt:ieulos 
tt•utruil!l. de dança, de mUsica, de Opera, de circo e ativid.11dea 
congêneres: · 

VIU - rt.:staurar, prt.'Servar e ct>U~ervar prCdios. monu• 
m:·•tnlll, lo~radouros. sitios ou li.ren toanluadas po:lo Poder Pli· 
bluo F'ederd, Estadual ou Municipal:, 

IX - re!!ltaunr obru de arte e bens môveis de reconhecido 
val.Dr cultural. de:~de que acenive:ia ai) pUblico: 

X - erigir monume-ntni'l, l'm con~ontincia cnm I)~ Pf)tll'retl 
PUhlicos. que visem preservar a n1emória histórica e cultural do 
Pnis, com prêvia autori.taçlo do Ministerio da Cultura~:-

XI - construir. Mcani::ar. equipar. mt~nter ou formar mu
seus. nrqui,·o• ou bibliotecas de ace!sl) Jllihlico: 

Xll - c:unsLtulr. rt·~tuurar. rc:l'nrar ou equ\p11r sul.us e ou
tros ambientes destinados a ativld111des 11.rtlstlcaa e culturaia em 
cera!, desde que de propriedade de entidade sem fina lucrativos: 

XIII - Fornecer recursos para u Fm1do de Pcornoclo Cul· 
tui'd do Miniat.érlo da Cultura. para fundur;Oes culturais, ou per• 
instalaç!o e manutenç4o de cursos de cariiter cultural ou artlsti· 
co, destinados ao aperFeiçoamento, especiali:r.açao ou formsçao 
de pessoal em estabelecimentos de ensino ~em fins luc:ntiYotl: 

XIV - incentivar a pesquisa no campo da• art .. e da éul
tura; 

XV - preaervar o folclor11 o as tradiçOel POI>ulares neclo• 
n11is bem como patrocinar oa espet,culoa folc!óricoa 1em fina lu• 
crntivo•: 

XVI - criar. restaurar ou manter jardins botlnico•. paro 
ques .toolõcic:os e sitios ecolôsicoa de relevincia cultural: 

XVII - distribuir Jl:ratuitanu.-ntc• ingn•!'l~nN. adquirido• pe· 
ra tlSSO fim, de espel.ticulu:~ llrtisticos ou cultunis: 

XVIII - doar livros adquiridos no mercado nacional a bi
bhotec.~ts de nceaso pUblico; 

XIX - dner arquivos. biblioteca!' e outras cnlcçócs parti• 
culares que tenhum significadn especial em seu conjunto; a enti• 
dades culturais de acesso pübllco: 

XX - fornecer. aratuito.mente. pas:~n~eens pnra transporte 
dt artiat.as. lml:~istl.~. pcsquhu1dores nu conferenciuta!ll, br•" 
, ,•:: r ~I·' ·~• .. • "" !lrusH, qusndo em mi~<~to dl' r:tsróto•r • 
tu\ no f'11ls uu no exte~ior, ••sim rflconbecld• pelo .\tlnlstC! 
Cultura; -

XXI - custl!'or despo:soa com trnn!lllf>rte e ~e1:uro ti~> ClhJe• 
lo! de valor cultural destinndol a ex.po•ictlo ao pUblir'o no PaJ•: 

XXU - outna t~tivldadea asaim coasiden.da: o~elo Mini&· 
t.::rio da Cultura. 

Art. 3~ Para fins dests lei considera· ~e doacao a transrartnc:la 
d~finitiva e bens ou numedrio, sem proveito pecunhiri6 para o do&• 
dar. 
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§ 1~ O doador tná direito aoa favores Fisuia prr.vistos ne:.ta l•·i 
se II!'J~:prennmt•nl<' decl11rnr, no iniStrumentft t.le doac:Ao n ser int~crilo rm 
Rt'Riatro de Tltuln11 e Uc,cum~ntoa, que a nu~t~ma • ., !111. sob 1111 condi• 
çOes de irrevenibilidade do ato e inalienabilidade e impenbotabilidade 
do objeto doado. 

§ 2~ O Minislofrlo da Cut~ura ou~ Ministério da Fazenda poderi 
deter•ninar I! rn.lizaçlo do pertcia para apurar a autenticidade e o valor 
do bem doado, cuja dupe"' correrD por conta do doador. 

§ :1:· Quo.ndo 11 perici11 avaliar o bem dondo por volor menor •o 
ntrH.,oóoln n••ln cluo.dor, pura efeitos fiscais. prevalocer4 o valor at.ri• 
but~l" pl'i,t!'I'IWt;o, 

~ I~ Os donatários d~ bens ou valores. na forma prevista nesta 
lt•i, ii.:am iscntm; da incidl!nda do imposto de renda sobre a receita n.ta 
op~r:.donlll obtidu em n:r.tlo da doaçlo. 

f rt. I!' l'nru os efl'itos desta lei, consid~ram·ae investimentos a 
oplkaçllo d~ bens ou numer:Drlos com proveito pecuniário ou patrimo• 
niol direto para o investidor, abrans:endo as seguintes atividades: 

I - compra ou subscriçócs de acóes nominJtivas preferen· 
ciois sem direito a voto, ou quotas de sociedad~s limitlldu de 
empresas livreiros. ou editoriais que publiq:uern, pelo meoos. 
~O% !trinta por centn) dos seus titulo$ de autore• nacijmai:'l."dl'· 
vitlunn•ntt' cadn~trad"!l 110 MiniljttÕrin dn Cultura; 

II - partici]IUÇ!l.Q etn lituiQ! patriuwniailf. c!c lilH,.uci•ç"~'· 
ou t'ln I!.Ço)es nominativas preferenchais sem direito a Vtlto. quo· 
tu elo cnpit.t~l socinl ou de participantes de sociedades que te· 
nltnm pur fin.t~lidude: 11roduçoea cinematngr,flcas, mu11icaia, d~ 
arte!! cênicas. comerdalb:ae&o de produtos cultuni• e outraa 
atividades empresariais de interentl cultural. 

4 I:· As participa~llet de que trata e.ste artiso dar•se•lo, 11empre, 
em p~nolls jurídicas que tenham .st~de no País e estejam. direta ou indi· 
retarr•ente, sob c:nntrole de pessoas naturais resldl!ntes no Brasil. 

§ 2~ As açOo.:s ou q:uot~s .adquiridas nos termos di!:sta lei riur4o 
innlie'láveis e itn]lettll.llrãveil'l. n~o IIUtlcndu s~·r utili:r.t~d;~a 11ara fins do~ 
cauçeo. ou quulqucr nutro fnrnua dt• ~:nrantiu, 11tdo 11r11:r.o do~ •, h:incfJ) 
anos. As :~striço)es deste pur.igrdo comp~endt!lll. também. o cum]ttomis• 
so de compra e vend11, a ccss.1o de dirdto à suo aquisiç.to e qualquer 
outro contrato que tt•nha por objet.ivo o bem e implique a sua alienaçia 
ou l(r.tvame. mr~uno qu~: futuros. • 

§ 3~ Ali quot1u1 dl;!'.f1Drtidltllnl.o.:9 silo t•:~trlmhmt uo C:lllitnl ""o:iul c: 
:li conferem a seus tltulares o direitr> de participar do lucro 

liquido dn sociedade nas condi~,;6es cniiJUhtdos nu est~luto ou 
contrato social: 

b} po11lerdo ser rcsl!atodns. nas cnntliO::ót'S prt•vistas no esUI· 
toLo CIU o::nntroto SQcinl. c-o1n os recursoa de pruvialo formad• 
com parct.'ID dn lucro liquido anual: 

("} 1U'h> t"nnh•rem nu' titulurea dirt"itn de 1uiciu uu 11d"nist., 
snlvo o dt• [i:~r.nliz.ur, no1 Ulrmo• da lei, 1111 •to• doa adminl1tra· 
dores da suciedade: -- · 

§ 4~ O capital contribu!dn por seus subscritores é ine;~~;i~eivel mas, 
em cuso de liq:uidaç.1o do socit>dadc, S4~ra reembolsado aoa titulare& an• 
tes das a(:(h:s ou quotas do cnpi~ttl aocial. 

Art. 5~ Para os efeitos desta lei~u-se pat")cioio a promo• 
çao de stivida;du eulturai:l. sem proveito pecaniãrio ou patrimonial di· 
reta para o patrocinador. 

• Art. 6:' As instituiçllel!l rioanceiras, cnm n:s benefl•:ios fisc•is que 
obti•;erem com base nerta lei, poderao conatituir carteira esp.~eia~ du• 
tin:ada a financiar. apenas com a cobertura doa cuatoa opencronaa .. as 
atividades culturai• mencloaadu no art. "'~. 

Art. 7:- Nenh.ui:rt.· SPUcaçlo de bendfciol fiscail previ1to1 nena 
lei poderá ler feita atraVII!a de quaiquar tipo de lnttirmadiaçlo 011 corr .. 
ta ~rem. 

Art. 8~ As pessoas jurídicas beneficiadn pelo• incenth·o• da pre• 
sente lei deverlo comunicar. para fin1 de reei::rtro, aoa Mini.lltl!:rios da 
Cultura e da Fazenda, oa apartes r~ebldo• c enviar comprovanu. do 
,.un uo, ouu ,.,,n, "~··"· 

li l'" O~ Miui:~~to•riu, tio Culturn e dn 1-'nr.rruln poclertlo ~clt•hrur 
con~·,\n,.,, CQtn or.::\<1:'\ pUblicas esuaduu.it CIU municifuais dele~:andcl'lh.et 
ns ::HI\'i(tudes mcncio11ndas neste artigo, desde que ns entidades e em· 
pre:o~s bl•neficiadn::< u:lu r~c-ehDm. t"omo doaçrl~·.:l. pnLrncinio5 'lU investi• 
tnentos, I!Jantia superior a Z.OI)U Cdulls miU OTN de cada contribuinte. 

§ z:· A~ Op~·r:tctlE'~ 'IUperiort•s D 2.1!00 !dUiiS mil) OTN d<!Vt!r.l!:o 9<•r 
lln•viotnwt'lte cnmunicudus ao Mini:ltt!rio dm 1-'.t~r.t•udn fJj~Jo d•Judor, fia· 
trocinudcr ou investidor para fins de cllda!ltramenLO e posterior fiscali· 

wci\ll. O llinisL~:rio dl Cultura certificará se bouv~ 11 realiu.ç:l.o da ati· 
vidlldt• in··fnlivada. 

t\r~. '. Em n('n\1\IIZI:tll bipób•sl!, a tloaçao, o patrocinio ! .., investi· 
n1cnto p<.c't~r4o ser leitos pelo contribuinte a pe:!:lso;a a ele vinculada. 

Paráa.rafo único. Conaidera·sCI pellloa vinculada ao cont.ribtlinte: 
ut 11 l'f':lso.u juridie11. da qulll o contrihuinu• :~eja titular, ad· 

mónistrndtor. aeina1ista, ou sócio à dutu do UJICrllçao, <1U "'" 12 
ldo:tel mest.!s antcriona: 

• bl o cónjuge, os parentes at! o 3~ UerceiroJ grau, induaive 
IIS ltfins. e os df'llcndl'ntes do conti'ibuinte nu dt1s tituhues. ad· 
11Ú1i:1Lrudnn•s, tldmti:~tn~ ou !ltic:iu!l de p•~:o<~cul juridica vincularJu 
ac contribuinte nos ~rmos da alJnea anterior: 
t et o sócio, mesmo quando outra pessoa juridica. 

Art. 10. St1, no ano·base, o mont.ante dos incentivos n·!l!rentes i. 
dotto;llo, pntrocinio ou investimento. for superior ao permitido, é facul· 
tatJo no contribuinte deferir o e:otcedente para at~ os ~ lcincol am>s se· 
~;uintos, l!empre obed~idoa os limites ri:~:ados no art. I!' e seu:~~ parágra• 
foa. 

Att. ll. As infraç.,ea aua di~poaltivo:~ desta lei, 5rm preiuh:o da:t 
sançóes penais cabiveis. sujeitarllo o contribuinte i cobranÇiQo lmpoa• 
to :~obu • renda nao recolhido em cada oe:otercício ~tcrel!lcldo das penali• 
dades ~revi1ta1 na lecislaçt.o do impo•to de renda. 11lem da perda do 
direita de ncesso. apõs a c-ondr.n•çto, aos benef[cio:ot fisc1tis ltqul insti· 
tuftJns. e sujeitnndo o hl•oeficiárlo ia multa de ;ro% lttinLn por cr.ntnl du 
\'alor da o,::.erao::ao, a.sses:uraado o direito de reliP'e!lto contra CIS re9pon• 
sáveis pelt:. fraude. 

Art. 12. As doaçÕes, patroc:Jnio11 e inve.stimentos, de natureza cul· 
tural. mr.ncionados nesta lei serlo comunicados ao Cons!l'!bo Federal 
de Cultu:a, para que este possa acampanhar e supervisiOnar .J:I respec• 
th·as: aplicaçOft. podendo. em cua de d~l!lvios ou irregularidade•. ••· 
rem por ~L! 1uspenaoa. 

f I~ O Cc.nselbn Fm;lerul de Culturm, nus hiJII)tl'.<t"' rif'f;~e arti~o. 
serli auxihodo cvctadul. pelos Conaelltoa l::st.aduaia d., Cultura [v..ta• 
doJ. 

J 2;• \Vetado!. 

A.rl. l3. A Secretaria d• ltcceila Fed .. ral, no l!':oto..,.e!cio daa 1uaa 
atribuio::l>et especificas. fi1C1liur' • efetiva e:.;ecuçlo del!lta lei, co que 
se refere t realiz11ÇIO daa atividadel culturais ou à aplicao::.lo doi reeu~ 
aos nela comprometidos. · 

Art. 1". Obter reduç~n rio imposto de renda. utili:r.and~·so fraudu· 
lentamente de qualquer doa beneficio• delta lei. coa•titul crune puaivel 
com rechaalo de 2 tdoial a 6 taei•l m.eHI 4. multa. 

§ 1:' No caso de pessoa jurldica. respondt>m pelo crime o ncionista 
controlador e os administradores, que para ele tenham concorrido. 

§ 2~ Na mC"sma peno incnrre aquele que. N'Ct!hendo recursos, bens 
ou valores em funçdo dcstu lei, deixe de promover, sem jut.ta caun. ati· 
vidad~ cultural objt•to do inct>ntivo. 

Art. IS. No prnr.u d1• J:!U tcc1otn c vinl"l di;!!! o l'ndcr !•;xN·mil'll 
bnixnrzJ dt-creto H·~uhuucntnnd" 1 prl~t•nle- lei. 

Art. 16. ~~St:J h•i prodn7.irá ~eus cfcittls no l•)(o~rckiu finuru·o·iru d·~ 
1'31!-7, ~•fndo atllicó\'d tis dunco.-s, patrocínios e invest..imentos reali~~clos 
• partir da data de sua publiuo::llo. 

A ·1. 17. Est.n ld entra em vi~ur na duta de• :-111:.1 puhlhoçilu. 
A t. 18. ltevo.:om·se as di~posiçOe$ oem contr:l.rio. 

Brasilia, 2 de julho de 1986; 165~ da Independência e 9a:· d:a 
Repút:tca. 

JOSE SAitN I~Y 
Vibon DuminJ(0:5 Funaro 
Jollo Sayad 
Anl.'l.'lo O . .;wsrlrlol dt.• A.·utiJO Sanu1!1 

(Às Comissões dt! Assuntos Econômicos e dt! Educação, 
cabendo a esta última Decisão Terminativa.) 
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COMUNICAÇÕES DA PRESIDENCIA 

A Presidência comunica ao Plenário que foram 
encaminhados à publicação pareceres da Comissão 
de Assuntos Econõmicos, concluindo pela apresen
tação dos seguintes Projetas de Resolução: 

N2 70, de 199.6, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Campo Gr.ande (MS) a contratar operação 
de crédito, junto à 111anciadora de Estudos e Proje
tas- FINEP, no valor de um milhão, trezentos e vin
te e nove mil, seiscentos e vinte reais e sete centa
vos; e 

N2 71, de 1996, que autoriza o Estado de Mi
nas Gerais a emitir letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais - LFTMG, cujos recur
sos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do 
Estado, vencível no 2" semestre de 1996. 

As proposições ficarão sobre a Mesa, durante 
cinco dias úteis, a .fim de receber emendas, nos ter
mos do ar!. 235, n. f, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução n2 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

A Presidência recebeu a Mensagem n• 189, de 
1996 (n' 577/96, na nrigem}, de24 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República. nos termos 
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita 
seja a República Federativa do Brasil autorizada a 
contratar operação de crédito externo no valor equi
valente a até trezentr.s e cinqüenta milhões de dóla
res norte-americanos, de principal, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
parcial do Projeto de Reestruturação e Desestatiza
ção da Rede Ferroviária. Federal S. A.- RFFSA. 

A matéria vai à Comissão de Assurrtos Econõ
micos. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. BERNARDO CABRAL NA SESSÃO DE 
21106196, QUE SE REPUBLICA A PEDIDO 
DO PARLAMENTAR. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, no ·início do mês de junho, precisa
mente no dia 05, em Sessão Especial dedicada ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, o eminente Senador 
Osmar Dias ocupou esta tribuna e pronunciou um 
discurso que, inegavelmente, confirma o lastro do 
seu conhecimento - sabemos que é profundo - de 
técnico e administrador. 

Enfatizava nosso colega, em seu pronuncia
mento, que a demanda mundial de água dobra a 
cada 21 anos, para os diversos usos: social, huma
no, industrial, energético e tantos outros, segundo 

dados da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação - FAO, órgão ligado à 
ONU. Ressaltava também S. Ex" que apenas 3,1% 
da água do mundo é doce. Descontando as geleiras, 
contamos com apenas 0,6%. No Brasil, 80% da 
água está na Amazônia, e 95% da população brasi
leira fica com os outros 20%. Alertava ainda sobre o 
assoreamento dos reservatórios, sobre a perda de 
solo e a poluição difusa por agrotóxicos. 

Àquela altura, e agora neste instante, cabe fa
zer a seguinte indagação: o que nós, legisladores, 
que temos a responsabilidade de criar o sistema le
gal do País, podemos fazer para dar a nossa contri
buição? Elaborar uma lei que disponha sobre a Polí
tica Nacional de Recursos Hídricos e estabeleça o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, conforme preconizado na Constituição Fe
deral, em seu ar!. 21, inciso XIX. Tal dispositivo pre
ceitua a definição de critérios de outorga de direito 
do seu uso. Aí está o caminho, logo estabelecido 
para que o Congresso Nacional faça algo. 

Na verdade, Sr. Presidente, de lei sobre direi
tos de águas não necessitamos. Temos o Código de 
Águas, estabelecido como verdadeira obra-prima do 
Direito positivo brasileiro, desde julho de 1934, cujo 
autor é o Professor Alfredo Valadão, admirado no 
mundo inteiro. 

Ao que estamos assistindo atualmente? À difí
cil e penosa tramitação do Projeto de Lei n' 2.249, 
de 1991. Por meio do Decreto n• 99400, de 1990, 
formou-se um grupo de trabalho que contava com 
representantes do Poder Executivo e da sociedade e 
que tinha como objetivo elaborar uma minuta do 
Projeto de Lei a que me referi. A partir de 1991, em 
decorrência de uma Exposição de Motivos dos Mi
nistros da Marinha, Exército, Infra-Estrutura, Agricul
tura e Reforma Agrária, dos Secretários do Meio 
Ambiente e de Assuntos Estratégicos, tudo isso toi 
colocado à apreciação do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República. Dar resultou uma Mensa
gem Presidencial; depois, um Projeto de Lei, que to
mou o n• 2.249. O então Presidente da Comissão do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, que foi cole
ga de V. Ex", Sr. Presidente, e meu na Constituinte, 
Deputado Fábio Feldmann, avocou a si a relataria, 
ofereceu substitutivo preliminar, solicitou à Comis
são a realização de Audiência Pública e, a partir de 
setembro de 1993, com ampjf. participação do Go
verno, sociedade, iniciativa privada e especialistas 
de renome, começamos a acenar com um possível 
caminho. 
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Em 1994, o substitutivo foi objeto de Reunião 
Extraordinária do Conselho Nacional do Meio Am
biente - Conama. E já no final desse ano, o mesmo 
Deputado Fábio Feldmann encaminhou seu parecer, 
contendo nova visão, pelas contribuições que havia 
recebido, do substitutivo. Na atual Legislatura, temos 
conhecimento de que foi designado novo Relator, o 
nobre Deputado Aroldo Cedraz. Esse nosso compa
nheiro da Câmara realizou um intensivo trabalho, vi
sitou países como a França, Estados Unidos, Méxi
co, Argentina, Chile e Alemanha e, a partir daí, apre
sentou, em maio de 1996, Relatório com um novo 
Substitutivo. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que a partir de 
1988, até hoje, em termos de legislação, absoluta
mente nada aconteceu. A grande verdade é que, 
premido pelas circunstâncias dos conflitos de uso, 
os Estados, por si próprios, avançaram e elaboraram 
-alguns ainda o estão fazendo -as suas legislações. 
Enumero, por exemplo, São Paulo, Ceará, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, que in
clusive contou com a participação de V. Ex" e da 
Bancada - aqui vejo dois dos eminentes Senadores: 
V. Ex0 , Senador Valmir Campelo, exercendo no mo
mento a Presidência, e o Senador José Roberto Ar
ruda. Mas, e a lei federal para compatibilizar tudo 
isso? A resposta é que até o presente momento não 
a temos. 

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de recomendar 
à minha Assessoria Técnica, desde o primeiro dia do 
meu mandato, que acompanhasse o assunto e me 
mantivesse atualizado a respeito da tramitação do 
Projeto de Lei n° 2.249. Para isso, contei com a cola
boração prestimosa do eminente Professor Arnaldo 
Augusto Setti, reconhecido não só nacionalmente, 
mas internacionalmente. Uma das suas sugestões 
foi que eu fizesse um apelo às Lideranças dos Parti
dos das duas Casas, Senado e Câmara, para que, 
em entendimento, elas pudessem estabelecer um 
regime de urgênGia - eu diria urgentíssima - na tra
mitação do ProjeiQ. de Lei n° 2249. Assim, seria pos
sível, ainda em-,996, contar com nova norma legal 
para o gerenciamento dos nossos recursos hídricos. 

Falo isso, Sr. Presidente, porque no nosso Es
tado não temos essa dificuldade. O Senador Jeffer
son Péres e eu fomos criados à margem do nosso 
rio Negro, navegamos muitas vezes pelo rio Solimõ
es e pelo rio Amazonas, e sabemos do volume de 
água existente em nosso Estado, mas nem por isso, 
pela nossa riqueza, temos que descurar da pobreza 
de outros Estados da Federação. E nem é preciso 
citar os Estados do Nordeste, onde a seca não só 

motiva a migração para outros Estados como ali 
mesmo impede o crescimento do seu grande poten
cial, não só económico como energético. 

Sr. Presidente, digo ainda que, se não for pos
sível isso, não teremos um arcabouço legal que per
mita o adequado uso dos recursos hídricos nacio
nais. E em não sendo possível fazer isso, já agora 
com os atuais e oom os futuros investimentos, tere
mos sempre dificuldades na busca de um desenvol
vimento sustentável em nosso País. 

O Sr. José Roberto Arruda- V. Ex" me permi
te um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex" 
com prazer. 

o Sr. José Roberto Arruda - Apenas, Sena
dor Bernardo cabra!, para louvar a preocupação de 
V. Ex", que vem exatamente do Estado das águas, 
oom a questão da água no terrttório nacional. O Bra
sil, ao contrário de outros países do mundo, não tem 
problemas sérios de escassez de recursos hídricos; 
o nosso grande problema é a falta de gerenciamento 
desses recursos. Hã poucos anos tivemos o Progra
ma Nacional de Irrigação que se deparava com o se
guinte paradoxo: para fazer funcionarem os pivõs 
centrais era necessário pequenas quedas dágua e, 
portanto, de geração de energia elétrica através dos 
recursos hídricos; só que quando usávamos a água 
para este fim. não a tínhamçs para irrigar a terra. No 
novo papel do Estado na sociedade brasileira, pare
ce que há um consenso entre todas as correntes po
líticas de que um papel fatal do Estado dever ser o 
de regulador. O poder concedente tem que ter tam
bém o poder de fiscalização, ou seja, tem que regu
lar o uso dos recursos naturais pela sociedade, ain
da que pelo setor privado. No caso da água com 
muito mais razão. Precisamos da água como meio 
de navegação, precisamos da água para consumo, 
precisamos da água como recurso energético, preci
samos da água para a inrigação. A água tem múlti
plas funções na vtda humana. Muito bem. É preciso 
uma regulação clara. uma legislação específica e 
modema, porque o Código de Águas data, parece
me, de 1946. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Não, antes. Ele 
é de 1934. 

O Sr. José Roberto Arruda - Antes até, de 
1934. É tão distante que até nos confundimos. De 
qualquer maneira, veja que o erro de 1946 para 
1934 é menor que de 1946 para hoje. Quer dizer, é 
tão antigo e tão defasado que só essa data mostra a 
necessidade de modernizá-lo. Mais do que isso, Se
nador Bernardo Cabral, se não tivermos agora o 
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aparelhamento institucional do Estado e estrutural, 
para que o Estado cumpra a sua missão de regular 
o uso dos recursos hídricos disponíveis, com certeza 
a nossa geração ainda vai assistir a problemas em 
todo o território nacional, tão graves quanto os que 
já acontecem no Nordeste. Repito: não nascem da 
escassez, nascem da falta da administração dos re
cursos disponíveis, de forma compatível com as de
mandas legítimas da sociedade. Penso que o pro
nunciamento de V. Exl é lapidar, é sobretudo oportu
no, porque no momento em que o Estado brasileiro 
deseja retirar-se de algumas atividades produtivas e 
rentáveis da economia ele não pode se ausentar do 
papel de regulador da atividade econõmica. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Tão lapidar e 
oportuno como é o aparte de V. Ex', eminente Sena
dor José Roberto Arruda, porque preenche, na quali
dade de engenheiro, matéria que V. Ex", já que fala
mos em água, navega com absoluta tranqüilidade, 
porque traz à colação exatamente o papel que o Es
tado deve desempenhar. o de regulador e não de in
tervencionista, no que se refere à nossa economia. 
Agradeço a V. Ex" pela sua gentileza. 

Vejo, para alegria minha, que o Norte fala so
bre água, o Distrito Federal intervém, e também o 
Nordeste, por absoluta maioria dos grandes Uderes, 
pois vejo no plenár.io o Senador José Samey, que 
representa o Maranhão, juntamente com os Senado
res Edison Lobão, José Agripino e Waldeck Omelas. 
Vejam só, o Nordeste está em peso aqui, sentindo a 
importância do problema das águas. Só isso já vale 
pelos discursos no dia de hoje. A honra é minha. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, pois V. Ex" já 
está me advertindo de que meu tempo está esgota
do. Mas devo dizer que V. Ex" também, que veio do 
Ceará, nordestino que é, sabe melhor que ninguém 
qual a dificuldade que se tem com esse problema 
das águas. Por isso mesmo que, a titulo de colabo
ração e instrução aos debates que se sucederão, 
orientei minha Assessoria Técnica no sentido da 
produção de um Caderno Legislativo que contenha 
toda a legislação bmsileira atual sobre recursos hí
dricos e assuntos correlatas, a fim de que possamos 
discutir a matéria com absoluta tranqüilidade e que 
estou encaminhando ao Cegraf para publicação na 
próxima semana. 

O Sr. Waldeck Ornelas - V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com prazer, 
Senador Waldeck Omelas. 

O Sr. Waldeck Ornelas - Há um importante 
projeto que está em tramitação na Câmara dos De
putados que estabelece o novo Estatuto da Água no 
Brasil. Estou, pessoalmente, acompanhando a trami
tação desse projeto na Câmara, que tem como Rela
tor o Deputado Aroldo Cedraz. Já hã um substitutivo. 
E, ainda há pouco, tive oportunidade de participar de 
um seminário internacional no Ceará, onde se discu
tiu este assunto: regulamentação de águas, e tam
bém a questão de irrigação, que é particularmente 
importante para o Nordeste. Devo dizer que também 
temos em tramitação nesta Casa, fruto dos trabalhos 
da Comissão Especial para o Desenvolvimento do 
São Francisco, um projeto que institui o Comitê de 
Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia do rio São 
Francisco, que, sendo a maior bacia hidrográfica do 
Nordeste, uma região profundamente carente de 
água, é de fundamental importância Inclusive, logo 
mais, terei a oportunidade de me referir a este assunto, 
porque da tribuna falarei sobre os três brasis, em parti
cular sobre o terceiro Brasil, que é o Nordeste. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço o 
aparte, eminente Senador Waldeck Omelas. Mas 
como V. Ex' chegou no meio do meu discurso, eu já 
havia feito referência ao Deputado Aroldo Ceciraz, 
inclusive ao Projeto de Lei n• 2.249. E já que V. Ex" 
vai abordar o assunto daqui a pouco, sinto-me como 
aqueles batédores que vão à frente com suas moto
cicletas anunciando que, logo depois, vem a pessoa 
mais importante. Espero que V. Ex" complemente, 
preencha todas as lacunas, o que, por certo fará, so
bre um assunto tão momentoso como este dos re
cursos hídricos. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' por estar 
presidindo a sessão momentaneamente e ao em~ 
nente Senador José Samey que me honrou com sua 
audiência. 
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Ata da 1 04!. Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 26 de Junho de 1996 

2ª Ses.são Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Levy Dias e Ney Suassuna. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Aritõnio Carlos Valladares - Artur da Távola - Bello 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduar
do Suplicy- Élcio Álvares- Em ma Fernandes - Epitá
cio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra
Raviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão - Humbertc Lucena - Íris Rezende - Jefferson 
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo Outra - José Eduardo 
Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Samey - José Serra - Júlio 
Campos - Júnia l\.larise -. Lauro Campos - Levy Dias 
- Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva -
Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Ro
cha - Sérgio Machado - Teotônio Vilela Filho- Vilson 
Kleinübing - Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o. comparecimento de 71 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. · . 

Sob a prot6ção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. :~ 

O Sr. 1• seêietário em exercício, Senador Gil· 
vam Borges, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

N° 296/96, de 24 de junho de 1996, do Ministro 
da Previdência e Assistência Social, referente ao 

Requerimento n° 409, de 1996, de· informações, do 
Senador Gilberto Miranda. . 

N° 297/96, de 24 de junho de 1996, do Ministro 
da Previdência e Assistência Social, referente ao 
Requerimento n• 361, de 1996, de informações, do 
Senador Gilberto Miranda. 

N° 544/96, de 20 de junho de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n° 382, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OÁCIOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

'" 
N• 11/96, de 20 de junho de 1996, do Ministro 

Extraordinário de Política Fundiária, referente ao Re
querimento n• 391, de 1996, de informações, do Se
nador Lúdio Coelho. 

N" 570/96, de 21 de junho de 1996, do Ministro 
do Planejamento e Orçamento, referente ao Reque
rimento n•.364, de 1996, de informações, do Sena-
dor Pedro Simon. · 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECERES N°s 355, 356 E 357, DE 1996 

Sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 53, de 1994 (n" 119191, na Câmara 
dos Deputados, que •aprova os textos 
das Convenções n"s 163, 164, 165 e 166, da 
Organização Internacional do Trabalho". 

PARECER N° 355, DE 1996 
{Da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional) 

Relator: Senador Artur da Távola 
Em obediência ao comando do art. 49, inciso I, 

da Carta Fundamental, o então Presidente da Repú
blica, Senhor Fernando Collor de Melo, cometeu à 
consideração dos membros do Congresso Nacional, 
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para resolução definitiva, os textos inteb s das 
Convenções n•s 163, 164, 165 e 166, tod< apro
vadas e adotadas pela 74• Reunião da Conferên
cia Internacional do Trabalho, realizada em Gene
bra, em 1987. 

2. A Convenção n• 163, ao tratar do "Bem-Es
tar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto", 
chama a si os instrumentos legais internacionais que 
deverão ser aplicado, tanto nos portos como a bordo 
dos navios, objetivando o bem-estar dos trabalhado
res marítimo, sem qualquer distinção {Artigo 3). Con
sidera, ainda, a necessidade freqüente da revisão 
dos meios e serviços, ambos voltados para as ne
cessidades dessa classe de trabalhadores e decor
rentes dos aperfeiçoamentos técnicos obtidos. 

3. A Convenção n• 164 dispõe sobre proteção 
à saúde e assistência médica aos trabalhadores ma
r~imos. Para tanto, a OIT valeu-se da cooperação 
técnica da Organização Mundial de Saúde na elabo
ração das respectivas normas. Ressalte-se que a 
presente Convenção "se aplica a todo navio, de pro-

. priedade pública ou privada ... e destinado normal
mente à navegação marítima comercial" {Artigo 1.1 ). 
Os artigos seguintes detalham medidas práticas de 
proteção da saúde e assistência médica aos traba
lhadores marítimos de bordo. Tais medidas não se 
limitam aos tripulantes doentes ou acidentados. Pos
suem, também, a clara intenção de prevenção, atra
vés de programas de saúde e de educação sanitária, 
e se explicam pelas particularidades do trabalho a bor
do, a oferecer constantes riscos. 

4. A Convenção n• .165 trata da seguridade so
cial dos trabalhadores marfiimos e, quando couber, 
dos seus dependentes e sobreviventes. Ela é produ
to da revisão de Convenções anteriores - 1936 e 
1946 -, já parcial ou totalmente defasadas. Note-se, 
logo no seu Artigo 1, C), o cuidado de não enqua
drar na expressão 'trabalhadores marfiimos' as pes
soas ocupadas em embarcações de pequena tone
lagem {i) ou plataformas de petróleo e de perfura
ção, quando não estiverem navegando (iQ. Todavia, 
ressalva, logo a seguir, que a decisão relativa aos 
incisos i) e ii) cabe à autoridade competente de cada 
país, com consulta prévia às representações respec
tivas. 

A matéria seguridade social, constante da Con
venção n• 165, mereceu um extenso e detalhado tra
tamento técnico. A partir de sua Parte ·1 - Disposiçõ
es Gerais, já se pode, assim, concluir. Ali estão lista
dos os competentes significados das expressões 
técnicas utilizadas ao longo do texto, julgados ne
cessários à sua perfeita compreensão. 

Excluídos. tripulantes de pequenas embarcaçõ
es ou aqueles que trabalhem em plataforma de pe
tróleo e/ou de perfuração quando paradas, os de
mais estão acobertados pelo texto do presente ato 
internacional. Todavia a pesca comercial marítima é 
a razão da ressalva constante do seu Artigo 2, item 
2. As disposições da Convenção só a alcançarão em 
caso de viabilidade e mediante consulta prévia às 
respectivas organizações de classe. 

5. Finalmente, a Convenção n• 166 contém 
cláusulas sobre a Repatriação dos Trabalhadores 
Marítimos {revisada). A revisão se fez necessária 
por força da evolução constatada na indústria de 
transporte marítimo nas três últimas décadas, o que 
leva à inserção no sistema de novas categorias pro
fissionais especfficas, até agora à margem dos be
nefícios sociais já concedidos. 

O armador terá a responsabi[ldade de organizar 
rapidamente a repatriação, sempre por via aérea, ar
cando com as despesas necessárias {Artigo 4, 1 e 2). 
A repatriação do trabalhador manlimo será facilitada, 
bem como a sua substituição a bordo (Artigo 1 O) • 

6. Em síntese, tais são os comentários a exter
nar sobre alguns dos principais tópicos das Con)ien
ções da OIT, acima aludidas. 

7. Quando de sua tramitação pela Câmara dos 
Deputados, a matéria em exame foi aprovada, por 
unanimidade, pelas suas Comissões de Relações 
Exteriores, de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, de Seguridade Social e Família {esta com 
voto em separado do Deputado Uberato Caboclo, 
em concordância com o Relator, sugerindo legisla
ção complementar que garanta proteção à saúde e 
assistência médica aos trabalhadores marítimos a 
bordo) e de Constituição, Justiça e de Redação. 

8. Mencione-se, ainda, a juntada ao processa
do {fls. 5 e 6) da competente Exposição de Motivos 
DIEIDAVSRC/320/PEMU-OIT-LOO, de 25 de junho 
de 1991, do então Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, dirigida ao Senhor Presidente da Repú
blica, com a solicitação de encaminhamento da ma
téria ao exame do Congresso Nacional. 

É o Relatório. 

Voto do Relator 

9. Sabemos todos que as trocas comerciais en
tre países, além de guardarem tradição histórica, 
vêm adquirindo, na última década, progresso vertigi
noso. Por razões óbvias, o comércio internacional se 
materializa, em sua maior parte, por via marftima, 
onde os navios de carga, de,Porte cada vez maior, 
levam e trazem mercadorias de todo os tipos e ta
manhos. Todavia, por trás desses verdadeiros 'gi-
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gantes do mar" estão os seus tripulantes embarca
dos, anônimos mar~imos, com funções as mais di
versas, no mais das vezes arriscadas, perigosas e 
insalubres. Sem contar, ainda, os períodos longos 
de ausência do seio familiar, propícios aos distúrbios 
de ordem psíquica. 

Os conteúdos das Convenções ora sob exame 
reúnem, pois, um conjunto de benefícios sociais vol
tados especificamente para a categoria em tela. Pri
vilegiam eles o bem-estar, a recreação, a cultura e a 
assistência médica e psicossocial dos tripulantes, 
nos portos ou a bordo dos navios. Contudo, e por 
pertinente, lembremos que tais conteúdos deixarão 
de ser levados em conta se as legislações nacionais 
dos países-membros da OIT registrarem benefícios 
sociais mais vantajosos. É o que reza o art. 19, § a•, 
da aludida Organização, a seguir transcrito: 

"Em nenhum caso se poderá conside
rar que a adoção de uma Convenção ou re
comendação pela Conferência, ou a ratifica
ção de uma Convenção pof qualquer membro, 
derrogará qualquer lei, sentença, costume ou 
acordo que garanta aos trabalhadores condi
ções mais favoráveis do que as que figuram 
na Convenção ou na recomendação. • 

1 O. Os textos das Convenções n•s 163, 164, 165 
e 166, da Organização Internacional do Trabalho, for
mulam um conjunto de regras jurídicas voltadas para o 
bem-estar da categoria dos trabalhadores marítimos, 
embarcados ou não. Para tal desiderato, tais Conven
ções exigem o compromisso dos Membros, dentro da 
necessária reciprocidade; a fim de que a cooperação 
permanente se faça sentir e produza fatos concretos 
em prol dos beneficiados, tanto no mar como em terra. 
Os meios e os serviços de bem-estar devem sofrer re
visão freqüente, em face da crescente necessidade 
dos que labutam em tal alividade. 

11. Se a Convenção n• 163 aponta para o 
bem-estar dos trabalhadores no mar e no porto, a 
Convenção n• 164 trata de dar proteção à saúde 
desses mesmos..·irabalhadores. A cooperação, alí 
prevista, da OrganiZação Marítima lntemacional e da 
Organização Mundial de Saúde, concederá por certo 
à OJT instrumentos valiosos de auxilio à sua propo
sição internacional. É o que se depreende dos parâ
metros acordados no arl 8.1 da Convenção n• 164, 
de evidente razoabilidade. Assim: 

"Todos os navios aos quais for aplicá
vel a presente Convenção, tenham cem ou 
mais marinheiros a bordo e normalmente fa
çam travessias internacionais de mais de 

três dias de duração deverão contar, entre 
os membros da tripulação, com um médico 
encarregado de prestar assistência médica.' 

Todavia, o seu art. 9.1, permite que, à 
falta de médico a bordo, a tripulação terá 
'uma ou várias pessoas especialmente en
carregadas de prestar assistência médica e 
administrar medicamentos como parte de 
suas obrigações normais". 

Finalmente, o art. 13 da Convenção n' 164, em 
listagem consistente, aponta para o dever de coope
ração mútua entre os Membros para os quais a Con
venção estiver em vigor, no que respeita à proteção 
da saúde e à assistência médica aos trabalhadores 
marítimos a bordo dos navios. 

12. A Convenção n• 165 trata da Seguridade 
Social dos Trabalhadores Marítimos (revisada). É 
aplicável a todos os trabalhadores do mar e, quando 
couber, a seus dependentes e sobreviventes. O seu 
art. 7 prevê sobre a matéria uma aplicação 'não me
nos favorável do que a que protege os trabalhadores 
de terra no que tange a cada um dos ramos de se
guridade social mencionados no art. 3, para os quais 
existe uma legislação em vigor". ·· 

13. Por último a Convenção n• 166 diz respeito 
à Repatriação dos Trabalhadores Marftimos. Trata
se aqui de conceder um novo enfoque à matéria ten
do em vista que !IS características do transporte ma
rftimo sofreram grande evolução desde os aios in
ternacionais específicos datados de 1926. 

Réssalta no texto da Convenção em tela a ga
rantia do diretto à repatriação nos casos especifica
dos (Parte 11 Direttos) no Artigo 2: expiração do con
trato término do aviso prévio doença ou acidente 
naufrágio, não cumprimento de obrigações legais 
por parte do armador, entrada do navio em zona 
de guerra e término ou interrupção do emprego. 

Ainda quanto à repatriação (Parte III Destino), 
a Convenção trata dos pontos de destino do repa
triado, todos garantidos pelas partes interessadas no 
ato da ·contratação. Os demais Artigos pertinentes à 
matéria repatriação tratam de passaporte, momento 
exato da repatriação, substituição a bordo e outros. 

14. Destaquemos, por outro lado que, reuniões 
rotineiras dos pai ses que compõem o Mercosul 
(Tratado de Assunção), do qual o Brasil faz parte, é 
consenso geral a necessidade de aprovação das 
eonvenções e recomendações da Organização In
ternacional do Trabalho. A respaldar tal consenso, 
está a necessidade de homogeneizarem nível cons
titucional e de lei ordinária, os mandamentos previden
ciário e de assistência social dos países da área. 
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15. No que concerne às partes adjetivas das 
Convenções ora examinadas, entendemos estarem as 
mesmas dentro dos padrões normais ditados pela teo
ria e prática na elaboração dos atas internacionais em 
geral. Elas compreendem toda a Parte VI - Disposi
ções Rnais, a partir do Artigo 36, e tratam de ratifica
ção entrada em vigor denúncias e revisões. 

16. Por fim e não obstante o até aqui exposto é 
nosso entendimento, salvo melhor juízo, descaber 
competência regimental a esta Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional para emitir opinião 
técnica circunstanciada sobre as partes substantivas 
das Convenções em pauta. Ta! missão compete re
gimentalmente (Art. 1 00) à Comissão de Assuntos 
Sociais deste Senado Federal, órgão técnico abali
zado para tal mister, particularmente no que concer
ne às relações de trabalho, ao exercício profissional 
e à seguridade e previdência sociais, à luz da legis
lação especffica em vigor no Brasil. Ainda, como 
subsídio importante considerar a possibilidade de 
obtenção e análise do documento (Portaria de 8 de 
abril de 1991} citado pelo Sr. Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, a !Is. 6 do processado, onde 
constariam pareceres favoráveis à ratificação das 
aludidas Convenções por Comissão Tripartite, insti
tuída pelos Ministros do Trabalho e da Previdência 
Social de então. 

17. Em face do acima discorrido especialmente 
no item 17, somos pelo encaminhamento do presen
te à Comissão de Assuntos Sociais, a fim de que se 
digne opinar sobre as proposições de caráter emi
nentemente social contidas na Convenções sob 
exame à luz da Constituição e das leis ordinárias na
cionais, com posterior retomo do processado a esta 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, para prosseguimento do feito. 

É o parecer, sub censura. 
Sala das Corrissões, 20 de abril de 1995. -

Humberto Lucena, Presidente eventual - Artur da 
Távola, Relator- Lúdio Coelho- Geraldo Melo -
Joel de Hollanda- Pedro Piva - Edlson Lobão -
Pedro Simon- Hugo Napoleão- Benedita da Sll· 
va - Guilherme Pãlmeira - Sebastião Rocha -
Marluce Pinto -José Agriplno. 

PARECER N° 356, DE 1996 
(Da Comissão de Assuntos Sociais} 

Relatara: Senadora Emma Fernandes 

1- Relatório 

O Senhor Presidente da República, por meio 
da Mensagem n• 331, de 1991, submete ao Con
gresso Nacional os textos das Convenções n's 163, 

164, 165 e 166, da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT. 

A Convenção n• 163 versa sobre o Bem-Estar 
dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, es
tabelecendo que "todo Membro se compromete a 
cuidar para que sejam providenciados meios e servi
ços de bem-estar nos portos apropriados do pafs 
para todos os marinheiros, sem distinção de nacio
nalidade, raça, cor, sexo, religião, opinião pública ou 
origem social, e independentemente do Estado em 

-que estiver registrado o navio a bordo do qual este
jam empregados (Artigo 3)". 

Para efeito desta Convenção, a expressão "tra
balhadores marítimos' ou 'marinheiros" designa to
das as pessoas empregadas, com qualquer cargo, a 
bordo de um navio dedicado à navegação marftima, 
de propriedade pública ou privada, que não seja um 
navio de guerra. 

Resta consignado, ainda, que "todo Membro 
determinará, por meio de sua legislação nacional e 
consultando previamente as organizações repre
sentativas de amnadores e trabalhadores marítimos, 
quais os navios registrados em seu terr~ório que de
vam ser considerados como dedicados à navegãção 
marítima para efeitos das disposições da presente 
Convenção referentes a meios e serviços de bem
estar a bordo de navios' e, 'na medida em que con
siderar viável, e consultando previamente as organi
zações representativas de armadores de embarca
ções de pesca e de pescadores, a autoridade com
petente deverá aplicar as disposições da presente 
Convenção à pesca marítima comercial'. 

A Convenção n• 164 dispõe sobre a Proteção 
da Saúde e a Assistência Médica aos Trabalhadores 
Marítimos, que contou com a cooperação técnica da 
Organização Marítima Internacional e da Organiza
ção Mundial da Saúde. Essa Convenção aplica-se a 
todo navio dedicado à navegação marítima, de pro
priedade pública ou privada, registrado no terrftório 
de um Membro para o qual a Convenção estiver em 
vigor e destinado normalmente à navegação marfti
ma comercial, e da mesma fomna que a Convenção 
n• 163, extensiva às embarcações de pesca, desde 
que consultada previamente as organizações repre
sentativas dos armadores. 

Várias medidas deverão ser adotadas pelo 
Pafs-Membro, uma vez ratificada a Convenção, com 
vistas à efetivação da proteção da saúde e assistên
cia médica aos trabalhadores marítimos e a bordo, 
que não se restringem ao a,tendimento dos pacien
tes, mas também à elaboração de programas de 
promoção da saúde e de educação sanitária, objeti-
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vando que os próprios trabalhadores marítimos pos
sam contribuir ativamente para a redução da Ire

. qüência das enfermidades passíveis de afetá-los. 
A Convenção n• 1 65 trata da Seguridade So

cial de todos os Trabalhadores Marmmos e, quando 
couber, dos seus dependentes e sobreviventes. 
Essa Convenção é resultado da revisão de Conven
ções anteriores- 1936 e 1946 -,já parcial ou total
mente defasadas. 

Esse ato internacional compõe-se de 45 arti-
gos, divididos em 6 partes, a saber: 

Parte I - Disposições Gerais; 
Parte 11 - Proteção Garantida; 
Parte III - Responsabilidade do Armador; 
Parte IV - Proteção do Trabalhador Marítimo 

Estrangeiro ou Migrante; 
Parte V - Garantias Legais e Administrativas; 
Parte VI - Disposições Finais. 
Segundo o artigo 3, os Membros estarão obri

gados a cumpri r as disposições do artigo 9 ou do ar
tigo 11 a respeito de pelo menos três dos seguintes 
ramos de seguridade social: 

a) assistência médica; 
b) benefícios econ5micos por doença; 
c) benefícios por desemprego; 
d) benefícios por velhice; 
e) beneffcios em caso de acidente do trabalho 

e de doença profissional; 
f) benefícios familiares; 
g) benefícios por maternidade; 
h) beneffcios por invalidez; 
I) benefícios por sobrevivência. 
O texto restringe sua aplicabilidade aos traba

. lhadores marítimos e, no que couber, a seus de
pendentes e sobreviventes, devendo-se entender 
por Trabalhadores Marítimos as pessoas ocupadas, 
a qualquer título, a bordo de um navio de navegação 
marítima que estiver dedicado ao transporte de mer
cadorias ou passageiros com fins comerciais, ou que 
for utilizado parà qualquer outra finalidade comercial 
ou for um rebõéador da navegação marítima, ex
cluindo-se as pessoas ocupadas em: 

a) embarcações de pequena tonelagem, inclu
sive aquelas cujo principal meio de propulsão for a 
vela, com ou sem motor auxiliar: 

b) embarcações tais como plataformas de pe
tróleo e de perfuração, quando não estiverem nave
gando. 

Na Parte 11 a Convenção estabelece que a le
gislação de cada Membro deverá prever, para os 
trabalhadores maritimos aos quais for aplicável a le-

gislação desse Membro, urna proteção em matéria 
de seguridade social não menos favorável do que a 
que protege os trabalhadores de terra no que tange 
a cada um dos ramos de seguridade social mencio
nados no artigo 3, para as quais existe legislação 
em vigor. 

Na Parte III está prevista a responsabilidade do 
Armador com a saúde do trabalhador marítimo 
quando este for desembarcado no território de um 
Estado que não seja Membro competente, ou quan
do a condição do trabalhador assim o exigir. 

O tr;lbalhador marítimo, de acordo com a Parte 
IV da Convenção, estará sujeito à legislação de um 
só Membro, sendo que, em princípio, essa legisla
ção será: 

a) a legislação do Membro da bandeira do na
vio em que navegar, ou 

b) a legislação do Membro em cujo território re
sidir o trabalhador marítimo. 

As garantias legais e administrativas estão re
guladas pela Convenção na sua Parte V. Visam, so
bretudo, propiciar aos marítimos pleno acesso aos 
Poderes Judiciários e à Administração dos Estados 
Partes, na demanda dos direitos conferidos pelo ins
trumento. 

Por último, o texto comporta dispositivos obri
gatórios a todos os compromissos internacionais do 
gênero, como forma de ratificação, entrada em vigor, 
denúncia, etc. 

A Convenção n• 166, última Convenção enca
minhada pela Mensagem n• 331, de 1991, dispõe 
sobre a repatriação dos Trabalhadores Marítimos. 

Conforme as Convenções anteriormente relata
das, esta. também contempla a hipótese de estender 
à pesca comercial as suas disposições, desde que 
ouvidas sejam previamente as organizações repre
sentativas de armadores de embarcações de pesca 
e de pescadores. 

Segundo esta Convenção, todo marinheiro terá 
direito a ser repatriado em caso de doença, acidente 
ou qualquer outro motivo méãiCo que exija sua repa
triação, desde que tenha a correspondente autoriza
ção médica para viajar. 

A legislação nacional, por outro lado, ou os 
acordos coletivos deverão detenninar a duração má
xima do período de serviço a bordo ao cabo do qual 
o marinheiro tem direito à repatriação. Tal período 
será inferior a doze meses. 

Caberá ao armador a responsabilidade de or
ganizar a repatriação por meios apropriados e rápi
dos. O meio de transporte nomnal será a via aérea. 
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A repatriação será considerada efetuada quan
do os trabalhadores marítimos tiverem sido desem
barcados em um ponto de destino determinado em 
conformidade cem as disposições do artigo 3 da 
Convenção, ou quando o marinheiro não reivindicar 
seu direito à repatriação dentro de um prazo razoá
vel de tempo que será definido através de legislação 
nacional e acordo ccletivo. 

Em síntese, são esses os principais elementos 
que norteiam os atos internacionais em apreço, que 
aguardam deliberação definitiva desta Comissão 
Permanénte do Senado Federal. 

Na Câmara dos Deputados, foram aprovados 
os textos das Convenções n"s 163, 164, 165 e 166, 
da Organização Internacional do Trabalho (Oil), 
com pareceres favoráveis, à unanimidade, na Co
missão de Relações Exteriores, na Comissão de Se
guridade Social e FamOia, com voto em separado do 
Deputado Uberato Caboclo, concordando com o Re
lator, e na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação. 

O Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 
1994, aprova as respectivas Convenções internaciO
nais e estabelece no parágrafo único do art. 12 que 
"ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 
quaisquer ates que possam resultar em revisão das 
referidas Convenções, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do art. 
49 da Constituição Federal acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimõnio nacional". 

À proposição não foram apresentadas emen
das no prazo regimental. 

É o relatório. · 

11 - Voto da Relatara 

Compete à Comissão de Assuntos Sociais, nos 
termos do art. 100, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, emitir parecer acerca do presente 
projeto de decreto legislativo. 

No plano constitucional e jurldicc estão satisfei
tos todos os requ[sitos indispensáveis à admissibili
dade da matéria.·:·::-. 

A Organização Internacional do Trabalho -
OIT, cujos atos internacionais ora se discutem, origi
nou-se da Conferência de Paz de 1919, que aprovou 
o Tratado de Versailles, cuja Parte XII dispôs sobre 
a criação da OIT e enunciou os princípios gerais que 
deveriam guiar a polftica da Sociedade das Nações 
no campo do Trabalho. · 

Arnaldo Süssekind, na sua obra Convenções 
da 0/T, LTr Editora, 1994, São Paulo, dá uma idéia 
sintética da natureza jurídica da OIT, verbis: 

'A OIT, que antes fora parte da Socie
dade das Nações, mas que, a pouco e pou
co, conquistou sua autonomia e obteve o re
conhecimento da sua notável obra, teve en
tão afirmada, expressamente, sua inde
pendência jurídico-institucionaL Por conse
guinte, ela é uma pessoa jurldica de direito 
público internacional, de caráter permanen
te, constitufda de Estados, que assumem, 
soberanamente, a obrigação de observar as 
normas constitucionais da organização e 
das convenções que ratificam, integrando o 
sistema das Nações Unidas cerno uma das 
suas agências especializadas. A OIT é uma 
associação de Estados, mas não uma enti
dade supra-estatal; e, como acentuou Piá 
Rodrigues, possui uma composição tripartite 
que impede a sua inclusão em qualquer ca
tegoria juridica conhecida antes de sua cria
ção." 

As Convenções da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) são tratados multilaterais abertos, 
de caráter normativo. Multilaterais, porque podam ter 
um mlmero irrestrito de partes; aberto, porque po
dem ser ratificadas, sem limitação de prazo, por 
qualquer dos Estados-Membros da orr. ainda que 
esse Estado não integrasse a Organização, quando 
da aprovação do Tratado; de caráter normativo, por
que contêm normas cujo destino é a incorporação 
ao direito interno dos pafses que manifestaram sua 
adesão ao respectivo tratado. 

No Brasi~ por força do art. 49, I, da Constitui
ção Federal, a autoridade competente a quem deve 
ser submetida a convenção internacional é o Con
gresso Nacional. A esse órgão do Poder Legislativo 
compete resolver, em caráter definitivo, sobre a 
aprovação, ou não, das convenções da OIT. Sem 
essa aprovação, que se dá por decreto legislativo, o 
Presidente da República não poderá promover a ra
tificação do tratado. 

As convenções ora analisadas referem-se a 
um mesmo objeto, ou seja, todas têm por escopo re
gular a situação dos trabalhadores marftimos na es
fera trabalhista e previdenciária, criando obrigaçé 
para os Estados que os ratifiquem, bem como pó. ... 
os armadores que explorem navegação marftima co
merciaL 

A matéria tratada na maioria delas não · intei
ramente nova ao ordenamento jurldico internacio
nal, pois visam, de manei~ geral, atualizar e redi
mension·'r suas regras a realidade contemporânea 
em que \.vemos. 
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Ao Brasil, como Estado-membro da OIT, inte
resse a ratificação destas convenções, uma vez que 
com a globalização dos mercados e o aumento do 
fluxo de comércio internacional, crescerá o número 
de navios em trânsito em nossos. portos, assim 
como o trânsito de marinheiros. 

O aumento deste fluxo, principalmente no que 
concerne à saúde, já exige das autoridades sanitá
rias brasileiras uma redobrada atenção com os mari
nheiros, principalmente os desembarcados, que po
dem, junto com as mercadorias importadas, trazer 
para o nosso Pafs risco à saúde pública, como foi o 
caso recente de um navio do zaire, impedido de 
atracar no Porto do Santos, porque se suspeitava da 
existência de portadores do vfrus Ebola .entre as 
pessoas a bordo. 

No Brasil, a Constituição Federal, no seu art. 
194, parágrafo único, inciso I, define como objetivo 
da Seguridade Social brasileira, a universalidade da 
cobertura e do atendimento, o que por si só garante 
e compromete o Brasil com os marinheiros que ne
cessitem de assistência social ou à saúde.· 

Mas ainda mais importante é a regulamentação 
das disposições relativas à saúde no Brasil, através 
da Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
instituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, que as
segura integral atendimento a quem dele necessite. 

A legislação social brasileira é de amplo espec
tro, podendo ser utilizada de forma complementar ou 
supletiva no caso de se tomarem efetivas as nonmas 
constantes dos respectivos atos internacionais. 

Como o principal objetivo das convenções res
tringe-se à melhoria das condições de vida e ao 
bem-estar dos marinheiros, não há razão para que 
se negue aprovação. 

Assim, vislumbrada a relevância social para os 
trabalhadores do mar, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo rf' 053, de 1994, que 
• Aprova os textos das Convenções nOs 163, 164, 165 e 
166, da Organização Internacional do Trabalho." 

Sala da Comissão, 23 de maio de 1996.- Benl 
Veras, Presideoie·.:. Emília Fernandes, Relatara -
José Fogaça ~osé Alves- Freitas Neto- Valmlr 
Campelo - João França - Joel de Holanda- Ro
mero Jucá - BeiJo Parga - Mauro Miranda- Wal
deck Ornelas - Benedlta da ·silva - Júnla Marlse 
- Lúcio Alcântara· - Jonas Pinheiro - Antônio 
Carlos Vaiadares - Osmar Dias. 

PARECER NO 357, DE 1996 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional) 

Relator: Senador Artur da Távola 

Retoma à Comissão de Relações Exteriores é 
Defesa Nacional, para parecer final, o Projeto de De
creto Legislativo, em epigrafe, que esta Casa do Se
nado Federal havia, por sugestão de minha autoria, 
remetido à Comissão de Assuntos Sociais, para que 
aquele órgáo técnico tivesse a possibilidade de opi
nar sobre as proposições de caráter eminentemente 
social contidas nas Convenções ora, novamente, 
sob nosso exame. 

Em parecer de 20 de abril de 1995, aprovado 
por esta ilustre Comissão, havia entendido que, no 
que concerne às partes adjetivas das quatro Con
venções examinadas, os textos da OIT obedeciam 
aos padrões normais, ditados pela teoria e a prática 
do Direito Internacional. Entretanto, parecia-me ca
recer a Comissão de Relações Exteriores de compe
tência regimental para emitir opinião técnica circuns
tanciada sobre as partes substantivas das Conven
ções em pauta. 

Em longo e fundamentado parecer da lavra da 
ilustre Senadora Emma Fernandes, a Comissão de 
Assuntos Sociais desfez nossas apreensões, dando 
sua aprovação aos quatro textos convencionais ana
lisados, a saber: 1) a Convenção n• 163, ql,!e vensa 
sobre o bem-estar dos trabalhadores marftimos no 
mar e no porto; 2) a Convenção n• 164, sobre a pro
teção da saúde e a assistência médica aos trabalha
dores marftimos; 3) a Convenção n• 165, sobre a se
guridade social dos trabalhadores marftimos; e 4) a 
Convenção n• 166, que trata da repatriação dos tra
balliadores marftirnos. 

Diante do exposto, apresso-me em manifestar 
total aprovação aos documentos internacionais pro
duzidos por uma das mais antigas organizações in
ternacionais que, através de convenções ou de me
ras recomendações, tem contribufdo tanto para dimi
nuir, nos vários quadrantes da terra, os conflitos, en-

. tre o capital e o trabalho e para dar aquela decanta
da •superioridade jurfdica" a seres humanos, que 
trabalham e produzem, embora ostentando enorme 
"inferioridade económica". 

Além de ser necessário. e conveniente a dotar 
os textos mencionados, para fins de aperfeiçoamen
to de nosso direito nacional ou interno, é imperioso 
fazê-lo também para manter em bom nfvel nossas 
relações com os parceiros do Mercocul. Conforme 
relatara em parecer preliminar sobre a matéria em 
pauta, nas reuniões rotineiras dos pafses que com
põem aquele exercfcio de integração econOmica, é 
consenso geral a necessidade de aprovação das 
convenções e recomendações da Organização Inter
nacional do Trabalho, pois que a respaldar tal con-
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senso está a necesSidade de homogeneizar, em nível 
constitucional e de lei Cll'dinária, os mandamentos previ
denciários e de assis'li!rnia social dos países da área. 

Pela relevância social dos textos convencio
nais, objeto deste parecer, meu voto é favorável à 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n• 53, 
de 1994. 

Sala da ComissíKJ, 20 de junho de 1996. - An
tonio Carlos Magalhães, Presidente- Artur da Tá
vola, Relator- Ademlr Andrade - Romeu Tuma -
José Agrlplno- Geraldo Melo- Hugo Napoleão
Joel de Hollanda - caslldo Madaner - Bernardo 
Cabral- Benedlta da Silva- Sebastião Rocha. 

PARECER NO 358, DE 1996 

Da Ccmlssão de Relações Exterio
res Defesa ttaclonal sobre o Requerimen
to n• 543, de 1996 que propõe voto de 
louvor à Organização dos Estados Ameri
canos pela Concessão ao Senador Darcy 
Ribeiro do Prêmio lnteramerlcano de · 
EducaçãoAndrés Bello. 

Relatora: Senadora Benedlta da Silva 
O requerimento n• 543, de 1996, de autoria do 

ilustre Senador Sebastião Rocha, nos termos do art. 
222 do _Regimento Interno do Senado Federal, pro
põe voto de louvor em favor da Organização dos Es
tados Americanos - OEA, que concedeu o Prêmio 
lnteramerir.ano de Educação Andrés Bello ao Antro
pólogo e Senador Darcy Ribeiro, por sua relevante 
atuação nacional e internacional. 

A concessão do referido Prêmio foi decidido_ 
em 18 de abril p.p. por um jufi internacional compos
to por Célia Cunha, do Brasil (presidente); Alfredo 
Van Gelderen da Argentina; Canos Muiios lzquierdo 
do MéXico e Israel cano, de Belize. 

Após o exame de 13 {treze) candidaturas, este 
juri outorgou o Prêmio por unanimidade ao Senador 
Darcy Ribeiro 'como reconhecimento a sua ampla e 
destacada atuaçãç. no campo da educação, que co
bre distintos nív13is e modalidades como também 
pela originalidade-de sl.la contribuição e relevante 
atuação no campo da ação educativa nacional e in
ternacional.' 

É difícil destacar as principais obras de Darcy 
Ribeiro, pelas quais foi juslamente homenageado 
pela Organização dos Estados Americanos. Nascido 
em 1922, especializou-se em antropologia e dedicou 
dez anos ao estudo dos povos indígenas. A partir de 
1955 dedicou-se a educação como vice-presidente 
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ao 
lado de Anísio Teixeira. Foi Ministro da Educação e 

Chefe da Casa Civil do Presidente João Goulart, 
criou a Universidade de Brasma, a Universidade Es
tadual do Norte Fluminense, à Universidade Nacio
nal da Costa Rica. Contribuiu para a reforma de uni
versidade de vários países. Retomando ao exmo, foi 
eleito em 1983, Vice-Govemador do Estado do Rio 
de Janeiro. Procedeu então a um grande programa 
educacional, visando sobretudo aos alunos social
mente menos privilegiados. 

Eleito Senador em 1990, inspirou a continuida
de daquele programa e, entre outras funções, foi re
lator do Substitutivo da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Perpassando toda a sua carrei
ra, publicou copiosa obra em várias línguas, nos 
campos da antropologia, da educação e da ficção. 

O reconhecimento destes méritos, mais uma 
vez, no plano intemacional, causa grande orgulho ao 
País e a esta Casa. 

Esta conta com um educador e político que, no 
Brasil e no exnio, muito contribui para escrever a 
História, servindo de fonte de inspiração para ·as ge-
rações presentes e futuras. _ 

Assim, nosso voto é favorável à aprova~o do 
Requerimento em epígrafe. t 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1996. -
Antonio Certos Magalhães, Presidente - Benecflta 
da Silva, Relatara - Ademlr Andrade - Romeu 
Tuma -José Agrlplno- Geraldo Melo- Hugo Na
poleão - Joel de Holanda - Caslldo l'!laldaner - Ar· 
tur da Távola- Sebastião Rocha- Aaviano Melo. 

PARECER N° 359, DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Naclona~ sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n• 27, de 1996 (n• 200, 
de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
"Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção CUltural e Educacional, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do 

. Brasil e o Governo da República da Namt
bla, em Brasília, em 7 de março de 1995". 

Relatora: Senadora Benedlta da Silva 
De conformidade com o disposto no art. 49, in

ciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente 
da República submeteu à consideração do Congres
so Nacional o texto do Acordo de Cooperação Cultu
ral e Educacional, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Namfbia, em Brasma, em 7 de março de 1995. 

A Exposição de MotÍVf;IS do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, que acompanha a Mensa
gem Presidencial, relata que o mencionado texto bi-
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lateral sucede ao Acordo para a Criação da Comis
são Mista de Cooperação, celebrado em 1992, entre 
Brasil e Namlbia e visa, como outros documentos 
idênticos celebrados com países da África Austral, a 
ampliar e dinamizar as nossas relações culturais e 
educacionais com outras nações africanas de inte
resse para o Brasil, além daquelas que integram a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

O objetívo do Acordo, ora sob nosso exame, é 
promover entre Brasil e Namlbia, em consonância 
com as leis vigentes em cada país, a cooperação 
nos campos da educação, da cultura e do desporto. 
A referida colaboração dar-se-á por troca de expe
riências, contatos entre instituições uniVersitárias e 
desenvolvimento de material didático. 

As Partes Contratantes estudarão a possibili
dade de abrir vagas para estudantes da outra parte 
em suas instituições educacionais e de ensino técni
co e empenhar-se-ão em criar condições para reco
nhecimento recíproco dos diplomas e certificados 
assim conferidos. 

Além de um núcleo de Estudos Brasileiros em 
Windhoek, as Partes se propõem a organizar encon
tros musicais, teatrais e artísticos, de modo geral. 

Uma Comissão Mista Brasíi-Namibia tomará 
operacional o Acordo que terá validade de 5 (cinco) 
anos, podendo ser automaticamente renovado por 
iguais períodos ou denunciado, segundo a prática in-
ternacional. · 

Vê-se que o presente acordo de cooperação 
cultural e educacional pauta-se pelas normas que 
regem outros atas internacionais semelhantes, que 
temos firmado com parceiros de outros continentes. 
Em nosso entender, merece total acolhida, sobretu
do porque consolida os vínculos de amizade e cola
boração que o Brasil tem se esforçado em manter 
com este jovem estado africano, que tanto lutou 
para manter a sua identidade cultural. 

Nosso voto é pela aprovação da matéria, nos 
tenmos do Projetq de Decreto Legislativo n• 27, de 
1996. 

Sala das COmissões, 20 de junho de 1996. -
Antonio carlos:·Magalhães, Presidente - Benedlta 
da Silva, Re!àtora - Ademir Andrade - Romeu 
Tuma -José Agripino- Geraldo Melo- Hugo Na
poleão - Joel de Hollanda - Casildo Maldaner -
Artur da Távola - Sebastião Rocha - Flaviano 
Mello. 

PARECER N• 360, DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n• 33, de 1996 (n" 202, 

de 1995, na Câmara dos Deputados, que 
• Aprova o texto do Acordo Internacional 
do Cacau, de 1993, assinado em 2 de fe
vereiro de 1994, na sede da Organização 
das Nações Unidas, em Nova Iorque". 

Relator: Senador Bernardo. Cabral 
De confonmidade com o disposto no art. 49, in

ciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente 
da República submeteu à consideração do Senado 
Federal; acompanhado de exposição de motivos do 
Senhor ministro de Estado _çlas Relações Exteriores, 
o texto do Acordo Internacional do Cacau, de 1993 
assinado em 2 de fevereiro de 1994, na sede da Or
ganização das Nações Unidas, em Nova Iorque. 

lnfonma o ltamaraty que o presente acordo su
cede ao de 1986 e é fruto de negociações desenvol
vidas em Genebra, no ãmMo da UNCTAD (Confe
rência das Nações Unidas para o Comércio e o De
senvolvimento). 

Explica, além disso, que ele mantém a Organi
zação lntemacional do cacau como importante foro 
de consultas sobre questões cacaueiras, ao mesmo 
tempo em que prevê dois novos comitês no seio da 
organização: os Comitês de Produção e de. Consu
mo. 

O acordo analisado compõe-se de 63 (sessen
ta e três) artigos que detalham sua complexa estru
tura: objetivos; definições; disposições constitucio
nais; organização e administração da Organização 
1 ntemacional do Cacau; princípios e imunidades; dis
posições financeiras e econômicas; monitorização 
do mercado; informações, estudos e pesquisas; coo
peração dentro da economia do cacau; dispensa de 
obrigações e medidas diferenciais de revogação; 
consultas, controvérsias e queixas; nonmas de traba-
lho; aspectos ambientais e disposições finais. · 

O documento internacional do cacau faz-se 
acompanhar ainda de três anexos relativos a expor
tação de cacau, a importações e a países produto-
res. 

Na impossibilidade de fazer considerações 
mais analíticas a respeijo de cada uma de suas 
cláusulas~ penso que poderia ater-me ao enunciado 
de seus objetivos primordiais, que atestam a impor
tância do documento em epígrafe: 

a) promover o desenvolvimento e o fortaleci
mento da cooperação internacional em todos os se
tores da economia mundial do cacau; 

b) contribuir para a estabilização do mercado 
mundial do cacau no interesse de todos os membros; 

c) facilijar a expansão do comércio internacio
nal do cacau; 
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d) promover a !Jansferência da economia mun
dial do cacau; 

e) promover alividades de pesquisa e desen
volvimento na área do cacau; 

f) criar um foro adequado para a discussão de 
todas as questões relacionadas à economia mundial 
do cacau. 

Acrescente-se a esta lista de objetivos louvá
veis o fato de nosso País ter sido contemplado com 
a presidência do Comitê de Produção para que não 
paire dúvida sobre a relevância da matéria e a ne
cessidade de sua rápida aprovação pelo Congresso 
Nacional. 

Meu voto é, portanto, pela aprovaçao do Acor
do nos tennos do Projeto de Decreto Legislativo n• 
33, de 1996. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1996. -
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Bernardo 
Cabral, Relator- Ademir Andrade - Romeu Tuma 
-José Agripino- Geraldo Melo- Hugo Napoleão 
- Joel de Hollanda-Caslldo Maldaner - Artur da 
Távola- Sebastião Rocha- Benedita da Silva. 

PARECER N° 361, DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n" 35, de 1996 (n" 221, 
de 1995, 113 Câmara dos Deputados) que 
"Aprova o 1exto da Resolução (42) 3 da 
Assembléia Geral do Instituto Internacio
nal para a Unificação do Direito Privado 
(UNIDROIT), adotada em sua 42" Sessão, 
em 12 de dezembro de 1989, pela qual se 
introduz emenda ao parágrafo 1° do arti
go VI e de seu Estatuto Orgânico". 

Relator: Senador Bernardo Cabral 
Nos termos do art. 49, I, vem a esta Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional o Projeto 
de Decreto Legislatiw n• 35, de 1996 (n• 221 , de 
1995, na Câmara dos Deputados) que 'Aprova texto 
da Resolução ( 42) 3 da Assembléia Geral do lnstitu· 
to Internacional pa@ a Unificação do DireHo Privado 
(INIDROI1), adotada em sua 42" Sessão, em 12 de 
dezembro de 1989, pela qual se introduz emenda ao 
parágrafo 1• do artigo VI de seu Estatuto Orgânico'. 

Acompanha o texto da Resolução em epígrafe, 
exposição de motivos do Sr. Ministro de Estado das 
Relações Exteriores da qual destacamos os seguin
tes aspectos: 

•o Brasil aderiu ao referido Estatuto, 
em 11 de janeiro de 1993, após sua aprova
ção pelo Congresso Nacional pelo Decreto 

Legislativo n• 71/92, tendo sido o mesmo 
promulgado pelo Decreto n• 884, de 2 de 
agosto de 1993. 

Embora a citada Resolução já tivesse 
sido adotada quando da submissão do Esta
tuto Orgânico ao Poder Legislativo, a emen
da em apreço não foi então considerada, 
pois à época não havia entrado em vigor, o 
que só viria a ocorrer em "26 de março de 
1993. Assim sendo, o. texto do Estatuto 
aprovado pelo Brasil continha ainda o pará
grafo t• do artigo VI na sua forma original, a 
qual previa que o Conselho Diretor seria 
composto por um Presidente e por dezas
seis a vinte e um membros. 

A ampliação do Conselho Diretor já 
produziu benefício para o Brasil, cujo candi
dato, o Professor Vicente Marotta Rangel, 
foi eleito para uma das vagas assim criadas. 

Nos termos do artigo XIX, parágrafos 
t• e 2", do Estatuto, as emendas que foram 
adotadas pela Assembléia-Geral entrain em 
vigor quando aprovadas pela maioqà de 
dois terços dos Governos participantes, de
vendo a respectiva aprovação ser comunica
da por cada um deles, por escrito, ao Gover
no italiano. 

É pela conveniência de regula;izar a si
tuação do Governo brasileiro relativamente 
ao texto atualizado do Estatuto do Unidroit 
que proponho a Vossa Excelência o envio 
da emenda em apreço ao Poder Legislati
vo•. 

Trata-se, a toda evidência, de Resolução de 
grande importância à sistematização e aperfeiçoa
mento das normas de DireHo Internacional Privado 
entre os Estados pactuantes, que com a inovação 
proposta passará a ter perspectiva de efetividade 
ainda maior. 

Tem o Brasil, por conseguinte, relevante inte
resse em aderir ao Acordo, que é oportuno e conve
niente àos interesses nacionais, sendo ainda o Pro
jeto sob exame constitucional e legal, versando em 
boa técnica legislativa, pelo que somos pela aprova
ção, nos termos da proposta original. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1996. -
Antonio Carlos Magalhães, Presidente -Bernardo 
Cabral Relator- Ademir Andrade - Romeu Tuma 
- José' Agripino- Geraldo r.'Jelo- Hugo Napoleão 
- Joel de Hollanda - Casilcfo Maldaner - Artur da 
Távola- Sebastião Rocha- Benedita da Silva. 
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PARECER N° 362, DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n• 36, de 1996 (n" 232, 
de 1995, na Câmara dos Deputados) que 
"Aprova o texto do Convênio de Sede da 
Rede de Informação Tecnológica Latino
Americana, (RITLA), celebrado no Rio de 
Janeiro, em 4 de setembro de 1995". 

Relator: Senador Llldlo Coelho 
De conformidade com o disposto no art. 49, in

ciso i, da Constituição Federai, o Senhor Presidente 
da República submeteu à consideração do Congres
so Nacional, através de exposição de motivos do Mi· 
nistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Convênio de Sede da Rede de Informação T ecnoló
gica Latino-Americana (RITLA), celebrado no Rio de 
Janeiro, em 4 de setembro de 1995. 

Segundo o ltamaraty, "o presente convênio 
tem por escopo principal dar personalidade jurídica 
no Brasil à Rede de Informação Tecnológica Latino
Americana, organismo internacional que incrementa
rá a interconectividade eletrõnica entre seus países
membros, fornecerá foro privilegiado para o debate 
e a circulação da informação no subcontinente, di
vulgará a cultura informática, além de contribuir para 
a revitalização político-econômica da cidade do Rio 
de Janeiro". 

Trata-se de convênio de sede, isto é, de docu
mento indispensável e de forma mais ou menos pa
dronizada, pelo qual um estado-anfitrião reconhece 
a personalidade jurfdica de um organismo interna
cional, concedendo-lhe, em conseqüência, as vanta
gens, imunidades e privilégios usuais, segundo as 
normas do direito internacional público, codificadas 
ou costumeiras. 

O presente texto nada tem de extravagante e, 
sobretudo em seu item XIII, contém dispositivo que 
salvaguarda os nossos interesses, ao enunciar que: 

"VI·_- Cooperação com as autoridades 
brasileiras;· 

Sein prejuízo de seus privilégios e imu
nidadeS: é dever de todas as pessoas que 
gozem de tais privilégios e imunidades res· 
peitar as leis do país-sede. Essas pessoas 
também têm o dever de não interferir nos 
assuntos internos do pais-sede. 

A Ritla cooperará em todas as llcaSiõ
es com as autoridades brasileiras para facili
tar a administração adequada da justiça, e 
adotará medidas para evitar que o pessoal 
da Ritla abuse dos privilégios, imunidades e 

facilidades concedidas nos termos deste 
convênio. 

A Ritla respeitará os dispositivos de 
seguridade social que o pais-sede impõe a 
seus empregadores, com relação a seus 
empregados que sejam nacionais ou resi
dentes permanentes do pa rs-sede, bem 
como os de nacionalidade estrangeira não 
cobertos por dispositivos de seguridade so
cial de outro país". 

Com todas as advertências e garantias supra
mencionadas, é de se supor que nenhum tipo de 
conflito suscitará, entre nós, a presença da Ritla. 

Devemos, ao contrário, receber com interesse 
o importante organismo, desejosos de que ele nos 
traga os melhores frutos e oportunidades, em área 
tão vital para o intercâmbio de informações. 

Nosso voto é, pois, pela aprovação do presen· 
te Convênio de Sede, nos termos do Decreto Legis
lativo n• 36, de 1996. 

Sala da Comissão, 20 de junho de 1996.- An
tonio Carlos Magalhães, Presidente - Lídio Coe
lho, Relator - Ademir Andrade - Romeu Tuma -
José Agriplno- Geraldo Melo- Hugo Napoleão
Joel de Hollanda - casilclo Maldaner - Bernardo 
cabral- Artur da Távola- Sebastião Roçha- Be
nedita da Silva. 

PARECER N• 363, DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n" 37, de 1996 (n" 222, 
de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o texto do Acordo sobre Servi
ços Aéreos, celebrado entre o Governo 
da Repllblica Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos Mexicanos, 
em Brasília, em 26 de março de 1995. • 

Relator: Senador Flaviano Melo 

1 - Relatório 

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 49 
da Constituição, que estabelece a atribuição exclusi
va do Congresso Nacional para aprovar os tratados 
internacionais, o Poder Executivo enviou às Casas 
legislativas a Mensagem n• 844, de 4 de agosto de 
1995, anexando a vensão autêntica do • Acordo so
bre Serviços Aéreos", celebrado entre o Brasil e o 
México, em 26 de maio de 1995. 

Na exposição de motivos que acompanha. a 
mensagem presidencial, preparada pelo Ministério 
das Relações Exteriores, registra o eminente Chan· 
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celer que o referido "acordo substitui-se ao Acordo 
sobre Transportes Aéreos entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Mexicanos, de 17 de outubro de 1966. O novo texto, 
modema e ajustado às necessidades de ambos paí
ses, introduz o conceito da múltipla designação de 
empresas aéreas, que integra as diretrizes da atual 
política brasileira para a aviação comercial interna
cional. Igualmente importante é o direito a tráfego de 
quinta liberdade, que o Acordo incorpora". 

A mensagem iniciou sua tramitação pela Câ
mara dos Deputados, onde após ser apreciada e 
aprovada nas Comissões de Viação e Transportes e 
de Constituição e Justiça e de Redação, na forma de 
um decreto legislativo. Este decreto legislativo, de n2 

222. naquela Casa, foi igualmente aprovado em Ple
nário, a 23 de abril de 1996, após o que foi enviado 
ao Senado federal. 

É o Relatório. 

li-Voto 

Como bem salienta a exposição ministerial, o 
novo texto de acordo aéreo entre o Brasil e México 
inaugura um novo patamar de relacionamento inter
nacional entre os dois países, no campo da navega
ção aérea. 

A principal inovação é a adoção do regime da 
quinta liberdade no intercâmbio aéreo entre os dois 
países. Como se saoe, a organização· mundial dos 
serviços aéreos data de 1944, quando foi firmado o 
Acordo de Chicago, até hoje vigente. Por este regi
me, os pafses podem, soberanamente, estabelecer 
entre si acordos de navegação aéreas que contem
plem as chamadas "cinco liberdades" .. As duas pri
meiras liberdades são de natureza técnica: liberdade 
de sobrevôo e de escala técnica. A terceira e quarta 
liberdades proporcionam a faculdade de levar e tra
zer passageiros e cargas entre os territórios dos dois 
países. A quinta liberdade, que ora se alcança com 
o México, pressupõe um entrosamento comercial 
maior, e a segurança de que não haverá prejuízos 
para quaisquer daS-J;>artes. Por esta cláusula, ficam 
as aeronaves de bandeira brasileira facultadas a tra
zer e levar passageiros e mercadorias de terceiros 
países com destino e oriundos do México, assim 
com os aviões mexicanos poderão levar e trazer car
gas e pessoas de terceiros países para o Brasil. 

A outra inovação, também registrada na expo
sição ministerial, reporta-se à possibilidade de desig
nação de mais de uma empresa aérea para operar 
no território da outra parte. A partir de agora, por 
meio de comunicação diplomática, os países pode-

râo credenciar duas ou mais companhias para ope
raro tráfego aéreo ajustado. 

O tratado, com 19 artigos, se aperfeiçoa com 
as cláusulas formais de praxe, que apresentam boa 
solução técnica, dentro dos cânones do direito inter
nacional. Prevê sua vigência por prazo indetermina
do, ressalvado o direito de renúncia, e estabelece a 
arbitragem como mecanismo para solução de even
tuais controvérsias decorrentes do acordo. 

Pelo exposto, consoante a boa técnica legislati
va e a perfeita conveniência deste acordo firmado 
pelo Governo brasileiro, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 37, de 1996, 
nos termos da redação oriunda da Câmara dos De
putados. 

Sala da Comissão, 20 de junho de 1996. - An
tonio Carlos Magalhães, Presidente - Flaviano 
Melo, Relator- Ademir Andrade- Romeu Tuma
José Agripino- Geraldo Melo- Hugo Napoleão
Joel de Hollanda - Casildo Maldaner - Artur da 
Távola - Sebastião Rocha - Benedita da Silva -
Bernardo Cabral 

•·. 
PARECER N° 364, DE 1996 c. 

• 
Da Comissão de Assuntos Econômi

cos-CAE, sobre o Ofício "S" n• 61, de 
1996. (Ofício PRESI n• 1878, de 25 de ju· 
nho de 1996, na origem), do Senhor Pre
sidente do Banco Central do Brasil, enca· 
minhando proposta de contratação de 
operação de crédito externo, com a ga
rantia da República Federativa do Brasil, 
entre a Prefeitura Municipal de São Paulo 
e o Banco ln1eramerlcano de Desenvolvi
mento - BID, no valor de US$150 milhõ
es, destinados à implementação do Pro
grama de Urbanização e Verticalização de 
Favelas- Prover Cingapura-. 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I - Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil, por intermédio do Oficio •s• n• 61, de 1996, (Off· 
cio PRESI n• 1878, de 25 de junho de 1996, na ori
gem), encaminha solicitação de autorização da Pre
feitura Municipal de São Paulo, para que possa ccn
tratar operação de crédito externo com as seguintes 
características: 

a) credor: Banco lnterlrnericano de Desenvol
vimento- BID; 
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b} destinação dos recursos: Programa de Ur
banização e Verticalização de Favelas - Prover/Cin
gapura; 

c) valor pretendido: US$150.000.000,00 (cento 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), 
equivalentes a R$148.200.000,00 (cento e quarenta 
e oito milhões e duzentos mil reais), em 31 de março 
de 1996; 

d} garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) juros: sobre os saldos devedores diários de 

empréstimos, a uma taxa anual para cada semestre 
a ser determinada pelo Custo dos Enpréstimos Qua
lificados tomados pelo credor durante o semestre 
anterior, acrescidos de uma margem expressa em 
termos de uma percentagem anual, que o credor fi
xará periodicamente de acordo com sua política so
bre taxas de juros; 

f) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o sal
do não desembolsado do financiamento, contanto a 
partir de 60 dias da data de assinatura do contrato; 

g) condições de pagamento: 
- do principal- o empréstimo deverá ser amor

tizado mediante o pagamento de 46 prestações se
mestrais, consecutivas e, tanto quanto possfvel, 
iguais, no valor aproximado de US$3,260,869.57 
cada uma, com vencimento em 8-6 e 8-12 de cada 
ano. A primeira prestação deverá ser paga na pri
meira data em que deva ser efetuado o pagamento 
de juros, uma vez transcorridos seis meses contados 
a partir da. data prevista para o desembolso final do 
empr-"stimo e a última até 8 de dezembro de 2021; 

- do juros - semestralmente vencidos, em 8-4 
e 8-12 de cada ano, a partir de 8-6-97; 

- da comissão de crédito - semestralmente 
vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pa
gamento dos juros; 

obs.: - do valor do financimaneto se destinará 
a quantia de US$1,500,000.00 (um milhão e qui
nhentos mil dólares norte-americanos), para atender 
Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do cre
dor. Essa quantia será desembolsada em prestaçõ
es trimestrais,:e; tanto quanto possível, iguais, in
gressando na"conta do credor independentemente 
de solicitação do Mutuário; 

- as datas estipuladas para repagamento po
derão ser prorrogadas para manter correlação com 
efetiva data de assinatura do contrato. 

O processo encontra-se devidamente instrufdo, 
conforme estabelecido na legislação pertinente à 
matéria, especificamente a Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal. 

É o Relatório. 

11- Voto do Relator 

Compete efetivamente a este Senado Federal, 
nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constitui
ção Federal, a autorização de operações externas 
de natureza financeira de interesse da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como a concessão de aval pela União, como no 
caso da operação ora relatada. 

Em face da relevância da destinação dos re
cursos a serem obtidos com a operação de crédito 
em questão, e considerando que foram cumpridas 
as exigências legais pertinentes à matéria, manifes
tamo-nos, assim, favoravelmente a que se autorize a 
Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar a pre
sente operação de créd~o pretendida, com a garan
tia da República Federativa do Brasil, na forma do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1996 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo a contratar operação de crédi
to externo junto ao Banco lntera~no 
de Desenvolvimento - BID, no valor de 
US$150 milhões, destinados à Implemen
tação do Programa de Urbanização e Ver· 
tlcallzação de Favelas- PROVER/CINGA· 
PURA; e autoriza a República Federativa 
do Brasil a conceder garantia referente à 
mesma operação. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municioal de São Paulo 

autorizada a contratar operação c ~ crédito exterr" •. 
com as seguintes características: 

a) credor: Banco lnteramericano de Desenv~;· 
vimento- BID; 

b) destinação dos recursos: Programa de Ur
banização e Verticalização de Favelas - PRO
VER/CINGAPURA; 

c) valor pretendido: US$150,000,000.00 (c,;, .. 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos). 
equivalentes a R$148200.000,00 (cento e quarenta 
e oito milhões e duzentos mil reais), em 31 de março 
de 1996; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) juros: sobre os saldos devedores diários do 

empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo Custo dos Empréstimos Ou ·· 
ficados tomados pelo credor durante o semestre an
terior, acrescidos de uma margem expressa em ter
mos de uma percentagem anual, que o credor fixará 
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periodicamente de acordo com sua politica sobre ta
xas de juros; 

f) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o 
saldo não desembolsado do financiamento, conta
do a partir de 60 dias da data de assinatura do 
contrato; 

g) condição de pagamento: 
- do principal- o empréstimo deverá ser amor

tizado mediante o pagamento de 46 prestações se
mestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, 
no valor aproximado de US$3,260,869.57 cada urna, 
com vencimento em 8-6 e 8-12 de cada ano. A primei
ra prestação deverá ser paga na primeira data em· que 
deva ser efetuado o pagamento de juros, urna vez 
transcorridos seis meses contados a partir da data pre
. vista para o desembolso final do empréstimo e a última 
até 8 de dezembro de 2021; 

- dos juros - semestralmenta vencidos, em 8-4 
e B-12de cada ano, apartirde8-6-97; 

- da comissão de crédito - semestralmente 
. vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pa- · 
. gamento dos juros. 

§ 12 Do valor do financiamento-se destinará ·a 
quantia de US$1,500,000.00 (um milhão e quinhen
.tos mil dólares norte-americanos), para atenderDes
pesas de lnspeção e Supervisão- Geral do credor. 
Essa quantia será desembolsada em prestações tri
mestrais e, tanto quanto possível, iguai.s, ingressan
do na conta do credor independentemente de solici
tação do mutuário. 

§ 2° As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 22 Fica a República Federativa do Bra
sil autorizada a conceder garantia à operação de 
crédito externo de que trata o art. 12 desta reso
lução. 

Art. 3' A contratação da operação de crédi
to a que se refere o art. 12 deverá efetivar-se no 
prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contados dá-data da publicação desta Re-
solução. "-. 

Ar!. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1996 Gil
berto Miranda, Presidente; Esperldlão Amln, Rela
tor; Hugo Napoleão, Elclo Alvares, Vllson Klelnu
bing, Eduardo Suplicy, Jonas Pinheiro, Fernando 
Bezerra, Geraldo Melo, BeUo Parga, Benl Veras, 
Ney Suassuna, Gerson Camata, Roberto Re
quião, José Fogaça. 

PARECER N2 365, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno su
plementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 63, de 1993 {n' 
1.858, de 1991, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do SubstitutiVo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 63, de 
1993 (n2 1.858, de 1991, na casa de origem), que 
modifica a redação do ar!. 22 da Lei n• 3.999, de 15 
de dezembro de 1961, que altera o salário mínimo 
dos médic.os e cirurgiões-dentistas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho 
de 1996.- José Sarney, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Eduardo Suplicy - Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N• 365, DE 1996 

Dispõe sobre o piso salarial e a Jor
nada de trabalho dos psicólogos e dá ou-
tras providências. ~-

o Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1" O piso salarial dos psicólogos é o fvcado 

nesta Lei. 
Ar!. 2' O piso salarial dos psicólogos é a menor 

remuneração permitida por lei, pelos serviços profis
sionais por eles prestados. 

Art. 3° O piso salarial dos psicólogos é fvcado 
em quantia igual a R$1.1 00,00 (um mil e cem reais). 

Parágrafo único. O reajuste do piso salarial da 
categoria obedecerá à poJrtica salarial adotada pelo 
Governo. 

Ar!. 42 A jornada diária de trabalho dos psicólo
gos não poderá ser superior a seis horas, perfazen
do trinta horas semanais. 

§ 1• Mediante acordo escrito, ou por motiVo de 
força maior, o horário normal diário poderá ser acresci
do de, nà máximo, duas horas suplementares. 

§ 2~ A hora suplementar será remunerada com, 
no mfnimo, cem por cento de acréscimo sobre o va
lor da hora normal. 

§ 3' O trabalho notumo será remunerado com 
um acréscimo de cinqüenta por cento, no mfnimo, 
sobre a hora díuma. 

Art. 52 São nulos os contratos de trabalho que vi
sem a elidir, sob qualquer forma, o disposto nesta Lei. 

Ar!. 62 Esta Lei entra li" vigor na data de sua 
publicação. · 

Ar!. 7' Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECERES N•S 366 E 367, DE 1996 

Sobre as emendas apresentadas, 
em turno suplementar, ao Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nO 
41, de 1991 (n•1.626-C/89, na Câmara dos 
Deputados), que "dispõe sobre a prote
ção do trabalho doméstico, e dá outras 
providênciaS11 ~ 

PARECER N• 366, DE 1996 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 
Retoma a esta Comissão de Assuntos Sociais 

o Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1991, que tem 
por finalidade estabelecer normas sobre a proteção 
do trabalho doméstico. 

Entendemos que não nos cabe mais aqui dis
cutir o mérito da proposição, uma vez que este já foi 
suficientemente debatido pelos ilustres membros 
desta Comissão. Ninguém tem dúvidas quanto à ne
cesSidade de se regulamentar o trabalho do profis
sional doméstico· e criar regias que o protejam e lhe 
assegurem os direitos inerentes a qualquer trabalha
dor. 

Sendo assim, nos ateremos ao exame das 
emendas que a es.d projeto foram apresentadas. 

Preliminarmente, vale lembrar que a matéria foi 
.a Plenário e teve sua inclusão na Ordem do Dia em 
17 de abril de 1995. Encerrada a discussão, em tur
no único, sobre o projeto, foi lido o Requerimento n• 
572, de 1995, subscrito pelo Senhor Senador Ber
nardo Cabral, solicitando preferência para votação 
do substitutivo apresentado por esta Comissão, fi
cando prejudicados o projeto e substitutivo ofereci
dos pela Comissão de Assuntos EconOmicos. Leva
do à Comissão Diretor'a, esta redigiu o vencido para 
votação em tumo suplementar. Posteriormente, in
clufda, novamente, na Ordem do Dia, para discus
são em turno suplementar, à proposição foram ofe
recidas sete e!TKlndas, de autoria da Senadora Be
nedita da Silva, que passamos a analisar pela ordem 
de apresentação:. -

1• emenda. Visa substituir a redação do art. 3" 
onde constam os incisos I a X já inscritos nos incisos 
IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV do art. 
7" da Constituição Federal sob a alegação •que a 
emenda visa assegurar esses dire~os. regulamen
tando-os através de lei complementar'. Busca-se 
tão-somente estender tais dire®s à categoria dos 
empregados domésticos. 

A alteração proposta em nada modifica o texto 
já aprovado. Entretanto, nada obsta em acatá-la. 

Ressalte-se, porém, que a justificação aduzida pela 
ilustre Senadora é equivocada, uma vez que os dis
positivos cHados não necessitam de lei complemen
tar, pois são auto-aplicáveis. (Aprovada.) 

2" emenda. Tem por finalidade suprimir o inci
so 11 do § 1• do art. 3°, que trata de exigência de 
•atestado de boa conduta' para admissão do empre
gado doméstico. Segundo a autora, •a exigência de 
atestado de boa conduta parte do princfpio de que 
todo trabalhador doméstico .é desonesto e não pode
mos perrn~ir que isto conste de uma lei". 

É correta a afirmação acima e não há por que 
estabelecer uma dijerença de tratamento entre o 
empregado doméstico e os demais trabalhadores. 
(Aprovada.) 

3• emenda. Objetiva, ao suprimir os incisos 11 e 
III do art. 4°, dispensar aos empregados doméstiiOOS 
o mesmo tratamento que é dado aos demais traba
lhadores. 

Em verdade, não há necessidade de que cons
tem no corpo da lei os dispositivos que determinam 
que o empregado doméstico deve cumprir a jornada 
de trabalho, realizando os encargos que lhil forem 
atríbufdos, e manter-se em boas condições de higie
ne. Tais aspectos são inerentes às atividades de 
qualquer empregado. (Aprovada.) 

41 emenda. Quanto ao art. s•, suprime os inci
sos I (descontar do salário do empregado doméstico 
as horas não trabalhadas) e o III (deixar de receber 
familiares ou pessoas outras da relação do empre
gado no local de trabalho), bem corria modifica o in
ciso 11 e acrescenta outro (dar aviso prévio de trinta 
dias ao empregado), sob a alegação de que •o deta
lhamento e especificidade do Substitutivo ao PLC n• 
41191 gera interpretações discriminatórias por parte 
do empregador, além de ser restritivo dos direitos de 
liberdade previstos na Constituição Federal (art. so, 
itens X, XII e XV) .. ." 

No que concerne ao inciso I, o desconto das 
horas não trabalhadas fica assegurado ao emprega
dor, ainda que não conste de lei, uma vez que o em
pregado é obrigado a cumprir integralmente seu ho
rário de trabalho. No que tange ao inciso III, parece
nos odioso proibir taxativamente ao empregado dEI 
receber familiares no local de trabalho. Vaie aqui o 
bom senso de ambas as partes, até para que se evi
tem abusos. Quanto ao inciso que se pretende 
acrescentar, que passaria a ser inciso 11, lembramos 
que o direoo nele expresso já se encontra inscrito no 
artigo 3" do projeto em apreço. Desse modo, opina
mos pelo não-acolhimento do referido inciso, pro-
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pondo, conseqüentemente, à Emenda n• 4 sube
menda que apresentamos no final deste parecer. 

5° emenda. Visa substituir os incisos do art. s• 
pelas alíneas a, b, c, d, e, f, h e I do art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho-CL T. 

A remissão à CLT toma mais completo o elen
co dos motivos que ensejam justa causa para a des
pedida do empregado doméstico. (Aprovada} 

6' emenda. Pretende, igualmente, dar nova re
dação ao art. 7", fazendo remissão ao art. 483 da 
CLT. 

A emenda aperfeiçoa o texto, pois dispensa ao 
empregado doméstico um tratamento igual ao traba
lhador que já é regido pela CLT. (Aprovada) 

7' emenda. Assegura ao empregado domésti
co o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGTS, o Seguro-Desemprego e o Vale-Transporte. 

Trata-se, sem dúvida alguma, de direitos de há 
muito reMndicados por essa laboriosa classe que, 
infelizmente, ainda se encontra à margem de tais 
benefícios. (Aprovada) 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1991, na forma 
da redação do vencido, para o turno suplementar, 
bem como pelo acolhimento das Emendas n"s 1, 2, 
3, 5, 6 e 7, e pela aprovação parcial da Emenda n• 4 
na forma da seguinte subemenda: 

SUBEMENDA À EMENDA N° 4 DE PLENÁRIO 

Dê-se a seguinte redação ao art. 50 do Substi
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1991 
(Anexo ao Parecer n• 245, de 1995): 

"Art. 5° Ao .empregador doméstico são 
assegurados descontos sobre moradia e ali
mentação, quando efetivamente fornecidas, 
nos percentuais de seis por cento e três por 
cento, respectivamente. • 

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995. -
Beni V eras, Presidente- Jonas Pinheiro, Relator
Emilia Fernandes.-:- Benedita da Silva - Romero 
Jucá - Mauro Miranda - Bello Parga - Freitas 
Neto- Osmar Dl<iS ..._ Carlos Wilson -José Alves 
- Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Lucídio Por
te lia- Leomar Qulntanilha. 

PARECER NO 367, DE 1996 
(Da Comissão de Assuntos Económicos) 

Relator: Senador Ney Suassuna 
É submetida novamente a esta Comissão de 

Assuntos Económicos o Projeto de Lei da Câmara 
n• 41, de 1991, que tem por finalidade estabelecer 
normas sobre a proteção do trabalho do doméstico. 

Entendemos que não nos cabe mais aqui dis
cutir o mértto da proposição, uma vez que este já foi 
suficiemente debatido pelos ilustres membros desta 
Comissão. Ninguém tem dúvidas quanto à necessi
dade de se regulamentar o trabalho do profissional 
doméstico e criar regras que o protejam e lhe asse
gurem os direitos inerentes a qualquer trabalhador. 

Sendo assim, nos ateremos ao exame das 
emendas que a este projeto foram apresentadas. 

Preliminarmente, vale lembrar que a matéria foi 
a Plenário e teve sua inclusão na Ordem do Dia em 
17 de abril de 1995. Encerrada a discussão, em tur
no único, sobre o projeto, foi lido o requerimento n• 
572, de 1995, subscrito pelo Senhor Senaaor Ber
nardo Cabral, solicitando preferência para votação 
do substitutivo apresentado pela Comissão de As
suntos Sociais. Aprovado o substitutivo dessa Co
missão, ficaram prejudicados o projeto original e o 
substitutivÇ> oferecido pela Comissão de Assuntos 
Económicos. Levado à Comissão Diretora, esta redi
giu o vencido para votação em turno suplementar. 
Posteriormente, incluída, novamente, na Ordem do 
Dia, para discussão em turno suplementar, à propo
sição foram oferecidas sete emendas, de autória da 
Senadora Benedita da Silva, que já foram aprovadas 
parcialmente pela Comissão de Assuntos Sociais e 
que agora passamos a analisar pela ordem de apre
sentação. 

A Emenda n• 1 visa a substituir a redação do 
art. 3" em que constam os incisos de I a X com igual 
teor aos dos já inscritos nos incisos IV, VI, VIII, XV, 
XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV do art. 7" da Constitui
ção Federal, sob a alegação de que "não podemos 
tratar os trabalhadores domésticos como categoria 
distinta dos outros trabalhadores, sob pena de discri
minação, criando leis diferenciadas ou retirando-lhes 
direitos já assegurados na Constituição. A emenda 
visa assegurar esses direttos, regulamentando-os 
através de lei complementar". Busca-se tão-somente 
estender tais direitos, através de lei especffica, à ca
tegoria dos empregados domésticos. 

A alteração proposta em nada modifica o texto 
já aprovado. Entretanto, nada obsta em acatá-la. 
Ressalte-se, porém, que a justificação aduzida pela 
ilustre Senadora é equivocada, uma vez que os dis
positivos citados não necessitam de lei complemen
tar, pois são auto-aplicáveis. (Aprovada) 

A Emenda n• 2 tem por finalidade suprimir o in
ciso 11 do § 1° do art 3°, que trata da exigência de 
"atestado de boa conduta" ~ra admissão do empre
gado doméstico. Segundo a autora, 'a exigência de 
atestado de boa conduta parte do princípio de que 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL .565 

todo trabalhador doméstico é desonesto e não pode
mos permitir que isto conste de uma lei". 

É correta a afirmação acima e não há por que 
estabelecer uma diferença de tratamento entre o 
empregado doméstico e os demais trabalhadores 
quando se sabe que tal exigência não é feita à maio
ria deles. Ademais, o projeto em apreço não proibe 
que o empregador venha fazer essa exigência, 
quando o quiser. (Aprovada) 

A Emenda n• 3 objetiva, ao suprimir os incisos 
11 e III do art. 4°, dispensar aos empregados domésti
cos o mesmo tratamento que é dado aos demais tra
balhadores. 

Em verdade, não há necessidade de que com;
tem no corpo da lei os dispositivos que determinam 
que o empregado doméstico deve cumprir a jornada 
de trabalho, realizando os encargos que lhe forem 
atribuídos, e manter-se em boas condições de higie
ne. Tais aspectos são inerentes às atividades de 
qualquer trabalhador. (Aprovada) 

A Emenda n• 4, que altera o art. 52 , tem por fi· 
nalidade suprimir os incisos I {descontar do salário 
do empregado doméstico as horas não trabalhadas) 
e III (deixar de receber familiares ou pessoas outras 
da relação do empregado no local de trabalho), bem 
como modificar o inciso 11 e acrescentar outro ao re
ferido artigo (dar aviso prévio de trinta dias ao em
pregado), sob a alegação de que "o detalhamento e 
especificidade do Substitutivo ao PLC n• 41/91 gera 
interpretações discriminatórias por parte do empre
gador, além de ser restritivo dos direitos de liberda
de previstos na Constituição Federal (art. 52, itens X, 
XII e XV) ••. " 

No que concerne ao inciso I, entendemos 
ser, de fato, desnecessário, já que é normal o em· 
pregado doméstico cumprir a jornada de trabalho. 
Igualmente, no que tange ao inciso III, concorda
mos com sua supiéssão, pois é realmente odiosa 
a permanênciaÚie dispositivos permitindo ao em
pregador proibir que o empregado possa receber 
familiares no local de trabalho. Vale aqui o bom 
senso de ambas as partes, até para que se evitem 
abusos. Quanto ao inciso que se pretende acres
centar, que passaria a ser o 11, lembramos que o 
direito nele expresso já se encontra inscrito no art. 
32 do projeto em apreço. Desse modal, opinamos 
pela aprovação parcial da Emenda n• 4 na forma 
da subemenda já acolhida pela Comissão de As
suntos Sociais. 

A Emenda n2 5 visa substituir os incisos do art. 
62 pelas alíneas, a, b, c, d, e, f, h e i do art. 482 da 
Consolidação das Leis do T rabalho-CL T. 

A remissão à CLT torna mais completo o 
elenco dos motivos que ensejam justa causa 
para a despedida do empregado doméstico. 
(Aprovada) 

A Emenda n2 6 pretende, igualmente, dar nova 
redação ao ar!. 7", fazendo remissão ao art. 483 da 
CLT. 

A emenda aperfeiçoa o texto, pois dispensa ao 
empregado doméstico um tratamento igual ao que é 
dado aos demais trabalhadores regidos pela CLT. 
(Aprovada) 

A Emenda n• 7 assegura ao empregado do
méstico o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, o Seguro-Desemprego e o Vale-Trans
porte. 

Trata-se, sem dúvida alguma, de direitos de há 
muito reivindicados por essa laboriosa classe que, 
infelizmente, ainda se encontra à margem de tais 
benefícios. (Aprovada) · 

Como se vê, das emendas apresentadas, 
apenas a de n• 7, por estender ao empregado 
doméstico o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e o Vale-Transporte, representa aumen
to de custo na contratação do empregado do
méstico. O impacto econõmico, porém, não é tão 
relevante, até porque grande parte dos emprega
dos domésticos já vem recebendo ajuda de cus
to para transporte. O impacto maior fica, pois, 
representado pelo acréscimo de oito por cento 
sobre o salário pago, referente ao FGTS que, 
aliás, já estava previsto no § 3° do art. 15 da Lei 
n• 8.036, de 11 de maio de 1990, dependendo 

· apenas de regulamentação em lei. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1991, na forma 
da redação do vencido, para o turno suplementar, 
bem como pelo acolhimento das Emendas n% 1, 2, 
3, 5, 6 e 7, e pela aprovação parcial da Emenda n• 
4, na forma da subemenda aprovada pela Comissão 
de Assuntos Sociais. 

Sala da Comissão, 25 de junho de 1996. - Gil· 
berto Miranda, Presidente - Ney Suassuna, Rela
tor - José Fogaça - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Osmar Dias - João Rocha - Vilson 
Kleinübing - Fernando Bezerra - Jonas Pinheiro 
- Esperidião Amln - Bello Parga - Benl Veras -
Geraldo Melo. 
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LEGISLAÇ.\.0 CITADA NOS PARECERES 

- Art. 482. Constitu&m ju,.ta ~usa par11 rescislo do contrato d·vrab.alho 
pelo empregador: 

•I ato de improbid11de; 

bl incontinência de conduta ou mau procedimento; 
cJ negociação habitual por COflta própria ou alheia sam permissão do em· 

pregador, e quando constituir ato de concorrência a empre:~a para a qual trabalha 
o empregado. ou for prejudicial ao sarvlço; 

di condenação criminal do empreg11do, passada em julgado. caso nlio te· 
nha havido suspens.lio da exeeuçlo da pen11: 

el desldia no dH:empenho du respe~ctivas funç~a; 
fi embriague~: habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da .-nprasm; 

hl ato de indisciplina ou d!l insubordlnaçlo; 

ii abandono de emprego; 

• V Ido Enuru:s.rlos J2 • 62 do TST. 

jJ ato lesivo da honta ou da boa fam11 pr11tlcado no serviço contra qlUII· 
quer pessoa. ou ofensas físicas, nas mamas eondlço5es, salvo em caso de leg(.. 
tima defesa, própri:a ou de outrem; 

kJ ato lesivo da honra ou da boa fam:a ou ofensas ffsicas praticadas contra 
o empregador e superiores hierirquicos, salvo em calo de legftima defesa, pró
pria ou de outrem; 

11 pr4tica constante de jogos de azar. 

Parágrafo Unico. ConstltuT>gUiilinente ju$t3 eau$a para dispensa de empre
gado a prática, devidaments CQT~~Provada em inCiuérito administrativo, de ates 
atentatór1os contra a seguranç:~ aac!onal. 

• PtJtâgr1 fc Unit:o lact:tntMJa pilo O~to-,_ n, 3. d• 21·1·1966. 
• Vldt .Ernmci•dcs 6.2 • 71 do TST. 

• Vi~;ja lrt, 3.•, III, dt1 O.:r.to-1.; n. 1.632, d1 4-8·1918. 

-"'!"""' Art. 483. O empregado _pocjwâ considttl'llr rescindido o contrato a pleitear 
a devida indenização quando: 

ai forem exigidos s&lVtços .uperiores ills suas forças, defttsos por lei, con· 
trários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

b) for tratado pelo empn~gldor ou por seus superiores hierárQuicos com 
rigor excessivo: 

cJ correr perigo manifesto de rn!!ll considerável; 
d) ni!io cumprir o empregador as obrlgaçOos da contrato; 
el pratlc11r o empregador ou .MUs prepostos, contra ele ou pessoas do sua 

famnia. ato lesivo da honra e boa bm.: 
fl o empregador ou seus pntpOStos ofenderam-no fisicamente, salvo em 

caso de legitima defasa, própri•.ou d~ outrem: 

g) o empregador reduzir o -.. trabalho, sendo nte por peça ou tarefa, 
de forma a 11fetar sensivelment• a import!ncia dos .sal4rios. 

• Vldt .vt. 401, pufgtafa única. ft CLT. 

§ 1 .• O empregado poderã :am;pender a prastsçlo dos serviços ou rescin· 
dir o contrato. QUando tiver de cksempenhar obrigaçOos legais. incompatlva:is 
com a continuação do serviço. 

§ 2:' No caso de morte do M'!pregador canstiruldo em empresa individual, 
é facultado ao empreg:~do rascincir o contrato do trabalho. 

i 3:' Nas hipótttSes das Jetrx do g, padar6 o empregado pleitear a resci· 
~a de seu contrato da trabalho • o pagamento das respectivas lndenizaç&ls, 
permanecendo ou .nilo no seryiço até final decislo do procano. 

LEI N. 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990* 

Disp6e sobrft o Fultdo dt: G111anti# do TtJmpo de s.rviço fi d6 ou· 
tras providénci4&. 

~rt; t !' O Fundo de Garamia do Tempo de Serviço - FGTS, instituldo pe
la Le1 n. 5.107. de 13 de setemillro de 1966. passa a reger·so por esta Lei. 

• Publ~ll'\0 Dihio Oflci., fh Unilfc.âl 14-5-1990. O O~o n. 99.e84, di 8-11·1990. 
<;ensollda .as Mrmn regulament1rHdo FW\do do Glrllfllil do Tam90 ~ S1n.oiço - FGTS. 
A Leo n. 8.406, dt 9-1·1992. disi)<Se.rtlre ;o pubUc.çlo de inform.ç~• tt~lltivu .o FGTS 
pelo M•nisl6rio do Trebmlho e ~ii Social 1 pela Clixl EcCH'Omlca Fedlrll. Virh Lei 
n. a.678, de 13·7·1993. 

Art. 2!' O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a CIUe' 
se refere esta Lei I! outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados 
corn atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas 
obrigações. 

§ 1.° Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do CIIPUt 
deste artigo: 

al eventuais saldos apurados nos termos do art. 12. I 4!; 
b) dotações orçamentárias especlficas; 
cl resultados das aplicaç"es dos recursos do FGTS; 
d) multas, correção monetária e juros morat6rios devidos: 
e) demais rec&itas patrimoniais e financ&iras. 
§ 2:' As contas vinculadas em nome dos tr.llbalhadores alo absolutamen· 

te impenhoráveis. 

Art. 3!' O FGTS serâ regido segundo normas o diretrizas estabelecidas por 
um Conselho Curador. integrado por três representantes da categoria dos traba
lhadores e três reprasentantes da categoria dos empregadores, além de um r&
presentanta de cada uma das seguintes antidadn: Minifl6rio da Economia, Fa· 
zenda e Planejamento, Ministério do Trabalho e da Pr~n~ldlncia Soei III, Minist6rio 
da Açao Social. Caixa Econ6mica Federal 1!1 Banco Central do Brasil. 

I 1 :' A Presidência elo Conselho Curador serâ exercid.t pelo representan· 
te do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

§ 2!" Os órgãos oficiais far-sa-ão representar, no caso dos Ministérios, po· 
los Ministros di! Estado e, no caso dos demais órg!os, por seus Presidentes, 
na (!Ualidade de membros tirulares, cabendo·lhes indicar seus suplentes ao Pre· 
sldante do Conselho Curador. que os nomear6. 

i 3.0 Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus res
pectivos supt&n!es s&rilo indieadas pelas rasoectivas centrais sindicllis e confe· 
derações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência So· 
cial. e terao mandato de 2 {dois) anos, podendo ser reconduzidos umallnica vez. 

!i 4!' O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente. a cada bim.isue, por 
convocaçilo de seu Presidente. Esgotado esse perfodo, nlo teJ'IdO ocoirf~o con.· .• 
vocaçilo, qual(luer de seus membros podttrâ fazê-la, no prazo de 1 !f (Quinze) 
dias. H11vendo necessidade. (!Ualquar membro poder6 convocar reuni.ilb extraor· 
dinâria, na forma CIUO vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador. 

i 5! As decisões do Conselho selfio tomadas com • presença, no mini
mo, de sote de seus membros, tendo o Presidente voto de Qualidade. 

§ s.a As despesas porventur• exigidas para o comparecimento às reuniOoa 
do Conselho constituir!o õnus das respectivas entidades representadas. 

5 7! As ausanc:ias ao trabalho dos representantes. dos tr&balhsdores no 
Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órg!o, serilo .llbonadas, 
computando-se como jomada efetivemente trabalhad• para todos os fins 11 o foi· 
tos legais. 

t 8!' Competirá 110 Ministério do Trabalha e d& Previd&lcia Social propor
cionar ao Consl!lho Curador os maios necessários ao exerclcio de sua comf)l!ttan· 
cia, para o (lue contarã com uma Secretaria Exacutiv• do Conselho Curador do 
FGTS. 

§ 9.'" Aos membros do Conselho Curador, enquanto rl!tpresentantea dos m
balhadores, efetivos e suplantes, 1!1 assegurada a estabilidade no emprego. da 
nomeação até 1 (um) ano após o término do mandato de rapresentaç:Jo, somen· 
te podendo ser demitidos por motivo de falta gr1111~;~, regularmente comprovadll 
através de processo sindical. 

Art. 4! A gastlo da aplicação do FGTS será efetuada pelo Mini:st6rlo d• 
Aç!!io Social, cabendo • Caixa EconOmlca Federal - CEF o papal da A'i1ente 
Operador. 

Art. 5!" Ao Conselho Curador do FGTS COmpt'lte: 
I - estabelecer as diretrizes o os pJOgramas de aloc:açJo de todiH os r• 

cursos do FGTS, de acordo com os crit6rios definidos naata Lei, em conaonln
cia com a politica nacional dl!l di!Senvolvimento urbano o u polfticas seteriais 
de habltaç.!lo pepular, saneamento Wsico e infra-estrurura urbana estabelecid•s 
pelo Governo federal; -

11 - acompanhar e avaliar a gestlo econOmica e financeira dos recursos, 
bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programa aprovado&: 

III - apreciar e aprovar os pfO'ilramas anuaiS e PlurianUãfs do FGTS; 
iV - pronunciar-se sobre as contas do FGTS, antes do seu encaminhamen

to aos órg!os de controle interno para os fins legais; 

V - adotar n provodenclas cabi..,ers para a r:orreçJo de atos e fatos do 
M•nrneroo da Aça,o Secial e dll Cai•a EconOm1ca Fedi!Til, que pre1udiquem o de· 
sempenho I! O cumprtrnento das f1nalldadu no Q\11 concerne aos recursos doFGTS; 

VI - dmm~t dUv1das Quamo a aohcaçJo das normas regulamentsros, relati
vas ao FGTS, nu maténas da sua comp11"cia; 

VIl - aprovar seu regrmento interno; 
VIII - fi•ar as normas I! valores di! r&muneraçao do Ag&n!o Operador e 

dos Agentes F•nanct~ros; 
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1X - fixar cmtr•o• para pateolamomo do recoll'llmfl'ltos em atrato: 
X - ti:ur critltrio e valor de remur1oraçJo pau• o axercíc•o da fisca!izac;:lo; 

XI - divulgar. no Dt-.riO OfiCl61 da Ut~ilo. todu at daciso!let profer•dn Pt• 
lo Conselho, bem como as contas do FGTS o os respectivos Pal'eceres emitidos. 

Art. 15:' Ao M•n•stório di Aç.Jo Social. na Qualidade da gestor da aplicaç.io 
do FGTS. compota: 

I - praticar todos os atol nacouór101 l gestlo da .lplicaçlo do Ful'ldo, 
do acordo com as dtrow.z:os o PtOiiltan'llt estabolecldoa pelo Conselho Curador: 

U - expedir atol norm.ltiYOI relativos a alocaçlo dow recursos para im9la· 
mantaclo doa programo aprovadot pelo Connlho Curador; 

III - elaborar orçamentos ai'HJaia 1 planot plurianuait da aplicaçlo dot ra· 
cursos. d1wcriminando-as por Vn1dada da Fedaraçlo, submetendo-as att )1 di 
julho ao Conselho Cur~dor do Fundo; 

IV - acompanhar aexecuçlo dos programaa de habitaçlo popular. san ... 
menta b.hico e infra-estruwra urbana, dacorrant .. da aptic.çlo de recursos 
do FGTS. implementados pais CEJ=: 

'11 - aubmeter l apraciac:lo do Conselho Curador aa contas do FGTS; 
'III - subwidiar o Consalho Curador com estudos ttcni!=OI nacusirics 10 

aprimoramento oparaQcnal dot progrsmas da habitaçlo popular. sanaam..uo 
b.tsicc • infta·attNtura urbans; 

'IIII - definir as mafas a sar.m alcançada• nos programas da habita;lo po-' 
pular, sanaam.nto btlico a infra-l•tnltuta urbana. 

Art. 7~ A CalxaEconOmicaFedaNI. na qualidade daAganta ep.radOr, cabe' 
I - canualiz• ot1 r.cufiiCI dO FGTS. manter • contTol., • ccnt.as vincul• 

das. 1 amltit regularmente cs axcratos individuais CCKHSpondanMI b contas 
vineulad• a participll' da ride lltfiCid.Motl dos rKUtsaS de FGTS; 

U - upedit atoa normativo& ,.mtntn aos proc:adimentoa adminisuativo
oparaclonais dos bancos dec~CIItjrioa, doS ~.nlft financeiro~, dCJt; ltnPfeQado-
r .. 1 dos trabalhadotM. inw;rsm:" da 11i1t1tn1 do FGTS: 

UI - definir os PfQC.ciift'MitttOI opar.iclonaO nec"..._ • ex~ dos 
progrsmu da habitaÇJo ~. saneamento bUiCO • infta ... trututa urb.na. 
eatattettcklos pM Connltlo Cwadot com biSa nas nomtu • dirlltriHS de .,a. 
caçlo elabofadal pelo MiniJt6nO da Açlo Social; 

rol - alabor• • anMisH jurídica 1 acon&nico·finanuirl doa projetos da 
habitaçlo poi)UI.,, infra-estnnwa urbana a nnaarnanto bQico a..,.--' financia
de• com raanos do fGTS: 

V - vnitit Clttific~ de Regl.llarldade do FGTS: 

VI - e14borar as conus do FGTS, encaminhando·•• ao Min•sttrio da A.çlo 
Social; 

VIl - implemantu os atos amanldcs do Ministtrio da Açlo Social rellti. 
vos i aloeaç:io e aplteaç.lo ~os recun:os do FGTS, O. •cordo com aa diretriz" 
astabeleeidas pato Consll"'' Curador. 

Part.grafo único. O ~ ••ustêrio da ~ Saciai a a Caixa Económica Fadlfll 
deveria dar pleno cumPnto"el'lto 4011 pro;ram•s anuais em andamento. ~•· 
dos Palo Con1all'lo Curadc· sendo qui evantuai• alteraçl5es $011'1et'ltl poderio 
nr processadas mediante ,,, ... ,. anutncia daQuela colagiedo, 

Art. 8.• 0 Min•scirio C i Aç:lo Soc:illl. I Caixa Econ6mic1 Feder .. e o Con ... 
lho Curador do FGTS llfi' r•soonsiwlia pelo fiai curnprirnanto 1 obsatvlncit 

. dos cmirios aatabelecldos nuta Lli. 

An:. 9!" As aplicaç" .. ':om recursos do FGTS poderio,., ,.alizadaa i:llrwta
menta pela Caixa Econ&n•:a Fadar&!. PIIOII d.mal• órgloslntegrltl'lt" do Sia• 
ma Financ"eiro da Habitar;: h - SFH e pelas entidades Pf.rl eue fim credancit· 
daa pelo Banco Centrlll do· arasil como agentn financ:aircs. axdutivemente .. 
gundo crítWios fixa~os 11e:1, Consfihe Cur~. 11m oper~ q1.1e ~*" 
011 aaguintaJ requilli'loa: - . 

I- garant1a ra .. ; .:;-:· ·. 
11 - coneçlo monatir1a 1gual • dai camu vlncuiMII* 
m - tua de jwow rn6ora mlnima.I)OC'projlto. de 3"' Ctrfa po1 eaottO) 10 ano; 
rv - prazo mjximo di 30 (trintal tnOL 

• tnciMIIVallfl'"fd~ .. ,.MUI"- .. 6U .. •z•T·tJI.1 

l 1 ~ A rentabilidade m~ia das apl~6n devlft • auflc:lente t co-. 
r8 de todoS os CUIItOI lncort"idos l)llo Fundo • ainda • fotm~ da ,...,..,a tio
nica Pllta o atandimento cw gattos av.ntuais niO previsto&. Mndo da Caixa Eco
n&nica Fedet"ll o risco di crtdito. 

t 2~ Oa racuraoa do FGTS ctav.lo.., -.,llc:ltdol 1111 h~ • ......,.... 
to b6aico e infra-..zn.m.wa urbana. Aa diJPOnlbi\ldades flnanc:Maa d•vam ... 
manticl ... am volume QIJI satisfaça a condi;au da liquidh: a rtmun..;:lo mio 
nima necessária i pra...,.,aclo do podtlr ~llitiYo da mOlda. 

t 3.• O programa da •oliear;:"n dev.,, destinar, no ml'ndna..ISO" c ....... 
ta por cento) para investimento• em tlabltaçlo papul11. 

t 4~ Os projetoa da sanaamento bQico elnfra....mnura UfbMa. fin~ 
d~s ~m racursos do FGTS. dever lo .., complementaru M* programas n.ow
Cion .... 

I 5!' Not fl~arnentos co~ 1 PftiOe juriclica da direita plllllclt 
slfl eKiglda g••ntla ,.ai CN vinculaçlo da racifitM:., 

Att. 10. O Conaelho C1.1rador fiutl dlretrfzlt a ~ crtdriola t*:fll. 
co• para u api~6H doa recurwos do FGTS, 'lli•endo e: 

I - exigir a oartieioaclo doa conuatentn da finenc:lamtlntOII nos invi!IÔ
mentos 1 •arem realizados: 

11 - 'uaegur., o cummtmanto, por oart• dos eontratentM in.skn~ 
dn obrlgaçóaa d.correntu dOI financiamtntos obtidoS: 

111 - evitat dismrçrSes ns solica;to .mra u r~ dco Pare, t:onaiO«'_. 
para tanto a demanda habita:\:;~nal, a pcpulaçlo a cuucs lndicedordi SC)dalll. 

Art. 11. Os depósltoll fa1tos na rada t1anc6t1a, a pan1r da 1 !' de outubfo 
da 1989. relati\IOS ao FGTS. lerlo transferido• * Ca1x1 Ec:onóm1ca Federal no 
segundo dia Utll subsequente i: data em que tenham sido el!nuados. 

At1. 12. No prazo de 1 <um) ano, a contar da promulgaçlo desta Lei, 1 
Cat:.r.a EconOm1ca Federal auum1ri o controla de todas a• contas v1neul1das. 
nos termos do 1ten'l I do out. 7~. passando os <tema1.1 estabalec1mentoa banci· 
nos, findo ena prazo, & condçJo de agantat recebedoras e pagadOfea do FCiiTS, 
med1an11 recabtmanto de tar1fa, a ser fixada pelo Conselho Curador, 

l 1 !" Enquanto nJo acorrer a canttalizaçlo previata no t:aput duta artigo, 
o depósito afefuado no decorrar do mh sari contab1hZ1dO no saldo da contá 
v1ncul4d1 do trab~ltlador, no pnm•oro dial.itil do mh subuqüent•. 

I 2~ Alt que 1 Ca1xa Ec:on6m1ca Federal impiamente 11 disPcaiçd'IIS do 
eapurdaste artigo. as contas 111nCulad111 continuaria lindo abertas am eS1abale• 
c1mento bancirio alcoll'ltdo pelo empregador, dantra os para tanto àutorizados 
pelo Banco Central do Bras1l, am nome do trabalhldOf, 

l 3:0 Verificando·•• mudança d• emprego, at• Que ..-anl'la a ser implaMan· 
tada • cantralizaç.lo prav11111 no ~•put deste artigo. 1 conta vinculada s.,l tr.,.. 
ferida plltl o "tabeleeimanto bancirio ela HCOiha do novo empregador. 

t 4~ O• resultados fin•nceifOII auferido$ pala CaiMa Econ6miea Federal 
no período enua o rapaa11 dali banc:oa 1 o depósito nu contu vineuladaa do• 
uabalh&OOIH dHtin11-se-1o .l cobarNra das daspaaaa da admini11traçla do 
FGTS • ao pagamento da tlfifa aos blf'lccs depoaititlol. devendo os evantuai• 
saldo• ter inccrpcradoll ao patrim6nio do Fundo nos tanno• do ll"f. 2~. l 1 ~. 

1 !5~ Após a cantralizaçta das contas1tinculadH, na Caixa Eeonómlea F ... 
daral. o depósito r11lizado no pra.zo r~lamant11 passa a integrar o saldo da 
ccwn. 'ttACUll4a do ual:ialhador a panir do'ctia 10 !deZ) do mts da..,.. occrrtn-
cil. O dti)Oiito realizadO fora do ~ ••• contlbili.udo no aeldo ftO dia 10 
ldu)IUbuqúante, 8l)6s atutliUÇ:Io monetlria a cap!Uii.zaçlo de juroa. 

Art. t3. Os dap6titoa ara~ na.~ :.or vinculadu sarlo corrigidos 
monetariwMnM corri baH nos par&mftroa f•xM. •ara ltualizaçlo da. saldos 
doa d•l'6•ito• da poupança • capitalizatlo juros do J~ ttrla por cam:ol ao ano. 

t 1~ At6 que oc:onra a c.nu.U:.:açlo prevista no item I do art. 1~. aatuall· 
uç1o monetiria • a capitali.laç:lo dtl jura. cC»rr'erlo l conta do Fundo • o ,... 
pecUvo CIM!ito _, afiNado na contll ~adi no primeiro dia lltit d• cada 
mh. com biH no uldG exilltente nG primeiro dia útil do ma. ~nt.nor. d~ 
dot 01 AQUII oc:orriOol no Ptf(OCIO. 

11.• Ap6a a cantrlllizaÇto du contaa. vincul~. na Caixa EconOmica F ... 
darei, a atuallu;lo monedria • a ciPiUiz~lo dtl ;uro. comrt"lo • conta do 
Fundo • o tuoaetfvo cr6dito ..,, afeNado na COMI vinc:Wada, no die 10 ldut 
di c:.dl mia. com bUe no _.. exilltentll no dia 10 ldul do mk amenor ou 
no primaito dia üd ~. cuo o dll10 ldal Hja fartado bane'rio. daclu
zidoa 01 uquta oconfdol no petfodo. 

t 3~ Para u contM vincutadaa doa 'tflbalhedorn ootantn axi•tantH • 
d•ta da 22 da .. tambro dl11t71. a capitalbac;lo dot juros dot: d~ contt
nu.t a .., falta na uguintl progtuslo, MlYa no cuo de rnuctança de lmPf• 
•a. quando a capiulizaç,lo dof; juroa p.....-6 a.., feita l tau da 3% hrh por 
cento) .a 11"0: 

1 - 3% (trts por canto!, durante cs do•• primeiros snos d• Çt~rr.-o.o•,r',..~·..., 
na muma empresa: 
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11 - 4% <auatro por centol. do tarccuro ao quinto a11o dct pormatni!ncia nill 
ml!!sma S:T!Qrl!lsa: 

m - 5~ (cinco por cento). do sexto .10 dl!címo .ano d• permanltncia na 
mesm;, empn!lsa; 

IV - 6% tse•s por contof. aoanrr do dtcuno primeiro •no de permanancia 
na mesma empresa. 

I 4.• O saldo das contas vinCI.IIadas • g!lrantido pelo Governo Federal, po
dendo ser mstituldo seguro 11SSlOCiat para esu fim. 

Art. 14. Fie• ress.alvado o d1t01to .adau1rido dos trabalh,.dorea au•. a data 
da oromulgac!o da Ccmstiruiçlo Fedaro11 de 1988. jt tinl'tam o dire•to á establli· 
Cada no emprego nos termos do Capf!Uio V do Tftulo rv d• CLT. 

i 1 ~ O tempo do rrabalhador nlo optante do FGTS. anterior a S da outu· 
tiro da 1988, 11m caso de rescrslo sem jusr. causa gelo empr&gadOt', reger·,...t 
pelos diSpOSitivos constantu 001 ana. 477, 478 1 497 da Ct.r. 

i 2!' O tamgo de servu;o 11nt1rior t ltual Constitwçlo ooderj ser tTans.clo
n.ada entra em~=Jreg:ador 1 empregado. resoei~ado o litn•ta mfnimo de 80% !ses-· 
sanUI gor canto! da mdemz.-çlo Oflt'llista. 

i 3!' é facultado .a amsnevador dasobrigar·s• da raspon .. bilidade da ind• 
mzacio relativa ao tempO de HI'Vi~ anteriO!' t opçlo. deDOsitando na conta vin
culada do trabalhador, até o Ylnmo dia útil do mfs Clf'lt'IIISto .m let para o ollg .. 
menta de so~l6rio, o vo~lor eorrapand...,te t indenizaçlo, aplicando·s• ao dapósf. 
to. no QUI couber, toda as d~GC~siçl5as dftta l.tli. 

1 4~ Os trabalhadora• podaria a QualQuer momento opta'r peta FGTS com 
efe1t0 retroativo 1 t~ da janeiro de 1987 ou a data de sua admisalo, Quando 
oosterior aQuela!. 

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lai. todo• o .. tmCire;adores ficam 
obri;ados a depositar. at6 o dil 7 lsetel de eada Pllt, em conta banc6ria vinc:u· 
lada, a .mporttneia COITIIpondentl 1 8% (oito por Cltntol da ,.muneraçlo ptl• 
ga ou devida, no mtt anttrior, a cada trabalhador, incluld,. na remunareçJo 
a. parcela. de qua tratam os~rts. 457 1 458 da Ct.T 1 a gr~~tificaçio de Natll 
a QUI se refere 1 l.ei n. 4.090, de 13 de Julho da 191!12, com u mo<lifieaç.S.. 
da L.at n. 4.749, da 12 da ago11o di 1985. 

I 1 ~ Entende .. , POf' empregador 1 Pfti08 f(sica ou 1 pes.aa iuridlce d. 
direito privado ou de direito pUblico, da adminiattaç:lo púbficll dir.tL indireta 
ou funcaonal de qualquer dos Poderes. da Unilo, dos Estado .. do Cistl'ito Fedao 
ral e dos Municfpfos, QUa admitlt tr1balhadoru a uu Mf'liço, bem assim ~ 
re que, r19ido par r.;isl-c:lo npecial, enecntr•·M neua conc1HrJo ou fig~• 
coma fomeclldor ou tomador "- mlooda-obta, independente â rnpon .. bifid.eo 
de solid6ria e/ou suDU1i6ria a qui lt'llentulltnlnte venha obrigar..., 

I 2~ Considera-M trabi!Mdor toda PIUGII ff*- QUI presgr serviços a 
ernpr&giCIOt. a locador ou tcKMdot de m~twa. exctufdos os '""entuala. oe 
autOnornoseosMf'Vidotllpúl:lllc:osdvisamiV....,jeitoaaraglma~~ 

i J.• Os trabalhadoru dom41ftic:os DO(j•lo ter ICIAO ao regime ào FGB. 
na forma que viw a ser ptnirtl tm III. 

Art. l B. Para efe1t0 des'a l.-'. ls emoresas suj11t1s ao regime da legisla· 
çJo trabalh•SUI poderio e~:~uioar1r seus dirttores nio•empregados aos demait 
trabalhadores surattos ao re~rm• do FGTS. Cons,dera•ll d~rttOI aQuele QUI exer
ca çatg:o di adrrunistraçJo grev•st_o em lm, utatuto ou contrato social. 1ndepen· 
denta da denom1naç.lo do Wgo. 

A.l't. 11. Os empregadoras IIII' obr1gam 1 comun1CI1 mensalmente .los trabl• 
lhadol"es os valoras recolhidoS ao FGTS 1 tetllltar·lhes todas as informaçCies 
sobre suas contas vinculadas recebidas da Ca.tll.l Económ1:a Federal ou dos ban· 
cos deoos•tários. 

Art. 18. Ocorrendo rascisio do contrato de traba!flo, por parte do emprega· 
dar, f1cará esse obrigado ,; pagar diretamentl ao emoregado os vodores .-.lati· 
vos aos depósatos referentes ao mh da nseislo 1 ao imlldiatamttnta antenCH 
aue a1nda nlo houver Sl'dO reeolhtdo. sem preJUtZO das com1naçi5H legais. 

• Vode R•stJh.sçlon. 2!, tH f.z.,!J!JF •Jf:IMYC~ •Jte.nigG. 

t 1 .• Na h•pãtesa de deiPedtdl oala empragador um justa causa. Cla'iert 
.; ;~:t d1retamente ao traCiJihador 1mportanc:a •;ual 1 40"4 [quarenta por Cltfttol 
,,_ ·'~<Jntantll da todos os deCIÓIItol reahzados na conta vinculada durante • IIi· 

·- \ do contrato de traCalha, atuallZidOI monlltariam.ntl e acresc:sdos dOI 
, :.,, l!ClJVOS J\JfQS. 

! 2.• Qu.ando ocorter despedida par culpa reciproca ou força ma•or. reco• 
nhec1da pela Justaça do Trabalho. o percentual: de que trata o I 1:0 ser6 da 
20% lv1nt1 por cento!. 

I 3! As imaortinc:i.ls de Qui rrata 11te artigo deverlo constar do I'ICibo 
de Quitaç.lo de rescis.lodo contrato de trabelho, observado o disposto no .lrt. 477 
da Cl.T, 1 ex•mirlo o empregador excluaiva~ntii.'IUinto aos valores diseriminados. 

Art. 19. No t;aSO de ut1nçto do contrato de trabalho prevista no art. 1& 
desta lei, serlo oD•ervados os s19uinus crit.rios: 

I - havendo indenizaçlo a ser paga, o empregador, mediante comproy• 
çto do po~gamonto daquele, oodert sacar o wldo dOI v1lor•s por ele deoosit• 
dos na conta individualizada do trabalhador. 

11 - niO havendo indenizaçlo a ser pag .. ou dec:onido o PliZO praacric:io
nal cara a recl.-neçio de dil'litoS pOr CI.Srte do trabalhador, o empregador pod• 
rt levantlf em seu favor o p!do da respectiva conta individt.lall%.ta, mldiWita 
comprovec;:lo oerant• o ór;lo compl'tente do Ministfrio do Tub.alho 1 da ~ 
d..,cia Soei ... 

Art. 20. A conte vinculllda do trabllhad« no FGTS poder6 .., ft'IO"Àft''wrte
da na saguintaa situac;:6n: 

• Vide ~6.2 do STJ. 

I - dnoedida sem jt.lata cauaa.. inclulive a indireta. de culpa I'ICfPfoca 1 
de força maior, comprovada com pagamento dos va10l'es de QUI trata o art. 11; 

11 - extinçlo total da empresa, fechamento cte queisquat de s-..s estabaleo 
cimemoe, filiais ou agtnçqs. suor•..., da o•te de IUII atividadn. ou ainda 
falecimento do empragldor individuM semCH'I que oualqu., dessas oc:ontnc:i .. 
implique rncislo de contrato d• trabalho, comprovade por dect..-.çio escrita 
di •mp ...... suprida. quando for o caso, pordacislo juóK:ial trans1tad1 ~ julg8do; 

III - IPOSIItltldOtla concedida POia Prev•d6nc1a SociJI; 
IV - falec•mento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dep~dentes. 

cau esse f•m habilitados oerante a Prev1dl!nc1a Soe111, segundo o cmórlo idota· 
do para a concess.lo de oensaes por morte. Na falta de deoet~dentes.Íarlo jus 
ao receb•mento da saldo di conta vinculada os sevs sucessores prevlstos na 
lm c1v1l, 1nd1cados em alvarj judicial. exp&d1d0 a raQuenmenro do Interessado. 
mdependente d• invent!tio ou arrolamento; 

v - pagamento de parte das prestaç6es decorrantes da financiamentO n •• 
bitacional conced1d0 no tmb!to do Sistema Fínat~ceíro da Habtti~O - SFH • 

• desde aue: 

• A L., rt. 6.6'92, tH 28·1· '.993, d•lon•(JI.,oos thrfii/IISt•m.,otodrls •roc
gos '"'"'..,' f ~os sfl~os d•w~orts nos conrr.ras ~ ft',.,.c,vro•rtto:J h., 
birlcion•~ no lmbllo do Sist•m.- Firo.-nr:firtJ d• H•btr•çlo. 

ai o mutuário conte com o mfnimo da 3 ltttsl 1nos deuabo~lho sob o re;i• 
me do FGTS. na mesma ampra11 ou em empres.u difMIIntes: 

bl o valor bloQueado seja utilizado. no mfn1mo, durante o prazo de 12 fdo
zel meses; 

cl o valat do abatimento atinja, no m.bimo. BO"'- !oitenta por cento) do 
mot~tante da prestaçJo. 

VI - liquadaçio ou amortizltÇJO axtraordin*ria do saldo devedor de finan· 
ciamento imobi!iãrio, ob11rv1d11 as condiçl5es estabelecidll pelo Conselho Cu· 
rador. dentre elas a de que o financiamento ••i• concedido no lmbito do SFH 
e haja int•rst!clo mfrrimo di z Cdoisl ano• gera C.lda movimentaçlo: 

VIl - pagamento total ou parcial do preço da IQuislçio da moradia própria. 
observadas ,. s~uint" condiç:011: 

•I o mutuirio davlf6 contar com o mfnirno de 3 ltrlsl anos de trabalha 
sob o regime do FGTS, na mesma empn .. ou empruas difetentn; 

bl seja a operac;:IO financi.tvlll nas condiçt:lee vigentu plfa o SFH. 
VIII - QU.IIndo o trabalhador l)el"manac:ar 3 (trhl ano• inintatn.~P'I:OS, 1 par

tir d• t~ de junho da 1990, for• do l'lgime do FGTS. podendo o saque. nes~ 
caso, .. , afatU.IIdo a plftir do mls de aniv•rs6rJo do titular da conta: 

• l#fÔStt Vlllr:om~deft .. UI~t! 1.1176. dii3·1·,9J1 

IX - extinçlo normM do contratO a termo. inclulive o dos traDIIihaclorn 
tempor6rtos regido• pela Lei n. I!I.C1a. dl'3 da janeiro di 1979; 

X - suspendo total do trabalho avulso PCM' plt'fodo igual ou superior • 
90 (novsntal dias, comptOVeda por daclaraçiO do sindicato r..,.......tativo de 
categoria profissional: 

XI - quando o tn1Diihaclor OU quaiQUif de 11\11 depandllntel fot ec:omad-
do da neoplaaia maligna. · 

• ~XJacucaar.Na~Lai"- •.tn. riiZf-7.tJ!U. 
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' 1 ~ A ~ulamentaçiO du tiltuae6•• CJI'tlvist .. noa ines. I e 11 au.;urd 
qu. a retirada a (lUa faz jus o ttabalhador COrrNponcla eos depósitos afetuadol 
na conta vinculad• durante o JMrfoda de vlgtncia do Ultimo contrato de traMo 
lho • .crasçlda de juro• • o~tualiz~ monet.tria. dtdtaidol oa saqun. 

t 2.• O Conselho Curador disciplinara o disposta no inc. V, visW~do • bfneoo 
fiei ar 011 trabaltladol'n de ba~n Nnda • a pruen~., o equallbrio fin.nc-'to do FGTS. 

t 3~ O d~roõto da adCIU&rlr moradia com recursos do FGTS. Polo trabalha· 
dor. só podará sar ttx.rctdo P.lt.l um ünico imõvO'I. 

i 4.• O tmó ... al CbJoto da utilizac:io do FGTS somente poderá s~ obja!o 
de outra tr~anuç.lo com r~M:ursos do Fundo, na forma qutt v1er a str ragulaman• 
tada pelo COtlselho Curador. 

i 5~ O pago~monto da retirada após o parlado priJVIStO fim nrgul•marrto. 
•mPiic.trá';nu.1hnçlo moneti6na dos valores devidos. 

Art. 21. Os saldos das contas nlo ind•v•du~lu:adas • da. contas vincula
du c;ua se conservem ininterruptamente sem cr!iditos da depósitos por mai• 
da S {c1ncoJ anos. a partir da t .• de junho da 1990. em razlo"da o seu titulu 
ter estado fora do regime do FGTS. seria incorporados ao patrim~nio do Fun
do, rasça~rdado o d1t11t0 do boneficitrio reclamar. a QUalquw tampa, a rapoli• 
çlo do v.alor transfllfldO. 

• Àl'tigO com r.d~ ct.UH/#1 LM n .. 6.&76.. d• 13·1·1993. 

Parãgraro único. O valor, quar!lo reclamado. sert pago ao tr•balhacsor 
ac.-.$l;idg da ramunar~lo ptavlatll no I 2.• do an. 13 desta lei. 

• ~lr.úrwco~.,.rMo_.t..,,. l.t$111. r» 13·7·1993. 

Art. 22. O ampntgadot c;ue niO '"lizar o1 dap6sitOI praviatoa nnta Lei 
no J)razo fixado no art. 15~ responder i~~ atualizaçlo monatâria da importin• 
eia eorrasg,ondenta. Sobra o valor atuli.zado dos depósitos inclditlo 1ind1 jufc• 
da mora da 1% I um PCif' cento I ao mt• e multa de 2C'Jio I vinte p01 cento), sujei
tandc-sa. wntHim. "' obngaç6a • a.anç.S.a praviat .. no Oecrato-lai n. 3(18, 
da 1 !J da dezembro da 1 9(18. 

• Vide,.,.,..,_ 734, H ••·t!t•3. 
1 1~ A aru.lizaçlo monaUria da que trau o taput deste artigo..,; cobra

da PCif' dia da atr .. o. tomancto-M por base oa rndicu de variaçlo do B4nus do 
Tesouro Nac:ionat Ficaii8TN Fiselll ou. na falta dn1:L do titulo QUI visr a suce
dt-lo, ou aindl, a c:rit6rio do ConM6ho Curlldor. por outro Jnclicadorda intltçlo ditria. 

I 2~ Se o dibtto for p-ao a!6 o t:.ltimo dia ütil d~ rn,. do seu vlti'!Cimento. 
a multa praviata nute .n:igo Hti red\Wda para 10% (dez por c.,..tol. 

1 3~ Para afeitO da levantamento dei IHbito ~· com o FGTS. c p41rc.,.... 
tual da 8% (oito PCif' c.nto) inciditi IObN a .-.muneraçiO atuMtzacta adi a date 
da respectiva oper~ 

Art. 23. Compedrt ao Mlnisdrio do Ttabllho • da Previdtncia Social a v.
rifieaçlo. 111ft nomt~ da Caiu Econ&nlca Federal. do cwnptirnanto det dispoato 
nnta Lli. ~~~~menU~ quanta • apurlll;lo dos dfbltos a daa infr~ ptatlca
das peloa arnpre;ada,.. cutomadofnde ..viço. notiflcanclo-oa p..-a afatuaran~~ 
• comprovaram a. dapóaltoa. corrupondantH • cumprirem aa dtmllis detarrnf. • 
naçtln 1-c~N. podando, pata tanto. contar com o coneurso de OUUOI 6r;b 
do GovtrnO Fedatll, na fo"!" que viar a .., r )gulamentada. 

• Vodi!A~~.q, de ,,_,.7JJt, ._...~--~ 
"lindit:Mtl~ta ~do .ears. 

• \l'idebitt.&iu.de~7·tU4.l"obN•IisaJiz~~·~ 
~~-CdiltJ"j ~·mulr:M~HFGTS. 

i 1 ~ Constituam infraç6n para 11faito desta lei: 
1 - n,llo dellOSIUit mensalmenta o percentual referente ao FGTS; 
11 - cm1tir as informaçl:les sabre a canta v•ne~lada do trabalhador. 
111 - a;~reuntar as 1nforrnaçl:les ao Cadastra Naaonal d~ Trabalhado~. dOS" 

trabalnadores banef1C1..ir•os, com erros ou omissl:les; 
IV - de•x•" de computar, oara efe•to de cálculo dos depósitos do FGTS. 

parcela componente da romuneraçla: 
v - d~t~xar de efet\Jar as dee~ósitcs e os acr6scimos llf9•••· após notifica· 

do oela fiscahzaçlo. 
l 2~ Pela 1nfraçlo do disposta no i 1 ~ desta artigo. o infraror estar6 SU· 

JeitO •s segu1ntes multas por uaball'lldor prejudiCado: 

"' de 2 Jdoisl a '5 le•ncol BTN. na case dos ln<:S. 11 • III: 

bl de 10 ld•zl• 100 tceml BTN, no CilSO dos •ncs. I. IV a V. 
I 3~ Nos casos de frauda. s.mulaç.io. art1flcca. ardei. res•stênc•a. em· 

baraçc ou desacato .li f•scolll.taçjo, as:~~m coma na re•nc•d4ncia, a multa espeei· 
fccada no paragrafo ancer•or seri duplieotda. um pre]uizo daa dama•S com1na· 
edes legais. 

1 4~ Os valores daa multas. auando rtla recoll'ltdaa no prazo legal. serio 
aruahzadoe mona~aro.amente '"' a dat.a de sau •fetJvo Clagamenca. atra11es de 
sua converslo pelo BTN Fiscal. 

i S~ O processo de fiscalizaçlo. de autuaçlo • de •mposiçlo da multas 
rttger·sa·' paio disposta no Titulo VIl da CLT. respeitada o privolég•o do FGTS 
i pr~scriçlc trintentria. 

I 6~ QuenOO julgado procadente o recurso interposto na forme do Titulo 
VIl da CLT. os dapósnoa aferu.ados p~ra ;uantia de inst.tncia seria rast1tuidoa 
com os valort~~ atualizadaa na forma da lei. 

I 7~ A rede ertaesdadora a a Caixa Económica Feder• devarlo prestar 
ao Miniattrlo do Trabalha • da Pfavidlncia Social aa informaç611 neeeslllfiU a 
fiscalizaçlo. 

Art. 24. Par dascuml)rimanta ou inobsarvlncia de qu.aisqullf das abriga· 
ç6aa quelha coml)lta corno •;anta an.c:adadot, pagadOr a mantiiMdor da ca· 
dasuo da Cotltu vinculadas. na fo.-ma qua ,..,., a.., regulamentada pelo Conse
lho Curador, f«:a o banco depositário sujait~ ao pagamento da mula.aquivalen
ta a tO% ldu: PCit canto) do monunta da conta do empreg-.cto. indepllfldent .. 
menta du demais cominaç6ea legais. 

• Vide~~ tt. M, de ,._,.f9J:l. do CoMai1to ec-dwdo FGTS. 

Art. 2!5. Podar6 a próprio ttabalhaõot, MUI dapendantn a IUCUIOfM. 
ou ainda o Sindicato a C11Ja1 elltlver vinculado. acion• diJII;tamanta a ampr ... 
por interm6dlo da Justiça do Trabalt\o. Pita eompali4a a efetuar o daD6aita daa 
imPCirtlnc:iaa c:tavidaa noa termas da.ta UI. 

• Vide nor. eo .r . .2.3 I#Ute MI. 
• Vidlt~IL ,.27 •• 20-12·1J.U,.do~Cr.JtMit#dtiRJT$. 

Pertgrafo único. A Caiu Econ6mica Fadetll • o Miru.t~ do TrabalhO • 
da Pravidtncia ~ ctwwlo ._. notiflcadaa da propoaitul8 da NCiamaçlo. 

A.rt. 215. t: competente 1 Justiça do Trabalho para Julgar os d•s:~~d•os entra 
os traoalhotdores e os empregadores decorrente• da aplicaç5o desta ler. rnos· 
mo Quando 1 Cai:.a Económica Federal e O M1n1St.,io elo Trabo~l!'lo e da Prevrdltn
cla Soc1al f•gvrarem eom~ !Jtisconsortes. 

Parágrafo Un1co. Nas reclamatórias uabalh1stas Que ob,etiv.am o ress~rci· 
mento de parcel;~s ralatrvaa ao FGTS. ou Qua. dirata cu indlrllltltnenta, impli· 
avem ess.J obrtgaçlo de fazer. o ju•z determrnarâ que a empresa sucurnbente 
proceda ao recoln•monto rmod1ato das UTTJ)Crtlnei .. devidas a tal titulo. 

Art. 27. A apresanuçlo da Certificado de Regularidade do FGTS. fornect· 
do pela Co1ixa Eeon~miea Fedttt"al. • obngat6ria nas seguintes situaçã": 

dll nab•htaçlo o lic1taçJo promovide ocr órglo da Administtaçio Feder~. 
Estadual • Municcpall. Oirata. lndirata ou Fundacional ou por entidada controla• 
da d•reta ou indlte'tamenta pala UntJc, Estsdo e Município: 

bl obtençlo. ocr pana da Urulo. Eatados • Municlpioa. ou por órglos da 
Admcn<straçlo Federal. Estadu• a Municipal, Oirata. lndirata. ou Fund&C!Onal, 
ou 1nd•reumante ])ela Urulc. Estad01 ou Munieipios. da amprHtrmos ou finan
c•amentol junto • quaisQUM antidadll (inanceiraa cficiaia; 

:1 obtançlo da favorn ereditlcioa. isenç:.S.s. subsídios. IIUll~ios. autcrge 
ou eoncnslo da ,....,IÇOII ou quaiSQU« oucros banaffcios concedidos por órglo 
da Admrnisttaçlc Fldetll. Estadual e Mvnic:tp.ll.. lllvo quando daatmildol a UI· 
oot• dl!roitos para com o FGTS, 

d: n-anslattncia da dcmidtio para o exterior: 

•I regisuo ou arQuavamanto. na a órgloa competent ... da altarlçlo ou dia· 
trato dlt contrato socill, da estatutc. ou da QuaiQUIIf docum~to QUI impliqu• 
moc!il•cacio na nuututa juticiica do emcregador ou na sua axt1nçlc. 

Art. 28. S.lo isentos da tributos federais os atol • ~paraç6n nec:enitroa 
.á aphcaç.lo dnta Lei, Qulndo ;:.ratiCadaa pala Caólta Económica Federlll. Pelos. 
trablll'ladorn a seu• dapandentu ou sueancraa. peloa empregadores e paloa 
l!IStott:lelacimentos bancãrios. 
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P.atligrafo \mico. Aplica-saodi~sto Mlte anigo .61 imoort.lnciu davcda. 
":n tarmos desta Lai. ao1 tr•bdllldoru • nua dapenclentu ou sucessor••· 

Att. 29. Os dapóaitas em conta vinculada, afaruados nas termos desta 
.._., eonstiruirlo daspnu d~s do lucro opetacion81 dos am~adorn • 
11 1mport.lnci" '-varttadu a -s•,...,.,.. imo~eltlo reellig tribuc6vel. 

Art. 30. Flui rtduzida caf111,5% 'um 1 rMio 1)01' centola conlribuiç:lo cfe.. 
wida polq empruiS ao Sarviça Social do Cotn~io a ao $tKViço Social da 1ft.. 
dUstria '• dispensada• estas allltiiAd .. da subiCfiçlo com~ria a qu. aluda 
o olrtr 21 da Lei n. 4.380. di 2t 9 ago.w da 19M. · 

Att. 31. O Poder &.ecutive upediri o Regulamento dntll l.ei no praza 
da 80 Cussenul di11 a contar~ data da au. IJIOtft\.lllil~· 

Att. 32. Elta Lli tf'ltrl .,.. vigor na data da sua publicaçlo, revogada a 
Lei n. 7. 83!i1. de 12 de outubrO 11111 t98!J, a u ãmlia ddpaliç~a '"" contt6rio. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~----------· . --· .... ---.. -- -----....... --- . ~- ... --

LEI N. 7 .998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990,; 

~,.oProfi'W'I'•*~oAbonou.n.Lín1tituio. 
Funde t» Amp..u• TrfllMJh«<tx- FAT, • d4 autru JNOwdltrciu,. 

Art. 1.• Esu l.ei r~ul• o Jllogram• ~o S-ouro-D•Mmpr.;o • o abono de 
..- tratam o inc. 11 da art. 7~. o inc. rv do lrt. 201 • o an. 239. ~ Constitui· 
ela F~ ... tHim como ina'tituiofundo de ÂmC*Q 10 Tt~ - FAT. 

00 PAOGRA'MA DI SEGUAO-CESEMPREGO 

Art, 2~ 0 Pfogf~m~~ de Sagaro D .. :IM\1111-ciO tem pot finlllidede: 
I - PfO'I*' 1uiatlncie tln~irll tempor6rill 80 ttlb-.dor d~ldO 

..... vínudtl de dispenaa Mm ;u.ac.uu.. ~. indireta: 

• lttt»el~,..-..-.--~,_ I.JOQ.*JO+IJU. 

n- MJxilill'ottrablilh~l'lebuK~ida~. PIO<•oo•••· Plftt8tl
to .. aç&p intllgl'adU tH orientiiÇio, fKcloesÇ'C I ~~ ptOfiuioftll, 

•~ncM•C'OI'II,_.. ....... ,. .. &.toA. *3fH.-1J.N. 

Art. 3.." Ttti ditlito • percepçlo do seguro duw::puago o ~ ca... 
.,.n..SO Mm j.ml CIUU QUII comprove: 

I - ter tiiCebido MI~ depe.eoa juriclicl: ou peaoe ~ 1 tlla ~ 
da. ralativol 1 cadll um doa IS ftlil) muu irMdiat.lmeme _.... • datal dll ... _ 

11 - ter sido empregado de pessoa jwidice ou pesao;a fíaíc. a ala e<Nipn
dla ou tM ~ueretdo ~tiVId;~da !~monta reccnh.eida como autónoma. dur.-.ta 
pelo manos 15 ICIUtntel mesas DOS ültll'nOS 24 [vinte • quo~rrol m.sn; 

• AU.1t. 6.645. d#111-1·1994, di~· 

''Ftt:• ~ I'M• JO th/Unlto t» 1914 o,_ fitt-' do ~zo 
~f•ndonGMt 3.~.,.,n. 1.351. rW1.6detnz.,._IM f99r. C~Mt,.,. 
-d"Jo dld.l H~• ,_. n. 6. 60. tH 30 * fCV'fiO r/11 rtf~ drnanN o fNM 
o~ tr11/JMI!Miorn ~tldtu um f/1#• uuu •~rio ~ ,.,. ftn. 
H o&r~le do up110-ftt~ é ~,fÇict • or-lNr• o ..o. 
so H doM. :t• do!~"· 1.9fL a. 11 tM,...,.. rtiO'', 

114 - nJo estar am gozQ de ~aiQuet beneffcio pr.videnciMIG de Pt .. tKIG 
COtltinu..-Ja. prev11to no R~to dos Stnefi'cos âa ,...,idincia; Soc:iM. ea~ 
ce~uado o auxilio-.1cident•i o-auallio S\lplsm.ntar Pfevistot ne Lei n. 1.387. 
de19deoulubtode1!J7.0,bemcomoOAbonode~ ... MfViço~ 
vi~D na t.• n. 1s.aao. n a cte ;...ho c1e 1873: 

rv - n1o ntar tm gozo elo IUXIlio·d .. empr-ao; • 
V - niO PQAauit rvn9 I)C'6tlril. de qualquet natuNAIUftciente 6 tua~ 

~la e de sua fAtnllia. 
An. •~ a benefício do seguro-ctnemcngo .. a cana.._ .. tr8b-"'t.tor 

••empreg.SO, por 1.11!1 perfodcuNxiiN de 4 IQUMI'O) rnt111. de ..,_continue 
ou alternada. a cade periodG ~ de 18 (dezn..W ~ contedol da 
delta de di~~PMA que deu oriQera • primeQ n.tM!itaçlct. 

• An190 ~ivt/H:M»~ ~ lki.W:. Z.• ú La'"" 6.900. d.- :JO.fl· '!IH. 

ParAgrafo único. O beneffcia do s.-.uro-dneri'IP'W'QO poder6 MI' retomadO 
a c~ n0110 .,.,todo aquiaitivo. satiafaitu as·c::ondiç6ea atroladn r'O art..l~ d .... 
1a ~. • uc:eçlo do seu inc. 11. 

• P~fo ~ ~ ~ m~ do.,., z.• • ,..,,, «soa. • 
JO.ll.rJH. . 

Art. 5~ O viiOf' do ~Hcio .. ,, fixadO em 86nus do TaaoYtO NacioNII 
- BTN. dltVando set calculado _ugu~ 3 !ttfs• fai .. a ulari.sil. ~adol 0$ 

saguuuaa critM101: 
I - att 300 Ctrezentoal BTN. multipliclll'..,... o ul4wio m6dio dos ú~ 

3 tutat mesas peto fatot 0,8 !oito dikimoa); 
· '11 - de 300 lr.riliantOsJ a 500 '!Quinhentosl BTN aplic•·H-i; a~ o limite 

do inciso anterior. a regra'nM contidl e. no~ excect., o tnor O. 51cinca ~l; 
III - ac::Una de SOO IQUinMntoal BTN, o yaJor.dQ beneflclo H16 i;u.& a 340 

Ctnzentoa • quarenta) BTH. 
1 1!" Para fina de apur~ dO t~eneffdo, ..,, conaic*..S. a mtdi• doa .. 

r~ doa Yttimos 3 (b' .. ) "'"" an1triorn ii dispensa, devidamente convett6-
dos em BTN pelo vllor vigente noa •a:oectivot"'"" ttabalhlldoe. , 

. 1 2: O v• do blneffcío nlo I)Odn Mt iflferior ., vilkW do Nl'Po mlnime. 
I 3!" 'No ~arMntÕ dO.'IMnaffcioL c::onsidwW-IH: . . 
I - o valot do BTN ou do tWârio rNnimo do mta i~te anterior. 

para benaHciol colocadOI t dtlposiçlo do baMfici6rio a o dia tO_I~) do mh; 

U -·o v-'« do BTN ou do sal6rto nMnimo do próprio rn6s. pwa ~~ 
colocados • di~ do beneficiirio ~o dia 10 (da) do mta. 

A.rt. S~ 0 !lf9UIO-dHemprevo. dife1t0 tnis~l a intun~ferivel dO b'_abalha• 
dor. podondo "' requarldo a r:autit c1o sit1mo tü• subsec:;uenta • tiSCISio do 
contrato de trabalho. . . 

Art. 7!" O pagamento do beneficio do sagurO·dasatnPtOQO ser6 suspenso 
n111 seguintes setuaç.::las: 

1 - actm1UIO do uabalhador em novo emprego; 
· 'ri'_ inicio da percapçlo di blntfíC::IO dt prtatae;lo cont~nuada da'"Pr1vidln• 

ela Soe 1M, excitO o aWtif>o·acidente. o auXI1io suplementar • o abOno â P~~ 
néncia em .. rviço: 

111 - inicio de perc~lo de ausiliÕ·dtlamprego. 

Art. 8!" O benafrcio ao s~-da11mprligo ser6 cancei..-Jo: 
I ...:. o-la r.CUu. por parta do trat:Jalh1dor denmprag:ado. de ·outro •mpreo 

go condizente com sue qualihcaçlo e remunareçlo 'antltrior; · 

U - por comprovaçlo de! talsldadl' na presteÇio daa'ittfórtn~l5ea nac"st-
rias * .,.biht,çJo: 

III - par comproviÇIG de fraude visando t .,..-capç-lo indevida do IMMff• 
cio do uguro-diMmprego; 

rv - pot rnorta do sagurado • 

Par.g..atO ·~o. No. êaõt' rirevíliâ i-lOS incisos I ii lll'duta artigO, swt 
suspenso rioi um oeriOdo' de' 2. !dOis) anos: rnsslvlldo o prazo de csrtncia: o 
direito do ua~adol• percepç:lo dO 1eguro-dasemswego~ dobrando·M .. t_• pe.
riodo em ct&O dti r•ineidlneia. ' 

DO ABONO SALARI.AL 

An. s.• t asseguradO o ri$CI'blmerlto 11M abono salarill no.valor 11M um sal6-
rio mlnimo \~Nilllfttl na data do rapecbyo pagamento. aoa emp~ldol que: 

1 - t•nhem patCObido, de ·~·~~•~a 11 QUil comribuem pano P«»gremil 
â tnteg~ Socill - PIS ou para o Pfovr..,. de FOtmaç;io do Pltrim6nio do 
Servidor Público - PAS:EP', atA 2 ldoill salúioa mWmo. tn6dlol: de rarnuneq.. 
çlo menu~ no pedodct trabalhado e QUil _,.,.,. exercido Mividade ...,..,... 
d8 pelo IMftOI, durlftW 30 ltrintal dia 1'10 eno-b8M: 

11 - Htajam cad.Wildol h6.,.., ~ !5 lcinca) anos no F\.lndo de ltartfo. 
eipaçlo PIS.PASEP ou no Cadlstro Nadonll do Tta!Mihador. 

Par6Qtefo único. No cao di beneflci6rioe il•teg~••• do Fundo de P8ftici.. 
oaçla PlS.PASat-. ser1o c:amput.ada. no valor do abono _.....a. raudltTa;toe
ptOpOfeionadcle pelaa 111111 c ti•• comae illdiu·~ .... 

DO fUNDO DE AwMO AO TRAIJALHADOIII 

Art. 10. t instituldo o Fundo de AmRfJO ao TrabdU!dor - FAT, vinc::ulao 
do .o M~ c1o "Trabllhl.. ~ Jcuttaio do Programa de seguro-e. 
MmP"OQ. ao pagamento do abofto Ulrial e ao r~ de~ 
cM desen"ot•-.nto econ6mico-
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• VO. Ui"" &01& • U+IIMJ. M. r,•, 
Partorafo Unic:o. O FAT • um fun.do contãbd. de naturwza lin.nceWa, a:ubot'• 

dinandO·H, no que couber, t legrslaçlo vigen~. 

Art. 11. Constttuam recursos do FAT: 
1 - 0 produto da arrec:ad~ç:lo das contribuições devidas ao PIS • ao PASEP: 

u - 0 produto dos encargos da..,idos paios contribuintft. em dKorttncia 
datnobsarvincta da su.u obrigaçOes; 

m - a correçlo monetina e os juros devidos pelo agan~ aplic.dor dos ,.,. 
cursos do Fundo. bom como pelos a;entes pagadoraw, incldantos 'sobra o sal· 
do dos reonus rec:abidCII; ' · · · 

IV - o produto da arrecad•ç:lo da contnbuiç:lo adido'nat .,.,o fndic• d'a ro-
t.atividada, de que trata o I 4:" do art •. 2.39 da ConSt,ituiç•O Fadafa&;, ' 

V - outros r•c:ur•o• que lhe sejam daltil'lados. 

Art. 12. C\o4trado.l 

Art. 13 .. cv.r.cto.l 

Art. 14.. CW.rado.t 

.t.rt. 15. COf!'lceta aos'Baneos Oficio~ia FedeÍ'ais'o'paljai'Mritb dti• dii..-... 
retauvu ao Programa do S~uro.Otsemprego • ao Abono SalVI• confcwm• 
normas a sersm dlfin1dll pelos gostam do FAT. 

Parã;rafct ún•co. Sobr• o saldo de r.eursos nlo de .. mbotsadoa. os aprtt 
tes pagadotas ~..,.,.,arfo o FAT~ ~ '!'inimo com correc;:IO mone11kia. · 

• Video ,_,., &011. t» 11+1190. Mt. &•. 

Art: 15. llfavogM!D JHI• L.rn. ,,071. d• rt-4-1990.) 

Art.17. IR•vogado/Hial.Mn. IJ.019,H 11·"''990.1 

GESTI.O 

Art. 1&. ~ iNitituklo o Consaftlo Deliberativo dO Fundo dtl Anipa,o 110 ll'• 
balhador - COOEFAT. composto da 8 I~ I m.mwos I~ aup~ 
assim dabnldoa: 

1-3 (trhJ ~dosVab~ 

n - 3 ltrhl repreMtluntn doe ~..so..; 
III - 1 fuml tltpfflSfttMta do Minilll:6rio do Ttab.llhlr. 
rv - 1 luml,..,...n*tedoMn.térioda~a~Sodlt 
v - 1 Cumt ,....-..-tente do BNOd~ . . . 
1 1 ~ o mllftdato cs. cMa eon..-. t de 3 ltrtat .,., 
I 2~ Na primejra inveiUOura. obMN• ..... o~ · 
I - 113 1um ter;ol dos repr~ r.teridol noa inCa. I • I do c.

dnte lftiOct ..,, ddignado com INnCiatG c11o 1 lumt 1nct; 113 t1.n1 tarço), COitl' 
mandltO de 2 ldoisl anoe • 113 {um terOOI. cam menâiO de 3 (trtsl .,..; 

n - o reprnent*U do Minldtrio do Tt8Niho ..t deligft.tdO com "*""' 
• tCJ de 3 ltrfsl ano.: o~ do MINI*Io di •·••idll"tde .·..-.......-. 
SOcial. com m:.nct.co de :Z ldoisl attos: o reoqsentanw dO BNOES. ~ mandl· 
to da 1 lwnl ano. 

li 3! Os rtQteSentlntes dos ttabathadOt'H urlo •nd•cados I)SIU c.,rraia 
sindica•• • confedltaçl5el da trablthadarts: a 01 rapras.,untas doa empreg.clo· 
rea. ptlu rtaptctivaa confadtraç6as. 

I 4! ComPtte.oMinistroõo TraiMII'Ioal'l::lmi8ÇiodorlmambrosdoCODEFAT. 
!I 5! A Prosidfncia do Conadlo Oelibarativo. anuarmeru. renovlkla. ..,, 

rotativa enu. os 1aus m~IN'OS. 
. I S! Pala atlvidaM e~eccidl no CODEFAT nua mambtOS nio ... ramu

n~t.tda . ...,.,._.,,;;;;...~~-~-.... -~ 
R•JDiuçM,: '·de zr.~orJJO, pubiJcala no o;,ne Ofbal da~ * 
2·1·'~10. 

Art. 19. Comptta ao COOEFAT gerir o FAT a dalibar..-sobNia aeguirlta 
mat4ria: 

1-(\.tilradol: 

n - aprov..- • KOmP.nh• a exec:uçla do Pt.no de Ttao.lho A,_. do Jlro. 
grama do S-awo-0"'*"P'IIg0 a do AbonO Salarial• o. ra~tM~ctiwo• ~ 

UI - dalibaf• soM a prnti!Çio de coma • os retatórioe de uacuçlo or· 
~e finMC:eira do FAT; 

IV - alabor•e ~~a doFAT, bem como auu al:r.IA;6ts; 
V - PfOP« o aperfeiÇoamento da Jiloi~ relativa .o Segura .O.....,. 

90 • .o Abono Saa.nM • r~ ao dillpo&itivos dnta Lei no .Ambito de 
aua ~ctneia; 

, VI- decidirsobre_,.própria~.elabarando..uregi"WttOintamo; 

VIl - an.ttur relat6rios do agente aplieador quanto ti forma. p~zG • natu· 
raza dOa invutimentoa realizados; 

VIU - fiscaUzar a .otniniw.ç:lo do Fundo, podendo solicit• informaç6as 
sobra conuatol celtbrlldOI ou "" vid de caletJra,çlo • quaiaquw outros awa: 

1X - dafrir indaxldCKei'IIUCedlneM no cao de axtinçlo ou *-8Çio da~ 
q~.~eln rafaridos n..aa UI; 

X - b.;x• inatruÇ6n necasdriU ti devoluçto' da pa;k:etu do blnlffcio· 
do M91MO-d..-mprega, ~8tM!tte ri!Cib;da: 

XI - propor .tt:eraçlo dU aMquotaa ,.,arent .. ta contribuiç6ts • que Ilu
de o 11ft. 238 da Conatituiçlo Fedlf ... com vitta a assegurW a viabilid_. eco
n&nico-f.nanceira do FAT: 

Xil - t\otiltlfdo1: 
XIII - l,_r.dol: 
XIV - r;~8r ptaZoa para proet~uamanto • enviO .o uabal~ da r~· 

çlo dO Mneffcio do 1~.-mpr •• em funç:IO das pauibllidedn têctQCd 
axist.mta. ut~ando-se como objoativo o ptazo da 30 ltrint:al di•: 

XV - I,_I'M01: 

xy1 -:- i\41t•l: 
XVII - ctahbarar sobre outros as•..ini.os cta ll'lteress•ÍI cto FA.T. · 

Art. 20. A Secretaria·E.w:eeutiva do Consalho Deliberativo sari exercida o•
to-Mil'll5t•rio do Tr1balho, a a ata clblll"io u tarefai ttcn~eo-adi"l'lll'listrativu rela· 
tivnlo'seguro·de.-mpr~ e ao abano Stllrial. 

• V1d•L.;tt. 8.019.8 ,,._..,99a.·ur. '3.p.,ig1-'oUttico. 

ÀrÍ. 21. As dts!iiesaa com 1 uflplanta;Jo. admin•straçlo 1 operaçlodo Pro
g;atna.do Seguro·Oo,.mpreg;o a da AI)Ono Sal..-ial, o.w:cato 11 da pessoal. corre~ 
rio por conta do FAT. • • · 

Att. 22. Os racutSCI do FAT integraria o orçamemo da n;uridada :1~ 
na forma dalegislaçiO pertineRtl. 

OA FISCALIZAÇÃO E PENAt.IOAOES· 

Art. 23. Compita .a Ministirio ,cio Trabalho a fisc.alitaçlo do cumpri~ 
to do Programa de Seguto-Ce.ampre;o • do AbOnO Salltiaf. 

Art. 24. Os trl~lhadOfaa • empregador .. prnt~tlo u informaçdtos I'IICH· 
Uriu, bem como aí:éndarlo •• a:~~iginciui)M"a • concnalo do segurc-das_-:n· 
prego e 0 pagamento do abOnO 11lari81. nos tennn • prazos findos pejo Minis· 
ttrio do Trebalho. 

. Art. 25. o empregedot que infringir 01 diapo.W...Oa dnta Lei Hhr' sujei
to a rnuttu: da 400 lquatroeante-.J) a 40'.000 [QUIItenta mil) IITN. segundO • N
j:urau da infraçlo. sua axtansio • a inüt~Çio do intratOt. 1 "''"' ~S~Iicadll 

~ ..-n i;IObro. no cuoda iaindcWnda. ~ti fiacllizaçlo«~ c1auC1t0 l uoncledlt. 
t 1! SerJc~np•aimpotupanalidadun~lfegaciuRagloneia 

do Traba*ho. noaunnoado Tftulo V tida Conaolidaç;lo ctn Uis do Tra~ho - CLT • 
· I 2! All6m diS P.,elidadn administtativ" i' referidu, os rnponsãvail 
·por méiol fraudulentoS na h.t)ilitaçlo ou ne parc.pçlo do stgUJO-dnempr• 
aer1o punidOS ci~til • crimin.amenta. noa termos daata Lei. 

DAS DISPOSIÇ0ES..FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 28. IYrr.._t 
Art. 27. A primeira invaddunl dG CODEFAT _.......no prazo da 30 ltrift-. 

tal di" ca. publicaçlo dMta Lei • 
Art. 211. No Pl'llO de 30 ltrintl) cial, as contribulç6M ao PIS • .ao PASEP. 

arteQdldas 1 l*tlr de !5 de outubro da 1 981 • nlo utilizlda .,.. finalidldas 
previ1U1 no art. 239 dll ConRtuiçlof«Sarll .. IOrec:olhidacomor.caitado FAT. 

• ..,..COIIW,.,_. .. ,.,.II. &01~, de JJ+r.UO. 

P~r.afo -- U4ttadt.) 
Att. za. IR~IM*Uitt. 6.ort. • tr+rsso.J 

• 

Art. 30. OPoderExKUCtvoreQirl •••ttt6eataLainopruodeiOC~ 
ta) diaa. apm,antlfi pro;.to de lei ~. ;ontribuiçio ldiciOnll pe
lO lnctice de ~. c11 qua trata o ' ._. do 11rt.. 231 da c..-•L Me*' Fede-
ral, no prazo de 180 tcento • oitental diai-

Art. 31. E•ta 1.1i .,UI em vigor nll data de ... pi.wk~le 

Art. 3Z. Revoprn-te • ~em c:omrtriL 
1Jr1a11a. em 11 de j.WIIiirodii\HO; ter •• · r ldiiiCile1az.• da RepUblc&. 

..Joá~ 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti· 
tuição que será lida pelo Sr. 12 Secretário em eXercí
cio, Senador Gilvam Borges. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 31, DE 1996 

Suprime os § 22 e § 32 do art. 223 da 
Constituição Federal, referentes a outor
ga e renovação de serviços de radiodifu
são sonora e de sons e imagens. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § s• do art 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen-
da à Constituição: · · 

Artigo único. Suprima-se os § 2" e § s• do art. 
223, da Constituição Federal, renumerando-se os 
demais. 

Justificação 

A partir da promulgação da Const~uição .de 
1988, o processo de outorga e renovação de con
cessões e permissões para e>qiloração de serviçc> . 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens passou 
a exigir, para a produção de efeitos legais plenos, a 
deliberação do Congresso · f\!acional sobre os atos 
praticados pelo Executivo. 

Ressalte-se que a Constituição . Federal esta
belece, em seu art 47, que, "salvo disposição em 
contrário, as deliberações de cada Casa (Legislati
va) e de suas Comissões serão tomadas por maioria 
de votos, presente a maioria absoluta de seus mem
bros". Excepciona, nesse particular, em seu art. 223, 
§§ 12 e 2°, a apreciação dos atos de não-renovação . 
para a exploração do serviço de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, para os quais exige quorum 
qualificado de, no mínimo, dois quintos da composi
çã{) doGon~re§So_N_aci()nal, além de votação nomi-nal. - - - - - - --- -- ----- -----

. . 
Rca evidente C(lle ci texto constitucional restrin

giu tal exigência ao tratamento da matéria de radio
difusão sonora e de sons e imagens na hipótese da 
não-renovação da concessão ou permissão. Dessa 
maneira, ao dispor isolada e expressamente sobre a 
espécie de "aprovação da não-renovação", a Carta 
Magna exclui as espécies "aprovação da renovação" 
e "aprovação da outorga" da exigência do quorum 
qualificado. Este o entendimento da Câmara dos De
putados, que exige o voto favorável de dois quintes 
d8 "Omposição da Casa apenas par? apreciação 

das não-renovações, adotando a maioria de votos, 
presente a maioria absoluta dos membros, conforme 
o art. 47 da Constituição Federal, para as hipóteses 
de apreciação de outorga e renovação de concessõ
es e permissões para a exploração dos serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Tal exigência inscrita na Lei Maior traduziu, em 
nosso entendimento, manobra dos concessionários 
e permissionários de canais de· rádio e Televisão, à 
época da Constituinte, com vistas a dificultar a apro
vação de possível parecer contrário à renovação de 
suas licenças, por meio da necessidade de _quorum 
mais elevado, ao mesmo tempo em que a outorga e 
a renovação teriam tramitação mais facilitada, de
mandando maioria simples de votos. É bem verdade 
que a Càmara Alta procurou, por meio de interpreta
ção interna da norma, reverter tal artimanha, am
pliando a exigência também para os casos de outor-
ga erenovação. . . 

Note-se que, no Senado Federal, por força do 
Parecer n• 252, de 1993, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, entende-se que. o quorum 
de dois quintos aplica-se tanto para votação de ma
téria concernente à aprovação da não-renovação 
como da renovação e da outorga. O argumento invo
cado refere-se à amplitude da cláusula "na forma 
dos parágrafos anteriores• contida no § 3° do art. 
223, que preceitua: 

•o ato de outorga ou renovação somente pro
duzirá efeitos legais após a deliberação do Congres
so Nacional; na forma dos parágrafos anteriores." 

Segundo o Parecer, se o § 1° do art. 223 pres
creve que o Congresso Nacionàl. deverá ;;tpreciar o 
ato do Executivo no prazo estabelecido pelo art. 64, 
§§ 2• e 4° da CF, e o § 2" estipula que a nãocrenova
ção dependerá da aprovação de, no mínimo, dois 
quintos, em votação nominal, a cláusula "nos pará
grafos anteriores•, inscrita no§ 3°, não permite qual
quer exclusão em sua abrangência. Dessa maneira, 
a prática adotada no Senado Federal para a aprecia
ção de iais matériã.S é a de exigir o voto favviável de 
dois quintos da Casa, em votação nominal, igual
mente para os casos de outorga e renovação para 
exploração de serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. 

Considerando por último que há regras diferen
tes dentro do mesmo poder, para se apreciar a mes
ma matéria, não vejo por que tal assunto não possa 
ser Terminativo nas Comissões Permanentes, oom o 
quorum mínimo de dois quintos, tanto para a apro
vação ou rejeição da matéria,"óu ainda, não -sendo 
Terminativo, caberia apenas às duas Casas ratificar 
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o parecer aprovado nas Comissões, adotando a 
maioria dos votos, presentes a maioria absoluta de 
seus membros, conforme o ar!. 47 da Constituição 
Federal. 

A presente iniciativa objetiva, portanto, eliminar 
a absurda exceção inscrita no § 22 do art. 223, pon
do fim a exigência de quorum qualificado, em Ple
nário, no exame dos ates de não-renovação de con
cessão ou permissão para exploração de serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por: 
conseqüência, o § 32 perde o seu sentido, motivo 
pelo qual solicito sua supressão. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1996. -'Se
bastião Rocha -· Roberto Freire - Freitas Neto -
José Eduardo Dutra - Emendes Amorim :... Artur da · 
Távora - Lucídio Portella - Nabor Júnior·- Edison · 
Lobão - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arru· · 
da - Jefferson Peres - Valmir Campelo - Adémir:. 
Andrade- Beni Veras- Ramez Tebet ~Carlos Be
zerra- Bello PaJYa- Casildo Maldaner- Regina ·As
sumpção - Osmar Dias - Ronaldo Cunha Lima :... 
Humberto Lucena - Josaphat Marinho - José Bian' · 
co - Antonio Carlos Valadares - · Rorileró- Jucá --' 
José Alves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 'REPÚBLICA 
FEDERA 11VA DO BRASIL 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da Complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. : 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do ar!. 64, §§ 22 e 42 , a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 22 A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de no mínimo dos 
quintos do Congresso Nacional, em votação nomi-
nal. · 

§ 32 O ato: de outorga ou renovação somerrte 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anterio
res. 

§ 42 O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emis5oras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(À Comissão de Consütuição, Justiça 
e Cidadania.) · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pro
posta de Emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições especí!iqas constan
tes do ar!. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição; Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, S~nador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte 

PR.OJETO DE LEI DO. !?ENADO N2 142, DE 1996 

Estende <i :bE.lriéffi:io cio seguro,de
semprego ao pêejueno produtor .rural é dá 
outras providên~ia~ . 

· O Congresso Naci0<ia:l decreta: . 
Art 12 São beneficiários do seguro-<lesempre

go previsto na Lei n• 7 .. 99.8, de 11 de janeiro de 
1990, os pequenos produtores rurais, atendidas as 
disposições constantes desia Lei. · 

. "Art 22 Terá direitO à· percepção dei seguro-<le
semprego o pequeno produtor rural que comprove: 

I - exercer a atividade agrícola, individualmen
te ou sob regime de eeonomia familiar, em área 
igual· ou interior a um módulo rural, de sua proprie
dade ou de terceiros; 

li - não manter qualquer vínculo empregatfcio, 
não estar em gozo de benefício previdenciário de 
prestação coritiriuada, é não possuir renda própria, 
de qualquer natureza, suticierrte à sua manutenção 
e de sua tamma; 

III - ter, ·em razão de calamidade pública, de
cretada em nivel municipal e reconhecida pela 
União, sofrido· perda de produção que tome a sua 
renda insuficiente à própria manutenção e de sua fa
mília; 

IV - residir no âmbito do Município afetado 
pela calaminada e nele exercer a sua atividade; 

V - ter atendido às· recomendações técnicas 
dos órgãos competentes com relação à época de 
plantio, às sementes a_ serem utilizadas e às condi
ções de solo próprias para a cultura desenvoivida. 
. § 12 O atendimento aos requisttos previstos no 

caput será comprovado I'TlEicliante utilização de to
das as provas em direito admitidas. 

§ 22 Os órgãos competentes do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, a ele equivalentes, 
em nível municipal ou estadual, ou o Instituto Nacio
nal de Coionização e Reforma Agrária- INCRA for-
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necerão os atestados necessários à comprovação 
do disposto nos incisos I, III e V deste artigo. 

§ 32 A comprovação mediante testemunhas sa: 
mente será admitida se acompanhada da comprova
ção escrita do cumprimento dJJ disposto nos incisos 
I, 11, e III deste artigo. 

Art. 32 O benefício do seguro-desemprego será 
concedido por um período máximo de quatro meses, 
contados a partir da calamidade que enseja a sua 
concessão, em impo!lãncia equivalente a um salário 
mínimo. 

§ 12 O benefício do seguro-desemprego pode
rá ser retomado, a qualquer tempo, na hipótese de 
ocorrência de nova calamidade. 

§ 2" O pagamento do seguro-desemprego será 
suspenso se, durante o período de recebimento, o 
produtor rural passar a perceber renda capaz de 
atender á sua manutenção e de sua família, ficar 
comprovada falsidade nas informações prestadas 
quando do requerimento, ocorrer fraude ou morte do 
segurado. 

Art 42 Sem prejuízo das demais sanções pe
nais cabíveis, a utilização ou fornecimento de atesta
do falso ou outra modalidade de fraude implicará: 

I - demissão do cargo que ocupa, se for servi
dor público o responsável; 

11 - vedação da concessão de novo benefício 
desta natureza, pelo prazo de cinco anos, para o be
neficiário, com devolução dos valones indevidamente 
recebidos. 

Art 52 Aplicam-se ao seguro-desemprego do 
produtor rural, no que não colidirem com o disposto 
nesta lei, os dispositivos da Lei n2 7 .998, de 11 de 
janeiro de 1990, correndo à conta do Fundo de Am
paro do Trabalhador- FAT o pagamento do benefí-
cio. 

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 72 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

As pol~icas sÇeiais, no mundo inteiro, tendem 
para o estabelecimento de garantias mínimas de 
renda para todos os cidadãos. Não fugindo à regra, 
também no Brasil desenvolve-se o debate em tomo 
do assunto. Há, nesse sentido, projetes em discus
são nesta Casa. 

Em nosso entendimento, entre as modalidades 
Je benefícios capazes de estender a garantia de 
uma renda mínima aos cidadãos, está o seguro-de
semprego. E é propugnando pela utilização dessa 
modalidade de cobertura social contra a perda de 

renda, que estamos propondo a extensão desse be
neficio aos pequenos produtores rurais. 

Entre os objetivos que orientam nossa proposi
ção está a necessidade de manter o homem no 
campo, cuidando para que a perda de renda em de
corrência de eventuais calamidades não acabe obri
gando os pequenos produtores a engrossar as esta
tfsticas do desemprego urbano. 

A situação no campo, na ocorrência de calami
dades, não oferece alternativas aos pequenos pro
dutores~ Instaura-se a inseguranÇa e a desesperan
ça. Os órgãos de fomento não conseguem atender a 
estas circunstâncias excepcionais. Os financiamen

. tos, apesar dos esforços do governo, são insuficien
tes e, quando possíveis são, muitas vezes, inviabili
zados pelas exigências de garantia às quais esses 
pequenos produtores não têm condições de atender. 
Sem financiamento o pequeno produtor não obtém a 
cobertura do seguro agrícola. Em conseqüência, as 
perdas podem ser totais. 

Além de considerarmos as dificuldades da im
plantação de uma pol~ para a pequena produção 
por produção familiar, temos que atentar para o~ ris
cos que a atividade agrícola envolve. No caso;. dos 
pequenos proprietários, arrendatários, meeiros e 
posseiros, uma perda de renda, mesmo pequena, 
pode inviabilizar a permanência no campo de enor
mes grupamentos de trabalhadores rurais. Isso para 
aqueles que ainda não foram expulsos da atividade 
pelas dfliidas contraídas em anos passados ou por 
outras condições adversas. 

Resumidamente, nossa iniciativa pretende evi
tar um aumento da marginalização e diminuir os im
pactos da expulsão do homem do campo nos nú
cleos urbanos, que tem trazido, como resultado, mi
séria e desestruturação familiar. 

Com certeza, embora reconheçamos a insufi
ciência do salário mínimo, a concessão do seguro
desemprego, na ocorrência de calamidade pública, 
pode significar um pequeno estímulo à permanência 
na zona rural, enquanto é aguardada nova oportuni
dade de plantio e colheita. 

Temos presentes as intempéries do ano passa
do, quando, frustrada a colheita nos estados do sul, 
milhares de famfiias ficavam privadas de sustento. E 
assim, por todo o Brasil, até por sua extensão geo
gráfica, sucedem-se perdas em função de distúrbios 
de clima. No nordeste, temos a repetição exasperan
te das secas, numa devidamente enfrentadas pela 
política oficial. A todos esses~egmen~os populacio
nais, o seguro-desemprego pode s1gmf1car um fator 
de sobrevivência. 
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A extensão do seguro-desemprego, nos termos 
de nossa iniciativa, beneficiará aqueles que exerçam 
. sua atividade individualmente ou em regime de eco
nomia familiar, em área igual ou inferior a um módu
lo rural. Além de não possuírem outra fonte de ren
da, só poderão se beneficiar os produtores que efe
tuarem o plantio nas épocas recomendadas, utiliza
rem as sementes adequadas e prepararem o solo 
com técnica apropriada. 

O perfodo de concessão, pela proposta, será 
de quatro meses. No geral, prevê-se a aplicação aos 
beneffcios aqui previstos das normas que regem a 
concessão do seguro-desemprego para os demais 
trabalhadores. · 

Considerados os argumentos que elencamos 
ao longo desta justificação, esperamos que este pro
jeto de lei possa merecer a aprovação desta Casa 

Sala das sessões, 26 de junho de 1996. José 
Eduardo Vieira, Senador. 

LEGISLAÇÃO errADA 

LEI N°7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 

Regulamenta o Programa do Segu
ro-Desemprego, o Abono Safaria~ Institui 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
{FAl}, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

Art. 1• Esta Lei regula o Programa do Seguro
Desemprego e o abono .de que tratam o inciso 11 do 
art. 7", o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Consti
tuição Federal, bem oomo institui o Fundo de Ampa
ro ao Trabalhador (FA 1). 

Do Programa de Seguro;-Desemprego 
Art. 2° O Programa de Seguro-Desemprego 

tem por finalidade: 
I - prover assistência financeira temporária ao 

trabalhador dese!T)pregado em virtude de dispensa 
sem justa causa; -· ; 

11 - auxilia~ trabalhadores requerentes ao 
seguro-desemprego na busca de novo emprego, po
dendo para esse efeito, promover a sua reciclagem 
profissional. 

Art. 3° Terá direito à percepção do seguro-de
semprego o trabalhador dispensado sem justa causa 
que comprove: 

I - ter recebido salários de pessoas jurfdica ou 
pessoa física a ela equiparada, relativos a cada um 
dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data 
da dispensa; 

11 - ter sido empregado de pessoa jurfdica ou 
pessoa trsica a ela equiparada ou ter exercido ativi
dades legalmente reconhecida oomo autonoma, du
rante pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 
(vinte e quatro) meses; 

III - não estar em gozo de qualquer beneficio 
previdenciário de prestação oontinuada, previsto no 
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, 
excetuado o auxmo-acidente e o auxmo suplementar 
previstos na Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, 
bem como o abono de permanência em serviço pre
visto na Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973; 

IV ~ não estar em gozo do auxmo-desemprego; 
e 

V - não possuir renda própria de qualquer na
tureza suficiente à sua manutenção e de sua famma. 

Art. 4" O benefício do seguro-desemprego será 
ooncedido ao trabalhador desempregado, por um 
período máximo de 4 (quatro) meses, de forma oon
tfnua ou alterada, a cada período aquisitivo de 16 
(dezasseis) meses, contados da data de dispensa 
que deu origem à primeira habilitação. 

Parágrafo único. O beneficio do seguro-desem
prego poderá ser retomado a cada novo perfodo 
aquisitivo, satisfeitas as oondições arroladas no art. 
3° desta Lei, à exoeção do seu inciso 11. 

Art. 5° O valor do benefício será fixado em Bô
nus do Tesouro Nacional (BTN), devendo ser calcu
lado segundo 3 (três) faixas salariais, observados os 
seguintes critérios: 

r·~ até 300 (trezentos) BTN, muHiplicar-se-á o 
salário médio dos úHimos 3 (três) meses pelo fator 
0,8 (oito décimos); 

11 -de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN 
aplicar-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra 
nele contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco dê
·cimos); 

III- acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do 
benefício será igual a 340 (trezentos e quarenta) 
BTN. 

§ 1• Para fins de apuração do benefício, será 
considerada a média dos salários dos últimos 3 
(três) meses anteriores à dispensa, devidamente 
convertidos em BTN pelo valor vigente nos respecti
vos meses trabalhados. 

§ 2• O valor do benefício não poderá ser infe
rior ao valor do salário mínimo. 

§ 3° No pagamento dos benefícios, considerar
se-á: 

I - o valor do BTN ou do salário mínimo no 
mês imediatamente anterior, para benefícios coloca-
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dos a disposição do lbecleficiário até dia 1 O (dez) do 
mês: · 

' 11 - ·o valor d<> li'TN ou do salário mínimo do 
próprio mês para beneUcios colocados a disposição 
do beneficiário após o dia 1 O (dez) do mês. 

Art. 62 O segurn-desemprego é direito pessoal 
e intransferível do tra!lalhador, podendo ser requeri
do a partir do sétimo <ia subseqüente à rescisão do 
contrato de trabalho. 

·. • Art. 7° O pagarrienta do. benefício do seguro
desemprego será SUSfJenso nas seguintes sftuaç5-
es: 

I -admissão do~alhador em novo emprego; 
11- início de pea:epção de benefício de presta

ção· continuada da Previllência Social, exceto o auxí
lio-acidente, o auxflio suplementar e o abono de per
manência ·em serviçó; · 

· III .::·início dé iJeri:epção de auxilio-desemprego. 
Art. 8° O benefício dp seguro-deser:npregc:> será 

cancelado: · · · · 

I - pela recusa. por parte do trabalhador de
sempregado, de au'lrn emprego condizente oom sua 
qualificação e remuner.JÇão anteric:>r; 

11- por oomprovação de falsidade na prestação 
das informaç5es necessárias à habilitação; 

III - por comprovação de fraude visando à per
cepção indevida do benefício da seguro-desempre-
go; 

IV- por morte do segurado. 
Parágrafo únioo. Nos casos previstos nos inci

sos I a III deste artigc, será suspenso por um perfo
do de 2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência, 
o direito do trabalhador à percepção do seguro-de
semprego, dobrando-<se · este perfodo em caso de 
reincidência. · · 

Do Abono Salarial 

Art. 9" É assegumdo o recebimento do abono 
salarial no valor det um salário mínimo vigente na 
data do respectivo pagamento aos empregados que: 

1 - tenham percebido, de empregadores que 
contribuem para o Programa de Integração Social 
(PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimõ
nio do Servidor Público (PASEP), até 2 (dois) salá
rios mínimos médios de remuneração mensal no pe
rfodo trabalhado e que lEnham exercido atividade re
munerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no 
ano-base; 

11 -estejam cadastrados há pelo menos 5 (cin
co) anos no Fundo de Participação PIS/Pasep ou no 
Cadastro Nacional do Trabalhador. 

Parágrafo único. No caso de beneficiários inte
grantes do Fundo de Participação PIS/Pasep, serão 
computados no valor do abono salarial os rendimen
tos proporcionados pelas respectivas contas indivi
duais. 

Do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Art. 1 O. É instituído o Fundo de Amparo ao Tra
balhador (FA 1) vinculado ao Ministério do Trabalho, 
destinado ao custeio do Programa de Seguro-De
semprego, ao pagamento do abono salarial e ao fi
nanciamento de programas de desenvolvimento 
económico. · 

Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil, 
de natureza financeira, subordinando-se no que cou
ber à legislação vigente. 

Art. 11. Constituem recursos do FAT: 
I - o produto da arrecadação das contribuições 

devidas ao PIS e ao Pasep; 
11 - o produto dos encargos devidos pelos con

tribuintes, em decorrência da inobservância de suas 
obrigações; 

III - a correção dos recursos do fundo :bem 
como pelos agentes pagadores, incidentes sopre o 
saldo dos repasses recebidos; · 

IV - o produto da arrecadação da contribuição 
adicional pelo índice de rotatividade, de que trata o § 
42 do ·art. 239 da Constituição Federal; 

V - outros recursos que lhe sejam destinados. 
Art. 12. (Vetado.) 
Art. 13. (Vetado.) 
Art. 14. (Vetado). 
Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais 

o pagamento das despesas relativas ao Programa 
do Seguro-Desemprego e ao abono salarial confor
me normas a serem definidas pelos gestores do 
FAT. 

Parágrafo únioo. Sobre o saldo de recursos 
não desenbolsados, os agentes pagadores remune
ração o FAT, no mrnimo com correção monetária. 

Art. 16. No que alude ao recolhimento das con
. tribuições ao PIS e ao Pasep, observa-se-à o se

guinte: 
I - os contribuintes deverão recolher as contri

buições aos agentes arrecadadores nos prazos e 
condições estabelecidas na legislação em vigor; 

11 - os agentes arrecadadores deverão, no pra
zo de 2 (dois) dias úteis, repassar os recursos ao 
Tesouro Nacional; 

III - (Vetado). 
Art. 17. As contribuiç6etO-ao PISe ao Pasep se

rão arrecadadas pela caixa Económica Federal, me
diante instrumento próprio, de conformidade com 
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normas e procedimentos a serem definidos pelos 
gestores do FA T. 

Gestão 

Art. 18. É institufdo o Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), com
posto de 9 (nove) membros e respectivos suplentes 
assim definidos: . 

I - 3 (três) representantes dos trabalhadores; 
11 - 3 (três) representantes dos empregadores; 
III - 1 (um) representante do Ministério do .Tra-

balho; 
IV- 1 (um) representante do Ministério da Pre

vidência e Assistência Social; 
V- 1 (um) representante do BNDES. 
§ 1° O mandato de cada Conselheiro é de 3 

(três) anos. 
§ 2° Na primeira investidura, observara-se-é o 

seguinte: 
I- 1/3 (um terço) dos representantes referidos 

nos incisos I e 11 do caput deste artigo será designa
do com mandato de 1 (um) ano; 113 (um terço), com 
mandato de 2 (dois) anos e 113 (um terço), com 
mandato de 3 (três) anos; 

11 - o representante do Ministério do Trabalho 
será designado com mandato de 3 (três) anos; o 
representante do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, com mandato de 2 (dois) anos; o rep
resentante do BNDES, com mandato de 1 (um) ano. 

§ 3° Os representantes dos trabalhadores se
rão indicados pelas centrais sindicais e confederaçõ
es de trabalhadores; e. os representantes dos em
pregadores, pelas respectiva$ confederações. 

§ 4° Compete ao Ministro do Trabalho a no
meação dos membros do Code!at. 

§ 5° A Presidência do Conselho Deliberativo, 
anualmente renovada, será rotativa entre os seus 
membros. 

§ 6° Pela atividade exercida no Codefat seus 
membros não serão remunerados. 

Art. 19. eorripeie ao Codefat gerir o FAT e deli
berar sobre as seguintes matérias: 

I -(Vetado). 
11 - aprovar e acompanhar a execução do Pla

no de Trabalho Anual do Programa do Seguro-De
semprego e do abono Salarial e os respectivos orça
mentos; 

III - deliberar sobre a prestação de conta e os 
relatórios de execução orçamentária e financeira do 
FAT; 

IV- elaborar a proposta orçamentária do FAT, 
bem como suas alterações; 

V - propor o aperfeiçoamento da legislação re
lativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial e 
regulamentar os dispositivos desta Lei no ãmMo de 
sua competência; 

VI - decidir sobre sua própria organização, ela
borando seu Regimento Interno; 

Vil - analisar relatórios do agente aplicador 
quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos 
realizados; 

VIII - fiscalizar a administração do fundo, po
dendo solicitar informações sobre contratos celebra
dos ou em vias de celebrações e quaisquer outros 
a tos; 

IX - definir indexadores sucedâneos no Caso 
de extinção ou alteração daqueles referidos nesta 
Lei; 

X- baixar instruções necessárias à devolução 
de parcelas do beneffcio do seguro-desemprego, in
devidamente recebidas; 
· XI - propor alteração das airquotas referentes 

às contribuições a que alude o art. 239 da Constitui
ção Federal, com vistas· a assegurar a viabifidade 
econOmico-financeira do FAT; 

XII- (Vetado); 
· XIII- (Vetado) 

XIV - fixar prazos para processamento e envio 
ao trabalhador da requisição do beneffcio do seguro
desemprego, em função das possibilidades técnicas 
existentes, estabelecendo-se como objetivo o prazo 
de 30. (trinta) dias; 

XV- (Vetado); 
XVI- (Vetado); 
XVII - deliberar sobre outros assuntos de inte

resses do FAT. 
Art. 20. A Secretaria-Executiva do Conselho 

Deliberativo será exercida pelo Ministério do Traba
lho, e a ela caberão as tarefas técnico-administrati
vas relativas ao seguro-desemprego e ao abono sa
larial. 

Art. 21. As despesas com a implantação, admi
nistração e operação do Programa do Seguro-De
semprego e de abono salarial, exceto as de pessoal, 
correrão por conta do FAT. 

Art. 22. Os recunsos do FAT integrarão o orça
mento da seguridade social na forma da legislação 
pertinente. 

Da Fiscalização e Penalidades 

Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho a 
fiscalização do cumprimento do Programa de Segu
ro-Desemprego e do abono salarial. 

Art. 24. Os trabalhadores e empregadores 
prestarão as informações necessárias, bem como 
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atenderão às exigências para a concessão do segu
ro-desemprego e o pagamento do abano salarial, 
nos tennos e prazos fixados pelo Ministério do Tra
balho. 

Art 25. O empregador que infringir os dispositi
vos desta Lei estará sujeito a multas de 400 (quatro
centos) a 40.000 (quarenta mil) BTN, segundo a na
tureza da infração, sua extensão e intenção do infra
tor, a serem aplicadas em dobro, no caso de reinci
dência; oposição à fiscalização ou desacato à autori
dade. 

§ 1• Serão competentes para impor as penali
dades as Delegacias Regionais do Trabalho, nos 
termos do Título Vil da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLl). 

§ 2• Além das penalidades administrativas já 
referidas, os responsáveis por meios fraudulentos na 
habilitação ou na percepção do seguro-desemprego 
serão punido civil e criminalmente, nos termos desta 
Lei. 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art 26. (Vetado). 
Art 27. A primeira investidura do Codefat dar

se-á no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta 
Lei. • 

Art. 28. No prazo de 30 (tiinta) dias, as contri
buições ao PISe ao Pasep arrecadadas a partir de 5 
de outubro de 1988 e não utilizadas nas fir.alidades 
previstas no art. 239 da Constituição Federal serão 
recolhidas à Carteira do Seguro-Desemprego e do 
Abono Salarial (CSA) do Fundo de Amparo ao Tra
balhador (FAT). 

Parágrafo único. (Vetado). 
Art 29. Os recursos do PIS/Pasep repassados 

ao BNDES, em decorrência do § 1• do art. 239 da 
Constituição Federal, antes da vigência desta Lei, in
tegrarão a Carteira de Desenvolvimento Econõmico 
(CDE) do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
assegurados correção monetária pela variação do 
IPC e juros de 5% ·a.a. (cinco por cento ao ano), cal
culados sobre o saido médio diário. 

Art 30. O Póder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 90 (noventa) dias e apresentará pro
jeto de lei regulamentando a contribuição adicional 
pelo fndice de rotatMdade, de que trata o § 4° do art. 
239 da Constituição Federal, no prazo de 180 (cento 
e o~enta) dias. 

Ar!. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 32. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169° da Inde

pendência e 102" da República.- JOSÉ SARNEY -

Mailson Ferreira da Nóbrega- Dorothéa Werneck 
- Jáder Fontenelle Barbalho. · 
•• - -••- •• •• •••••• •••• •• •• •• •••••• u."o-;•-•• ;. ••-- •• ••-•• : ••• .;. ••••--- •• •• •• 

LEI N° 7.999, DE 31 DE JANEIRO DE 1990 (•) 

Estima a Receita e fixa a oespesà da União 
para o exercfcio financeiro de 1990. 

O Presidente da República, faço· saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei 

TfTULOI . 

Disposições Comuns 

CAPITULO ÚNICO 

Art. 1° Esta lei estima a receita e .fixa a despe
sa da União para o exercícíci finimceirti de 1 990, 
compreendendo: 

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes 
da União; seus fundos, órgãos e entidades da Admi
nistração Direta e lhdireta, inclusille fundações insti
tuídas e mantidas pelo Poder Público; 

11 - o Orçamento da Seguridade. Social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da Administração .Direta ou lndireta.- bem cori\o os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Po
der Público; 

III -o Orçamento de Investimento das empre
sas em que a União, direta ou indiretamente, detém 
a maioria do capital social com dire~o a voto. 

(") Republicado no DO de 5-2-90 (vide pág. 532 de$
te volume), · 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O pro-· 
jeto lido será publicado e remetido à comissão com
petente. 

Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário em exercfcio, Senador Gilvam Borg!)$ •. 

São lidos os seguintes: 

OF/A/PSB/83/96 

Brasma, 25 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os nomes dos Deputados Sérgio Guerra (titular) e 
João Colaço (suplente) como membro da Comissão 
Mista destinada a apreciar r dar parecer à Medida 
Provisória n• 1.507, de 20 de junho de 1996, do Po
der Executivo, que "dispõe scbre medidas de fortale-
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cimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras 
providências", em substituição aos Deputado Fer" 
nando Lyra e Alexandre Candoso. 

Atenciosamente, Dep. Fernando Lyra. 

OF.PSDBIVN~ 1266/96 

Brasma, 26 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado José Aní
bal pelo Deputado Firmo de castro, como membro 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a 
analisar a Medida Provisória n• 1.506/96. 

Atenciosamente - Deputado Ubiratan Aguiar, 
V" ICe-Líder do PSDB. 

OF. PSDB/IfNO 1.268196 

Brasma, 26 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado Ubiratan 
Aguiar pelo Deputado Roberto Brant, como membro 
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n• 1.506196. 

Atenciosamente,- Deputado Ubiratan Aguiar, 
Vice-Uder do PSDB. 

OF. PSDBIIIN• 1.270/96 . 

Brasma, 26 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado José Aní
bal pela Deputada Yeda Cnusius, como membro su
plente, para integrar a Comissão Mista destinada a 
analisar a Medida Provisória n• 1.507196. 

Atenciosamente, -Deputado Ubiratan Aguiar, 
Vice-Uder do PSDB. 

OF.PSDB/VN°1272/96. 

Brasflia, 26 de junho de 1996. 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a sUbstituição do Deputado Ubiratan 
Aguiar pelo Depufadêi Snvio Torres, como membros 
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n• 1.507196. 

·Atenciosamente,- Deputado Ublratan Aguiar, 
Vice-Lrder do PSDB. 

OF.PSDBIVN• 1274196 

Brasflia, 26 de junho de 1996. 
· · Senhor Presidente, 

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 
de determinar a substituição do Deputado José Aní-

bal pelo Deputado Welson Gasparini, como membro 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a 
analisar a Medida Provisória n• 1.508/96. 

Atenciosamente,- Deputado Ubiratan Aguiar, 
Vice-Líder do PSDB. 

OFIPSDBIVN°/1.276/96. 

Brasma, 26 de junho de 1996. 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa ExCelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado Ubiratan 
Aguiar pelo Deputado Antônio Balhmann, como 
membro suplente, para integrar a Comissão Mista 
destinada a analisar a Medida Provisória n• 
1.568/96. 

Atenciosamente, DepUtado Ubaldo Aguiar, 
Vice-Uder do PSDB. 

OFIPSDBIIIN" 1278196 

Brasma, 26 de junho de 1996. 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gerltileza 

de determinar a substituição do Deputado José Aní
bal pelo Deputado Nelson Marchezan, como .!Tlem
bro titular, para integrar a Comissão Mista destinado 
a analisar a Medida Provisória n• 1.509196. 

Atenciosamente, Deputado Ublratan Aguiar, 
Vice-Uder do PSDB. 

OF.PSDBII/N• 1.280196 

Brasfiia, 26 de junho de 1996. 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado Ubiratan 
Aguiar pelo Deputado Luciano Castro, como mem
bro suplente, para integrar a Comissão Mista desti
nada a analisar a Medida Provisória n• 1.509/96. 

Atenciosamente, - Deputado Ublratan Aguiar, 
Vice-Uder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

São lidos os seguintes: 

OFIFG N•162196 

Brasma, 26 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular, e 
do Deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente, 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.506, de 20 de 
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junho de 1996, que "Altera a legislação do imposto 
de renda e da contnõuição social sobre o lucro". 

Atenciosamente, - Fernando Gabeira, Líder 
doPV. 

OFIFG N° 163/96 

Brasma, 26 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente, 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
Parecer sobre a Medida Provisória n• 1.509, de 20 
de junho de 1996, que "Isenta do Imposto de Impor
tação e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral". 

Atanciosamen!e, - Fernando Gabeira, Líder 
doPV. . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência designa os Deputados Fernando Gabeira e 
Gilney Viana para comporem as Comissões Mistas 
referidas nos Ofícios que acabam de ser lidos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência fará incluir na Ordem do Dia da sessão deli
beratiVa ordinária de amanhã o Projeto de Resolu
ção n• 71, de 1996, em virtude de ser matéria com 
prazo findando no período de recesso do Congresso 
Nacional, nos termos do art. 353, parágrafo únioo, 
do Regimento Interno. 

A Mesa esclarece que a referida proposição já 
foi publicada no Diário do Senado Federal e em 
avulsos, que se encontram à disposição dos Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Foi en
caminhado à publicação parecer da Comissão de 
Assuntos Econõmicos, que conclui pela apresenta
ção do Projeto de Resclução n• 72, de 1996, que au
toriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contra
tar operação de crédito externo junto ao Banco lnte
ramericano de Desenvolvimento-BID, no valor de 
US$150 milhõeS:' destinados à implementação do 
Programa de Urtiãnização e Verticalização de Fave
las, Prover-Cingapura, e autoriza a República Fede
rativa do Brasil a conceder a garantia referente à 
mesma operação. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã, em virtude da 
aprovação de requerimento de urgência, quando po
derão ser oferecidas emendas à proposição até o 
encerramento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Foi en
caminhado à publicação parecer da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, concluindo 
favoravelmente ao Requerimento n• 543, de 1996, 
do Senador Sebastião Rocha, solicitando, nos ter
mos regimentais, voto de louvor em favor da Organi
zação dos Estados Americanos • OEA, que elegeu, 
por unanimidade, o antropólogo e Senador Darcy Ri· 
beiro para receber o Prêmio Internacional de Educa
ção "Andrés Bello", de 1995, por sua relevante con
tribuição é atuação no campo educativo nacional e 
internacional. 

A matéria figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa, nos termos do art. 222, § 2•. do 
Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência fará incluir na Ordem do Dia da sessão deli
berativa ordinária de amanhã o Ofício n• S/51, de 
1996, em virtude de ser matéria co prazo findando 
no período de recesso do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento 
Interno. 

A Mesa esclarece que a referida proposição já 
foi publicada no Diário do Senado Federar e em 
avulsos que se encontram à disposição dos Sfs. Se-
nadores. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que recebeu o Recur
so n• 5, de 1996, interposto no prazo regimental, no 
sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto 
de Lei do Senado n• 29, de 1995, de autoria do Se
nador Eduardo Suplicy e outros Srs. Senadores, que 
insti!ui eleições diretas para os suplentes de candi
datos ao Senado Federal. 

A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco 
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo 
com o disposto no art. 235, 11, "c", do Regimento ln
temo, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, 
de Hi95, do Senado Federal. 

É o seguinte o recurso recebido: 

RECURSO N° 5, DE 1996 _ 

Requeremos, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 
91 do Regimento Interno do Senado Federal, que o 
Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1995, que institui 
eleições diretas para os suplentes de candidatos ao 
Senado Federal, seja submetido à apreciação do 
Plenário do Senado. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1996. -
Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - Marina 
Silva - Lauro Campos -,.Pedro Simon - Osmar 
Dias - Roberto Requião - Esperidião Amin - Be
nedita da Silva. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Srs. 
Senadores, a sessão de hoje se destina, exclusiva
mente, ao depoimento do Ministro da Administração, 
Sr. Bresser Pereira. 

São três os Srs. Senadores já inscritos para 
Breves Comunicações, e pedimos aos demais que 
desejarem usar da palavra que se inscrevam, por
que às 15h, impreterivelmente, encerraremos esse 
período e passaremos à audiência do Sr. Ministro 
Bresser Pereira. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy, por cinco minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Nação está 
estarrecida, acompanhando, com extraordinário in
teresse, o desvendar da morte do Sr. Paulo César 
Farias e de sua namorada, Suzana Marcelino da 
Silva. De um lado, a violenta morte, o assassinato 
de Paulo César, e, de outro, o suicídio • se é que 
houve suicídio, senão assassinato também - da 
Sr"Suzana. 

Ontem estive com o Ministro do Justiça, Nelson 
Jobim, quando solicitei informações preciSas sobre 
as providências que estão sendo adotadas pelo Go
verno Federal sobre o acontecimento. S. Ex" disse 
que houve determinação ao Diretor da Polfcia Fede
ral, Vicente Chelotti, para ir a Alagoas acompanhar 
as investigações de responsabilidade da Polícia Es
tadual e do Governador Divaldo Suruagy. 

No decorrer do dia de ontem, toram feitas reve
lações de grande irnport;incia, que suscitaram mais 
dúvidas ainda sobre a primeira versão da morte de 
Paulo César Farias e ao suicídio da Sr" Suzana Mar
celino da Silva. 

É muito grave o fato de a Polfcia Militar de Ala
goas ter adquirido o revólver que a Sr" Suzana Mar
celino da Silva usou ou teria usado para matar o Sr. 
Paulo César Farias. Hoje o comandante da PM dis
se que, no dia 14, às 16h, essa anma teria sido ven
dida para a Sr" S_Ozana. Aí surge uma outra dúvida: 
como é que a Pc;ifiéia Militar adquire armas e depois 
as vende a particulares? Ainda hoje, conversando 
com o ex-Governador e atual Senador Roberto Re
quião, S. Ex" me disse que nunca ouviu falar que 
uma arma da Polícia Militar pudesse ser vendida a 
uma pessoa particular. 

·. Por outro lado, o médico e Coronel da Polícia M~ 
litar George Sanguinetti apresentou evidências, segun
do seu estudo, de que a Sr" Suzana Marcelino da Silva 
não cometeu suicfdio e que há 90% de chance de o 
empresário Paulo César Farias ter m<>nido em pé. 

Sr. Presidente, é muito importante que o Go
verno Fernando Henrique Cardoso, por intermédio 
do Ministro da Justiça, Nelson Jobim, realize investi
gações si>b a responsabilidade da Polícia Federal e 
do Ministério da Justiça. É claro que a Polícia de 
Alagoas e o Governador Divaldo Suruagy têm que 
averiguar da forma mais completa, porque essa é a 
sua atribuição. Mas o Governador Divaldo Suruagy 
tem que dar as boas-vindas - e não pensar que vai 
ser intervenção branca - à colaboração dos melho
res e maiores especialistas em laudos periciais, em 
investigação, para que a Nação brasileira conheça 
os fatos na sua intagralidade. 

Não pode haver mistério ou dificuldades. Todo 
o esforço dos especialistas nacionais e internacio
nais tem que ser desenvolvido para que o povo bra
sileiro venha a saber - pois merece saber - por que 
mataram Paulo César Farias. 

Sem dúvida, havia muitas pessoas que não 
gostariam que tosse revelado tudo aquilo que PC 
sabia, todos os fatos de que participou, tudo o que 
aconteceu desde a campanha eleitoral, desde as 
eleições, desde os três anos de administração de 
Fernando Collor de Mello, todo o dossiê, tudq o que 
está em disquetes, o que ele falou aos seus irmãos, 
aos amigos, ou aos seus advogados. É necessário o 
empenho do povo brasileiro e desse Governo eleito 
pelo povo, para que. usando de toda a técnica inves· 
tigatória possível, venha a desvendar a verdade 
completa. E o Senado Federal precisa acompanhar 
isso de perto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredtto que, 
em agosto próximo, o Ministro Nelson Jobim, já ten
do todos os elementos, poderá vir ao Senado Fede
ral explicar o resultado das apurações até então rea
lizadas. Precisamos conhecer em profundidade a 
seriedade com que deve e será tetta a investigação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce

do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, geralmente, 
o que dá notfcia, o que merece repercussão na Im
prensa são as matérias que competem entre elas: ~ 
mes, notícias escandalosas, a forma de descobrir as
sassinos. No entanto, algumas vezes, as comissões 
especiais do Senado abordlam e aprovam temas do 
maior interesse público e não merecem repercussão. 

Nem por isso, Sr. Presidente, quero deixar de 
fazer esse registro, para que conste nos Anais da 
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Casa, uma vez que, hoje, a Comissão de '. nstitui
ção, Justiça e Cidadania, dentre outras n >térias, 
aprovou duas que, no meu entender, têm alto signifi
cado e merecem este comentário. 

A primeira delas, Sr. Presidente, foi o expe
diente enviado pelo Tribunal de Contas da União 
dando conta de duas providências: primeiro, ofício 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, para adoção das providências cabf
veis quanto ao fato de a Ccmpanhia Vale do Rio 
Doce ter adquirido o controle acionário da Urucum. 
Mineração S.A, sem a devida autorização legislativa, 
infringindo, assim, o Texto Constitucional. Por issó, o 
Tribunal pedia, se necessário fosse, porque assim o 
entendia, se restaurasse a legalidade do ato pratica
do. A segunda providência foi um outro expediente, 
dirigido ao Presidente do Senado Federal e da Câ
mara dos Deputados, com o mesmo teor, dando 
conta do relatório e voto que a fundamentam. 

Isso tudo, Sr. Presidente, teve como conse
qüência a atitude tornada por analistas da 91 Secre
taria do Controle Externo, do Tribunal de Ccntas da 
União, que representaram contra a aquisição, sem 
autorização legislativa, pela Ccmpanhia Vale do Rio 
Doce, do controle acionário da Urucum Mineração 
S/A, da qual era acionista minoritária - e chamo a 
atenção de V. Ex"s para este aspecto - e passou a 
ser única comprando as ações das outras três acio
nistas: Ccmpanhia Mato-Grossense de Mineração, 
Construtora Alcindo Vieira S/A e o Estado de Mato 
Groso. 

Ora, esses analistas conclulram, e não poderia 
ser de outra forma, que a transformação da Urucum 
em subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce vio
lou o inciso XX do art 37 da Constituição Federal e 
propuseram que o Tnbunal assinasse prazo para a 
anulação do contrato de aquisição das ações da 
Urucum detidas pela Metamat, MS e Convap. 

O art 37, XX, da Constituição Federal, assim 
dispõe: 

"XX o &pende de autorização legislati
va, em caca caso, a criação de subsidiárias 
das entidades mencionadas no inciso ante
rior, assim como a participação de qualquer 
delas em elll!resa privada. • 

Quero chamar a atenção para o entendimento 
manifestado pelo Relator do Tribunal de Contas: 

"Em suma, a CVRD não poderia, sem 
autorização legislativa, adquirir o controle 
acionário da URUCUM Mineração S.A., sob 
pena de tal negócio vir a ser anulado'. 

Todavia, o próprio Ministro Relator entendia 
que a restauração dessa legalidade não reclamaria 
necessariamente a extinção do ato inválido. Sugeri a 
hipótese de que o Plenário do Tribunal de Contas da 
União pudesse convalidar a decisão, e essa decisão 
foi aprovada. 

Como Relator da matéria, aqui devo dizer que, 
captaneado pelo Senador Jefferson Péres, em 
apoiando o meu relatório, todos os integrantes da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - e 
vejo ao lado de V. Ex" o Senador Ramez Tebet- de
ram pela aprovação unânime com louvor. Por quê? 
Porque o lotai das ações teve como preço, Sr. Presi
dente, a quantia de R$17.169.000,43. 

É bom que se diga, Sr. Presidente, que esse 
preço não estava compatfvel com o valor patrimonial 
das ações das três companhias, uma vez que o re
sultado de sua proporção no cap~al próprio, ou da 
cotação em Bolsa de Valores Mobiliários, dava a 
idéia de que esse valor não era um bom negócio. 
Por quê? Pelo simples fato de que teria sido inferior 
ao faturamento anual da Urucum. Em um caso como 
esse, em empresas produtivas, o faturamento <iostu
ma corresponder a várias vezes o cap~al próprio. 

E nesse ponto, Sr. Presidente, veio uma gran
de interrogação: seria muito pouco provável que, 
sem uma prévia articulação, para não usar outro ter
mo, as três acionistas majoritárias, simultaneamen
te, desejassem alienar as respectivas participações 
acionárias e as fossem oferecer à minoritária, que 
era a Ccmpanhia Vale do Rio Doce. Dá a entender, 
portanto, Sr. Presidente, que houve, se não um 'con
luio, um arranjo qualquer. Tanto assim que o Chefe 
do Poder ExecutiVo ficou distanciado, se absteve, 
mesmo após ter sido comunicado desse julgamento 
de que ele não aprovaria tal operação. 

O fato é que seria impertinente para o Con
gresso Nacional tomar a iniciativa de tentar convali
dar um ato administratiVo viciado de inconstituciona
lidade e carente de justificativas convincentes. Ao 
contrário: incumbia a ele - e o fez a Ccmissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- declarar a nulida
de de transação acionária no exerolcio das suas atri
buições exclusivas. 

Vou concluir, Sr. Presidente, apenas citando o 
art. 49 da Constituição Federal, que declara que é 
da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

"XI - zelar pela preservação de sua 
competência legislativa em face da atribui
ção normativa dos owros Poderes.' 

E foi por essa razão, Sr. Presidente, que con
clu r o meu parecer com um projeto de decreto legis-
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lativo que declarou nula a compra, sem a respectiva 
autorização legislativa, das ações da Urucum Mine
ração S/A, pela Companhia Vale do Rio Doce, e tal 
decreto legislativo, com tal parecer, foi aprovado por 
unanimidade. 

Ao descer da tribuna, Sr. Presidente, quero 
congratular-me com V. Ex•, que faz parte da Comis
são Diretora desta Casa, pela aprovaÇão, hoje, por 
unanimidade, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, do projeto de resolução do Senado que 
cria a Rádio do Senado e dá outras providências. 
Devo congratular-me porque, como sabe V. Ex", a 
Rádio do Senado vai prestar um grande favor ao 
Pafs, não só porque vai explorar um serviço de ra- · 
diodifusão educativa, mostrando o que se passa 
aqui; e sob a coordenação da Mesa Diretora, o País 
pode dizer que vai contar com uma rádio à altura do 
Senado Federal. Depois da comunicação, essa era 
a congratulação que eu desejava lazer. 

Dutante· o discwso do Sr. Bernardo Ga
bta/, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secre
tário, deixa a cadeim da presid/Jncia, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário . .. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Agradeço 
em nome da Mesa e transmitirei suas congratulaçõ
es ao Sr. Presidente José Sarriey. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguillte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os países do 
Mercosul se encontram reunidos na Argentina - e dei 
conta, na sessão anterior, do contrato firmado entre 
os Presidentes da República do Brasil e da Bolfvia a 
respeito da exploração do gás deste último - e lá co-
11'\emoram, assim como nós, o ingresso do Chile no 
Mercosul, o que abre as portas para o Pacífico. 

Ocupo a tribuna para informar a esia Casa 
que, no dia 22 do corrente, em Campo Grande, capi
tal do Estado de:_Mato Grosso do Sul, o Mercosul 
deu passos avanÇados para demonstrar que, real
mente, a integraÇão-dos países da América Latina é 
muito importante. 

Porto Murtinho, cidade do Estado i:lo Mato· 
Grosso do Sul, não possui energía elétrica. Para a 
empresa do nosso Estado, a Enersul, construir linha 
de transmissão até essa cidade, ela gastaria o cor
respondente a 200 quiiOmétros dessa linha. Enquan
to isso, o Mato Grosso do Sul, por meio da sua em
presa de energia elétrica, e o Paraguai, por meio da 
Ande, que é a similar nesse Pafs, firmaram contrato 
em campo Grande, que foi prestigiado com a pre-

sença do Presidente do Paraguai. Por esse acordo, 
o Estado de Mato Grosso do Sul, para tirar Porto 
Murtinho da escuridão e dar-lhe energia elétrica, vai 
passar a adquirir essa energia do nosso pafs irmão 
vizinho, o Paraguai. 

Trata-se, portanto, da primeira operação de 
compra e venda de energia elétrica realizada por 
pafses do Mercosul. E é nesse clima de colabora
ção, de entendimento e de satisfação das necessi
dades recíprocas que vemos a consumação desse 
ato. Eu não poderia deixar de registrar, nesta tribu
na, minhas congratulações ao Presidente do Para
guai, que se deslocou de seu pafs e veio à capital do 
meu Estado para prestigiar esse ato entre as duas 
empresas de energia elétrica. Isso é uma prova de 
que, realmente, o Mercosul vai prosperar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, era a comuni
cação que eu gostaria de lazer a esta Casa. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -

· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje Íli com 
alegria, nos jornais, que foi decretada a prisão de di
rigentes da Clínica Santa Genoveva Isto, para o 
povo, é um alívio: ver que existem· punições, saber 
que serão punidos aqueles que praticam barbárie 
contra o povo. 

Todavia, ainda vejo isso acontecer muito rara
mente e de modo mu~o tênue, porque, na realidade, 
.não é a punição de culpados após mortes o que 
queremos. Queremos que o Governo Federal, os 
Governos estaduais e os Governos municipais cum
pram a obrigação constitucional de bem fiscalizar. 
Lamentavelmente, em nosso País, a fiscalização 
quase sempre é mais fonte de enriquecimento dos 
fiscais do que luta para que o povo tenha bons secvi
ços. 

Lamento muito que estejam acontecendo ca
tástrofes atrás de catástrofes: Caruaru, Santa Geno
veva, explosão de shopplng, enfim, escândalos que 
poderiam ser evitados por uma fiscalização eficiente. 
O Estado, em minha opinião - e creio que também 
na opinião da maioria dos Parlamentares -, deve, 
cada vez mais, se ausentar das ações que não lhe 
são próprias e estar mais presente nas áreas da 
educação, saúde, segurança e fiscalização. 

Portanto, ocupo este microfone, nesses breves 
instantes, para pedir ao Senhor Presidente da Repú
blica, aos Srs. Governadores e aos Srs. Prefeitos 
que azeitem as máquinas públicas em relação à fis-
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calização, para que não sejamos surpreenâidos por 
catástrofes; façamos a profilaxia, exercitando, como 
disse, o bem fiscalizar, porque esse é papel constitu
cional do serviço público, seja ele federal, estadual 
ou municipal. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra à Senadora Marina Silva. 
A SR1 MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já vem sendo de
batida, ·há algum tempo, a polémica que envolve 
meu Estado no qlie se refere à construção das BR's, 
principalmente da BR-364, que faz a ligação do vale 
do Acne com o vale do Juruá. Tem havido também 
empenho, por parte de todos os pol~icos do Estado 
do Acre, no sentido de que essas estradas devam 
acontecer para que possamos desenvolver o nosso 
Estado. 

Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
sou obrigada a fazer um registro aqui: no dia 21 do 
corrente, o lbama tomou a decisão de embargar tre
cho das BR's 364 e 317, em função -·segundo o lba
ma - de relatório da Procuradoria da República que 
dá conta de inúmeras irregularidades no que se refe
re ao processe da construção das estradas. Além 
das irregularidades elencadas pela Procuradoria da 
República e pelo lbama, existem outros questiona
mentos quanto à lisura do processo: direcionamento 
de licitação, denúncias de que empresas do Gover
nador estariam fazendo o trecho que liga Tarauacá e 
Cruzeiro do Sul, e outro~. 

Sr. Presidente, ao longo de toda a nossa traje
tória juntamente com o Partido dos Trabalhadores, 
temos sido acusados, governo após governo, de 
sermos contra a estrada; por esse motiVo, por duas 
vezes perdemos a eleição, embora estivéssemos 
em posição favorável Inúmeras vezes também dei
xamos bem claro o .nosso posicionamento: mais do 
que ninguém, somos favoráveis a essa estrada. So
mos favoráveis, po~e entendemos que uma estra
da não deve ser cõnstruída como um fim em si mes
ma; deve ser construída para servir de suporte a um 
programa de desen110lvimento que possa alavancar 
uma situação diferente do nosso Estado. Nós, da 
Oposição, do Partido dos Trabalhadores, temos 
essa proposta. Tanto temos que a estamos colocan
do em prática, mesmo sem estar no Governo, por 
meio de inúmeras iniciativas. 

Hoje, no Estada do Acre, por má-fé, o Gover
nador Orleir Carne!~ que vinha sendo investigado 
em função das irregularidades que vem praticando 

na construção das estradas, sai da condição de in
vestigado e passa à condição de vítima pela decisão 
do embargo das estradas. É claro que o Governador 
Orleir Cameli sabe que o pior problema é a corrup
ção que está acontecendo na construção das estra
das. Todos temos consciência de que é muito impor
tante que elas seja construídas, ma;s sem qualquer 
tipo de corrupção. 

Sr. Presidente, quero colocar uma questão que 
é fundamental. Quando acontece roubo de carro, 
não se prende o carro roubádo pura e simplesmen
te; deve-se prender o ladrão. No caso das estradas 
do Acre, está se prendendo a estrada, em vez de 
prender aqueles que praticaram os crimes. Esses, 
sim, deveriam estar submetidos às penas devidas 
pelo descumprimento das leis sob todos os seus as
pectos. 

Com a preocupação de mostrar, mais uma vez, 
a nossa posição favorável à população do Estado do 
Acre, que sofre com o isolamento, com a falta de li
gação com a Capital, é que estou encaminhando ofí
cio ao Senhor Presidente da República apresentan
do as minhas observações sobre o processo de em
bargo. reafirmando que as investigações devem 
continuar, principalmente as investigações sobre 
corrupção - que é o que deve ser embargado no 
Acre, repito, e não as estradas -, e com as seguintes 
propostas: 

Primeiro, que se tenha a suspensão imediata 
do embargo feito pelo lbama. 

Segundo, que seja constituída uma comissão 
tripartite, composta pelo Governador do Estado do 
Acre, a Procuradoria-Geral da República e o Gover
no Federal, através do lbama e do Ministério do 
Meio Ambiente, para uma imediata regularização 
das obras, em consonància com a legislação vigen
te, que eles estão ferindo. O Governador sabe que 
ele é o principal culpado. 

Por último, que seja acelerado o processe .de 
conclusão das investigações de corrupçao, que e.n
volve as obras de construção das BRs. 

Quero deixar registrado nesta Casa que assi
nei um documento, junto com o Senador Nabor Jú
nior, encaminhando ao Ministro da Justiça as nossas 
preocupações com a sftuação grave que acontece 
no Estado do Acne, onde o Governador tem incitado, 
tem instado a população contra os Senadores; e 
tem, injustamente, acusado os políticos da Oposição 
de serem responsáveis pelo embargo, mesmo quan
do ele sabe que não são. ._, 

Em função disso, os funcionários do lbama 
hoje sofrem ameaças de morte e as pessoas nos 
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pedem que não cheguemos até o Estado do Acre, 
porque pode acontecer alguma coisa à nossa figura, 

. a nós Senadores. 
Quero repetir nesta Casa que estou aqui para 

trabalhar pelo meu Estado e que não serão aqueles 
que pensam fazer do Estado do Acre o quintal de 
sua casa que irão impedir-me de ir até o meu Estado 
desenvolver o meu trabalho. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o docu
mento foi encaminhado ao Ministro da Justiça e, da 
minha parte, todo final de semana irei ao Estado do 
Acre. Não é possível que pessoas de bem se sintam 
impedidas de caminhar nas ruas do seu Estado para 
trabalhar honestamente e com dignidade, enquanto 
aqueles que estão à frente de processos de corrup
ção continuam se fazendo inclusive de vitimas, ten
do todo o espaço nos meios de- cómunicação para 
dizerem o que bem querem das pessoas de bem. 

Estou encaminhando este documento ao Presi
dente da República para solicitar que se suspenda o 
embargo e que se embargue, no Acre, a corrupção, 
com a qual ninguém parece se importar. 

Que o Governo Federal se importe com o Esta
do do Acre, pois muitas mortes já aconteceram e 
agora estamos diante de um processo que é de 
completo caos, em função da incompetência, da de
sonestidade e, acima de tudo, da falta de compro
misso com o erário público do Governador Orleir Ca
meli. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Levy Dias, 3g Secretário, deixa a 
cadeira da pres(déncia, que é ocupada pelo 
Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Roberto Freire, para uma co
municação urgente. 

S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS..PE. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei 
rápido, mas é ii'IJ!l.órlante dar conhecimento à Casa 
de que, infelizmente,-em Pernambuco, o Banco Cen
trai admite e incentiva um processo de demissão de 
trabalhadores dos bancos que sofrem intervenção. 

Diferentemente do que fez em outros Estados 
brasileiros, em Pernambuco o Banco Central prima 
pela intolerância, prima pela intransigência, algo que 
está, inclusive, fora da norma e da constãncia do 
Banco Central quando trata com os banqueiros - que 
não sofrem nenhuma intransigência da parte do se
lar público, muito ao contrário, têm toda a benevo
lência. 

Eu queria trazer ao conhecimento da Casa 
esse problema que ocorre em Pernambuco e solici
tar, fazer um apelo às lideranças dos Partidos majo
ritários para que requeiram urgência para um projeto 
do Senador Antonio Carlos Magalhães que prevê, 
de forma justa, que toda instituição financeira que 
receba recursos do Proer tenha que ter programas 
de garantia mínima de emprego por um determinado 
período. 

É algo justo, que veio do Partido da Frente Li
beral - nós não temos nenhuma preocupação com a 
sua origem, o que importa é que é correta essa posi
ção. Seria interessante que a liderança do Governo 
solicitasse urgência para essa matéria. Já que utiliza 
requerimentos para tantas urgências desnecessá
rias, talvez ela pudesse requerer urgência para essa 
matéria E para uma outra matéria, Sr. Presidente, é 
importante dizer aqui, o rito sumário, que chegou a 
esta Casa. Seria bom que as Lideranças do Gover
no solicitassem urgência para ele também. 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. , 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 

Pedro Simon, a sessão foi convocada para a audiên
cia do Sr. Ministro da Administração, que já se en
contra na Casa. 

O SR. PEDRO SIMON - Não tem problema, Sr. 
Presidente. É que vi tanta gente se levantar e falar 
que achei que também poderia fazer o mesmo. Mas 
eu cheguei na hora errada 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Muito ob
rigado. Agradeço a compreensão de V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encon
tra-se na Casa o Exm" Sr. Ministro da Administração 

. Federal e Reforma do Estado, Dr. Luiz Carlos Bras
ser Pereira, convocado nos termos dos Requerimen
tos n2s 41 e 485, de 1996, de autoria da Senadora 
Júnia Marise. 

Para conduzir S. Ex" ao plenário a Presidência 
designa uma Comissão formada pelos Senadores 
Ney Suassuna, Elcio Alvares, Bernardo Cebral e Jú
nia Marise. 

A Mesa suspende a sessão por 5 minutos a fim 
de aguardar a presença do Sr. Ministro no plenário 
da Casa. 

(A sessão é suspensa às 16h15min e 
reaberta às 16h18min.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está rea
berta a sessão. 
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(Acompanhado da Comissão designada pelo 
Sr. Presidente, Senador José Samey, tem ingresso 
no recinto o Sr. Ministro.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Peço ao 
Sr. Ministro que ooope a tribuna. 

Sr. Ministro Bn!sser Pereira, nos termos regi
mentais, V. Ex" disporá de 30 minutos para a sua 
exposição. 

Para as interpelações, serão chamados os Se
nadores inscritos, que disporão de cinco minutos 
cada um, sendo assegurado a V. Ex" igual tempo 
para as respostas. 

Para contraál!á-lo, os Senadores poderão usar 
da palavra por dois minutos, concedendo-se a V. Ex" 
igual tempo para a !Jéplica. 

Com a palavra o Ministro Luiz Carlos Bresser 
Pereira. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA 
(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Senador José Samey, Presidente do Senado 
Federal; Srs. Senadores, para mim é uma grande 
honra estar aqui, no plenário do Senado, para pres
tar esclarecimentos e informações sobre o Projeto 
de Reforma Adminisbativa do Governo Federal. 

Apresentei um documento, que V. Ex"s devem 
ter recebido, o qual foi preparado especialmente 
para esta sessão. Mas não vou lê-lo, evidentemente, 
seria cansativo e desagradável - embora recomende 
muito que V. Ex"s o façam. Farei um resumo do 
mesmo da maneira mais prática possível. 

Trata-se, na verdade, de um resumo do Plano 
Diretor da Reforma do ~tado- que V. Ex"s também 
devem ter recebido há algum tempo -, aprovado pela 
Câmara e aprovado e publicado pela Presidência da 
República. Ele faz um diagnóstico da administração 
pública brasileira, define as suas diretrizes e os pro
jetas prioritários que serão necessários para imple
mentar essa reforma. 

Gostaria de começar tentando responder uma 
pergunta, que é a seguinte: por que, nos anos 90, o 
problema da reforma do Estado se tomou um pro
blema central erri1odo o mundo? Não é apenas no 
Brasil, onde se cria tm Ministério da Reforma do Es
tado; na França tanilém se criou o Ministério da Ad
ministração Pública e da Reforma do Estado. Hoje, o 
Banco Mundial, o FMI e o BID consideram prioritária, 
em suas atividades, a reforma do Estado e dão fi
nanciamento prioritariamente para projetas dessa 
natureza, o que é algo absolutamente novo. 

Recentemente, as Nações Unidas realizaram 
uma assembléia gemi resumida, da qual participei, 
sobre a administração pública e a reforma do Esta-

do. Por que está acontecendo isso? Qual é a causa 
dessa nova atenção para um assunto que é tão anti
go e tão velho para os problemas da reforma admi
nistrativa? Fala-se em reforma administrativa quase 
que permanentemente. Será que houve uma mu
dança mais substancial no problema? Creio que sim. 

Essa mudança pode ser compreendida melhor 
se pensarmos que o Brasil e a América Latina vive
ram, nos anos 80, a pior crise da sua história. Nunca 
houve uma crise tão grave na história da América 
Latina quanto a que começa em 1979, com o segun
do choque do petróleo, e que manterá o Pafs, assim 
como a América Latina, durante 15 anos, com a sua 
renda per capita estagnada, no mesmo nível em 
que se encontrava anteriormente. 

Essa crise não foi apenas da América Latina, 
mas também do Leste Europeu e, em menor grau, 
do próprio Primeiro Mundo, que teve as suas taxas, 
desse perlodo até hoje, reduzidas à metade do que 
eram nas· duas décadas após a 11 Guerra Mundial. 

Quando se pergunta qual foi a causa dessa cri
se, a resposta que tenho dado, nesses últimos oito 
ou nove anos, é a de que essa foi fundamentalmente 
uma crise do Estado, uma crise fiscal do Estad9. que 
perdeu crédito púbico, que viu o seu défiCit aumentar e 
a sua poupança pública tomar-se negativa Uma crise 
do modo de intervenção do Estado na economia e no 
social, que, na América Latina, se definiu pelo modelo 
de subs!ttuição de importações, e uma crise da forma 
burocrática de administrar o Estado. 

Esses três aspectos levaram à crise do Estado. 
Como este tem papel fundamental na coordenação 
da economia, em complemento ao mercado, quando 
entrou em crise o Estado, entrou em crise a econo
mia. De forma que, nos anos 30, a crise era de mer
cado e, nos anos 80, ela será do Estado e, conse
qüentemente, da economia. 

Nos anos 80, surgiu uma solução para a crise, 
uma solução neoliberal, que tornou conta de Was
hington no final dos anos 80: a solução do Estado 
mínimo. Essa proposta neoliberal, que se tomou do
minante nos anos 80 através do famoso Consenso 
de Washington, era a de reduzir o Estado ao mfni
mo, se possfvel nas suas formas mais radicais, :r 
clusive retirando o Estado da área social. 

Entretanto, logo se começou a perceber que 
essa proposta era inviável, utópica, irrealista e que 
não linha condições de ser realizada. lnciuO"· ·o,. na 
Inglaterra, de Margaret Thatcher, onde essa tentati
va de reforma foi mais extegsa. mais profunda, no fi
nal de 1 'l anos de governo, o tamanho do Estado 
era o m&Jmo do infcio. 
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Então, quando se percebeu que havia uma cri
se e que a solução não era o Estado mínimo, nem 
tampouco voltar ao Estado desenvolvimentista dos 
anos 40 e 50, qual seria a solução? Reformá-lo ou 
reconstrui-lo. 

Esse fato é interessante, porque o Banco Mun
dial, que, em 1989, falava no consenso de Washing
ton e em reduzir o Estado ao mínimo, em 1997, vai 
publicar o seu Wortd Development Report - que é 
o relatório mais importante publicado por aquele 
banco anualmente - e terá como título A Reconstru
ção do Estado- Rebuilding State. Isso é muito sig-
nificativo. · 

Dentro desse quadro, e, agora, dentro do qua
dro específico da reforma das três crises do Estado
fiscal, da forma de intervenção e da reforma buro
crática ele administrar o Estado -, a crise que nos in
teressa neste momento e a que interessa ao meu 
Ministério é a da forma burocrática de administrar o 
Estado. E é sobre isso que vou falar. 

No Plano Oiretor, propomos que, historiCamen
te, existem três formas de administrá-lo: de forma 
patrimonialista, burocrática e gerencial. 

A administração patrirnonialista é aquela que 
caracteriza as sociedades pré-capitalistas e p~e
mocráticas. O modelo seria o das monarquias abso
lutas na Europa, nos séculos XVII e XVIII. Nesse 
tipo de adminlstiação, existe a confusão entre o pa
trimõnio público e o privado. Por isso é chamado, 
por Weber, de patrimonialista. Essa confusão se ex
pressa na frase clássica de Lulz XIV: l'état c'est 
moi, que quer dizer qu~ o cargo pt1biico passa de 
pai para filho e que terá formas mais contemporâ
neas no clientelismo, no fisiologismo e na própria 
corrupção. 

Esse tipo de patrimonialisrno toma-se inconsis
tente, incompatível quando surgem a democracia e 
o capitalismo; ou o capitalismo e a democracia 
quando há separação do público e do privado. 

Surge, entãg,.Jl visão pública burocrática, que 
será a manifestação pública baseada em adminislla
dores profissior:iiils,- especial~nte treinados, com 
carreira e que vão administrar de forma hierárquica, 
cenllalizada, racional e de acoido com a lei. É aquilo 
que Max Weber vai chamar de administração racio
nal legal; racional porque vão-se adotar os meios 
mais adequados para atingir o fim visado; legal por
que o fim, os objelivos e os meios também vão ser 
determinados por lei. Esse tipo de administração 
representou um grande avanço em relação ao patri
monialismo e um grande avanço em relação ao 
combate à corrupção e ao nepotismo, fatores essen-

ciais e intrínsecos ao patrimonialismo. Esse tipo de 
administração, no entanto, tomou por base o Estado 
liberal, o Estado do século passado, o Estado que 
pode ser definido como o Estado gendarme, o esta
do que mantém a ordem e protege o país contra o 
inimigo externo ou, em uma linguagem mais moder
na, o Estado que garante a propriedade e os contra
tos." Uma outra forma de definir esse Estado é falar 
que ele necessita de apenas quatro ministérios: Mi
nistério da Justiça, que tem a Polícia; Ministério da 
Defesa, que tem o Exército e a Marinha; Ministério 
das Relações Exteriores, que tem a Diplomacia; e 
do Ministério da Fazenda, que garante recursos fi
nanceiros para financiar o Estado. Esses Ministérios, 
mais o Poder Legislativo, mais o Poder Judiciário e 
estava feito o Estado; de mais nada se precisava. E 
em um Estado desse tamanho - com carga tributá
ria, com gasto de 1 0"/o do PIB - a administração bu
rocrática poderia funcionar. No entanto, quando o 
Estado se torna social e. económico, quando ele pas
sa a intervir fortemente na área económica, na infra
estrutura, na polftica industrial, na polftica comercial, 
na área agrícola, quando passa a ser um Estado so
cial com funções fundamentais na educação, na 
saúde, na previdência, na cuttura, na ciência e tec
nologia, salta de 1 0"/o do PIB para, digamos, 40%. 
No Brasil esse índice é de 30%; em alguns países 
alcança 50% do PIB. Nesse momento então perce
be-se que aquele tipo de administração burocrática 
ena lento, caro e ineficiente. E, a partir desse mo
mento começa-se a pensar, fundamentalmente a 
partir da 11 Guerra Mundial, em formas de adminis
llação pública gerenclal. 

O que é. adminisllação pública gerencial? Em 
que ela se distingue, fundamentalmente e simples
mente, da administração burocrática? Fundamenta~ 
mente se distingue pelo fato de que continua sendo 
profissional, continua sendo integrada por adminis
tradores públicos especialmente treinados, com car
reira, mas que administrarão com muito mais auto
nomia e independência. A administração continua 
sendo racional, mas deixa de ter toda a ênfase no 
legal. Deixa de ser racional e legal para ser racional 
e modema. 

A idéia fundamental é, ao invés ele se concen
trar no controle rfgido dos processos, como é o caso 
da administração pública burocrática, na qual se 
controlam os processos ou meios para garantir que 
não haja o nepotismo e a corrupção, tais como os 
processos de compra, de contratação de pessoal, os 
processos de atendimento do cidadão, concentrar
se na definição muito clara de objetivos, de indicado-
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res de desempenho precisos e claros, se passivei 
quantitaiivos; depois estabelecem-se contratos de 
gestão entre o Ministro e o responsável pelo órgão 
que vai realizar aquelas atividades, dando recursos 
humanos, recursos materiais e um orçamento global 
e depois cobrando resultados. Nesse tipo de admi
nistração gerencial, o Brasil foi um pioneiro. Como 
tal, foi incompleto na sua atividade. 

O Brasil, em 1967, fez o Decreto-Lei 200, que 
foi uma experiência pioneira de administração ge
rencial. Mas era incompleta, cometeram-se alguns 
erros graves. O mais grave de todos foi ter deixado 
de lado, não ter dado a ênfase necessária ao fortale
cimento do núcleo estratégico. Pensaram que o pró
prio núcleo estratégico do Estado poderia ser admi
nistrado por profissionais contratados através das 
empresas estatais, ao invés de terem carreiras es
pecHicas dentro do Estado. Houve outros erros. 

A idéia do próprio contrato de gestão não esta
va clara naquela época De forma que, quando tive
mos a transição democrática e depois a Constituição 
de 1988, a idéia dominante entre os partidos que fi
zeram a transição democrática - o PMDB, do qual eu 
participava, o PFL- era uma espécie de consenso 
nacional naquele momento. A idéia foi a de se fazer 
um processo de reburocratização do Estado, de re
centralização do Estado, para que se pudessem 
controlar aquelas autarquias, fundações, empresas 
estatais que estariam saindo fora de controle. 

Com isso fez-se o que eu entendo ter sido um 
profundo retrocesso burocrático. Deu-se estabilidade 
a uma grande quantidad<:! de funcionários que não ti
nham estabilidade; estabeleceu-se um sistema de 
aposentadoria extremamente privilegiado; tirou-se 
toda a autonomia das empresas estatais, autarquias 
e fundações. Realmente, andou-se para trás na 
Constituição de 1988 ·no que se refere a esse aspec
to. Houve um grande avanço naquela Constituição 
de 1988 em relação a essa área: trata-se da exigên
cia de concurso público generalizado. Excetuando 
esse grande avanÇo, o restante teve esse elemento 
fortemente burocratiZante. 

A proposta que está sendo feita pelo Governo 
refere-se ao fato de retomarmos a idéia - agora em 
um plano muito mais avançado e sofisticado do que 
aquele que estava contido no Decreto-Lei n• 200 -
da administração gerencial, baseada no controle de 
resultados, baseada em um serviço público voltado 
para o cidadão, cidadão esse que é visto agora 
como cliente, como usuário e realmente como objeto 
do serviço público. Na visão burocrática, a tendência 
é de ela ser auto-referida, ou seja, referir-se a si pró-

pria, muito freqüentemente perdendo a noção do in
teresse público. 

Dentro dessa perspectiva, é preciso lembrar 
que em relação a esse tipo de reforma de que eu es
tou falando o Brasil foi pioneiro. Depois ela foi de
senvolvida mais plenamente em três paises: na In
glaterra, na Nova Zelândia e na Austrália. Está tam
bém sendo desenvolvida na Suécia e nos Estados 
Unidos, através do programa do Presidente Clinton: 
"Reinventando o Governo". Mas foi na Inglaterra e 
na Nova Zelândia que ela avançou mais - na Ingla
terra, sob um governo conservador; na Nova Zelân
dia, inicialmente sob partido socialdemocrata traba
lhista, e depois sob um partido conservador. 

Para que possamos compreender essa refor
ma mais completamente, o Plano Diretor propõe -
Isso está reproduzido também no documento apre
sentado a V. Ex"s na página 14 - que tenhamos den
tro do Estado quatro setores relevantes: o núcleo es
tratégico do Estado, as atividades exclusivas do Es
tado, as atividades competitivas ou não exclusivas 
do Estado e a produção de bens e serviços para o 
mercado. São os quatro selares. Vamos deliíli-los 
rapidamente. 

O núcleo estratégico do Estado é onde se defi
nem as leis e as politicas públicas, e elas são cobra
das em nfvel alto. É formado fundamentalmente pelo 
Presidente da República, seus Ministros, os asses
sores mais próximos aos Ministros; pelo Congresso 
Nacional, pelo Poder Legislativo, e pela cúpula do 
Judiciário, os Tribunais de Justiça superiores. Esse 

· é o núcleo estratégico do Estado, onde as leis e as 
politicas são definidas, aprovadas e cobradas em 
alto nfvel. 

Depois, temos as atividades exclusivas do Es
tado. Para entender o que são atividades exclusivas 
do Estado, é bom lembrar o que é o Estado. O Esta
do é uma organização burocrática, é uma organiza
ção racional, como a General Motors é uma organiza
ção burocrática. como a Fundação Getúlio Vargas é 
uma organização. burocrática. Mas mufto diferente
mente dessas duas organizações burocráticas, o Esta
do é a única organização que tem o poder extroverso. 

Poder extroverso é uma expressão que vem do 
Direito Administrativo italiano. É o poder que o Esta
do tem sobre a sociedade civil, e que a General Mo
tors ou a Fundação Getúlio Vargas não têm; é o po
der de legislar e tributar; é o poder de prender e sol
tar. Esses são poderes que só o Estado tem. E esse 
é o poder de Estado. ,., 

Então, as ativldades exclusivas de Estado são as 
atividades em que está envolvido o poder de Estado. 
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Quais são essas atividades? São as atividades 
de polícia, as atividades de defesa, as atividade de 
justiça, as atividades de fiscalização, as atividades 
de regulação, as atividades ee subsidiação. Insisto 
na palavra subsidiação, porque pode parecer, quan
do se define esse conceito de atividades exclusivas 
de Estado, que as atividades exclusivas de Estado 
são exatamente as mesmas que as atividades do 
Estado liberal. Não é bem isso. Porque está incluído 
nas atividades exclusivas de Estado, por exemplo, 
os subsidies que o Estado faz à educação; os subsí
dios que o Estado faz à cultura; os subsidies que o 
Estado faz à saúde. Todo o gasto, US$700 milhões 
que o Governo Federal gasta todos os meses com 
saúde, é canalizado - é uma atividade exclusiva de 
Estado. É impensável que o setor privado pudesse 
fazer um subsídio dessa natureza. Poderia fazer pe
quenas doações, coisa que o valha, mas uma trans
ferência desse nível é impossível. Idem para a Edu
cação, idem para a Cultura, idem para a Ciência e 
Tecnologia, que também são atividades exclusivas 
do Estado, enquanto subsidiação, enquanto finan-
ciamento das atividades. . 

Quais são as atividades não-exclusivas de Es
tado? São as atividades que o Estado pode realizar, 
e realiza, mas que o setor privado também pode rea
lizar, e realiza. São atividades que o Estado realiza 
porque ou os direitos humanos envolvidos são muito 
importantes, ou porque nessas atividades existem 
economias externas importantes. Economias exter
nas são as qu., uma organização produz e que não 
ficam dentro da própria organização, que não podem 
ser transformados em preços e, portanto, em lucros. 
As universidades, os hospitais de pesquisa e de 
pronto-socorro, os museus, as orquestras sinfônicas, 
os centros de pesquisa, sempre têm economias ex
temas muito grandes, e é por este fato e pelos direi
tos humanos fundamentais que estão envolvidos ne
las que o Estado intervém e garante que parte des
ses serviços seja subsidiada e muitas vezes gratuita. 

Rna\mente; temos a produção de bens e servi
ços de mercado;,que são as empresas estatais. Aí o 
Plano Diretor faitrês perguntas: 

1 - Que tipo de propriedade devemos ter em 
cada um desses quatro setores? 

2 - Qual o tipo de administração devemos ter 
em cada um desses quatro setores? 

3 - Qual o tipo de instituição que seria funda
mental nesses setores? 

E as responde da seguinte maneira 
Em termos de propriedade, primeiro lembra 

que é falsa a idéia de que as propriedades re\evan-

tes no capitalismo contemporâneo sejam apenas a 
sociedade privada e a estatal. Isso está implícito no 
Direito. O Direito fala no Direito Privado e no Direito 
Público, e daí a idéia de que só existem dois tipos 
de propriedade: a pública e a privada. 

Acontece que existe um terceiro tipo de pro
priedade, que é extremamente relevante no capita
lismo contemporâneo: a propriedade pública não-es
tatal. T amos a sociedade pública. estatal e a pública 
não-estatal. A pública não-estatal é a propriedade 
das entidades sem fins lucrativos, são as entidades 
que estão. voltadas para o interesse público, que 
pertencem a todos e são para todos, mas que não 
pertencem ao aparelho do Estado. Não têm funcio
nários públicos, não estão subordinados ao Presi
dente da República, ao Governador do Estado ou ao 
Prefetto. 

Essas são as três formas de propriedade que 
são relevantes. 

Feita essa definição, o Plano Diretor pergunta: 
o núcleo estratégico e as atividades exclusivas de 
Estado devem ter sua propriedade estatal?- Obvia
mente, não há outra alternativa, por definição, têm 
que ser estatais. ' 

Já a propriedade das empresas deve ser, em 
princípio, privada. Você pode discutir esse assunto 
em relação a monopólios naturais, pois que para pri
vatizá-los você tem que ter um sistema de regulação 
mutto bem feito, senão não funciona bem e é melhor 
deixá-los dentro do Estado. 

Aí sobram as atividades não-exclusivas de Es
tado. Essas atividades, já que não está envolvido o 
poder de Estado, não há razão para que estejam 
dentro do Estado. Não há razão para que professo
res universttários, médicos, museólogos, pesquisa
dores sejam equiparados a juízes, delegados de po
lícia ou altos administradores públicos. São pessoas 
muito diferentes, que exercem uma função muito di
ferente. Não há razão para estarem dentro do Esta
do, sendo submetidas às mesmas regras e normas 
restrttivas que nele ocorrem. 

Por outro lado, como essas atividades são sul>' 
sidiadas -e devem ser fortemente subsidiadas- pelo 
Estado, não há razão para que sejam privadas. En
tão, em princípio - e esta é uma idéia com todas as 
exceções que normalmente ocorrem -, essas ativida
des devem ser públicas não-estatais; e é o que o 
Plano Diretor propõe. 

A segunda pergunta é sobre que tipo de admi
nistração nós devemos ter nesses quatro setores. E 
a resposta geral é que deve transitar de uma admi
nistração burocrática para gerencial, continuando a 
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combater as formas patrimonialistas que ainda so
brevivem. Inclusive, a idéia é que se combaterá mais 
eficazmente o patrimonialismo se se caminhar em 
direção a formas mais modernas de administração~ do 
que se se. ficar insistindo em enrijecer cada vez ma1s o 
processo de controle administrativo burocrático. 

Dentro desse processo, o que o Plano também 
sugere é que, no núcleo estratégico do Estado, ain
da se tenham elementos burocráticos importantes: 
nas atividades exclusivas, menos; nas atividades 
não-exclusivas, muilo menos ainda; e nas empresas 
privatizadas, evidentemente, nenhum caráter buro
crático ou apenas o que existe, por natureza, nesse 
tipo de empresa. 

A terceira pergunta é que tipo de instituição o 
Plano propõe. 

No caso do núcleo estratégico, o fundamental 
é termos carreiras, concursos, um processo de trei
namento e todas as idéias clássicas da administra
ção pública; mas, ao mesmo tempo, dar a esse ad
ministrador uma peJSpectiva gerencial. 

Nas atividades exclusivas de Estado, propõem
se as agências executivas como instituição tipica 
desse tipo de atividade; nas atividades não-exclusi
vas de Estado, o que se propõe, fundamentalmente, 
são as organizações sociais, como o tipo de proprie
dade pública não-estatal, que seria subsidiada pelo 
Estado. · 

Finalmente, as empresàs são as empresas. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Ministro 

Bresser, apenas para que programe o seu tempo, 
lembro que V. Ex" dispõe de somente mais cinco mi
nutos. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Estou terminando. 

Qual a diferença entre as agências autónomas, 
as agências executivas e as organizações sociais? 
Serão administradas, em termos gerenciais, através 
da definição de objetivos precisos para cada uma 
delas e através dei.(ndicadores de desempenhos cla
ros, da forrnação::_S!e um contrato de gestão e, de
pois, de uma autonomia a maior possivel, para que 
seus administradores possam dirigir essas instituiçõ
es. Será uma autonomia que irá aumentando grada
tivamente. Não se ·!Jata de fazer a mudança de um 
dia para outro. 

A dfferença, entretanto, é que as agências au
tónomas ou executivas são agências que estão su
bordinadas diretamente ao Ministro, são parte inte
grante do Estado e os seus dirigentes são demissi
veis ad nutum pelo Ministro e pelo Pres1dente da 
República. 

No caso das organizações sociais, a idéia é 
que sejam entidades públicas de direito privado, 
constituídas por pessoas privadas, com a participa
ção do Governo e de entidades da sociedade civil no 
Conselho de Administração - que todas terão. Esse 
Conselho designa o diretor da instituição - hospital, 
museu, centro de pesquisa, universidade -, ou quem 
participar desse processo. 

De forma que a caracteristica dessas instituiçõ
es é que elas têm autorização do Poder Legislativo 
para celebrar contrato de gestão com o Pod~r Exe: 
cutivo e assim participar do orçamento. Isso e que e 
fundamental. Portanto, elas continuam, institucional
mente, tendo garantida a sua proteção pelo Estado; 
mas são mais autónomas e estão fora do Estado for
malmente, estão livres de uma parte importante. 
Mas, ao mesmo tempo em que estão fora do Estado 
- e isso é fundamental -, se cometerem erros, se 
gastarem demais, se aumentarem salários em ex
cesso, etc., elas próprias serão responsáveis por 
isso. Quer dizer, quem vai pagar são elas próprias e 
não o Estado; ou então atrasam, porque o Est;ido é 
responsável apenas pelo orçamento que se compro-
meteu a dar a elas e mais nada. • 

É assim que funcionam as universidades ame
ricanas e todas as universidades inglesas, que fo
ram transformadas em organizações sociais, chama
das de Quangos - Quasí Non-Govemamental Or
ganizatlons. Os hospitais todos, que e~m e_statais, 
foram transformados também em orgamzaçoes so
ciais. 

Finalmente, temos a privatização, no caso das 
empresas estatais. 

Para executar essa reforma, que é uma refor
ma de médio prazo, o Plano Diretor diz que há três 
dimensões que devem ser seguidas: em primeiro lu
gar, há uma dimensão instttucion~l legal, • que ~ a 
mudança da Constituição e das le1s do Pa1s. Ex1ste 
uma proposta de reforma constitucional, que está 
em tramitação neste Congresso, e que é base para 
essa reforma. Muitas leis terão que ser feitas para 
que se viabilize a reforma nessa direção; leis que_ li
beralizem, que permitam maior descentral1zaçao, 
maior autonomia na gestão e maior controle por re
sultado. 

Segundo, é preciso uma mudança cultural, 
passando da cultura burocrática para a cultura ge
renciaL 

E, finalmente, é nece'iSário que haja uma mu
dança na dimensão gestão, que é a implementação, 
na prática, dessas reformas. 
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Esse Plano Diretor - esse plano que acabei de 
desenvolver muito amplamente - é uma das ativida
des do Ministério da Administração Federal. Na ver
dade, eu diria que esse Ministério tem dois objetivos 
fundamenteis: um de médio prazo, que é ~definir e 
ajudar a implementar essa reforma, de que todo o 
Governo tem que participar, caso contrário não fun
ciona; e uma segunda função, que é ajudar, a curto 
prazo, a área económica, quer dizer, o Ministério da 
Fazenda, do Planejamento e o Presidente da Repú
blica, naturalmente o Governo, a garantir o ajuste 
fiscal e fazer a reforma pelo lado do ajuste fiscal. 

É dentro desse quado e dentro do quadro do 
Plano Diretor que eu gostaria de terminar esta expo
sição, falando duas palavras a respeito da polnica 
de recursos humanos do Estado, que também era a 
questão fundamentei deste Senado. 

O Governo, neste ano, não concedeu aumento 
de salário para os servidores públicos. E por que 
não o fez? Não o fez fundamentalmente por duas ra
zões: porque no ano passado tivemos um déficit pú
blico. O Brasil, que vinha zerando o seu déficit públi
co desde 1990 até 1994 - apenas num ano houve 
um déficit público de 2%, acho que foi 1992-, apare
ce, em 1995, com um déficit público de 4,9% do PIB. 
Uma das explicações desse déficit público - não é a 
única • foi o brutal aumento no gasto de pessoal do 
Governo Federal. O Governo Federal, que gastou 
R$ 31 bilhões em 1994, gastou, em 1995, R$ 40 bi
lhões. Houve um aumento de 30%, em termos reais, 
no gasto com pessoal do setor público. Esse gasto 
decorreu de aumentos de salário que ocorreram em 
t 994 e no começo de 1995. 

Quando cheguei ao Ministério, não havia ne
nhum dado estatístico sobre gastos e salários de 
pessoal do serviço público. Fomos levantando dados 
e conseguimos montar o . Índice de Salário Médio 
Real dos Servidores Públicos Federais, desde 1989 
até 1995, que está no documento que V. Ex"s rece
beram. Esse Índice, que foi constitufdo a partir da 
verificação dos _áuinentos dos salários das principais 
carreiras do E'stã.do -todas as mais importantes -, 
ponderadas pelo número de funcionários que há em 
cada carreira, mostra o seguinte desempenho: os 
salários estavam num nfvel relativamente alto em 
1989, sofreram uma queda para cerca de metade, 
em termos reais, até 1992. Houve, portanto, um ar
rocho salarial brutal no setor público entre 1989 e 
1992. Em 1993, começaram a se recuperar; em 
1994, houve uma recuperação ainda; e, em 1995, 
houve uma enorme recuperação, de forma que os 
salários médios reais dos funcionários públicos lede-

rais atingiram um recorde nunca alcançado, superior 
ao de 1989. Praticamente dobraram em três anos. 

Só no ano de 1995, comparado com 1994, o 
aumento do salário médio real foi de 28%, contra um 
aumento da folha de pagamento de 30%. Ou seja, 
dois números que foram obtidos em fontes comple
tamente diferentes - o salário médio real foi obtido 
através do levantamento de seláMos por carreira e o 
total de salários que o Tesouro paga-, um explica o 
outro em 93,6%. 

Então,· diante desses dois fatos - esse aumento 
de 30% em 1995 e o déficit público elevado, com o 
excessivo aumento da folha de pagamento -, o Go
verno Federal não se viu em condições e sem orça
mento para conceder aumento de salário neste ano. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sr. Minis
tro, lamentavelmente, devo dizer a V. Ex" que o seu 
tempo está esgotado. 

O sR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
passar à lista de oradores inscritos para interpelar o 
Sr. Ministro de Estado da Administração e Reforma 
do Estado, Dr. Luiz Caries Bresser Pereira. .~ 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, 
autora do requerimento de convocação. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
A SR1 JÚNIA MARISE (PDT-MG) • Sr. Presi

dente, Sr. Ministro Bresser Pereira, seus dignos as
sessores, Sr"s e Srs. Senadores, a Lei n• 7.706, de 
21 de dezembro de 1988, em seu art 1°, estabelece 
que, a partir de janeiro de 1989, o mês de janeiro 
será considerado data-base das revisões dos venci
mentos, salários, soldos e proventos dos servidores 
civis e militares da Administração Federal Direte, 
das autarquias, dos extintos Territórios Federais e 
das fundações públicas. 

Em decorrência da Lei n•· 7.706/88, de 1989 
até 1995, os Servidores Públicos Federais, civis e 
militares, tiveram a revisão geral anual de sua remu
neração sempre incidindo no mês de janeiro. 

Em 1989, de acordo com a própria Lei n• 
7.706. . 

Em 1990, de acordo com a Lei n• 7.974, de 22 
de dezembro de 1989. 

Em 1991 , de acordo com a Lei n• 8.162, de 09 
de janeiro de 1991. 

Em 1992, de acordo com a Lei n• 8.390, de 30 
de dezembro de 1991. 

Em 1993 e 1994, de acordo com a Lei n• 
8.622, de 19 de janeiro de 1993. 
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Por último, em 1995, já no Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, de conformidade 
com a Lei n• 8.880, de.27 de maio de 1994. 

Chegamos a1996 e não foi ainda editado o ato 
concedendo o reajuste. A questão foi submetida ao 
Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Mandado 
de Segurança n• 22.439, em 15 de maio último, limi
tou-se à matéria de direito constitucional envolvida, 
concluindo que o art 37, inciso X, da Constituição 
Federal, não estabelece um princípio de peri
odicidade para o reajuste de vencimentos dos servi
dores públicos, e que, de acordo com o art 61, § 1°, 
inciso 11, alínea "a", é da competência exclusiva do 
Presidente da República a iniciativa de leis que dis
ponham sobre a remuneração dos servidores públi
cos, disposições essas que são matérias, portanto, 
de reserva legal. 

A respeito da matéria constitucional envolvida, 
não há o que se discuti r sobre a decisão do Supre
mo Tribunal Federal, mas fique bem claro que o Su
premo não declarou, . em momento algum daquele 
julgamento, a inconstitucionalidade da Lei n• 7.706, 
de 1988, especialmente no. disposto.em seu.art.J•. 

Ficcu bem claro, também, que a Lei n• 7.706, 
de 1988, não foi revogada em seu todo ou mesmo 
em parte, estando em pleno vigor, e que sua edição 
em nada contrariou o principio da reserva legal a 
que se refere a decisão do Supremo. 

Fique claro, ainda, que nenhum governo, des
de 1989, após a edição da Lei n• 7.706, nem mesmo 
o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
.que em 1995 também _aplicou a lei, questionou a 
aplicação do art. 1° da Lei n• 7.706, mesmo porque 
é princípio basilar do nosso Direito que a ninguém 
se escusa o descumprimento de dispositivo legal vi
gente no País. 

Pois bem, no ano passado, o Presidente Fer
nando Henrique enviou ao Congresso uma proposta 
de emenda à Constituição, consubstanciando medi
das elencadas como necessárias à reforma adminis
trativa que pretende-implantar. 

Desde logo s\HQiram as primeiras resistências 
àquele projeto, espeCialmente quanto à parte que 
objetiva a supressão do direito constitucional de es
tabilidade dos servidores. 

O Governo replicou as inúmeras cr~icas ao 
projeto e insistiu nó argumento de que a demissão 
de funcionários é imprescindível para o equilíbrio 
das ccntas públicas e, conseqüentemente, para a 
estabilização do Plano Real. 

Esse argumento por si só não convenceu, e a 
Câmara dos Deputados ainda não iniciou, até este 

momento, a discussão do projeto de reforma admi
nistrativa, buscando alternativas que viabilizem a 
aprovação de um substitutivo que mantenha o direito 
de estabilidade. 

Ao mesmo tempo em que aumentavam ao> criti
cas à iniciativa da quebra da estabilidade, a impren
sa divulgava afirmação atribuída ao Ministro Bresser 
Pereira no sentido de que, enquanto não fosse apro
vado pelo Congresso o projeto de reforma adminis
trativa, o Governo não conce-deria qualquer reajuste 
de remuneração dos servidores públicos feaerais. 

Ora, ninguém neste País desconhece que rea
juste de remuneração não é o mesmo que aumento 
de remuneração. 

Todos sabemos - e nisto se assentam inúme
ros julgados do próprio Supremo Tribunal Fe-deral -
que a conreção monetária, em havendo inflação, é 
um direito, um princípio para a manutenção do equi
llbrio de todo e qualquer contrato, inclusive dos que 
regem o trabalho. . 

No que diz respeito à categoria dos servidores 
públicos federais, dados do Dieese apontam para o 
í~dice de reajuste da ordem de 41,19%, apenas 
para a re-composição de perdas inflacionárias 'havi
das no período de janeiro de 1995 a janeiro de 1996. 

Embora V. Ex" tenha, Sr. Ministro, inicialmente, 
pretendido sustentar que não seria devido, em 1996, 
qualquer reajuste de remuneração aos servidores, 
sob o equivocado argumento de que os mesmos te
riam tido aumento real de salário em 1994, pelo Go
verno Itamar, em audiência conce-dida a repre
sentantes do Sindicato dos 'Servidores, acabou por 
reconhecer que, desde o último reajuste, em janeiro 
de 1995, houve, sim, perdas salariais para a catego-
ria. 

Feitas essas ccnsideraç5es, eu gostaria de for
mular aqui algumas perguntas, Sr. Presidente: 

Por que o Governo não encaminhou ao Con
gresso o ato conce-dendo o reajuste de remuneração 
devido aos servidores públicos federais? Na mensa
gem do Projeto de Lei do Orçamento Geral da União 
de 1996, estava contida previsão de reajuste de 
10,86%, correspondente ao IPC r acumulado de ja
neiro a julho de 1995. Como o Governo violou a lei, 
não reconhecendo a data-base dos servidores e não 
ccncedeu nem mesmo aquele reajuste, onde foi pa
rar esse dinheiro? 

A segunda pergunta: Por que, passados dezoi
tos meses deste Governo, a equipe governamental 
ainda não definiu uma políti(jil salarial e de benefí
cios aos servidores públicos, imune, como deve ser, 
aos constantes desequilfbrios das contas públicas, 
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como forma de imprimir segurança nas relações en
tre servidores e o Governo e, sobretudo, como ins
trumento de valorização do exercício da função pú
blica, diretriz traçada pelo próprio Presidente Fer
nando Henrique em seu "Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho do Estado"? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Senado
ra Júnia Marise, faço um apelo a V. Ex" no sentido 
de que formule as perguntas ao Ministro Bresser Pe
reira, porque V. Ex" já extrapolou o seu tempo em 
três minutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE • O ajuste das contas 
públicas deve dar-se adotando-se como parâmetro o 
redimensionamento das receitas e despesas. 

Gostarfamos, ainda, com relação ao Plano Di
reter da Reforma Administrativa apresentada por V. 
Ex", de fazer a seguinte indagação: Por que, nesse 
Plano Diretor, prega-se o fim do Regime Jurídico 
Único? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Com a 
palavra o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA • 

Senadora, durante vários minutos, V. Ex" descreveu 
todas as leis que, entre 1988 e 1994, concederam 
reajustes de salário aos servidores públicos, e ob
servou que, em 96, com referência a 95, lei corres
pondente não foi elaborada. 

V. Ex" já pensou, Senadora, qual a diferença 
que há entre o perfodo 88 a 94 e o ano de 1995? V. 
Ex" não percebe que houve uma mudança brutal, 
fundamental e maravilhosa - porque favorável - para 
ã sôêiedade braslleiia, para- todcs---cs- trabalhadores 
brasileiros, para todos os servidores públicos, entre 
o que acontecia entre BB e 94 e o que passou a 
'acontecer a partir de 95? A diferença foi fundamen
tal, Senadora. A diferença foi que a grande inflação, 
a alta inflação inerciai que havia no Brasil acabe u. 
Temos, hoje, uma pequena inflação, quase de país 
civilizado- quase- e será de país civilizado. 

Qual era a-causa fundamental dessa inflação, 
Senadora? Todos sabemos que a causa fundamen
tal era a indexaÇão - não só a formal, mas também a 
informal - que havia dentro da economia brasileira. 
Essa indexação formal e informal, que está acaban
do e que precisa acabar, se expressa por meio da 
data-base e dessa idéia de data-base. 

O Supremo Tribunal Federal teve a sabedoria 
de esclarecer que não há obrigação legal sobre esse 
assunto. Não quero discutir - porque não sou jurista 
- o aspecto legal do assunto, mas posso discutir o 
aspecto económico e dizer a V. Ex" que nada foi 

mais favorável ao povo brasileiro do que acabar com 
essa indexação. Nada seria mais favorável do que 
acabar com a própria idéia de data-base. Devemos ter 
renegociações salariais, mas a idéia da data-base, 
com a idéia de indexação que se faz todo ano com 
data determinada, isso é uma tragédia para o Pais. 

Creio que a primeira e a segunda pergunta já 
respondi. 

Gostaria de dar-lhe uma informação adicional. 
V. Ex• disse que, em conversa com Líderes sindi
cais, eu reconheci que havia alguma perda Alguma 
perda certamente houve. Quer dizer, podemos pen
sar que os salários médios gerais dos funcionários 
públicos chegaram a um pico absoluto no último au
mento geral que houve, que foi em janeiro de 95; de
pois, como ocorreu uma pequena inflação, alguma 
perda houve. 

Quero esclarecer e reafirmar que aquele dado 
apontado por mim de aumento do salário médio real 
de 95 contra 94 é uma medida que não é feita ponta 
a ponta, mas é feita média contra média; ou seja, é 
feita comparando-se o mês da janeiro de 94 com ja
neiro de 95; o mês de tevereiro de 94 com fevereiro 
de 95; isso é feito ao longo de todo o ano, inclusive 
com a comparação do mês de dezembro de 94 com 
dezembro de 95. De forma que nesse aumento de 
28% reais está contabilizado, na média, até dezem
bro de 95. 

V. Ex' pergunta, finalmente, por que na refor
ma administrativa encaminhada ao Congresso o 
Executivo propõe a extinção do Regime Jurfdico 
Único. A idéia é muito simples, Senadora: existem 
Cêrtãs aUvidades qüe são exclusivas do Estado, Qt.'e 
estão no núcleo estratégico do Este !o e que o Esia
do pode exercer fora do núcleo estraté~ico das ati'! i· 
dades exclusivas do Estado. Essas atividades de· 
vem ter um regime jurídico. Agora, há outras ativida
des que podem ser exercidas dentro do Estado, mas 
nas quais não está envolvido o poder de Estado. E 
não há uma razão para tratar funcionários diferentes 
de forma igual, ou seja, um juiz de direito e um méc. 
co, um aito administrador público, um assessor le
gislativo desta Casa, por exemplo, e um motorista 
ou um ascensorista. São pessoas com funções dife
rentes e é muito razoável que haja, como ocorre pra
ticamente em todos os pafses do mundo, regimes ju
rfdicos diferentes para cada caso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra a nobre Senadora Júnia Marise. 

V. Ex' dispõe de dois minutos. 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Ministro, com re

lação à manifestação de V. Ex" sobre a impossibili-
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cfade de o Governo atender ao dispositivo legal da 
Lei n• 7.706, alegando que o Pafs convive hoje com 
baixa inflação e estabilidade da moeda, estamos de 
acordo. Certamente, a questão inflacionária é, real
mente, de grande importância para o· Brasil, pelo 
fato de não estarmos mais convivendo com aquela 
cultura inflacionária do passado. 

Entretanto, V. Ex" reconhece que há inflação, 
apesar de baixa. Todavia, Sr. Ministro, nem mesmo 
os 10,86% - conforme já questionei, mas não obtive 
resposta de V. Ex" -, que na mensagem do Projeto 
de Lei do Orçamento Geral da União estavam conti
dos como previsão de reajuste, foram .concedidos, 
embora creia que signifique que o próprio Governo 
reconhecia a possibilidade de concedê-los. 

Nosso tempo é curto e gostaríamos de fazer 
outras indagações a V. Ex", mas quero concluir di
zendo que essa proposta, Sr. Ministro, tem alguns 
pontos posttivos. Reconheço que na proposta de re
forma administrativa há a necessidade imperiosa de 
reformarmos o Estado, mas certamente o Governo 
está começando do lim quando fixa uma reforma ad
ministrativa partindo, inclusive, daquilo que foi men
cionado na revista lstoÉ como plano guilhotina, e 
assim já está sendo considerado hoje pelos próprios 
servidores públicos. 

Portanto, concluo manifestando que· não foi su
ficientemente respondida a questão dos aumentos 
salariais para os servidores públicos, já que a infla
ção, fixada pelo próprio Governo, previa uma taxa 
de 10,86% - evidentemente, não de acordo com os 
próprios percentuais áefmidos pelo Dieese. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - S. Minis
tro, V. Ex" dispõe de dois minutos. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Nobre Senadora, de fato, estavam previstos os 
10,86%. Acontece que os aumentos reais de salário 
que aconteceram depois que a proposta foi enviada 
ao Congresso, em meados de junho ou julho de 
1995, consumiram todos os recursos disponíveis. De 
forma que, quandq·· e'ntramos em 1996 não havia 
mais recursos no ()içamento, porque o gasto com 
pessoal havia superado em mais de 1 O% a previsão 
orçamentária. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Para onde foi esse 
dinheiro, Ministro? 

O SR. BRESSER PEREIRA - Para o paga
mento de salários dos funcionários públicos, Sena
dora. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Mas estava previsto 
para aumento salarial. 

O SR. BRESSEFJ PEREIRA - Acontece, Sena
dora, que os aumentos vão acontecendo e depois se 
encadeando. Talvez a previsão orçamentária não te
•):,a sido perfeita. Quanto aos detalhes disso, eu não 
posso dizer a V. Ex•. 

A segunda coisa que queria dizer a V. Ex", Se
nadora, é quanto ao plano guilhotina. 

Veja, Senadora: no Projeto de Reforma Admi
nistrativa, está previsla a demissão por excesso de 
quadro e por insuficiência de desempenho. No acor
do que fizemos junto à Comissão de Justiça, em oü
tubro do ano passado, ficou claro que a demissão 
por excesso de quadro não só não ocorreria nas car
reiras exclusivas de Estado - isso já está na propos
ta inicial do Governo -, como também não ocorreria 
nas Unidades da Federação onde houvesse gastos 
com pessoal inferiores a 60"/o, que obedecessem à 
Lei Camata. O Governo Federal está em 58%; por
tanto, não se inclui, e a idéia de demissão por ex
cesso de quadro no Governo Federal está exclufda, 
bem como em alguns Estados. Assim, a suposição 
de que o Governo Federal esteja preocupado . com 
uma idéia de guilhotina não é verdadeira. ;:; 

Para o Governo Federal, o que é fundamlmtal 
para a implementação do Plano Diretor da Reforma 
do Estado é a demissão por insuficiência de desem
penho, para se poder cobrar dos servidores públicos 
trabalho, o que, hoje, é praticamente impossfvel. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de 
conceder a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
faço um apelo aos nossos eminentes Colegas para 
que observemos o tempo regimental. 

Temos uma longa lista de Senadores que de
sejam interpelar o Sr. Ministro, e, se não observar
mos o tempo regimental, o tempo da sessão será 
todo ocupado sem a participação de outros Senado
res que desejam debater com S. Ex". 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - Sr. Pre

sidente, Exm• Sr. Ministro Luiz Carlos Bresser Perei
ra, gostaria, em primeiro lugar, de assinalar como é 
interessante observar como as pessoas se movem e 
têm interesse pelo serviço público. 

As pessoas se movem extraordinariamente 
para poderem ser eleitas administradores públicos, 
prefeitos, governadores, prementes, ministros. E no 
âmbito da Administração Pública há um número de 
pessoas extraordinárias que se sente bem em reali• 
zar um serviço público. ., 

V. Ex1, ao longo de sua história, pelo que 
acompanho e conheço com proximidade, é um 
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exemplo de que muito mais é o serviço público do 
que a atividade privada o que o move ao longo de 
sua vida.. _ 

É com este intróito que gostaria de, em primei
ro lugar, perguntar a V. Ex" sobre a questão de se 
poder despedir pessoas por atas de comupção, inép
cia e desídia. O Governo, na verdade, tem instru
mentos, como as Leis n's 8.112, 8.027 e 8.429. 

A primeira pergunta é: te.m o Governo realmen
te utilizado tais instrumentos com a energia neces
sária antes de afinmar que hoje é o instrumento da 
estabilidade que o impede de cumprir o que está .na 
lei e fazer realizar bem aquilo que está previsto? 

Que balanço faria V. Ex", desde janeiro de 
1995, para dizer o que foi feito e o que não se pôde 
fazer nos casos de inépcia ou de má-fé, e· assim por 
diante? 

Encaminho cópia a V. Ex". de outras perguntas, 
de natureza quantitativa. 

Em janeiro de 1995, os servidores públicos fe
derais tiveram os seguintes reajustes: 

a) servidores civis do Poder Executivo: 
22,07%; 

b) servidores civis do Legislativo e do Judiciá
rio: 25,94%; 

c) servidores militares: 25,94%. 
Após esse reajuste, os servidores de qualquer 

dos Poderes não tiveram nenhum outro destinado a 
recompor as perdas inflacionárias. 

Mas, no decorrer de 1995: 
a) foi criada a gratificação temporária para a 

Polícia Federal; 
b) foi elevada a gratificação de desempenho e 

de produtividade de algumas carreiras; 
c) foi criada a gratifiC!Ição de desempenho 

para os diplomatas; 
d) a retribuição adicional variável e a gratifica

ção de estímulo à fiscalização e arrecadação dos fis
cais da Previdência, Trabalho e Receita Federal, 
procuradores da-Fazenda e do INSS foram elevad<".~ 
para 800% sobti!· o maior vencimento; · 
. e) os mtlítá:rés foram contemplados com duas 
novas gratificações, não estendidas aos civis; 

f) os membros do Ministério Público da União 
tiveram um aumento de cerca de 1 00%; 

g) a Polícia Federal, a Polícia Civil do DF e a 
Polícia dos Ex-T enritórios foram contempladas com 
três novas gratificações, chegando a somar 600% 
sobre os vencimentos; 

h) a Polícia Rodoviária foi contemplada com a 
criação de gratificação temporária; 

I) os assistentes jurídicos, procuradores autár
quicos, procuradores da Fazenda e advogados da 
União foram agraciados com um adicional de venci
mento de 100%, o que significa reajuste de mais de 
90% sobre as suas remunerações; 

J) os servidores administrativos de nível médio 
do Ministério Público tiveram aumento de 170% para 
285% na sua gratificação de atividade; 

I) os servidores do Tribunal de Contas da 
União foram contemplados com uma gratificação de 
representação variável entre R$600,00 e 
R$1.300,00; 

m) os cargos comissionados, especialmente os 
de nível DAS-4, 5 e 6, tiveram aumentos de até 
400%; 

n) no Senado Federal foi aprovada resolução 
instituindo gratificação de representação que elevou 
a remuneração dos servidores de R$800,00 para 
R$1.000,00 per caplta. A mesma vantagem está em 
vias de ser implementada na Câmara dos Deputa
dos. 

Este quadro demonstra que, na ausência de 
uma política salarial que reponha as perdas inflacio
nárias ou recupere o poder de compra do~ venci
mentos defasados, são implementadas soluções-es
pecíficas e pontuais que não guardam, necessaria
mente, relação com o interesse público, ou com o 
princípio da isonomia, ou com o próprio valor social 
do trabalho executado pelo servidor por elas benefi
ciado. 

O Jornal Gazeta Mercantil de hoje noticia que, 
no segundo semestre deste ano, outras categorias 
terão aumentos setoriais, desde que o Governo con
siga implementar ajustes para a redução do gasto 
com pessoal em outras áreas, ao mesmo tempo que 
é descartada a concessão de reajuste linear para to
dos os servidores. V. Ex" não acha que seria muito 
mais útil à sociedade definir uma pol~ica salarial, e, 
mais ainda, uma política remuneratória para o servi
ço público federal que pusesse fim a essa balburdia, 
à administração excessivamente casuísta das remu
nerações, e respeitar efetivamente o princípio da ir
redutibilidade, concedendo os reajustes na data
base do servidores? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Dispõe 
V. Ex" de cinco minutos para responder. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Senador Eduardo Suplícy, muito obrigado pelas refe
rências iniciais. V~ Ex" me fez duas perguntas: uma, 
sobre o que tem feito o Governo para tentar despe
dir funcionários por corrupção, por desídia. Existe 
um número - que não tenho aqui, porque não vim 
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preparado para esse número • grande de processo 
administrativos. •• 

O SR. EDUARDO SUPUCY • Ou mesmo inep-
tos. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA • 
Ou ineptos. Existe urn número grande de processos 
administrativos no Governo Federal, nos Governos 
Estaduais a esse respeito. E o testemunho perma
nente de todos é que é praticamente impossível de
mitir um funcionário público, a não ser que haja pro· 
va definitiva de cor!l.\PÇáo ou de que a pessoa tenha 
abandonado o trabalho. 

Fora disso, é praticamente impossível demitir 
um funcionário. Essa é a experiência permanente 
que temos no Minislério da Administração, que to
dos os administradores públicos têm. 

E foi por isso que propusemos que houvesse 
uma gradação; que se tenha a demissão por falta 
grave, que é a que está prevista na Constituição, 
que tem um processo administrativo complexo, que 
exige um sistema de provas extremamente difícil, e 
que continuaria como está. E depois se criaria uma 
segunda categoria, que é a demissão por insuficiên· 
cia de desempenho. 

A demissão por insuficiência de desempenho 
não aconteceria simplesmente por uma falta grave, 
uma falta menor, mas garantiria, como no setor pri· 
vado, uma indenização ao servidor, e, então, permi
tiria que funcionários claramente ineficientes e in
competentes, mas que não cometeram faltas gravís
simas, pudessem ser demitidos. Desde que houves
se um processo administrativo, garantida ampla de
fesa ao servidor púbicó. Está muito claro isso na 
proposta do Governo. 

Tenho visto, inclusive, Senador, pessoas do 
Partido de V. Ex", indusive um aluno meu, dizer o 
seguinte: "Sou 100% a favor da demissão por insufi
ciência de desempenho, mas acho que não é preci
so mudar a Constituição para isso. • 

Senador, se V. Ex" está de acordo com isso, 
então mude a Constituição, porque mudar apenas a 
lei não funciona 0'-conceito de estabilidade como 
está hoje entendic:ló-na Constituição Federarlmpede 
que se cobre, minimamente, trabalho dos servidores 
públicos. E há muitos servidores públicos que, ape
sar disso, trabalham. Por quê? Porque são dedica
dos, têm vocação pública; e, graças à Deus, são 
muitos. Mas, se não fossem esses servidores •.• Por
que não há como cobrar. 

Na segunda pergunta V. Ex" apresenta uma 
longa relação, que me deu e que conheço, de au
mentos pontuais que houve • alguns desses aumen-

tos, creio, foram anteriores a 1995; aconteceram no 
final de 1994, e outros são de 1995. E V. Ex" per
gunta: "Em vez disso, não seria mais justo dar um 
aumento geral?" 

Nobre Senador, no Plano Diretor da Reforma 
do Estado, na página 43, há uma seção chamada 
Desequilíbrios nas remunerações, que diz: 

A característica fundamental do siste
ma remuneratório da União é o desequilí
brio. Um sistema burocrático de remunera
ção é um sistema em que todos os venci
mentos estão organizados em uma tabela 
única constitu ida de 30 a 40 entradas ou ca
tegorias. As carreiras se organizam nessa 
estrutura de remuneração universal. Uma 
carreira de nível superior terá uma maior ex
tensão e ocupará uma faixa superior da ta
bela; uma carreira operacional se situará na 
parte inferior da tabela. 

A tabela 7 nos oferece a idéia dessas profun
das distorções que existem. Não temos nada a ver 
com um modelo desses; temos uma situação de pro
fundas distorções em que alguns selares ganliam 
muito bem, e outros, muito mal. 

No meu entendimento, é muito mais importante 
lazer-se correções nesses desequilíbrios do que 
realizar-se aumentos gerais. Verifica-se, inclusive, 
que há dois tipos de desequilíbrio: o intra, em que há 
procuradores que ganham muito bem e procurado
res de autarquias e fundações que ganham muito 
mal. Encontramos fiscais do Incra, da reforma agrá-· 
ria, que são absolutamente fundamentais para o 
País, que têm nível superior, que ganham R$600,00 
por mês. Isso é ridículo. Por outro lado, temos outros 

·funcionários que ganham razoavelmente bem por
que têm DAS etc... Daí, é fundamental realizarmos 
correções desse tipo, que são absolutamente essen
ciais para o País. 

De outro lado, há um outro tipo de desequilíbrio 
no País: o desequilíbrio entre o setor privado e o se
ter público. Há certas atividades que não podem ser 
comparadas, graças a Deus. Não dá para comparar 
o salário de um juiz do setor privado com o de um 
juiz do setor público, porque, graças a Deus, não há 
juiz no setor privado. Essa é uma atividade exclusi
vissima do Estado. Mas há muitas funções que são . 
comuns no Estado e no setor privado. 

Fizemos uma pesquisa, publicada no Plano Di
reter, que mostra que nas atpndades operacionais 
de nível inferior do Governo Federal as remuneraçõ
es são 45% maiores do que as correspondentes no 
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setor privado. Isso sem considerar aposentadoria 
plena, estabilidade etc ... 

Então, veja V. Ex", aumentos gerais não resol
vem desequil!brios dessa natureza. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex" dispõe de dois minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Houve diversos 
funcionários que, em 1995, tiveram reajustes; muitos 
não os tiveram. Um número considerável de servido
res não teve qualquer reajuste desde janeiro de 
1995. Quem estivesse recebendo um salário de 
R$1.000,00, em janeiro de 1995, e não recebeu 
qualquer gratificação ou reajuste, passados 16 me
ses, hoje estaria recebendo 80% do que recebia em 
janeiro de 1995. Portanto, seria necessário um rea
juste em tomo de 26% para repor essas perdas. 

Não se deveria conceder uma correção salarial 
para esses funcionários? O Governo está pensando 
em fazer essa correção ou a decisão de não cone& 
der qualquer reajuste, anunciada hoje, vai valer para 
todo o ano de 1996? 

O Governo tem freqüentemente alegado que 
não comporta conceder reajuste ao servidor porque 
o Orçamento está muito comprometido. No entanto, 
o Governo não considera a elevação da receita no 
período nem a evolução histórica da folha de paga
mentos, adequadamente. 

De 1989 até 1995, o qualitativo de servidores 
ativos reduziu-se de 730 mil para menos de 570 mil, 
redução superior àquela que a Sr" Margaret That
cher gostaria de ter feito e não conseguiu. Mas aqui 
no Brasil aconteceu ess{l redução, superior à que o 
Governo Thatcher levou dez anos para implementar 
na Inglaterra. 

O gasto com pessoal sofreu pesada redução 
entre 1989 e 1992: em termos reais, em valores cor
rigidos mês a ri1ês pelo IGP-01, segundo dados ex
trafdos do SIAFI, baixou de cerca de R$38 bilhões, 
em 1990, para R$21 bilhões, em 1992. Somente em 
1995 o gasto com pessoal voltou ao patamar de 
1990 (39 bilhõeS), demonstrando que, na prática, 
não houve aumento real signfficativo da despesa 
com pessoal nesse perfodo. Para 1996, está previs
ta uma despesa de R$41 bilhões. Com o grande nú
mero de aposentadorias que vêm ocorrendo, o gasto 
tende a aumentar, caso o Governo contrate novos 
servidores para substituir os que deixaram o serviço 
ativo. Ao mesmo tempo, o Governo gastou, de janei
ro a maio deste ano, R$1 ,067 bilhão com contrata
ção de consultarias, serviços de terceiros, locação 
de mão-de-obra, contratos temporários, destinados 
a suprir necessidades regulares da Administração 

Pública, gastando mais do que gastaria com a con
tratação de servidores efetivos. Essa quantia seria· 
suficiente para contratar 114 mil novos servidores 
com Salário médio de R$1.400, que é o mais alto do 
PCC. 

V. Ex" tem conhecimento de quantas peseoas 
o Governo Federal contrata por meio desses instru
mentos? O MARE vem acompanhando o cumprimE>n
to da Lei n• 8.745, que determina que todas as contra
tações temporárias sejam submetidas ao seu contro
le? Que medidas pretende adotar para evitar que pros
siga essa ·~erceirização" no serviço público e para as
segurar a justiça salarial, assegurar aquilo que V. Ex" 
aqui elogiou no seu intróito, o concurso público estabe
lecido na Constituição de 1988, profissionalização e 
dignidade ao servidor e, ao mesmo tempo, a necessá
ria racionalidade com gastos de pessoal? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Sr. Minis
tro, V. Ex" dispõe de dois minutos. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA
Em relação à primeira questão, acho que já a res
pondi à Senadora Júnia Marise: V. Ex" propõe a in
dexação de salários, que é um desastre do ponto de 
vista da economia nacional e não resolve o·proble
ma dos desequillbrios profundos a que me referi. 

Quanto ao problema da contratação de funcio
nários temporários, o Ministério vem controlando 
isso normalmente, rigorosamente. 

Outro problema é o da terceirização, que é 
algo diferente. No Brasil inteiro, não apenas. no âm
bito. do Governo Federal, mas nos Governos Esta
duais e Municipais, há um amplo aumento do pro
cesso de terceitização. E por quê, Senador? Porque 
é muito caro contratar funcionários públicos que têm 
vantagens absurdas, como aposentadorias extrema
mente precoces e estabilidade rígida e total, como 
têm hoje. Quer dizer, essas duas coisas encarecem 
profundamente a contratação, não permitindo a co
brança de trabalho. O resultado é que, universal
mente, em todos os Estados, em todos os Municf
pios, e no Governo Federal a contratação de tercei
ros é normal. 

Agora, ar vem a idéia implfcita em sua pergun
ta: de que isso é um mal. Agora, pense um pouco, 
Senador Suplicy, essa é uma visão - desculpe-me -
que faz parte da tradição burocrática. É a idéia de 
que os funcionários públicos e também certas enti
dades que servem ao Estado, como as universida
des, as escolas, os museus, têm o monopólio do 
serviço do Estado. 

Por que o Estado não tem condições de com
prar os serviços, de fazer os contratos - que podem 
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ser de médio prazo - com as entidades que melhor 
lhe serve? Não é mais razoável isso? 

Como partimos do pressuposto burocrático de 
que o administrador público é corrupto por natureza, 
de que o político é corrupto por natureza, e de que 
todas as ações que devem ser desenvolvidas têm 
de ser reguladas por lei, contratamos funcionários 
públicos com todas essas regras e não temos ne
nhuma decisão. Isso é uma desgraça para o País, é 
um tipo de administração absolutamente superado. 

Te mos de ter mais confiança e tomar decisões 
mais claras a respeito do interesse público. Nesse 
caso, a terceirização será uma forma adequada de 
se fazer isso, se for bem administrada; se for mal 
administrada, será um desastre também. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, Sr. Ministro, 
creio que seu diagnóstico é perfeito a respeito da 
existência de três fases da administração no Brasil: 
a administração patrimonialista, herança do colonia
lismo ibérico, na verdade, um embrião de Adminis
tração Pública; a administração que V. Ex' chama 
de weberiana, tal como Max Weber a descreveu no 
seu estudo sobre a estrutura burocrática, e finalmen
te a fase atual, que nem sei o que é - uma adminis
tração semicaótica. 

O Governo propõe outra fase, que seria a de 
administração pública gerencial, e traz a parte das 
atividades que não sejam tipicamente de Estado, 
não é isso? 

Ministro Bresser, o· Brasil já teve uma das me
lhores burocracias da América do Sul, pelo menos 
quanto ao serviço público federal. Lembro-me de 
que, quando mutto jovem, era símbolo de status ser 
funcionário federal. Era uma burocracia muito bem 
selecionada pelo DASP, em concursos serifssimos. 
Havia uma ascensão funcional escalonada e regula
mentada rigidamente por lei, e quem conseguia che
gar ao topo da carreira era um funcionário realmente 
de excelente qualif.citção. Era uma administração 
que no âmbito fedeial funCionava. 

Essa administração foi destroçada, Ministro, in
clusive pelo regime de CLT, pela efetivação de inte
rinos etc. 

Então, a pergunta que faço a V. Ex' é: por que 
uma burocracia weberiana no Brasil seria incompatí
vel com o Estado moderno? O Estado moderno é 
um Estado enxuto, que trata mais de regulamenta
ção e fiscalização, sendo a parte de prestação de 
serviços, como V. Ex' reconhece, feita por intermé-

dio de organizações públicas não-estatais; por que 
essa burocracia weberiana não poderia ser recom
posta, por ser incompatível com o Estado moderno? 
Desculpe-me, mas ainda não consegui compreen
der. 

Vou fazer-lhe duas perguntas apenas, mas 
gostaria de fazer-lhes umas 50. 

Quanto ao inst~uto da estabilidade, V. Ex' pre
coniza a sua quebra no plano federal apenas por in
suficiência de desempenho. Gostaria de manifestar 
duas restriç!)es ou preocupações. 

Em primeiro lugar, V. Ex' sabe que, no plano 
prático, na vida real, é muito difícil avaliar, aferir de
sempenho sem grande dose de subjetividade. Não 
vejo como critéri>Js estritamente objetivos possam 
aferir isso. · 

Em segundo lugar, mesmo que no plano fede
ral isso funcionasse, V. Ex' há de convir que há uma 
distância brutal no Brasil entre o país legal e o país 
real. V. Ex' não pensa que, nos grotões da Repúbli
ca, a queda da estabilidade deixaria milhares de fun
cionários, em muitos Estados e, principalmente, em 
muitos Municípios, à mercê da sanha de prefeitos e 
de governadores inresponsáveis? 

São essas as duas perguntas que gostaria de 
fazer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Sr. Ministro. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Senador, mutto obrigado pelas suas perguntas. 

Quanto à primeira pergunta, é importante que 
V. Ex' compreenda a lógica do que está sendo pro
posto. V. Ex' disse que o Brasil já teve uma das me
lhores burocracias da América Latina e que ela foi 
destroçada. Estou de pleno acordo com V. Ex'. 

Disse rapidamente em minha exposição, está 
escrito aqui no Plano Diretor, que nos anos 60 foram 
abandonadas as carreiras exclusivas de Estado, do 
núcleo estratégico do Estado. Isso foi um desastre. 
Pretendeu-se substituí-las por funcionários de em
presas estatais. V. Ex', então, perguntou se urna bu
rocracia weberiana, que podia ser recomposta, não 
seria compatível com o Estado moderno. Veja, Se
nador: além do que está sendo proposto no Plano 
Diretor. .• Costumo dizer que esse Plano Diretor não 
é simplesmente um programa de descentralização. 
Alguém veio dizer-me quénos anos 30 foi feito um 
processo de centralização; nos anos 60, com o De
creto-Lei 200, foi feito um processo de descentraliza. 
ção; nos anos 80, foi feito um w-ocesso de recentrali
zação burocrática com a Constttuição de 1988; e 
agora propõe-se um processo de descentralização 
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com o Plano Diretor da Reforma do Estado. Mas não 
é bem assim, porque o que estou propondo são dois 
movimentos ao mesmo tempo: um movimento de 
descentralização por interméGio das agências exe
cutivas e organizações sociais e um movimento de 
centralização por intermédio do fortalecimento do 
núcleo estratégico do Estado, por meio da recompo
sição dessa alta burocracia, que deve ser bem paga, 
bem treinada e admitida por concursos públicos. 

Não estou apenas propondo, Senador; isso já 
está sendo posto em prática. Quer dizer, mediante 
portarias, estamos fazendo concursos. Em dezem
bro do ano passado fizemos o primeiro concurso e 
previmos, em portaria - repito-, concursós até 1999, 
ano seguinte ao ténnino do Governo Fernando Hen
rique Cardoso. São concursos para as principais 
carreiras exclusivas de Estado, com uma programa
ção na qual vamos, aos poucos, caminhando para 
uma fórmula. Inicialmente, tem-se de recompor, de 
contra!ar mais pessoas, mas há uma fórmula: divide
se o número de servidores necessários àquela carreira 
por 30 - número de anos que foca o servidor, em mé
dia, no serviço público - e encontra-se o número de 
servidores que devem ser admitidos por concurso to
dos os anos. Em vez de fazer um concurso hoje e ou
tro daqui a cinco ou dez anos, essa portaria previu 
concurso todos os anos. E estão sendo realizados. O 
segundo concurso acontecerá em agosto. 

Isso é muito importante. V. Ex" tem toda razão: 
ao mesmo tempo em que se descentraliza e se ado
Iam formas gerenciais de cobrar resultados, é preci
so uma burocracia muito competente, quer dizer, 
uma alta Administração "Pública, competente e bem 
paga que execute essa tarefa. 

Espero ter deixado claro esse ponto. 
Segundo ponto: a. estabilidade. V. Ex" se preo

cupa com os grotões. Não podemos nivelar por bai
xo. Temos de nos preocupar, evidentemente, com 
os problemas de perseguição nos municípios, mas 
temos de acreditar que existe o Poder Judiciário. Na 
demissão por inSufiCiência de desempenho está ab
solu!amente clatõ que o funcionário tem lodo o direi
to a recorrer à Justiça, onde terá amplo direito de 
defesa e será reintegrado, se não for demonstrada 
sua insuficiência de desempenho. 

A idéia fundamental, no entanto, é a de que 
haja gradação, que não seja preciso demonstrar fal
ta grave, porque demonstrar e provar falta grave é 
quase impossível. No setor privado, demonstrar falta 
grave é dificmmo, mas demitir por insuficiência de 
desempenho é fácil. É mais razoável. É necessário 
que se laça isso e, no caso, pagando indenização. 

O juiz poderá fazer uma gradação entre um 
caso e outro. Por exemplo, se houver falta grave, a 
pessoa sairá sem nenhum direito; se a falta for me
nos grave, mas houver falta, segundo essa fónnula, 
poder-se-á cobrar trabalho dos funcionários. 

Não creio que isso resulte em perseguição po
lítica, a não ser que partamos do pressuposto de 
que também a Justiça é corrupta ou falsa. Portanto, 
penso que esse modelo é perfeitamente compatível 
com o Estado modema em gue haja Justiça. 

Muito obrigado. 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Talvez, depois 

de longa discussão, acabasse verificando que há 
mais concordância do que discordância entre mim e 
V. Ex", mas seria uma discussão muito longa, e não 
disponho de tempo. 

Muito obrigado, Sr. Ministro. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 

palavra o Senador José Fogaça 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Ilustre 

Ministro Bresser Pereira, sabemos que um dos gra
ves problemas da Administração Pública é adificul
dade da alocação de pessoal naquela área 011 setor, 
onde o funcionário possa efetivamente prestar servi
ços, ou deslocar o funcionário de selares inchados, 
onde ele é inevitavelmente ineficiente, por mais 
prestimoso, operativo, dotado até de espírito de co
laboração; mas, justamente pelo inchaço, pelo ex
cesso de funcionários, ele se torna ineficiente, im
produtivo. 

caracteristicamente, há no setor público áreas 
onde, ao contrário, há escassez de funcionários, há 
até sobrecarga para alguns que exercem essas funçõ
es, geralmente porque é diffcil abrir concurso, lazer 
contratações, o que signifiCa ~nerar uma máquina pú
blica que já está extremamen:o C' 'as!ada e pesada 

Pergunto a V. Ex" se, na retonna administrati
va, se tenta cuidar dessa questão da utilização ade
quada e otimizada do funcionário, do contingente de 
funcionários que estão af contratados ou com estabi· 
lidada e que poderiam pennanecer, não ser demiti
dos, mas que a rigidez da legislação aluai impede 
que isso seja feito. Parece-me que há má vontade 
para modificar isso, justamente porque onde há ex
cesso também há comodismo, e onde há escassez, 
muitas vezes, não há o desejo ou a intenção de mo
dificar a situação, porque também se modificam rela
ções de poder. Essa é uma pergunta que faço a 
V.Ex", porque creio ser essa uma das questões no
dais da refonna administrativa de que o País est<' 
precisando. 



600 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho !996 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Sr. Ministro. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Senador, esse ponto é realmente importante. Na re
forma administrativa, existe um dispositivo - infeliz
mente eu não frouxe aqui a proposta de emenda -
que procura flexibilizar um pouco as restrições de 
caráter legal à mudança de funcionários, à redistri
buição de funcionários. Existe um princípio de des
vio de função que acaba Criando problemas muito di
fíceis no processo de redistribuição. Quando che
guei ao Ministério, apresentaram-me um quadro so
bre essas dificuldades de ordem legal, e a impres
são que tenho hoje é que essas dificuldades são 
menos graves do que me diziam. Hoje, por exemplo, 
passei boa parte da manhã no comitê da Reforma 
do Estado, um oomitê formado por secretários exe
cutivos e attos funcionários de vários ministérios que 
cuidam da refonma, estudando como promover um 
processo de redistribuição de funcionários entre os 
setores onde há falta ou excesso. Embora as restri
ções legais sejam reais, creio que as restrições ad
ministrativas, ou seja. a recusa dos setores que têm 
excesso de pessoal em admitir que têm tal excesso 
e como descobri-lo é mais difícil que as restrições le
gais. Há um dispositivo na reforma nesse sentido, 
sem dúvida. 

O SR. JOSÉ- FOGAÇA- Por outro lado, Sr. Mi
nistro, parece-me que, no bojo conceituai da reforma· 
que V. Ex• propõe, há uma tentativa ou urriá proposi
ção de diferenciar o que seriam propriamente agen
tes do Estado e o funcionário público ou o servidor 
público propriamente diio. Essa distinção é impor
tante para a refonma administrativa? Ela tem alguma 
conseqüência prática? Que tipo de conseqüência e 
qual a importância disso no bójo da reforma adminis
trativa? 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Senador, a nossa proposta é termos o servidor pú
blico, stricto sensu; de um lado, e o empregado pú
blico. O empregado público, que não precisa ser ri
gorosamente CLT, vai ser sempre um pouco diferen
te da CL T, mas nãó1em todos os direitos e caracte
rísticas do funcionário estatutário. Ele se aproxima e 
pode ser equiparadO, em termos de mercado, com 
funções correspondentes no mercado de trabalho 
privado. · 

Tomemos, como exemplo, a administração de 
uma universidade. Se ela tem seus próprios funcio
nários estatutários é um desastre. Não há nenhuma 
r~zão para Ter funcionário estatutário numa universi
dade. O professor pode ter estabilidade tenure 

como os americanos. Nos Estados Unidos, depois 
de cinco, seis anos, se ele é oonfirrnado no cargo, 
ele passa a ter tenure, uma estabilidade que lhe é 
garantida pela universidade. Mas nenhum professor 
ou pessoa que trabalha numa universidade america
na é funcionário público. Os americanos dizem que 
lá existem universidades estaduais, como a Univer
sidade de Michigan e a Universidade da.Califómia, e 
universidades privadas, como Harvard, Chicago ou 
Princeton. Na verdade, todas essas universidades 
são públicas não-estatais. 

Nas universidades estaduais, como a Universi
dade de Michigan, em que estudei, ou como a Uni
versidade da Califórnia, em que meu genro estuda, 
não há funcionário público. Trata-se de universida
des autónomas, que dispõem de funcionários exala
mente como o setor privado. Isso é muito mais lógi
co, muito mais flexível. 

Na Alemanha, ocorre a mesma coisa. Há dois 
tipos de funcionários: os que têm as funções exclusi
vas de Estado, que pertencem à alta burocracia, a 
que me referia na resposta ao Senador Jefferson 
Péres, e os que são empregados públicos e não ser
vidores de carreiras exclusivas de Estado. É njj.lito 
importante separar uma coisa da outra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, indago 
a V. Ex" se ainda posso formular mais uma pergun
ta. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Infeliz
mente, V. Ex" já usou de réplica, e o Sr. Ministro, de 
tréplica. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 

Eminente Ministro Bresser Pereira, quero me 
valer do trabalho de V. Ex", que, com a gentileza de. 
sempre, fez chegar às mãos dos Srs. Senadores; 
provavelmente, farei apenas duas perguntas. 

No trabalho de V. Ex", sob o título "Crise e Re
forma•, V. Ex", a certa altura, diz: "A crise da admi
nistração pública burocrática começou ainda no regi
me militar, não apenas porque não foi capaz de ex
tirpar o patrimonialismo que sempre a vitimou, mas 
também porque esse regime ( ... ) preferiu o caminho 
mais curto do recrutamento de administradores atra
vés das empresas estatais." 

..... Diz V. Ex" ainda: "Esta ;stratégia oportunista 
do regime militar ( ... ) inviabilizou a construção no 
país de uma burocracia civil forte ( ... ). A crise agra-
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vou-se, entretanto, a partir da Constituição de 1988." 
Portanto, V. Ex" faz um paralelo entre um documen
to altamente democrático e o regime militar. 

E mais adiante, quando fala no problema da 
baixa remuneração, diz V. Ex• que "para fugir a essa 
sttuação, dois tipos de estratégia foram adotados: o 
Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Le
gislativo, tomados fortemente autónomos do ponto 
de vista administrativo a partir de 1988, trataram de 
aumentar, por conta própria, independentemente do 
Poder Executivo, sua remuneração'. 

Mais adiante, diz: "A Constituição de 1988 pro
curou enfrentar o problema através de um "teta de 
salários• para cada um dos Poderes, corresponden
te à maior remuneração em cada um dos Poderes 
(Ministros de Estado, Deputados Federais e Sena
dores e Ministros do Supremo Tribunal Federal), 
mas interpretações judiciais permitiram que esse 
teta fosse contornado. • 

Primeira pergunta. V. Ex" acha que é possível 
afastar o Poder Judiciário das suas manifestações 
de interpretação? De que fonma? 

Segunda pergunta. Ainda baseado, Ministro 
Bresser, no seu trabalho, 'A Refonma Constitucional' 
- é este o título : "A reforma mais importante, porque 
dela depende a maioria das outras, é naturalmente a 
consmucional'. E diz V. Ex': ·o sistema atual é rígi
do , todos os funcionários têm estabilidade, a qual 
só pode ser rompida através de um processo admi
nistrativo em que se prove falta grave•. E acrescen
ta: 'na verdade, alguém só é demitido se furtou, se 
ofendeu grave e publicamente, ou se abandonou o 
emprego". Permita que eu discorde de V. Ex" porque 
a demissão pode ocorrer também por peculato, por 
apropriação indébita, por roubo, por conduta incom
patível, que é o espírito do§ 1° do art 41 da Consti
tuição; mas isso seria uma filigrana, e eu quero me 
deter em dois pontos que considero fundamentais 
nessa exposição quanto à estabilidade. 

São criadas duas novas causas para a demis
são, além da f~Ja grave: a demissão•por insuficiên
cia de desempenho e a exoneração por excesso de 
quadros. Diz V. Ex': 'quando houver a exoneração 
por insuficiência de desempenho, o funcionário terá 
direito a uma pequena indenização' e que esta de
missão será feita caso a caso. 

Rco pensando, eminente Ministro Bresser Pe
reira, que se houver uma demissão para limpeza 
dos quadros públicos de 30 mil funcionários, como 
seriam as 30 mil demissões caso a caso? Esse é um 
ponto que eu gostaria de esclarecer. 

Depois diz V. Ex": 'Já o desligamento por ex
cesso de quadros será impessoal e voltado para a 
demissão de grupos de funcionários'. 

E acrescenta: " O seJVidor só poderá ser demi
tido por insuficiência de desempenho se for submeti
do a processo de avaliação formal, e terá sempre di
reito a processo administrativo com ampla defesa'. 
Não quero nem me deter naquela circunstância em 
que o eminente Senador Jefferson Péres alertava 
com relação ao lado subjetivo. 

Mas quando V. Ex' diz: 'De acordo com a pro
posta do Governo, uma vez decidida a exoneração 
de um determinado número de servidores, os res
pectivos cargos serão automaticamente extintos', 
pergunto a V. Ex" se não há uma incoerência com o 
que diz nas linhas adiante: 'É importante, entretanto, 
observar que a estabilidade do servidor, embora fle
xibilizada, é mantida'. · · 

Portanto V. Ex' afirma que ela é mantida 'na 
medida em que o servidor só poderá ser demitido 
nos termos da lei'. E acrescenta o que disse ainda 
há pouco: 'Caso haja algum abuso, poderá ll9mpre 
ser reintegrado pela Justiça, ao contrário do que 
acontece no setor privado'. ' 

Em primeiro lugar, Ministro Bresser, devo dizer 
que esse não é um favor deste relatório. A Constitui
ção Federal diz que a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. 

O que eu gostaria de indagar de V. Ex" é de 
que modo nos posicionaremos em ro:.lação ao pro
blema do que considero a incoerência: aqueles car
gos que serão automaticamente extintos e não po
derão ser recriados dentro de quatro anos. Esta é a 

' fórmula que V. Ex' anuncia. 

Ora, extinto o cargo e reintegrado por efetto de 
sentença judicial, o servidor ficará em disponibilida
de remunerada, confomne estabelece o texto consti
tucional. Se não for devidamente feita - chamo a 
atenção de V. Ex' - uma emenda constttucional para 
tomar essa parte sem efeito, teremos o mesmo pro
blema da medida provisória, que era um instituto 
para o sistema parlamentarista de governo e que 
acabou ficando para o sistema presidencialista. 

São essas as indagações que tinha a fazer a 
v. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Sr. Ministro. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Senador Bernardo Cabral, muito obrigado pelas 
suas perguntas. 
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Na primeira referência, digo que o regime mili
tar cometeu alguns erros graves em matéria de re
forma da Administração, especialmente por não 
manter as carreiras exclusivas de Estado. Em segui
da, fiz referência à Constituição de 1988, que come
teu um erro ao conlrário, que foi o de burocratizar 
demais. Essa é só uma informação. 

Entendi que a primeira pergunta se refere ao 
problema do teta, o aspecto central com que V. Ex' 
está preocupado. V. Ex" me pergunta com base no 
comentário que fiz de que a Constituição de 1988 
definiu isso, até com bastante clareza; a meu ver, 
fez um esforço muito grande para estabelecer um 
teta claro e preciso para a remuneração dos servidO
res. 

No entanto, temos servidores ganhando R$30 
mil. Ainda ontem, tive notícias de que issi> 'está ocor-· 
rendo em um Estado- não no Governo Federal, gra-· 
ças a Deus -, e não se consegue segurá-los. Por 
quê? Porque estabeleceu-se a possibilidade do teta 
no art. 37, XII, da Constituição. Mas, no art. 39, creio 
que no § 2", estabeleceu-se a lsonomia •e, a partir· 
desta, o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
foi o de que o teta estabelecido no incisd XII referia
se apenas ao salário das gratificações básicas e não 
às vantagens pessoais. 

Em termos de vantagens'pessoais,' existe uma 
quantidade enorme e ó teta foi completainente rom
pido. Agora, há uma tentativa por parte do Governo do 
Ceará, que ainda está para ser julgada neSses próxi
mos dias, no Supremo Tribunal Federal, de rever essa· 
interpretação, entendendo que a única vantagem pes
soal que poderia sair do teta seria o anuênlo até 35% .. 
Se aquela entidade resolver atender à démanda do 
Estado do Ceará, que põe fim ·aos "marajás' de R$30 
mil, talvez a Constituição de 1988 resolva o problema 
do teta. Se o pleito não for atendido, será preciso mo
dificá-la para que possamos observar o espfrito abso
lutamente correto da Constituição de 1988. 

A segunda pergunta é sobra a estabilidade. 
É muito importáÍlte V. Ex" entender a dHerença 

entre a insuficiência-de desempenho e a demissão 
por excesso de quadros. A insuficiência de desem
penho é caso a caso, baseado em um sistema for
mal de avaliação de mérito; a pessoa tem que ser 
avaliada especificamente. Há um elemento subjeti
vo, como disse o Senador Jefferson Péres. C.relo 
que ocorrerão apenas nos casos limites de Insufi
ciência-desempenho, em que apenas serão demiti
dos os 1 O% de funcionários que não se adequaram. 
Será feito um trabalho individualizado, quando se 
dará ampla defesa etc. 

Outro é o caso da demissão por excesso .de 
quadro. Nesse, poder-se-á demitir em ·blóco. Por 
quê? Se eu estiver com 80% de despesa de pes
soal, precisando reduzi-la, no mínimo, para 60% -
número demasiado, muitas vezes, mas é o máximo 
permitido pela Constituição - poderei ·fazer· uso do 
excesso de quadres. :são duas as alternativas: ou 
fazemos uso desté, ou se segura o salário i:los servi
dores até que baixe·a termos reais- o que sena uma 
violência. Inclusive, os· jornais disseràm que eu ten
cionaVa congelar o salário dós ·servidores.· Nunca fa
lei nisso! O que diz a Constituição, aprovada pelos 
senhores· em lei complementar, é que, enquanto não 
for cumprido esse objetivo de 60%,. nenHum órgão 
da Federação poderá dar aumento ou reajuste de 
salários aos servidores. Assim, será muito melhor fa
zer à demiSSão, 5eguindo critérios óbjetivos: 

Há o costume i:le dar o gabarito àà~ amigos e 
garànti-los nas vagas das pessoas que foram demiti
das. No caso em que .houver demissão por excesso 
de quadro,. extinguir~se-á, automaticamente, esse 
quadro J)or quatro anos. É importante separar uma 
coisa da outra. · · · · 

Finalniénte, v. Ex" questionâ se não há uma 
incoerêncià entre' essa· 'extinção' e ó que afirmo 
quanto à. estabilidade ser basicamente mantida 

Düerentemente do que ocorre no selar público, 
quandÓ uma. einpresa. privada deni~à • um funcioná~ 
rio, esse receberá as inden.izações a que tenha direi
to, mas, em hipótese alguma, terá direito à reintegra~ 
ção. No caso do Govefl:lo Federal; estamos manten~ 
do a Idéia de a pess""- .<:!emitida contra a lei tenha di- . 
reito a ser reintegrada. E V. Ex" tem toda razão ao 
dizer que. não é nossa emenda· que· garante iss_q, 
mas a Constituição de 1988, e nós n~o estamos pro: · 
pondo mudança nem creditamos ser razoável propor 
a mudança disso. Por isso digo que se flexibilizà · 
mas não se acaba com a estabilidade. Só não há 
estabilidade no setor privado. · 

O SR. BERNARDO CABRAL- Não quero ta-:.· 
zer exatamente uma réplica, mas um escfarecimerr· · 
to. Não poderia haver estabilidade no sistema priva~· 
do. No setor público, o funcionário é contratado 1'1'1& · 
diante concurso público, onde, evidentemente, a exi
gência é maior. 

Ficou pendente de . esclarecimento, Ministro 
Bresser Pereira, a afirmação de V. Ex" de que esses 
cargos automaticamente extintos não poderão ser 
recriados antes de quatro anos. Ora, isso indica que, 
a partir do quinto ano, ele ~erão ser recriados: 
Mais adiante, num outro Governo ou naquele que for 
reeleito, haveria a possibilidade de esses cargos se-, · 
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rem recriados. Por que não se estabelece que esses 
cargos serão extintos e ponto, sem dar a possibilida
de da recriação? É a pergunta que eu gostaria de fa
zer além de parabenizá-lo pela presença neste ple
nário. 

O Sfl •. LUJZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Muito obrigado, Senador. A Idéia, Senador, é de que 
a administração é dinâmica. Poderá, .portanto, haver 
fatos novos, como o crescimento. do serviÇl), por 
exemplo, que, alguns anos depols, justifiquem a re
criação de cargos para aquele determinado setor. O 
perfodo de quatro anos pareceu-nos suficiente, para 
que não houvesse motivação por parte do adminis
trador público,.do chefe do governo federal, estadual 
ou municipal de promover demissões por motivos 
polfticos. Essa foi uma preocupação muito importan
te. Tanto o Lfder do PMDB quanto o Lfder do PFL, 
com quem conversei e discuti esses assuntos na 
ocasião, acharam-na fundamental. E pareceu-me, 
realmente, uma boa idéia. . . : . 

O SR. BERNARDO CABRAL - Esicit.i sàtisfei~ 
to, Sr. Presidente, até porque a estabilidade conti
nua, ainda que flexibilizada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~Antes de 
conceder a palavra ao Sr. Laura Campos, próximo 
Senador inscrito, consultaria se o Sr. Ministro gosta
ria de assentar-se à mesa, como tem sido· a praxe 
adotada com a presença de outros Ministros de Es-
tado nesta Casa. · 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Agradeceria muito. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF) - Exm• Sr. 
Ministro Bresser Pereira, vejo com satisfação V. Ex' 
responder com tranqüilidade e firmeza a todas as 
perguntas. 

Realmente, V. Ex" sabe que tudo muda. Há, de 
acordo com algumas pessoas, um programa para 
ganhar eleições . e um programa para executar no 
Governo. O prog@ma para ganhar eleições não fala 
em 80 mil demiSsões. Mas no do Governo pode-se 
falar, adotando uma nova terminologia, o downsl
zlng, a eficiência, a reengenharia e outras terminolo
gias neoliberais, modernas, sobre essas medidas 
que, independentemente de suas capas verbais, 
exercem na prática o mesmo efeHo maléfico. 

Eu gostaria que V. Ex' me esclarecesse em 
qual pafs - V. Ex'- se referiu a três - a aplicação do 
enxugamento, das demissões em massa, conseguiu 
fazer com que os problemas principais da nossa 
época fossem resolvidos. O desemprego na lnglater-

ra? Os 22% de desemprego na Espanha? Os 12% 
de desemprego na França? O desemprega causado 
agora não mais pelo Estado reempregador keyne
siano que V. Ex" conhece e criticou tão bem no pas
sado. Agora não sei mais, mas até 1986 V. Ex'- se 
dizia um marxista adepto do método de Marx e de 
sua terminologia. Naquele tempo V. ex• dizia isso e, 
obviamente, naquele tempo, o senhor devia perce
ber que o capitalismo se salvou mediante justamen· 
te esse enxugamento, reabsorvendo os 25% de. 
mão-de-obra desempregada nos Estados Unidos em 
1935. Na Alemanha de Hitler, fez-se a mesma coisa 
com mais eficiência ainda, chegando em 1937 com 
o pleno emprego de Hifler. 

Agora temos a seguinte pergunta: nessa revis
ta que se chama Esquerda 21, V. Ex'- afirma que 
nos encontramos no càos. No entanto, .aqui V. Ex" 
tem todas as certezas,· · 

Também o Presidente da República, Sua Exce
lência o Se(lhor Fernando Henrique Cardoso, decla· 
ra na página 42 da mesma revista: •Este· Estado 
hoje é o caos. • De modo que, então, deve haver 
óculos especiais para se enxergar com tanta clareza 
através do caos. · . ~\ 

Gostaria de saber de V. Ex" se os 6%. do PIB· 
que o Brasil gasta para pagar regiamente seus fun
cionários públicos poderiam ser reduzidos a ponto 
de combatermos, com eficiência, a inflação no Pa(s 
e de alcançarmos uma sobrevida para a estabilida
de. Essa importância é realmente significativa para 
que esses objetivos sejam alcançados? 

V. Ex'-·sabe que, nos Estados Unidos, o déficit 
orçamentário chegou a 40% do PIB em alguns anos 
e hoje continua elevadíssimo, fazendo com que a df
vida pública alcance US$5,9 trllhões, enquanto nós 
estamos enxugando, demitindo, contrlbuindo para 
que os 830 .milhões de desempregados no mundo 

· sejam alimentados por essa reengenharia adminis
trativa. 

V. Ex" fala também que os funcionários públi
cos não podem ter aquilo que a inflação subtraiu em 
tennos de vencimentos, porque, se tivessem, seria 
um perigo para o retomo da inflação e para que o 
déficit orçamentário - o agora sagrado déficit orça
mentário - não fosse agravado. 

Mas o Governo adota indexadores para sua re
ceHa. O Governo cria fundos sociais de emergência. 
O Gavemo cria CPMFs. O Governo cria fórmulas de 
aumentar as suas receitas, esquecendo-se de au
mentar os vencimentos dos funcionários públicos. 

V. Ex" afirma, num momento, que a estabiliza
ção é essencial, que seria uma das condições webe-
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rianas para que a administração racional fosse ado
tada. No momento seguinte, afirma que essa estabi
lização deve inexistir sempre que, por algum critério 
subjetivo, não esclarecido, não explícito, o Governo 
considere que exista necessidade de reduzir-se o 
número de funcionários públicos. 

Collor considerou que era necessário demitir 
160 mil excedentes. Agora, talvez uma imprensa ca
luniosa atribui a V. Ex" esse propósito, que pode não 
ser mantido devido à proximidade das eleições ou a 
algum outro motivo que eu não conheça, mas que 
agora talvez V. Ex" também tenha a respeito disso 
mudado de intenções. Mas é certo que a imprensa 
noticiou a demissão de 80 mil funcionários, assim 
como a FEBRABAN anunciou que era preciso demi
tir 180 mil bancários. 

São essas as perguntas.que faço, a V. Ex• a 
respeito da indexação das receitas públicas e da 
criação de novos impostos, de um lado, e, de outro, 
da contenção de despesa e impossibilidade de reco- . 
nhecimento de que existe uma defasagem salarial e 
de vencimentos que deve ser sanada. 

Além disso, que segurança V. Ex" tem de que 
o capitalismo realmente poderá sobreviver com essa 
queda da demanda efetiva, cóm essa falta de estí- · 
mulas e incentivos para manter. a taxa média de lu
cro, com todo esse enxugamento do aparelho de Es-. 
lado ao qual V. Ex" agora se mostra especialmente 
favorável? 

Penso que, para a sobrevida do capitalismo, só 
há uma solução: aquela adotada nos anos 30, que 
deve ser mantida enquanto o capitalismo não tiver 
esgotado todas as suas potencialidades.-·· 

Essa a minha modesta opinião, e' gostaria de 
owir os esclarecimentos de V. Ex•. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA • 
Senador Laura Campos, em relação ao problema da 
indexação, já respondi a dois Senadores e não te
nho muito mais a acrescentar. No entanto, V. 
Ex" questiona se reduzinnos os 6% do PIB, gastos 
com o pagamento de servidores públicos, resolvere
mos o problema d;{lnifação brasileira. · 

Em primeiro lugar, o problema da inflação bra
sileira, neste momento, está resolvido. Temos, é cla
ro, de manter esta situação. 

Em segundo lugar, quando defendo a necessi
dade de se cobrar mais trabalho dos funcionários 
públioos e de se demitir quando houver excesso de 
quadros, claro e definido, e não puder haver reapro
veitamento de funcionários em outros selares devido 
a esse acúmulo generalizado, faço-r or uma ques-

tão de justiça social. Para mim, não é argumento 
fundamental a idéia de combater a inflação. 

Sabemos que os contribuintes que pagam mais 
em proporção à sua renda são os mais pobres. Há 
pesquisas que revelam com clareza que ·o sistema 
tributário brasileiro é, infelizmente, bastante impreci
so, dada a preva,lência dos impostos indiretos, que 
estão incluídos nos bens de consumo mais básicos. 
Isso faz.com que a população mais pobre pague im
postos maiores em relação à renda do que a ·popula
ção mais rica. Não admito que essa população que 
paga impostos altos os pague para serem gastos, 
desperdiçados em funcionários que não trabalham, 
que são excedentes ou que não querem.trabalhar. 

Antes. disso, entretanto, gostaria de dizer que 
V. Ex" perten.ce a um partido de. esque~a .. A esquer
da está em crise desde os. anos 70, mas especial
mente. desde os anos 80, .no mundo .inteiro, funda
m.e.ntalmente porque· se deixpu con(und.ir ·com a bu
rocracia. Quer dizer, no meu entendimento, esquer
da é aquele que luta pela justiça social, é quem está 
disposto a arriscar um pouco a ordem em nome da 
Justiça, enquanto que direita é quem garante á or-
dem em relação à Justiça. c 

São dois objetivos fundamentais:· a andem e a 
Justiça. E essa dialética entre a ordem e a Justiça é 
que faz. a vida ser importante entre a esquerda e a 
direita. Infelizmente, ap invés de a esquerda preocu
par-se com a Justiça, identificou-se com a burocra-. 
cia. Isso foi levado ao paroxismo, no caso da União 
Soviética. Ainda vemos aqui, no Brasil, resquícios de 
uma identificação da esquerda com a burocracia, o 
que é trágico e leva a esquerda ao .caos. 

A outra pergunta é sobre o problema macroe
conõmico. V. Ex" entende que as soluções para ()S 
problemas do capitalismo são as apresentadas por .. 
Keynes nos anos 30, de manutenção da demanda . 
efetiva. Não estou de acordo com isso, Sr. Senador. 
Para mim, essas propostas estão superadas. Hoje, o 
problema fundamental não é a crise de mercado, ex·, 
pressa na insuficiência de demanda que havia nos 
anos 30, mas é a crise do Estado, expressa no déj;: . 
cit público, na superação das formas de intervenção· 
do Estado na economia. Para isso, é preciso refor' 
mar e reconstruir o Estado. · · 

Muito abrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • V. Ex" 

dispõe de dois minutos para réplica. 
O SR. LAURO CAMPOS- Pois não, Sr. Presi

dente. Eu gostaria de dizer cwe o Professor Edmar 
Bacha, no prefácio de um livro meu, ressaltou que 
eu, 17 anos antes de Hicks, havia afirmado a crise 
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desse keynesianismo. Então, isso para mim é de 30 
anos atrás, eu sabia que ele ia entrar nessa crise. 
Contudo, o que perguntei a V. Ex" foi onde e como 
as alternativas a esse capitalismo keynesiano per
verso e falido existem, onde ele foi aplicado e onde 
ele existe. Foi isso que eu havia perguntado. De 
modo que, devido às múltiplas perguntas, é natural 
que V. Ex• tenha-se confundido em relação àquilo 
que eu queria saber de V. Ex". Mas não faltará opor
tunidade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra à Senadora Marluce Pinto. 
A SR• MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, Sr. 

Ministro, S,.s e Srs. Senadores, a explanação de V. 
Ex", Sr. Ministro, deixa bem claro que essa reforma 
visa, dentre outrOs pontos, ao enxugamento da má
quina administrativa através da redução da folha de 
pessoal. Com os dados de que, anualmente, apo
sentam-se uma média de 30 mil servidores federais 
e considerando que essas vagas não estão sendo· 
preenchidas pelo instituto legal, que é o concurso 
público, pergunto a V. Ex" se já não se estaria pro
movendo um enxugamento natural e não traumático 
aos servidores. 

Dentro da politica da administração gerenciat, 
como está sendo enfocada a sistemática da adminis
tração dos servidores dos ex-territórios federais? AI~ 
t'lal, Sr. Ministro, devemos considerar que o expressivo 
número de servidores nos quatro ex-territórios (Acre, 
Amapá, Rondônia e Roraima) são de importância fun
damental para a sobrevivência dos novos estados. 

Os servidores dos ex-territórios somam, hoje, 
aproximadamente 36 mil. Com a reforma administra
tiva, como ficaria a situação desses servidores, con
siderando que os novos estados ainda não possuem 
estrutura nem condições de estabelecer uma auto
sustentação administrativo-financeira própria? 

· Por fim, através de um decreto presidencial, 
em 1989, foi aumentado o contingente da Polícia Mi
litar do ex-T erritóno· Federal de Roraima. Na Consti
tuição Federal de-1988, os ex-territórios foram trans
formados em esia:dos, mas só passaram mesmo a 
aluar como tal, segundo o que determina a Consti
tuição em suas Disposições Transitórias, após a 
posse do primeiro governador eleito, em 1990. En
tão, a partir de 1° de janeiro de 1991 é que esses 
dois estados foram implantados. Como ficará a si
tuação desses policiais? São 1 .280 homens que re
cebem seus salários mensalmente repassados pelos 
cofres da União, mas que continuam sem ser cadas
trados no SIAR. 

.. Há. ull) processo trqnsit!mdo no Ministério da 
Administração sem resultado posttivo para que eles 
sejam considerados funcionários dá: União. Eles cont~ 
nuam recebendo os seus salários, mas a sua sttuação 
não foi resolvida até hoje. V. Ex" poderia nos informar 
como ficará a srtuação daqueles militares? 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Senadora Marluce Pinto, quanto à questão do pro
cesso de redução do quadro de pessoal pela realiza
ção de um número menor de concursos, já informei 
aqui que foram retomados os concursos, mas em· 
número limitado. Estamos fai:erido concursos espe
cialinente para as carreiras exclusivas db. Estado, 
mas fazemos também para outros cargos: De fato, 
está havendo uma redução no quadro de pessoal 
ativo, que fof reduzido de 713 mil funcionários em 
1989 para cerca de 570 .mil hoje. Mas, imaginarmos 
resolver todos os problemas de excesso de quadro 
simplesmente pelo processo vegetativo, penso que 
não é razoável, especialmente para lugares onde há 
excessos muito grandes, que não é o ca,so da 
União, mas, sim, de alguns estados; . · 

Com relação aos funcionários que se imcon
tram à disposição dos ex, Territórios, Senado@, não 
há qualquer·alteração· importante no· estatuto. Inclu
sive, há uma disposição que especifíéa que não se 
aplicará demissão por ·excesso de quadros aos fun
cionários dos ex-Territórios. Por quê? Porque se tra
ta de um quadro em extinção; e em um quadro em · 
extinção não pode haver excesso de quadros. En
tão, já deixamos isso bem claro na Constituição, 
para que não haja dúvidas a respetto. Portanto, eles 
continuam como funcionários da União, quer dizer,. 
pagos por ela, não há modificação alguma nesse 
sentido. 

Infelizmente, não ·tenho resposta quanto à 
questão dos ·1.280 policiais federais. Não estou a 
par do caso específico, mas examinarei esse assun
to para que possa lhe dar uma resposta. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Muno obrigada. 
· O SR. PRESIDENTE (Jósé Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP) - Sr. 

Presidente, ilustríssimo Ministro Bresser Pereira, 
Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria 
de agradecer ao Sr. Ministro pelas medidas que o 
Ministério vem tomando com relação aos servidores 
dos ex-Terrttórios, no que diz respeüo ao que con
vencionamos chamar de 'Folhão', que é .o paga
mento do servidor em conta individualizada. 

Inclusive, hoje, no Amapá, há uma equipe do 
Ministério tratando desse ·assunto, que - acredito -
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irá contribuir muito para que haja a solução dos 
grandes problemas que enfrentamos neste período 
com relação à administração do quadro dos servido
res dos ex-Territórios. 

Quanto à pergunta da Senadora Marluce Pinto, 
gostaria de esclarecer que os policiais militares per
tenciam ao quadro da União. Após a promulgação 
da Constituição, com a criação dos novos estados, 
foi delimitado o prazo de 1 O anos em que eles per
maneceriam com os seus vencimentos pagos pela 
União. A partir do décimo primeiro ano, esses poli
ciais passariam a receber seus vencimentos pelo 
Estado, que os discrimina com relação aos servido
res civis, qué são do quadro da União ad eternum. 

Pelo conhecimento que tenho do parecer preli
minar do Deputado ,Moreira Franco, S. Ex" apresen
tou uma proposta que garante, com o apoio da Ban
cada dos ex-Territórios, inclusive do eminente Presi
dente José Samey, que esses policiais militares re
cebam seus vencimentos da União, embora enten
damos que não existe essa categoria no quadro da 
União. No entanto, queríamos garantir a esses poli
ciais os mesmos direitos que foram garantidos aos 
civis. Acredito que se está caminhando nesse senti
do, a não ser que o Governo coloque algum obstá
culo, porque, como já disse, o parecer do eminente 
Deputado Moreira Franco contempla esse pleito. 

Também queria dizer do nosso total apoio às 
questões da delimitação do teto salarial dos servido
res e da despesa com pessoal. Creio que essa é 
uma questão que não causa grande polêmica no 
Parlamento e na sociedade. 

Entretanto, o que· ocorre nos estados e nos 
municípios - e V. Ex" tem citado muito o exemplo 
dos estados, tem dito até que a União não está nes
sa situação - é que a maioria dos Governadores e 
Prefeitos incharam os quadros com o contrato admi
nistrativo. 

Se se forem averiguar a legalidade desses 
contratos e o ingresso desses servidores nos qua
dros, vai-se verificar. que poucos, ou pelo menos 
50% do total deles, c~tão com sua situação regulari
zada em termos de'C<lncurso público, conforme de
termina a Constituição. 

Estou solicitando um levantamento da Consul
taria do Senado nesse aspecto, para derrubar a tese 
de que são os servidores estáveis que oneram as, fo
lhas de pagamento, e que, por isso, se tem que aca
bar com a estabilidade para poder trazer a folha de 
pagamento para o nível de 60%, que é o perrMido. 
Não é esse o grande problema. O grande problema 
é o excesso de contratos administrativós que Gover-

nadares e Prefeitos decidiram fazer, e também a ter
ceirização, o contrato de prestadoras de serviços 
com grande número de pessoas, e que não mantêm 
vínculo algum com o Estado, do ponto de vista de 
contrato, seja em nível de estatutário OU' celetista. 
Então, creio que a solução seria que os Governado
res e Prefeitos se convencessem de que não é per
mitido contratar sem concurso público. 

Sr. Ministro, não vejo avanço algum ou qual
quer objetivo concreto de se extinguirem os concur
sos públicos, ou de deixar de exigi-los como critério 
para contratação. E tenho visto defesa nesse senti
do por parte do Governo: de que é necessário extin
guir o concurso com a criação desses contratos tem
porários de trabalho, ou até voltando a se contratar 
peta CL T e extinguindo o concurso como critério 
para seleção de pessoal. Creio que não é possível 
entender esse ponto como avanço na direção da 
modernidade. 

Penso que o Regime Jurfdico Único foi um 
grande avanço, uma grande conquista dentro da 
Constituição - quero esclarecer que sou servidor pú
blico, do quadro do ex-Território do Amapá, como 
médico. E vejo V. Ex" e o Governo como um fodo 
defenderem a sua extinção. Acredito que isso 'não 
contribui em nada. Esse foi um avanço que o Gover
no, infelizmente, não conseguiu implementar; ele de
monstrou fraqueza, insegurança na questão de im
plementar o que era uma decisão da Constituição. 

Concluo, Sr. Presidente, apenas questionando 
o Sr. Ministro sobre a questão do Plano de Demis
são Voluntária dos Servidores Públicos. 

V. Ex" tem conhecimento do que está sendo 
relatado sobre vários suicfdios que oconreram entre 

·os demitidos do Banco do Brasil, pelo mesmo pro
cesso? Eles pegaram o seu dinheiro, imaginando 
que poderiam montar o seu negócio, acabaram gas
tando-o todo e não tiveram outro caminho a não ser 
o do suicfdio. Há um número significativo de pes
soas que optaram por isso. 

Quanto à questão da quebra da estabilidade, 
também sou terminantemente contra Mas gostaria 
apenas de deixar registrada a minha opinião, porque 
sei que V. Ex"- já reafirmou aqui- défende a flexibili
zação do que hoje se denomina estabilidade. Sou fa
vorável à estabilidade plena, porque conheço um pou
co do que acontece no dia-a-dia da política nos -muni
cípios e nos estados. Sei que muitos governadores e 
prefettos continuarão contratando por interesse eletto
reiro e não com base em critérios administratívos. 

Era isso que eu tinha a cll5:er, Sr. Ministro Bras
ser Pereira. 
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O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA· 
Senador Sebastião Rocha, com relação aos policiais 
militares, já respondi essa indagação à Senadora 
Marluce Pinto. 

Com relação ao Regime Jurídico Único, tam
bém creio que já deixei bem clara a minha posição. 
Ele foi realmente uma desgraça para o Estado brasi
leiro em todos os seus níveis. Se tivermos a volta do 
emprego público, para muitas atividades, será uma 
grande vantagem. 

A posição que V. Ex" adota em relação ao con
trato administrativo e ao problema do Regime Jurfdi· 
co Único com relação à estabilidade revela uma po
sição doutrinária, havendo, assim, uma diferença en
tre mim e V. Ex". V. Ex" adota uma visão rigorosa 
dentro do modelo que apresentamos do plano, a sua 
perspectiva é burocrática. V. ex• acredita que será 
por meio do aprofundamento de. uma estrutura e de 
uma administração rigorosamente burocráticas do 
Estado que poderemos ter um Estado mais moder· 
no, maís eficiente, mais justo, etc. 

Penso exatamente o oposto. Às vezes é bom 
mostrar concordância plena, mas não em certos mo
mentos. É bom deixar isso claro, com o absoluto 
respeito que V. Ex" merece da minha parte, o mes
mo que espero merecer de V. Ex". 

Veja V. Ex• o caso, por exemplo, da terceiriza· 
ção, sobre a qual já respondi ao Senador Eduardo 
Suplicy. V. Ex" talou de contratos administrativos, e 
não entendi bem qual é a diferença. 

Lembro-me de que, quando era menino, viaja· 
va para Santos, com o meu pai, e acompanhava a 
construção da via Anchiéta. Quem a construfa era o 
DER, ou seja, o estado. Hoje é inimaginável pensar 
que o estado possa construir uma estrada de roda
gem, uma ponte, uma barragem ou algo desse tipo; 
isso foi terceirizado. Hoje, quando o Governo faz uma 
concessão de serviço público, está terceirizando. 

Penso que, por meio destes processos, o Esta
do está tomando-se moderno: quando tem condiçõ
es, em uma série de alividades, de comprar um ser
viço de melhorliualidade por melhor preço. 

Toda a fiiosofia da administração burocrática 
parte do princfpio - isso é fundamental • de que to
dos os administradores públicos, todos os polflicos -
governadores, prefeitos, presidentes da república, 
deputados, senadores - são bandidos, menos cada 
um de nós. E, como são todos bandidos, monta-se 
um sistema legal violento, burocrático, extremamen
te rígido para evitar essa bandidagem. Não acredito 
nisso. Não é verdade, chegamos a um estágio mais 
avançado. Temos essas questões; 5em dúvida, mas 

a forma de combater os problemas do patrimonialis
mo, do clientelismo, do fisiologismo, da corrupção 
não é aprofundando regras burocráticas que se tor
nam cada vez mais ineficientes, mas caminhando no 
sentido de uma administração mais modema e efi· 
ciente como propõe o Plano Diretor. Essa é uma po
sição da qual um dia espero convencer V. Ex•. 

Quanto ao plano de demissão voluntária, al
guns Governos estão começando a pô-lo em prática 
em seus estados. No Governo Federal, estamos es
tudando a hipótese de aplicá-lo em alguns setores. 
Sempre será algo setorial, nunca será amplo. Além 
disso, é voluntário. Temos de acreditar que as pes
soas nunca serão forçadas e, portanto, terão a liber
dadé de aceitá-lo ou não. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA· Está certo. 
Sr. Presidente, ainda disponho de dois minu-

tos? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Dispõe 

V. Ex" de dois minutos. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA· Gostaria que V. 

Ex" esclarecesse para que eu entenda bem o que 
significa o contrato administrativo que não acontece 
na União, mas que ocorre muito nos estados.e muni
cípios. É um contrato formal entre o Governo ou a 
Prefeitura e o servidor onde não há carteira assina
da nem Portaria de admissão do servidor. É um vín
culo direto entre o servidor e a administração públi· 
ca. Não é terceirização. A diferença da terceirização 
é quando se contrata uma empresa para exercer de
terminada atividade. Nesse aspecto, não há muita 
discordância da terceirização, só que este sistema, 
muitas vezes, é utilizado. Se há necessidade de mil 
vigilantes ou de mil serventes, contratam-se dois ou 
três mil, aumentando a despesa do estado ou do 
municfpio. Então, não são os servidores estáveis 
que estão acarretando a falência dos estados e dos 
municípios, que estão impedindo os governadores e 
os prefeitos de administrarem. 

Se V. ex• fizer um levantamento do número de 
pessoal contratado através desse artifício ilegal, in
constitucional, do contrato administrativo e também 
através de prestadoras de serviço, irá concluir que 
realmente não são os servidores estáveis que estão 
atrapalhando. 

O Governador Almir Gabriel demitiu no Pará 
aproximadamente 40 mil servidores; o Governador 
Mário Covas demitiu aproximadamente isso e certa
mente não eram servidores estáveis. Eram pessoas 
que estavam recebendo pelo estado, que não ti· 
nham feito concurso público, não tinham sido admiti
das segundo o que determina a Constituição e a lei. 
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Este é o ponto m discordância que tenho com 
relação à estabilidade: não é ela que causa esse es
h:angulamento das receitas estaduais. 
. . . Peço a V. Ex" :que manffeste, se possível, sua 
opinião a respeito do plano de carreira dos servido
res públicos federais. qu.e sempre foi um grande 
pleito, um grande alliSeio e que não está sendo im
plementado, havenéb uma: grande dificuldade nesse 
aspecto. · · · · · 

O SR. LUIZ CARI..OS BRESSER PEREIRA -
Senador;· em ·re1açã() ao seu conceito de contrato 
àdministrativo; ·pelõ (jJIIe aprendi, é fraude. Estou de 
pleno acordo que é :lr.wde, não há dúvida nenhuma a respeito. . . . . • 
· Em relaçãci ao problema da estabilidade, vale. 

acréseentar que; nos ex-~ei1i\órios não há demissão 
por excesso de qua~; no ·entanto, haveria - como 
ém tecto à Goveinó f'e:leràf ~ a demissão por insufi
ciê'ncia de deserriper.h:l. Essa é absolutamente fun
damental para que o trabalho em uma repartição 
seja exécutado. · Quanto · a0 ·excesso de quadro, é 
uma coisa éspeéíficapara ·eertos momentos. 

Aprovada essa forma ·de demissão, a grande· 
maioria dos'góvemadorés 'ublizar-se-iam da délilis-' 
são \loluntátia; porque ficatiam com mais força, con
forme ocorreu ·no Banco do Brasil. Lá existiam 130 
mil ·funcionários; porem,· cómo se desêjava demitir. 
15 mil, a empresa escolheu, entre os 130 mil, 50 m~ 
funcionários· considerados ·passíveis de demissão; 
pois não estavam sendo· promovidos; ·ou estavam 
parados na carreira. Outros 80 mil foram consider-a
dos importantes, coBSiderando que, entre aqueles 
50 mil, haveria a possibiHcfade de urt\íl' deiniSsão VO' 
luntária. Apareceram voluntariamente; depois da 
enorme confusão ocorrida, 13.500 funcionários; 
Creio que foi uma coisa muito bem sucedida. 

Finalmente, falarei sobre o plano· de carreira. 
No Plano Oiretor, fala-se claramente na dificuldade 
de criá-lo no Governo Federal, já que a amplitude 
das carreiras é extremamente limitada;· e qualquer 
formação de carreira. i.rnPiii:aria aumentos salariais 
muito grandes. Mas fu'm problema que·terfamos de 
resolver um dia. • . · 

O SR. SEBAS1iÂO ROCHA- Muiio obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra à Senador-a Emília Fernandes. 
A SRA. EMIUA FERNANDES (PlB-RS) - Sr. 

Presidente, Sr" Senadora, Srs. Senadores, Sr. Mi
nistro Bresser Pereira, ao cumprimentá-lo, gostaria 
de neste momento reafirmar que V. Ex" já conhece 
alguns posicionamen!os nossos em relação à refor
ma administrativa que está sendo proposta. Enten-

demos, porém, que, até mesmo como funcionária 
pública, embora estadual, não federal, mas também 
com muitos vínculos em relação ao serviço público, 
não poderia furtar-me de fazer aqui algumas consi
derações. 

Em primeiro lugar, tenho registrado, em todas 
as oportunidades que se trata do assunto, a minha 
preocupação em relação à investida que se tem pre
senciado nos últimos anos neste Pafs contra o fun
cionalismo público, seja ele federal, estadual ou mu
nicipal. Hoje, se assistimos a problemas contra sem
terra, se assistimos a problemas contra menores de 
rua; a·mã qualidade do ensino, vamos encontrar to
dos tentando responsabilizar única e exclusivamente 
o funCionário: o professor, o funcionário público, ó 
servidor responsável pela segurança. Como se nós, 
funcionários públicos fôssemos os responsáveis 
pela faHa de recursos deste País, pelo seu empobre
cimento e pelas· mazelas a que assistimos todos os 
dias; quando, na realidade, no nosso entendimento, 
com todo respeitO que tenh~ por V. Ex", entendemos 
que o grande problema que se dá em termos de re
cursos públicos está relacionado diretàmente com a 
queStão de desvios, com a questão de corrupçjio, 
com a má aplicação das verbas públicas. 

Este Senado teve condições de comprovar por 
este País afora o ·que se fez com o dinheiro público 
em obras inacabadas e em outras obras desneces
sárias até. Nessas obras, está empregado o dinheiro 
público, que não passou pela mão de um funcionário 
mas, talvez, pela mão de um político, de um admi
nistrador e pela burocracia. E, muitas vezes, há o di
nheiro, ·mas este não chega a uma escola pequena 
ou a um município pequeno, que precisariam tê-lo 
par.a resolver os seus prOblemas. 

Muita coiSa está-se buscando, e o Governo tem 
valorizado a quatidade, seja nas escolas, no seta: pú
blico ou nas pequenas, médias e grandes empresas. 

Perguntarfamos a V. Ex": a reforma administra
tiva prevê tão-somente o enxugamento da máquina 
pública administrativa ou também trata do aumento 
da qualidade do trabalho e do desempenho pelos 
funcionários? 

Em segundo lugar, quando V. Ex" fala em ser
vidor público e empregado público, gostarfamos de 
saber o seguinte: de que forma o empregado público 
seria admitido? Por concurso, ou continuariam as 
contratações em relação às quais não vamos nos 
deter porque o Senador que me antecedeu já expôs 
sobre esse assunto? 

Não concordamos com o Tngresso no setor pú
blico por contrato. Defendemos o concurso público, 
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porque valoriza, qualifica e realmente coloca os fun-
cionários em níveis iguais. · · 

Quanto ao fim da estabilidade, não e'nlende
mos que seja o melhor caminho, pois esta nivela por 
baixo todo o funcionalismo. Há também o fato de 
que os empregos de funcionários competentes, fun
cionários responsáveis - que são a maioria,· diga-se 
de passagem - possam ser colocados em riseo devi
do a suas posições ideológicas. 

Acreditamos, sim, que.teríamos que busCar for
mas e medidas que viessem realmente estimular, 
valorizar o funcionário e dar condições de separar 
aquele que é bom, aquele· que garante acontiriuiçta
de do serviço público daquele que deveria e:Sta( fora 
do serviço público. · 

Entendemos que um acompanhamento, UrTl!l 
avaliação poderiam ser feitos neste País, desde que. 
todos os órgãos e todas as pessoa,. em car9ós de 
chefia ou de administração tivessem e fizessem um 
trabalho consciente de acoinpanhamento e de busca 
de soluções para os problemas encontrados nos di-
ferentes se tores. · · · . , ·. · · 

Com o fim da estabilidade, colocamos todos 
em situação de risco. Por isso, não posso conCOrdar. 
com esse posicionamento. penso que. dessa forma, 
estamos fragilizando os ·.servidores, ·colocando-os 
sob o risco de manipulação. 

Basicamente, estas ·são as três perguntas que 
gostaríamos de fazer a V. Ex". Tínhamos que estar 
buscando uma reforma administrativa, com· uma 
consciente avaliação, para separar quem serve, 
quem não serve, quem trabalha, quem não trabalha, 
quem é responsável, quem não é.· Por outro lado, tí
nhamos que estar investindo muito mais na valoriza
ção salarial. Não concqrdamos com o fato de o Go
verno não ter concedido reajuste salarial ao funcio
nalismo. Precisamos também de investimentos na 
qualificação dos funcionários. 

Sr. Ministro, continuamos esperando, manten
do diálogos constantes com V. Ex" e com o funcio
nalismo em geiáí, professores e outros setores, para 
que possamos chegar a um consenso. 

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -
Senadora, V. Ex" começou fazendo uma declaração 
de fé ou de participação ao dizer que era funcionária 
pública e que precisava defender os funcionários pú
blicos. Não concordo com a idéia de que os funcio
nários públicos sejam os culpados de todos os ma
les do País. V. Ex" não concorda e eu também não 
concordo. Atribuem-me essa idéia, mas, absoluta
mente, não acredito nisso e o declaro todas as ve-

zes que for necessário. Aoontece que, na minha fun
ção, acabo dedicando-me a isso. 

Estou absolutamente convencido de que os 
males do País derivam da privatização do Estado. O 
que V. Ex" chamou de corrupção e. de má aplicação 
dos recursos são a mesma coisa. Há uma privatiza
ção do Estado e é essa privatização .que tira do Es
tado os recursos necessários para que ele realize as 
suas funções fundamentais. 

Essa privatização do Estado é feita por muita 
gente, é feita por empreiteiros que fazem obras pelo 
dobro do preço, por funcionários que se corrompem, 
por funcionários que não trabalham. O Estado do 
Ceará, onde estive recentemente, foi condenado a 
pagar 17 milhões de reais a doze funcionários que 
ganharam uma ação trabalhista. Trata-se de oorrup
ção da pior espécie e que aoonteeeu, inclusive, na 
Justiça. Só assim seria possível ooorrer um absurdo 
desses. 

Há várias formas através das quais o Estado é 
privatizado, formas através das quais particulares se 
apropriam da coisa pública por motivos pessoais. É 
fundamental defendermos o Estado contra isso. O 
servidor público que não trabalha, o servidor público 
que trabalha mal, que se desinteressa é apenas um 
dos casos, mas é também um caso. V. Ex" mesma 
se referiu às causas da crise do Brasil - a oorrupção, 
a má aplicação dos recursos e a burocracia. que não 
permitem que o dinheiro chegue ao seu destino. Essa 
burocracia corrupta ooorre quando pessoas se apro
priam do dinheiro no meio do caminho porque não tra
balham, e isso tem um custo rootto alto para o País. 

V. Ex" perguntou se o objetivo era só enxugar 
a máquina ou tarnbém aumentar o rendimento dos 
funcionários. Senadora, no plano diretor da reforma 
do Estado, toda a ênfase é dada no aumento do ren
dimento, na modernização do Estado, na maior efi
ciência do servidor, na valorização do servidor. Tam
bém temos, como disse na minha exposição, um se
gundo objetivo, importante a curto prazo, que é o de 
garantir a reoonstrução do Estado através da elimi
nação do déficit público. 

São dois objetivos: enxugar a máquina, quando 
existir excesso de funcionários - isto é uma forma de 
privatizar o Estado -, mas, fundamentalmente, tomar 
o Estado mais eficiente e mais moderno. 

v. Ex" pergunta como seriam admitidos os em
pregados públicos. A proposta de reforma constitu
cional, que fizemos inicialmente, previa para os car
gos e, portanto, para as funções específicas doEs
tado, concurso público e, para os empregos, proces
so seletivo públioo. 
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Quando isso foi colocado, houve uma grande 
crítica e o entendimento de vários Deputados e 
Senadores de que a proposta do processo seletivo 
público acabava com o concurso público. Para evi
tar es5il confusão - e, como disse, o concurso pú
blico foi um grande avanço da Constituição -, con
cordamos com· o relator .e eliminamos a idéia de 
processo seletivo público. -De forma que a admis
são aos empregos públicos será através de con
curso público, bem como a admissão para os car
go.s públicos. 

V. Ex", no final, diz que o fim da estabilidade -
eu digo a flexibilização da estabilidade --nivelará po~ 
baixo . .Senadora, acredito que é o oposto. O que ni
vela por baixo o servidor público é essa estabilidade · 
que está aí. Temos bons. funcionários, que são a 
maioria; temos ótimos funcionários, que são a mino
ria. mas os bons são a maioria sem dúvida alguma · 
E os mau? são . uma rigo~osa minoria Esses maus 
funcionários desmoralizam todo o serviço público e·. 
nivelam por baixo todos .Qq ·funcionários públicos do 
Brasil. É esse o grande problema. 

Falamos muito - e V. Ex1 deve estar preocupa.· 
da. com isso, assim como eu " na valorização do ser-· 
vidor público. O servidor público valorizado é aquele· 
que, primeiro, se valoriza :a si mesmo· e, depois ·e.· 
principalmente,.aquele que a sociedade valoriza. Es-· 
tamos em uma democracià. E quando ·ia sociedade' . 
valoriza o funcionário público, o Governo também· 
tem condições de valorizá-lo .. 

No entanto, quando existe uma minoria ~e 
funcionários que desmoralizam o·~público 
não trabalhando, isso cria problemas.gravíssimos. 
Por outro lado, as vantagens absurdas que o ser
vidor público tem, como o fato de poderem se apo-. 
sentar aos 45, 50 anos de. idade - o que. acabou· de. 
ser derrubado na Câmara dos Deputados, e foi es-· 
tabelecida para a aposentadoria a idade mínima 
de 50 anos para a mulher e 55 para.-o homem -, 
encarece brutalmente o Estado e faz·com que os· 
salários dos servidores p(lblicos da ativa sejam re-
duzidos. /C::, , , 

Na Univeffiidacie ·- estou para verificar isso pre
cisamente -, parece que já chega a mais de 60% o 
gasto da folha de pagamentos com inativos e pen
sionistas. Ora, é claro que isso está rebaixando o 
salário dos professores univeffiitários e dos funcio
nários das empresas estatais. E, no entanto, as asso
ciações que 'defendem' os servidores públicos, como 
a ANDES, continuam sustentando esse tipo de privilé
gio. É o privilégio para alguns em detrimento da gran
de maioria dos pr6prios servidores públicos. 

Então, a defesa do servidor público, que é fun
damental, pode ser feita de várias maneiras. Creio 
que estamos defendendo o·servidorpúblico. 

· A SRA. EMILIA FERNANDES·~ Agradeço a V. 
Ex" a aienção; embOra continue em· desacordo em 
alguns pontos." • ' · · · ' ' ' 

· Sr. MiniStro; cancluo minha participação dizen
do que, infelizmente, não· concordá éom V. Ex" 
quando diz, por exemplo, que a ANDES é uma enti
dade q'ue até prejudica; de certa fomla, o avanço 
das conquistas dos professores das · univeffiidades. 
Em· oposição a V; Ex1, entendo que; quanto mais or
gá.i'lizados e· sindicalizados estivermôs, todos os tra
balhaifores ·deste País, conscienteS- dos nossos di
reitos e devereS, teremos condições de obter um de
senvolvimento equilibrado na relação entre patrão e 
empregado, éntre capital e trabalho .. 
· ' o que posso lhe dizer sinceramente é que a 

fomia coino·esiá senoo'cónduzida'esSà reforma ad
ministrativa é responsável peta grande saída de ~er
vidores, de professores universitários rompetentes, 
qualificados, do serviço público em fúl'lção do d~n
canto: generalizado e da falta de estímulo de f;lina 
forma geral. · · ·' · 

· Todavia, num ponto concordamos- e creio que 
já e· Urii avanço:· o da irilj:Jbrtância. Eu, como funcio
nária pública, sempre fui dedicada e competente -
tenho tranqüilidade para dizer isso.· Toda pessoa de
dicada- a· tesportsávet gradatillamente ·mostra servi
ço. Creio que competência é mostrar serviço, apesar· 
de haver diferentes níveis para se mostrar isso. • · 

· A minha pregação é no sentido 'de que se dá-' 
veria buscar urgentemente· uma forma para se co
meçãr dentro 'da Gasa de-'Càda um 'áé nós - o CoO:. 
gresso·Nacioná.t é a casa de todos nós-. nas nossas 
escolas, nas nossas universidades, a se vatonzar 
cada véz mais aquele serVidor que cumpre suas ob
rigações, aquele que rende, aquele que soma, em 
detrimento daquele que apenas diminui, desqualifica 
o trabalho e coloca as suas vontades individuais aci
ma do compromisso coletivo. Penso que temos àqui 
um ponto comum de entendimento. · · · 

Agradeço a tolerância, Sr. Presidente, e sua 
boa vontade, Sr. Ministro. 

. Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar· gOs
taria de falar do carinho e do IJSPetto que tenhO 'pbr 
V.Ex", Sr. Ministro; por sua atuação, pela suà ativi
dade desde os tempos do velho MDB; da amizade 
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que V.Ex" tinha dos chamados ecQnornistas da opo
sição; do carinho e da amizade que o Dr. Ulysses 
Guimarães tinha.por V.Ex".- e sei que era recíproca
; da dedicação de V.Ex" ao Governo do Presidente 
José Samey, a toda sua vida pública, quer como Mi
nistro da Fazenda, quer nas suas várias atividades, 
Não há como deixar de reconhecer a llUa dignidade, 
sua seriedade e sua competência 

Confesso que não gostaria de estar no seu lugar. 
Juro que não ~a porque não sinto que haja no Bra
sil espírito público para fazer o que deveria ser feito .. 

Ontem votamos aqui uma emenda de. minha 
autoria, ilustre :Ministro, em ,que eu .buscava fazer 
com que a investigação elo· .delito criminal- no_ 13.rasil 
fosse feita de. maneira semelhante à dos Estados 
Unidos, em vez de termos o inquérito policial e, um 
ano depois, o inquérito na Justiça, quando já não. há 
prova alguma,. Perdemos-aqui por uma gran~e dife
rença de votos,. não sei quantos, não obtive mais 
que doze v0toll·. Então, . nijo há esse senlirnl'nlo, 
está muito diffcil.. · 

Penso que os governos revolucionários fizeram 
um grande mal a este País. Naquela época, quando 
o ex-presidente Geisei fechou o Congresso Naciona_l 
para modificar.a Constituição, ele poderia ter previs
to tudo isso, porque não. havia para quem apelar, 
não havia Poder Judiciári~. nem dep_utado ou sena
dor para discordar. 

Entretanto; nas ocasiões em que fizeram mu
danças pela força. complicaram ainda mais a· vida 
do País. Criaram a figura do senador biõnico, cria
ram confusão· . maior. Naquele .. perílxlo de arbítrio, 
num regime em que podiam fazer o que Pinochet fez 
no Chile, não fizeram riada. Lamentamos que . haja 
regimes· ditatoriais, mas, em alguns - temos que re
conhecer - algumas coisas foram feitas. Aqui no Bra
sil, na época do regime militar, só. complicaram a 
vida nacional. 

Agora estão falando em privatização. É bom 
lembrar, no entanto, que dois terços das empresas 
esf<llais - V. Ex")>abe disso melhor do que eu - fo
ram criadas no perfodo militar. 

Quando eu era Governador de Estado e Presi
dente da República o hoje Senador José Samey, na 
época da Constituinte - não sei se o Presidente José 
Samey se lembra desse fato - comentei com V. Ex" 
que queríamos tentar que a Constituinte votasse um 
ar\igo que estabelecesse o seguinte: durante p prazo 
de seis meses podemos, dentro do serviço público, 
realocar as pessoas, sem mexer nos seus salários. 

·. No Rio Grande do Sul, há a Companhia de 
Energia Elétrica, cujo estatuto prevê que se o cida-

dão se formou em medicina, o mesmo. vai para o 
corpo de medicina. Ele está acostumado a trocar 
lâmpada de poste, mas, se se formou em medicina, 
vai para o corpo de medicina. Se o cidadão se for
mou em engenharia, vai para o corpo de engenha
ria. Isso ocorre em vários selares. Com isso, há de
terminados segmentos que contam com· 500 méd~ . 
cos e 1.000 engenheiros e outros segmentos em 
que há falta desses profissionais. 

A tese que eu defendia era a de ·se. fazer a 
reescalonação. Se, no setor judiciário, há falta de 
advogados e, numa outra empresa há muitos advo
gados, faz-se a transferência desses profissionais 
de um órgão para o outro. Não conseguimos que 
isso fosse aprovado. 

Eu imaginava que a reforma administrativa se-· 
ria realizada de· uma determinada· maneira, sem a· 
qual não vejo· solução para esses problemas; 

· · · Não sei se o Presidente José Samey se lembra 
de que, quando fui Ministro· dá Agricultura, levei a S. 
Ex" uma análise sobre irrigação, em que se demonS' 
trava que oito entidades ·em quatro ministériOs dife
rentes cuidavam de serviços de irrigação. É claro que 
não se fazia irrigação. Havia serviços de meteorologia 
em seis ministérios diferentes. Em Campinas, havia 
um aparelho dos mais modernos do mundo; no Minis
tério da Agricultura, havia outro aparelho dos mais mo
demos; na Marinha, também ocorria o mesmo, mas 
não havia uma Rgação entre esses órgãos. 

Justiça seja feita ao Governo do Presidente 
José Samey, em que foi realizada uma. reunião, a 
partir da qual-se-travou o entendimento de, pelo me
nos. haver uma coordenação. 

Na minha opinião, devfamos colocar de um 
Jado a receita e de outro, a despesa. Devia haver 
uniformidade. Não pode haver trinta órgãos que cui
dem de menor, na Prefeitura, no Governo do Esta
do, no Governo da União e nas entidades particula
res, porque ninguém será responsável. Em Porto 
Alegre, por exemplo, há o hospital da Prefeitura, o 
do Governo do Estado, o Federal, o da Universidade 
Federal e o da PUC, e ninguém é responsável - nem 
a União, nem o Estado, nem o Municfpio, nem a 
Santa casa, ninguém. 

Se, de repente, disséssemos que a responsa
bilidade pelo menor é do poder público municipal, 
que receberia tantos por cento do Orçamento para 
esse fim, e lá estivesse o dinheiro, ele farta o que 
fosse necessário. Devia haver um órgão só - repito -
e não trezentos. 

O Presidente Samey deve se lembrar de que, 
após o lançamento do plano de distribuição de leite, 
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uma das análises feitas concluiu que de cada 100,00 
reais que o Governo Federal gastava no plano social 
menos de 10,00 reais chegavam na ponta, no cida
dão que recebia o lel!e. 

Para construir estrada, só o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul tem dois órgãos. Penso 
que deviamos fazer a racionalização da máquina, 
partindo da racionalização da sua organização em 
outro ângulo, como acontece na Alemanha, por 
exemplo. 

V. Ex•, Sr. Presidente, sabe melhor do que eu 
que o Brasil, corno o Estado do Rio Grande do Sul -
perdoem-me o termo -. é uma ficção. O cidadão rião 
mora no Brasil nem oo Rio Grande do Sul, ele mora 
no municfpio. O cidadão nasce no municipio, mora 
no municipio, tem suas terras e sua casa no munici
pio e morre no mun~o. Quando se constrói uma 
estrada, por exemplo. ela fica no Brasil e no Rio 
Grande do Sul, mas lambém fica no municipio tal. 
To dos sabem que se o Pedro Simon vai construir 
uma estrada, ele vai gastar 1 O, o municipio 15, o Es
tado 30 e a União 100. Todos sabem disso. Os prefet
tos sofrem. Tenho pena deles. Dos 4 anos de manda
to, 1 ano e 4 meses o prefeito passa entre Brasfiia e a 
capttal de seu Estado, quando deverta ficar no seu Es
tado e receber aquilo a que teria diretto. 

Louvo V. Ex", de quem não tenho inveja ne
nhuma. V. Ex" é um grande Ministro de um grande 
Governo, e eu estou aqui na planfcie, mas não tenho 
nenhuma inveja de V. Ex". Tenho muito respeito 
pelo seu trabalho e lamento que dentro dele nós não 
tenhamos encontrado- e isso eu ach~ triste- o clima 
necessário para colocarri'!os o Pafs acima das nos
sas divergências; nós não o encontramos por várias 
razões. Uns por queslães polftico-partidárias, porque 
estão muito fechados com sindicatos ou com funcio
nários públicos, com estatais; outros, sei eu lá por 
que razão, mas na verdade eu não sinto no Con
gresso brasileiro o clima que nós tinhamos a obriga
ção de manter. NãÇ> devemos considerar o funcioná
rio responsável pelas coisas que estão erradas nem 
vê-lo como uma classe que, de repente, vamos mar
car corno a culpada iie tudo, porque isso não é ver
dade. Precisamos de uma máquina administrativa 
racional, dentro do possfvel. 

Era só isso, nobre Ministro. 
Abro mão da segunda pergunta, Sr. Presidente. 
O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA -

Senador Pedro Simon, mutto obrigado. Penso que a 
sua afirmativa de que não encontramos o clima para 
colocar os interesses do Pais acima dos interesses 
setoriais ou grupais, corporativos etc, é mu~o impor-

tante e muito séria. Todos nós devemos preocupàr
nos com essa situação e buscar um jeito de pôr os 
interesses do Pais acima de tudo. Nunca consegui
remos isso plenamente porque a defesa de grupos, 
de interesses faz parte da dinâmica da demoGracia, 
mas essa defesa tem de ser limitada por um interes
se maior, por um interesse nacional. Esse é o pri
meiro ponto que eu queria explicar a V. Ex". 

O segundo ponto diz respeito ao que V. Ex" 
disse sobre a reforma administrativa. Em sintese, V. 
Ex• entende que não deveria haver duplicação de 
órgãos. 

Senador Pedro Simon, estou de pleno acordo 
com V. Ex", mas sou uma pessoa otimista por nature
za e, ainda que pense que todos as ooisas aoonteçam 
em ciclos, que haja avanços e retrocessos. acredito 
que os avanços são maiores que os retrocessos. 

Nessa área, V. Ex' certamente contribuiu, o 
Presidente José Samey contribuiu muito quando foi 
Presidente da República para que esse problema, 
não digo resolvido, porque não se resolve, fosse 
equacionado e definido. Houve todo um processo. 
Eu me lembro de que, por exemplo, na área da:saú
de, havia triplicação de órgãos federais, estaduais e 
municipais. Então se iniciou o processo, primeiro, 
com o SUDS, que tinha exatamente essa orienta
ção; depois, veio o SUS também com essa orienta
ção. Avançou-se bastante nisso, mas não se com
pletou o processo. O serviço está ainda incompleto, 
tem muito para ser feito, mas se caminhou nessa di
reção. 

Por exemplo, houve uma descentralização im
portante nos municipios, e muitos deles, especial
mente os gaúchos. aproveitaram bem esses recur
sos adicionais que receberam e passaram a investir·· 
pesadamente em educação e em saúde - o que an
tes não faziam - não em substituição, mas em com
plemento ao Estado. 

O ideal seria que o municfpio se encarregasse 
exclusivamente do ensino básico e o Estado, do en
sino de 2" e de 3° graus. Isso seria - digamos - a ló
gica, mas não se conseguiu; no entanto, oonseguiu
se avançar muito. 

Penso que temos avançado nessa direção e 
devemos continuar a fazê-lo, sem esquecer essas 
idéias que eram muito importantes nos anos 80 e 
continuam -sendo importantes nos anos 90, quando 
acrescentei novas idéias. Gostaria que V. Ex' as 
considerasse bem. 

Por último, Senador, V . .J'.x' repetiu duas vezes 
que não gostaria de estar no meu lugar. Essa é uma 
frase que ouço com muita freqüência. 
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Ontem, estive na Assembléia Legislativa do 
Estado do Ceará, onde fiz uma palestra. Na fase ini
cial foi uma "pauleira" terrfvel, porque a platéia esta
va cheia de uma claque que gritava slogans, aos 
berros. para impedir que eu falasse. 

Uma das frases era "Bresser, o carrasco do 
servidor público". Se eu fosse o carrasco do servidor 
público, se eu pensasse assim, nunca assumiria 
esse ministério. 

Quando o Presidente Fernando Henrique Car
doso me perguntou quais as áreas que me interes
savam, citei essa como uma delas, porque estava 
convencido de que poderia servir ao País e aos ser-· 
vidores públicos, categoria socialmente muito impor
tante e fundamental para o Estado brasileiro. 

Realmente, essa tarefa muitas vezes é ingrata, 
porque se imagina que o trabalho que está sendo 
realizado tem por objetivo prejudicar o servidor públi
co. Muito pelo contrálio; a meta é valorizá-lo, fazer 
com que os bons servidores públicos, que - insisto -
são maioria, sejam realmente valorizados. Nesse 
caso, essa tarefa poderá ser agradável e, para mim, 
assim a considero subjetivamente. É desafiadora e, 
às vezes, incõrnoda. 

Ontem, no Ceará. após a fase inicial, iniciamos o 
debate, que foi ótimo. TIVe um excelente debate com 
os deputados e com os lfderes sindicais presentes. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não há 

mais oradores inscritos para interpelar o Sr. Ministro 
da Administração Federal e Reforma do Estado. 

Agradeço a presença de S. Ex" neste plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Os Srs. 

Senadores Esperldião Amin, Lúcio Alcântara, Ro
meu Tuma e Casildo Maldaner enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) • Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com a estabi
lização da economia e a vigência, nos últimos 
dois anos, de .taxas inflacionárias relativamente 
baixas, certas 'nossas percepções sobre o uni
verso social têm que sofrer ajustes. Hoje, temos 
o sentimento bem mais aguçado de como, com a 
economia livre da turbulência inflacionária, o 
bem-estar das empresas repercute sobre o bem
estar da população. 

Em ambiente de inflação aguda, os perdedores 
eram muitos, mas, antes de todos. os cidadãos mais 
humildes. Era natural que nesse ambiente de sacriff· 
cio dos pequenos. o que cumpria ressaltar como fato 

politico oe primeira ordem eram as carências dos 
mais po~~res. Essas carências continuam, não desa~ 
pareceram da noite para o dia. Permanecem graves 
os problemas públicos de saúde, educação, mora
dia, segurança, alimentação. O que foi aliviado foi o 
sacrifício especial e adicional imposto pelos altos ín
dices de inflação às classes populares. 

Por outro lado, novos problemas surgiram. Per
cebemos com mais nitidez que devemos agregar às 
nossas preocupações a questão dos que geram ri
quezas e empregos, das empresas, dos empresá
rios que lutam no dia-a-dia da produção, do desen
volvimento econõmico. Pois o destino das empresas 
atinge a todos. Não só diretamente, por meio da 
quantidade de empregos que se contrai ou se ex
pande conforme varia a saúde das empresas. Mas 
também por uma ação mais difusa, via tributos reco
lhidos, que alimentam as políticas públicas voltadas 
ao social; e via propagação, por todo o meio social, 
de uma menor ou maior sinergia de prosperidade. 

O novo ambiente econômico e social trouxe 
também um novo conteúdo de contradições: o Go
verno exige dos produtores maior eficiência, redução 
de custos e competitividade, numa conjuntura de ex
posição à concorrência internacional. Mas o poder 
público, no Brasil, seja federal, seja dos Estados, 
ainda não acordou para a necessidade de salvar a 
vida dessa galinha dos ovos de ouro que é a empre
sa produtiva. 

Os governos passaram a exigir um superior de
sempenho das empresas, mas não modernizaram o 
aparato tributário que se abate sobre elas. Conti
nuam altas e escorchantes as cargas físicas que im
pedem as empresas de competir em nível global. Os 
tributos exagerados levam as empresas ao sufoco. 
Muitas são forçadas a escolher entre perecer ou 
passar à economia clandestina. 

Há nisso uma indiscutível contradição. por par
te do governo: ele precisa da mu~iplicação dos em
pregos, para o bem-estar da população, mas sufoca 
fiscalmente as empresas que podem criá-los; preci
sa dos volumosos recursos advindes dos tnbutos sobre 
as empresas, mas exacerba a carga tnbutária, amea
çando de extinção as que recolhem impostos e taxas. 

Os governos, o Federal e os dos Estados, pre
cisam reformular toda essa equação. Devem interro
gar-se sobre como estimular a iniciativa e o dinamis
mo das pequenas, médias e grandes empresas. 
Como levá-las a criar mais empregos? Como dosar 
a tributação, que deve ser justa, mas não sufocante? 

O papel do Estado é o de garantir as prerroga
tivas sociais básicas do cidadão. Vemos que esse 
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dever é inseparável de um outro, o de evit. o Iene-· 
cimento e extinção oos empreendedores qt. geram 
empregos e rendas. É preciso-estruturar um modelo 
de relações entre Estado e iniciativa privada de 
modo a garantir a esta, de um lado, a oportunidade 
de equilibrar sua produção, seus resultados, seu 
crescimento e, de G!Oiro, seu papel de unidade pro
dutiva geradora de tnbulos para os cofres públicos. 

Se não houver esse equilíbrio, Estado e em
presas caminharão ambos para a falência generali· 
zada. 

Tive a satisfação, recentemente, de tomar co
nhecimento do pronunciamento, sobre essa temáti· 
ca, feito pelo Deputado Eni Voltolini, da· Assembléia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina. O Deputa
do Voltolini, do meu PPB- Partido ProgresSista Bra
sileiro, foi muito teriZ ao discorrer sobre essa nova 
conjuntura, essas contradições aflitivas. Mas não se 
limitou a diagnósticos e a conceituações. Demons
trou que empresas catarinenses estão pagando, em 
impostos e taxas, um total superior ao de sua folha 
de pagamento de pessoal! Acredito que isso vem 
acontecendo por todo o Brasil. 

Ora, do ponto de vista de polfticas públicas, 
isso é um absurdo. Como conduzir políticas sociais 
quando se escorcha fiscaimente as empresas a pon
to do total de tributos recolhidos superar a folha de 
pagamento? Isso é o caminho do estrangulamento, 
é a via do desemprego em massa, do colapso do 
sistema produtivo! 

Vemos muitos governos estaduais oferecerem 
grandes vantagens a empresas de outros Estados, 
ou estrangeiras, visando· a atraí-las e aos seus gran
des projetas de investimento. E, no entanto, em rela
ção ao parque produtivo já instalado, aos que já cria
ram e mantêm empregos, os mesmos governos es-

. taduais agem como desestimuladores, sufocadores, 
estranguladores de investimentos já existentes! É 
'Jma contradição sem lógica e sem sentido. 

O valoroso Deputado Estadual Eni Voltolini, no 
mencionado pronunciamento, fez propostas concre
tas ao Governo de-.Santa Catarina na questão dos 
tributos sobre as empresas estaduais. Propôs uma 
série de medidas que facilitariam o pagamento de 
tributos em atraso, inclusive a dação em pagamento, 
ao Estado, de produtos das próprias empresas con
tribuintes. 

Sobretudo, o Deputado Voltolini fez urr. apelo 
muito válido ao Gowmo de Santa Catarina: que o 
próprio Governo e suas autoridades fiscais conce
bam, formulem e proponham mecanismos que propi
ciem uma carga tnõutária justa para as empresas, 

de modo a evitar que afundem, mas, pelo contrário, 
que possam continuar a gerar emprego e prosperi· 
dade. Foi esse, na verdade, um apelo ao Governo 
do meu Estado para que, nessa questão, seja criati-
vo e inteligente. · 

Senhor Presidente, creio que esse é um bom 
convite a se fazer ao poder público:" em matéria de 
tributos sobre a galinha dos ovos de ouro que são os 
agentes produtivos da economia, que trate de ser 
criativo e inteligente. É convite que estendo aos go
vernos de todas as unidades de nossa Federação, e 
ao próprio Governo Federal. 

Muito obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB·CE) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, comemora-se, 
hoje, o Dia Internacional de Combate às Drogas. O 
vinte e seis de junho é a data que a Organização 
das Nações Unidas resolveu consagrar como dia 
mundial de reflexão sobre esse assunto que afeta 
tão de perto todos os povos. Como bem sabemos, 
nosso País também conhece de perto esse flagelo. 
Contra ele, todo o mundo, cada país, deve mobilizar
se permanentemente. Tem, entretanto, a escolha de 
uma data específica, o mérito de ampliar a conscien
tização geral e, em conseqüência, desencadear açõ
es para combate ao que·se configura como um dos 
males sociais que mais caracterizam esse final de 
século. 

A questão das drogas entorpecentes ocupa, 
esporadicamente, a atenção da nossa opinião públi
ca, mas a sociedade brasileira ainda não se cons
cientlzou, na extensão e profundidade devidas, da 
gravidade e magn~ude do problema. 

A dependência física e psicológica causada pe
los entorpecentes é uma tragédia pessoal que atinge 
uma multidão crescente de brasileiros. Mas a maio
ria da população ainda não percebe que esse golpe 
do destino faz parte de uma onda que se propaga, e 
que pode alcançar a casa de qualquer um, a qua~ 
quer hora, ferindo filhos, pais, irmãos, namorados, 
amigos. 

A nocividade das drogas destroça os indiví· 
duos; através deles, se abate sobre as famílias. A 
sociedade é atingida duplamente: pelo somatório de 
todo esse sofrimento, e pelas conseqüências que o 
uso e o tráfico de drogas traz como grande reforço e 
estímulo à criminalidade. 

Efetivamente, a pessoa prisioneira do vício, em 
seu desespero malsão, se vai afastando dos bons 
valores e inclina-se à prátiCjl- de crime; cometerá 
quase qualquer ato para conseguir ter acesso ao tó
xico do qual se tomou dependente. Por outro lado, o 
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traficante, o profissional criminoso desse mercado 
infernal, por definição, coloca-se à margem da lei e 

. da moral, e vai reforçar as malhas subterrâneas das 
mais variadas e anti-sociais práticas de delinqüên-
cia. 

A droga é uma chaga social, é patologia que 
atinge a sociedade inteira. Estã em todos os lugares, 
penetra todas as camadas sociais. Ataca nas capi
tais e no interior, espraia-se por todos os Estados do 
Brasil. Invade escolas, salões de festa, clubes so
ciais, residências e locais públicos. 

As drogas entorpecentes fazem vítimas de to
das as idades, mas sua ação maléfica atinge sobre
tudo a juventude, até mesmo os adolescentes. Real
mente, os primeiros atingidos são, principalmente, 
os jovens, levados a enfrentar os perigos das drogas 
em uma idade na qual dnicilmente são capazes de 
posicionamentos existenciais firmes. 

De fato, é grande a vulnerabilidade dos jovens 
às drogas, até mesmo por curiosidade, ou por afir
mação de uma espécie de cultura tribal contestadora 
do mundo dos adultos. Os mercenários do comércio 
de entorpecentes são hãbeis em abrir a alma dos jo
vens ao vício, principalmenie na ausência de uma 
pregação presente, atuante, esclarecedora e convin
cente por parte das famflias, das escolas, da socie
dade organizada e do poder público. 

Estamos, pois, sendo agredidos por uma pra
ga, por uma epidemia, mas ainda não soubemos, 
como nação, articular uma reação à altura desse de
safio. Nem o Governo, nem as instituições não-go
vernamentais assumiram seus devidos papéis: o de 
formular políticas públicas eficazes, o de esclarecer 
maciçamente, o de mobilizar a sociedade. 

Quanto à legislação, muito há o que aperfei
çoar; é trabalho para os legisladores, para os repre
sentantes do povo. O legislador também deve cha-. 
mar a atenção das autoridades, sensibilizá-las, para 
que corrijam os rumos de sua atuação; ele pode am
pliar os recursos governamentais; e cabe-lhe estimu
lar a sociedade organizada 

Há que pénsar, sim, em medidas de repressão. 
Mas não se pcide ter como meta apenas reprimir. É 
muito importante a ação de prevenção. É preciso ter 
programas de tratamento e recuperação de depend
entes químicos. Deve-se .lutar contra ·OS preconcei
tos em relação aos dependentes das drogas. Não se 
pode simplesmente abandoná-los. 

A existência de mais de cem proposições, em 
tramitação nas duas casas do Congresso Nacional, 
que tratam de matéria relativa ao uso e ao tráfico de 
drogas, é uma demonstração evidente da real preo-

cupação dos parlamentares brasileiros com a ques
tão. Trata-se de um reflexo sadio do interesse pelo 
assunto que começa a surgir no seio da população . 
Percebe-se o mesmo interesse em muitas Assem
bléias Legislativas e Câmaras Municipais pelo País 
afora. É o Poder Legislativo, como é seu dever, fun
cionando, em todas as esferas, como caixa de res
sonância da sociedade. 

A maioria dos projetes de lei apresentados 
nesta Casa ou na Câmara dos Deputados visa a al
terar o enfoque legal vigente sobre os tóxicos, princi
palmente diferenciando mais nitidamente entre o 
usuário e o traficante. Ao usuário que se mostre ino
fensivo à sociedade, a tendência é atribuir penas 
mais leves ou, preferencialmente, isentá-lo da pecha 
de criminoso. Isto é, descrimina-se o uso. Os de
pendentes de drogas, segundo a maioria das propo
sições, passam a ser encarados como "doentes so
ciais', exceto em certas circunstâncias, como quan
do se mostrarem violentos, assumirem a condução 
de veículos automotores ou, em geral, se apresenta
rem em condição que dificulte o controle sobre eles. 

Já em relação aos traficantes, essas mesmas 
proposições prevêem um endurecimento da:< penas 
atuais. O consenso é que os traficantes deveriam 
caracterizar-se, com maior ênfase do que hoje, 
como proscritos sociais. 

Essas tendências da legislação proposta pare
cem-nos salutares e representariam um avanço, 
caso adotadas. Algumas proposições em tramitação 
chegam mesmo a propor um alto grau de descrimi
nação do usuário, adotado apenas em alguns pou
cos países europeus. Sabe-se que, nesses países, 
programas mais ousados admitem o consumo aber
to para, em compensação, controlar melhor o co
mércio de entorpecentes e minimizar a ação dos tra
ficantes. 

Na Holanda, por exemplo, há muitos anos estã 
vigente uma divisão entre o que se convencionou 
denominar "drogas leves' (como maconha e haxixe) 
e "pesadas" (como LSD, cocaína e heroína). As dro
gas leves são vendidas livremente em estabeleci
mentos especializados, com algumas limrtações 
acauteladoras, como dose máxima de venda permiti
da por usuário. Quanto às drogas pesadas, não há 
permissão ofiCial de venda, mas os dependentes 
contam com a ajuda das autoridades, como doação 
de seringas, para assegurar o seu estrito uso indivi
dual, e ainda proteção poficial em locais onde os de
pendentes se reúnem usualmente. 

Os defensores dessas formas extremas de 
descriminação do uso têm fortes argumentos a favor 
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da política de liberação: no caso de alguns progra
mas, há anos estão praticamente estacionados os 
números de internação em clínicas de recuperação 
de viciados e de atendimento a doentes de AIDS. Na 
verdade, o melhor resultado, nesses programas, 
está na questão sanitária, pois registrou-se mesmo 
redução dos casos de AIDS e de hepatite. 

Naturalmente, essa liberação é acompanhada 
de campanhas públicas que mostram o perigo das 
drogas. É de se notar também que esses graus 
maiores de descriminação registram seus próprios 
problemas. Por exemplo, constatou-se ser muito alta 
a mobilidade de dependentes e traficantes, que se 
deslocam entre regiões e países, dificultando, para 
as autoridades, o controle da dependência. Outro 
exemplo: a cidade de Zurique, na Suíça, depois de 
manter por vários anos um programa de distribuição 
de seringas e proteção policial em determinado lo
gradouro da ciç!ade, ponto de encontro de depend
entes, suspendeu a prática, por dificuldade de man
ter o controle da situação, incluída aí a ordem públi
ca. 

No Brasil, não se tem a liberação oficial e legal 
do uso da maconha, mas observa-se tendência de 
maior tolerância em relação ao consumo e ao usuá
rio, que já não são tão mal vistos como há vinte 
anos. Conforme indicou pesquisa de opinião recen
temente realizada nas principais capitais brasileiras, 
o contingente a favor da descriminação do usuário 
de maconha passou, em um ano, de vinte por cento 
a quarenta e um por cento. Nessa pesquisa, vinte 
por cento dos pesquisados declararam já ter experi
mentado maconha. 

Evidentemente, nossa abordagem não poderá 
ser tão tolerante em relação à heroína e à cocaína, e 
aos derivados dessa última, como "merla" e "crack'. 
São drogas pesadas, cujo uso traz seqüelas extre
mamente graves, e pode mesmo ser letaL 

Mas é válida a descriminação em si, isto é, o 
usuário não deve ser apenado com prisão simples, 
detenção ou reclusãoc Essas são penas que, em 
grau rigoroso, devem ser reservadas aos traficantes. 
É mais apropriad~; ao punir o usuário, levá-lo a 
prestar serviços comunitários e limitar sua liberdade 
de deslocar-se de seu domicmo. Em relação aos de
pendentes de drogas que delas queiram afastar-se, 
medida positiva de grande alcance seria que o Esta
do lhes oferecesse proteção contra a ação dos trafi
cantes que os forçam ao consumo. 

Quanto ao tratamento à questão das drogas 
dado pelo Poder Judiciário, lamentavelmente, somos 
obrigados a reconhecer que os processos judiciais 

tramitam com uma morosidade impressionante. 
Essa lentidão, muitas vezes, favorece os traficantes. 
Por outro lado, no que concerne ao usuário, ela dis
tancia as condições físicas usuais do acusado dos 
exames de dependência toxicológica, quase sempre 
realizados quando o usuário já deixou o vício ou 
dele está temporariamente afastado. Assim, não 
sendo provada a dependência, o portador toma-se 
passível de ser qualificado como traficante, quando, 
na verdade, necessita de tratamento. Além disso, 
nem sempre a verdade processual será alcançada, 
ainda que se observem todos os ritos, prazos e req
uisitos procedimentais, pois há fatores como o falso 
testemunho, as provas produzidas artificialmente, os 
flagrantes preparados e outras tantas práticas que 
contribuem para o resultado punitivo, mas não para 
se alcançar a verdade. 

Ao concebermos políticas e legislação sobre as 
drogas ilegais, não nos devemos omitífda questão 
das drogas legalizadas, o álcool e o fumo. É preciso 
reduzir a influência nefasta da publicidade que as 
promove. Especialmente, cumpre-nos impedir o 
acesso de crianças e adolescentes ao álcool, eausa 
de tanta violência, e de tantas mortes no trânsite-

A propósito, ainda, das drogas em geral, princi
palmente as ilegais, cabe destacar que uma das 
principais causas de sua disseminação entre os ado
lescentes brasileiros reside, sem dúvida alguma, no 
fato de _nosso sistema escolar não funcionar em tem
po integral, uma falha gritante. A ausência de ativi
dades escolares, principalmente entre as populaçõ
es de baixa renda, leva os jovens a buscar novas 
experiências para ocupar o tempo vago, ou para fu
gir da situação da miséria. A busca da droga é a saí
.da doentia para suprir, compensar, atender necessi
dades decorrentes de baixa auto-estima, de insegu
rança, ansiedade, compulsão de fazer algo; de falta 
de amor, de amizade e de solidariedade humana. 

As escolas, ao não oferecerem oportunidades 
para maior integração e realização, por meio de prá
ticas esportivas, culturais e artisticas, ou pelo apren
dizado profissionalizante, contribuem para a geração 
de muitos milhares de histórias individuais trágicas. 
A imprensa de repercussão nacional dá, diariamen
te, notícia dessas tragédias que empolgam jovens 
adolescentes. 

Em suma, Sr. Presidente, o combate às drogas 
entorpecentes em nosso País depende de muitas 
medidas a serem ainda tomadas, e devem-no ser 
com urgência: nova legislaçã~~o novas políticas públi
cas, tratamento especializado para os dependentes, 
novos procedimentos judiciais e a mobilização de 
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muitos selares da sociedade. Principalmente, preci
samos de campanhas intensas, extensas, perma
nentes, eficazes, de conscientização, de esclareci
mento e de convencimento. 

Só assim teremos a possibilidade de inserir 
uma juventude mais sadia no futuro de um Brasil 
mais feliz.· 

Muito obrigado. 
O SR. ROMEU TUMA (PLS-SP.} - Sr. Presi

dente,. Sras. e Srs. Senadores, em primeiro lugar 
quero cumprimentar sua Excelência o Presidente 
José Samey pela iniciativa da realização de ato refe
rente a esta data no recinto do Senado. 

Infelizmente, a Organização das Nações Uni
das teve que instituir este triste dia, para que todos 
os anos, em todo o mundo, sejamos chamados à 
atenção com relação ao gravfssimo problema do 
abuso de drogas e ao seu tráfico. 

Hoje, Dia Internacional contra o Abuso de Dro
gas e o Tráfico llfcito, mais uma vez, somos chama
dos a despertar nossas consciências, não apenas 
como membros de uma sociedade, mas, principal
mente, por sermos legítimos representantes politicos 
de consideráveis parcelas dessa mesma sociedade. 
E o despertar dessa consciência é no sentido de que 
há muito a ser feito e não h~ mais tempo para ser 
perdido. 

Feliz, na verdade, será o dia em que se possa 
eomemorar o encerramento do programa das Naçõ
es para o controle internacional das drogas, por ha
ver este se tomado desnecessário. Essa esperança 
me mantém, após quatro décadas como policial, ain
da na linha de frente deSta árdua e desigual narro
guerra. Aliás, com o fim da Guerra Fria e a ofensiva 
do crime organizado a partir do Leste, o narcotráfico 
adquiriu, ao lado do tráfico de armas e do terrorismo, 
o status de ameaça a todas as nações, pois, com a 
lavagem de dinheiro corroendo os sistemas financei
ros nacionais e com os bilhões de dólares destina
dos à corrupção, não deixa mais nenhum pais à 
margem dos seu$ destrutivas tentáculos. 

Neste moriÍE!nto, Senhonas e Senhores Sena
dores, eu não poderia descrever casos e pormenori
zar trágicos episódios por mim vivenciados ao longo 
de toda uma carreira, inclusive como Vice-Presiden
te da INTERPOL, sob pena de ser tornado por forte 
emoção. São experiências das quais não se esque
ce: vi seres humanos que, vitimados pelas drogas e 
explorados pelos traficantes, se transfiguraram, se 
transformaram, por dentro e por fora, em seres sub
humanos, muitos em fase terminal, outros em po
bres e assustadores animais! 

Adiantaria ficar aqui exibindo fotos inimaginá, 
veis? Relatando miseráveis histórias reais? Mostran
do dados estatisticos cruéis? Revelando criminosos, 
locais de produção de drogas e suas rotas de distri
buição? É preciso tudo isso para tentar convencer a 
quem? Não basta o que já vem sendo noticiado to
dosas dias? 

A própria ONU prova que o narcotráfico inter
nacional movimenta quase 35 milhões de reais por 
hora! Isso mesmo, Senhoras e Senhores, por hora! 
Inclusive hoje, Dia Internacional Contra o Abuso de 
Drogas e o Tráfico llicito, o narcotráfico movimentará 
mais de 833 milhões de reais. Por ano, são mais de 
300 bilhões de reais- ou de dólares, se isso ajudar a 
ficar mais grave a realidade. E quanto custariam 
para cada pais os estragos - pessoal e social - que 
esse narcotráfico acaba causando? Ninguém, ja
mais, irá conseguir nos apresentar essa conta! 

Nem os pafses mais liberais com as chamadas 
drogas leves escapam do crime organizado e do 
narcotráfico. A Holanda, lamentavelmente, é um 
exemplo.. A Prefeitura da capital holandesa acaba 
de aprovar medidas severas contra a venda de ma
conha e de bebidas alcoólicas nos seus famo=:;os ca
fés. Segundo o próprio prefeito, a medida tem P<>r 
objetivo reduzir os incidentes criminais entre os jo
vens da cidade. E o que aconteceu? A Polfcia holan
desa conseguiu desmontar um plano onde trafican
tes de drogas iriam explodir uma bomba para assas
sinar os promotores que estão lutando para acabar 
com o submundo das drogas em Amsterdã! 

Diante deste plenário e de toda a minha longa 
e sofrida experiência no assunto, hoje, neste dia es
pecial, confesso que três perguntas voltam a inco
modar-me profundamente. A primeira é a seguinte: 
será que as pessoas - até alguma de boa fé, acredi
to - que propõem a descriminalização das drogas, 
numa primeira etapa, e a sua legalização, numa se
gunda etapa, não se sensibilizam com a realidade 
dos fatos? Realidade esta que nada tem a ver com a 
ilha da fantasia que elas imaginam. Até onde tere
mos que chegar para que essas pessoas percebam 
os riscos i rreversfveis de suas propostas? Assumi
rão elas suas responsabilidades perante os resulta
dos dessas propostas? 

A segunda pergunta, que me incomoda, é o 
que fazer e com quem fazer, aqui no Brasil, para 
que se consiga neutralizar a ação do narcotráfico? A 
própria ONU informa que o governo dos Estados 
Unidos da América do Norte vem investindo algo em 
tomo de 70 bilhões de dólares por ano, Senhoras e 
Senhores Senadores. E isso, lá! E ainda querem 
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:lescriminalizar e legalizar as drogas por aquil Quan
to teremos que investir de nosso PIB para esse con
fronto? Alguém pode nos dar essa informação? 

Encerrando, faço a terceira e última pergunta: 
existem dados reais, romprovados, sobre quantas 
pessoas morrem anualmente por ingestão ou por 
abuso de drogas? Alguém sabe quantas pessoas 
são assassinadas, vítimas de drogados que tentam 
o roubo ou simplesmente sucumbem sob a sanha 
daqueles que estão sob o efeito de alguma droga? 
Quantas fammas são atingidas dramaticamente pela 
ação deletéria dos narcotraficantes? Alguém tem es
ses dados? Os que desejam descriminalizar ou lega• 
lizar as drogas no Brasil poderiam nos dàr alguma 
informação confiável a respeito? Não, minhas Se
nhoras e meus Senhores, ninguém. Nem a INTER
POLe nem a ONU. 

No início deste pronunciamento, afirmei que fe
liz seria o dia em que não mais se registrasse o 
evento ao qual alude esta data, mas sim aquele con
sagrado ao fim do programa das Nações Unidas 
para o controle internacional das drogas. Permitam
me, apesar da minha vivência com esse terrivel pro
blema e com as tentativas de descriminalização e de 
legalização das drogas, sonhar com esse dia. Estou 
certo de que minha esperança não é vazia, porque 
tenho fé em Deus e acredito na Sua criação. Acredi
to no ser humano, em cada um de nós que hoje, 
nesta data e em todo o mundo, está reunido por 
uma nobre causa e pelo nosso próximo. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. . 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ensejando
me da oportunidade, gostaria de fazer um registro 
da maior importância, não só para esta Casa, mas 
para este imenso Pais. 

Hoje o Brasil comemora o "Dia Internacional 
Contra o Abuso de Drogas•. Criado em assembléia 
da Organização da!;. Nações Unidas, em 1987, atra
vés de resolução, .Q!illa primeira vez comemoramos 
esta data através de:rnanifestações esportivas, cul
turais e artisticas. 

E quando dizemos: comemorar, é porque ape
sar do crescente número de jovens envolvidos com 
drogas, também é muito participativa a presença de 
adolescentes em campanhas desta natureza. E o 
que é mais importante é o fato de se discutir aberta
mente com a sociedade o futuro dos filhos da nação 
que vem sendo envoMdos de forma criminosa neste 
turbilhão do vicio. 

Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores. 
O Pais tem 15 milhões de dependentes de ál

cool, cujo consumo se encontra entre jovens com 
m~nos de 15 anos. Existem as denominadas drogas 
legais, ou seja, que tem autorização legal para a 
compra, consumo e venda, mas são tão nocivas 
quanto as i!Ccitas e responsáveis direta por milhares 
de mortes de jovens no mundo inteiro. O Brasil con
tinua servindo para a rota do tráfico de cocaina, he
rolna etc. O consumo interno é crescente, principal
mente da maconha, segundo o Sr. Giovanni Oua
glia, Direior no Brasil do Programa para Controle In
ternacional de Drogas, da ONU. 

Para se ter uma idéia da gravidade do assunto, 
com o crescimento do consumo de drogas no mun
do, a própria ONU está começando. a adotar uma 
agressiva polrtica de combate às drogas, priorizando 
campanhas mundiais nos moldes do antitabagismo, 
fazendo, também, um maior investimento de forma a 
ter resultados práticos no cerco ao consumo de: dro
gas. Vem também cobrando dos governos sul-ame
ricanos legislação especial que permita o corijlsco 
dos capitais suspeitos e apreensão de bens &<pro
priedades adquiridos com dinheiro do tráfico. 

Os Estados Unidos declararam recentemente 
que a proliferação das drogas já é uma questão de 
segurança nacional, e acredtto meus nobres pares 
que este é o posicionamento que também devemos 
adotar, pois se voltarmos a um passado recente te
remos: o violonista Rafael Rabelo, uma das vitimas 
da oocaina em 1995, Ua Brill, morreu de overdose 
de cocaina, aos 22 anos, em Goiânia, no inicio des
te ano, e a dramática luta do artista plástico Siron 
Franco que há anos vem a duras penas livrar o seu 
filho Jean, de apenas 22 anos, das garras não só do 
vicio, mas dos seus algozes, que na verdade são al
gozes de toda a juventude brasileira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este é 
um dia de reflexão. Acho que é chegada a hora de 
fazermos um mutirão contra o mal. É meu desejo 
que não· esperemos o outro dia 26 de junho para 
voltarmos a nos manifestar sobre o assunto, mas 
que constantemente possamos discutir o assur • . 
através de seminários estaduais, municipais e. , 
deral, de forma a encontrarmos mecanismos que 
possam inibir o assédio dos traficantes às nossas 
crianças. 

Por isso, Srs. Senadores, para minha surpresa, 
tenho recebido centenas de cqpespondências de todo 
o Brasil, -olicitando exemplares· da publicação "Drogas 
o Mal do ..léculo", ed~ada pelo meu Gabinete. 
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Um exemplo disto é o Seminário "Violência, . 
Drogas e Porte de Armas\ que está acontecendo na 
Câmara dos Deputados sobre G assunto, promovido 
pela Comissão de Defesa Nacional, onde tive o pra
zer de ouvir a palestra daS~ Ivone Bezerra de Melo, 
representante .do Movimento Viva Rio. 

Concluind.o, espero que o Cong(esso Nacional e 
demais poderes se unam em tomo de um objetivo único 
que é esclarecer, criar condições de atendimento, trata
mento dos nossos jovens que ingressaram nesse sub
mundo e que çlesejam vollar, mas necessitartl; mais do 
que nunca, do. nosso apoio, da nossa palavra amiga e 
principalmente .do nosso amor. Eu acredito qll!l com 
amor e informação seremos capazes de cor(lbater e 
vencer este que é oonsiderado o mal do século. . 

Era o que tinha a dizer. · -

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - A Presi
dência fará incluir na Ordem do Dia da sessão deli
beratlva ordinária de amanhã o Ofício n• S/51, de 
1996, em virtude de ser matéria com prazo que finda 
no período de recesso do Congresso Nacional; nos 
termos do art. ··353, parágrafo único, do Regimento 
Interno. {Pausa.). 

A Mesa esclarece que a referida proposição já foi 
publicada no Diário. do Si!nado Federal e em avulsos 
que se encontram à disposição do Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a Ordem do Dia da ses
sao deliberativa ordinárta, a realizar-se amanhã, às 
14h30min., a seguinte matéria: 

ORDE.M DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento n• 622, de 1996) 

Discussão;: em turno único, do PROJETO DE 
RESOLUÇÃO..j.l~ 72, DE 1996 (apresentado como 
conclusão do Párecer n• 364, de 1996, da Comis
são de Assuntos Económicos), que autoriza aPre
feitura Municipal de São Paulo a contratar opera
ção de crédito externa junto ao Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 
150 milhões, destinados à implementação do Pro
grama de Urbanização e Verticalização de Favelas 
-· PROVER!CINGAPURA; e autoriza a República 
Federativa do Brasil a conceder garantia referente 
à mesma operação. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, 11, b, combinado com oart. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em tu mo único, do. Projeto de Re
solução n• 71, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos, como conclusão de seu 
Parecer n• 354, de 1996), que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a emitir Letras 14nanceiras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais - LFTMG, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Estado, vencível no 2 2 semestre de 1996. 

-3-
0F!CIO N° S/51, DE 1996. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, 11, b, combinado com oart. 353, 
parãg.rafo único, do Regimento Interno) 

OFICIO- N• S/51, DE 1996, através do _qual o 
Banco Central do Brasil encaminha solicitação do 
Município do Rio de Janeiro a fim de que possa emi
tir Letras Financeiras do Tesouro .do Município do 
Rio de Janeiro - LFTM-RIO, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do M'"unicípio, 
vencível no 2" semestre de 1996. 

{Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econõmicos) 

-4-
REOUERIMENTO N° 403, DE 1996 

- Votação, em turno único, do REQUERIMENTO 
N~1403, DE 1996, do Senador Roberto Freire, solici
tando, nos termos do art 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n• 41 , de 1996, de autoria do Sena
dor Flaviano Melo, que introduz alterações na Lei n• 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

(Em virtude de adiamento) 

-5-
REQUERIMENTO N° 543, DE 1996 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art 222, § 2°, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do REQUERIMENTO 
N• 543, DE 1996, do Senador Sebastião Rocha, solic~ 
tando, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, 
voto de louvor em favor da Organização dos Estados 
Americanos - OEA, que elegeu por unanimidade, o 
Antropólogo e Senador Darcy Ribeiro, para receber o 
Prêmio Internacional de Educação Anfrês Bello, de 
1995, por sua relevante constribuição e atuação no 
campo educativo nacional e internacional, tendo 
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Parecer favorável. SJb ri' 358, de 1996, da Corrissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 87, DE 1991 

Discussão, em turno único, do PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N° 87, DE 1991 (n• 2.838/89, na 
Casa de origem), que dá nova redação a dispositi
vos da Lei n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960, 
que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe so
bre a regulamentação do exercício da profissão de 
músico, e dá outras providências, tendo 

Pareceres sob n"s 290 a 292, de 1996, das Co
missões: 

- de Assuntos Sociais (1° pronunciamento), 
pela audiência da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania; 

- de Constnuição, Justiça e Cidadania, pela 
juridicidade e constitucionalidade da matéria; e 

- de Assuntos Sociais (2" pronunciamento), favo
rável ao Projeto, nos tennos de substitutivo que oferece. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°117, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n' 117, OE 1994 (n°4.151/93, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera dispositivos do Decreto-lei n• 227, de 28 
de fevereiro de 1967, lendo 

Parece!ess:lb n"s212 e 213, de 1996, dasCa 1 iss5es 
- de Serviços de Intra-Estrutura, favorável ao 

Projeto, com emendas n"s 1 a 39-CI, que apresenta; e 
- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto e 

às emendas n•s 1 a 39-CI, apresentando, ainda, a 
emenda n• 40-CAS. 

(Em virtude de aciamento) 

-8-
PROJETO DE LEI 00 SENADO N° 32, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1995, 

e o Projeto de Lei'do Senado n• 251, de 1995) 

Discussão, enl."=lUmo único, do PROJETO DE 
LEI DO SENADO Jllõ32, DE 1995, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que instRui o número único de 
Registro Civil e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n• 272, de 1996, da Comissão 
- de Constnuição, Justiça e Cidadania, favo

rável, com emendas de n•s 1 a 4-CCJ, que apresen
ta; e pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 
66, de 1995, e do Projeto de Lei do Senado n• 251, 
de 1995, com voto em separado do Senador Lúcio 
Alcântara. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 66, DE 1995 
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei 

do Senedo n•s 32 e 251, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 66, DE 1995 (n• 2.304/91, na Casa de 
origem), que cria a Carteira de Identidade Única, 
tendo 

Parecer, sob n• 272, de 1996, da Comissão 
- de Constnulção, Justiça e Cidadania, pela 

rejeição da matéria e do Projeto de Lei do Senado n' 
251, de 1995; e favorável ao Projeto de Lei do Sena
do n• 32, de 1995, com emendas n•s 1 a 4-CCJ, que 
apresenta, com voto em separado do Senador Lúcio 
Alcântara. 

-to-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 251, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1995, 

e o Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1995):: ( 

Discussão, em turno único, do Projeto de. Lei 
do Senado n• 251, de 1995, de autoria. do Sen<tdlor 
Júlio campos, que institui o Registro Unico paJ. a 
identificação dos brasileiros e dos estrangeiros resi
dentes no País, tendo 

Parecer, sob n• 272, de 1996, da Comissão 
- de Constnuição, Justiça e Cidadania, pela 

rejeição da matéria e do Projeto de Lei da Câmara 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 621 

n• 66, de 1995; e favorável ao Projeto de Lei do Se
nado n• 32, de 1995, com emendas n's 1 a 4-CCJ, 
que apresenta, com voto em separado do Senador 
Lúcio Alcântara. 

-11-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 54, DE 1993 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu· 
tive do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 54, 
de 1993 (n' 444191, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a prestação de assistência religiosa nas enti· 
dades hospitalares públicas e privadas, tendo 

Parecer sob n• 335, de 1996, da Comissão 
· • Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

,-12-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82, DE 1995 

· (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 258, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995, de 
autoria do Senador Júlio CanljlOS. que altera dispo
s~ivos da Lei n• 8.004, de 14 dé março de 1990, que 
dispõe sobre transferência de financiamento no ãm-

bito do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras 
providências. 

(Dependendo· de parecer da Comissão de As· 
suntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Esta en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh18min.) 

ATA DA 102• SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 25 de junho de 1996) 

RET/FICAÇÃO 

À página n• 1 0645, 2• coluna, na fala da Presi
dência sobre a Mensagem n• 168, de 1996, 
Onde se lê: 

... Presidente Juan Carlos Wasmony •.• 
Leia-se: 

... Presidente Juan Carlos Wasmosy ••. 

Ata da 1 05ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 27 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho, Levy Dias, Eduardo Suplicy, Emi1ia 
Fernandes e Jefferson Péres. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antonio carlos Magalhães
Antônio Carlos Valladares - Artur da Távola - Bello 
Parga - Benedita da Silva - Seni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - cartas Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy- Élcio Álvares - Emflia Fernandes 
- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo- Francelina Pereira- Frei
tas Neto - Geraldo Melo- Gilvam Borges _; Guilher
me Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- Íris Rezende - Jefferson Peres - João França -

João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra- José Eduardo Vieira- José Fogaça 
- José Roberto Arruda - José Samey - José Serra -
Júlio campos - Júnia Marise - Laura Campos -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Ma· 
rina Silva - Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor 
Júnior- Odacir Soares- Osmar Dias- Pedro Simon 
- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan ca
lheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Rome
ro Jucá - Romeu Tuma- Sebastião Rocha- Sérgio 
Machado- Teotonio Vilela Filho- Vilson Kleinübing 
- Waldeck Ornelas. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
A lista de presença acusa o comparecimento de õT 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão.- ~ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. ' ·- · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiá
vel, ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, fale
ceu hoje na cidade de Sobrai, no Ceará, o Professor 
José Euclides Ferreira Gomes, de tradicional família 
cearense da zona norte do Estado, bacharel em Di
reijo, com militância no Fórum dessa cidade, agro
pecuarista, professor da Universidade do Vale do 
Acaraú, de colégios dessa cidade, Ex-Prefeito da ci
dade de Sobrai, homem que se notabilizou pela sua 
ética, pela sua inflexibilidade na observância dos 
bons costumes da vida em sociedade, do comporta
mento na vida pública. 

Como Prefeijo de Sobrai, fez uma administra
ção exemplar, não só do ponto de vista das realiza
ções que caracterizaram o seu mandato, mas tam
bém sob o aspecto do uso dos dinheiros públicos, 
com absoluta honestidade e no cumprimento intran
sigente da lei e dos melhores princípios da adminis
tração pública. 

O Prefeito José Euclides Ferreira Gomes, ca
sado com D. Maria José, uma paulista que também 
se aclimatou naquela cidade do Ceará, gozando do 
respeijo, da amizade e da admiração dos sobralen
ses, deixa uma prole ilustre. O seu primogénito é o 
ex-Governador do Ceará e Ex-Ministro da Fazenda 
do Governo Itamar Franco, o Dr. Ciro Ferreira Go
mes, um dos melhores exemplos de homem público 
em nosso País, com quem tive a honra de colaborar, 
como seu Vice-Govemador e como Secretário da 
Saúde do Estado do Ceará, sendo ainda seus filhos 
o Deputado Estadual e Presidente da Assembléia· 
Legislativa do Ceará, qid Ferreira Gomes, o Enge
nheiro Lúcio Gomes, o t;lacharel em Direito Ivo Go
mes e a Médica Lia Gomés. 

Peço à Mesa que registre essa perda, que, para 
todos os cearenses, particularmente para os sobralen
ses e a zona norte, é muijo grande, fazendo aprovar um 
voto de pesar que deverá ser transmitido à viúva e aos 

filhos, porque todo o Ceará e especificamente o nosso 
Partido, o PSDB, estão enlutados por essa perda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
A Mesa aguarda o requerimento de V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 
É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•143, DE 1996 

Define a função e o mercado de tra
balho do securitário e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° O corretor de seguros, pessoa física ou 

jurídica, e o securitário são os intermediários lega:
mente autorizados a angariar e promover contratos 
de seguro entre as sociedades seguradoras e as 
pessoas físicas ou jurídicas. 

Parágrafo único. O securitário poderá interme
diar contratos de seguros exclusivamente junto à se
guradora em que trabalhe com vínculo empregatrcio. 

Art 2" A contratação de qualquer seguro só 
poderá ser feita mediante proposta assinada pelo in
teressado ou seu representante legal, por corretor 
de seguros ou por securitário, exceto quando o se
guro for contratado por emissão de bilhete de segu
ro. 

Art 3° A comissão de seguros recebida pelo 
securitário de seguradora em que é empregado não 
é considerada salário para qualquer efe~o. não 
substitui ou complementa a remuneração devida a 
qualquer empregado, nem constijui base de incidên
cia de qualquer encargo trabalhista ou previdenciá
rio, não se lhe aplicando o princípio da hab~alida
de. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. s• Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A Constituição Federal, ao englobar a atividade 
bancária e de seguro no capftulo destinado à disci
plina do sistema financeiro nacional {Art. 192), não 
instituiu monopólià ou exclusividade na a!ividade de 
comercialização-'ile.seguro, para corretor ou quem 
que seja. Ao contrário, a Constituição, em seu Art. 
170, exige a livre iniciativa como fundamento da or
dem económica e subordina esta ao princípio da de
fesa do consumidor. 
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Em consonância com essas disposições cons
titucionais, o presente projeto de lei visa a ampliar a 
oferta de seguros. Garante-se, assim, o direito de o 
consumidor adquirir os bens e serviços de que ne
cessitar ao melhor preço. A defesa do consumidor, 
constitucionalmente assegurada pelo Art. 170, Inciso 
V, também implica liberdade de escolher se o cliente 
deseja ou não arcar com o custo da inteiVenção de 
intermediário na contratação de seguro. 

O presente projeto de lei busca justamente 
acabar com o a rese!Va de mercado concedida aos 
corretores de seguros e nada mais pretende do que 
restabelecer uma praxe que sempre existiu no Bra
sil, como em todo o Ocidente. Em nenhum país exis
te regra como a atuafmente vigente, contrária às leis 
de mercado, de que só corretores podem interme
diar contratos de seguros. 

A entrada em vigor desta proposta, transfor
mada em Lei, concorrerá para a redução dos cus
tos de intermediação, para o aumento do volume e 
do valor dos seguros em si; para ampliação do nú
mero de empregos no setor segurador, assim 
como para reforço da capacidade de investimentos 
na economia produtiva, multiplicando empregos 
por essa via. Atenderá, ainda, ao reclamo de cerca 
de duzentos mil securitários que terão maiores 
possibilidade de conquistarem maior renda pes
soal e familiar. 

A proposta vem de encontro, ainda, ao espírito 
de legislação anterior dispondo sobre participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultado dàs em
presas, disciplinando a questão para o setor especí
fico de seguro. ( MP 1397-11/04196, Art. 3" •a partici
pação de que trata o art. 2" não substitui ou comple
mentar a remuneração devida a qualquer emprega
do, nem constitui base de incidência de qualquer en
cargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe apli
cando o princípio da habitualidade"). 

Tal princípio também é coo1sagrado entre em
pregados e empregadores, como se percebe pelo úl
timo acordo cofetivo de trabalho parcial celebrado 
entre o Banco do Brasil SA e a Confederação Na
cional dos Trabalhadores nas empresas~de crédito -
CONTEC', referendado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, que fixa, em sua Cláusula Décima Segun
da, Parágrafo Sexto - 'A participação nos lucros as
segurada nesta instrumento não substitui a remune
ração do trabalho que se constitui na contr.ipresta
ção salarial, nem deve ser caracterizada, para quais
quer efeitos, como verba de natureza salarial, não 
se lhe aplicando o princípio da habitualidade'. 

Safa das Sessões, 27 de junho de 1996. - Se
nadora Regina Assumpção. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

• CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

................................... u .............................................. . 

TÍTULO Vil 
Da Ordem Econômfca e Financeira 

CAPíTuLO I 
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valo
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, obse!Vados os seguin
tes princípios: 

I - soberania nacional; 
I I - propriedade privada; 
III -função social da propriedade; 
IV -livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI- defesa do meio ambiente; 
Vil - redução das desigualdades regionais e 

sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
*IX - tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração do País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos os livre 
exercício de qualquer atividade económica, inde
pendentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei. 

CAPiTuLO IV 
Do Sistema Financeiro Nacional 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do Pais e a se !Vir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá, 
inclusive, sobre: 

I - a autorização para o funcionamento das ins
tituições financeiras, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado .financeiro bancário, sendo ve
dada a essas instituições a participação em ativida
des não previstas ha autorização de que trata este 
inciso; 

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, previdência e capitalização, 
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bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão 
oficial ressegurador; 

III - as condições para a participação do capital 
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente: 

a) os interesses nacionais; 
b) os acordos internacionais; 
IV - a organização, o funcionamento e as atri

buições do Banco Central e demais instituições fi
nanceiras públicas e prtvadas; 

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos 
após o exercício do cargo; 

VI - a criação de fundo ou seguro, com o obje
tivo de proteger a economia popular, garantindo cré
ditos, aplicações e depósitos até determinado valor, 
vedada a participação de recursos da União; 

VIl - os critérios restritivos da transferência de 
poupança de regiões com renda inferior à média na
cional para outras de maior desenvolvimento· 

VIII - o funcionamento das cooperaÍivas de 
crédito e os requisitos para que possam ter condiçõ
es de operacionalidade e estruturação próprias das 
instituições financeiras. 

§ 1° A autorização a que se referem os incisos 
I e 11 será inegociável e intransferível, permitida a 
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e 
concedida sem ónus, na forma da lei do sistema fi
nanceiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores 
tenham capacidade técnica e reputação ilibâtla, e 
que comprove ca~acid&de -econômica compatível 
com o empreendimento. 

§ 2" Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetes de caráter regional, de responsabili
dade da União, serão depositados em suas institui
ções regionais de crédito e por elas aplicadas. 

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou 
indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze por cento ao ano, a 
cobrança acima deste limite será conceituada como 
crime de usura, punido, em todas as suas modalida
des, nos termos que a lei determinar. 

(A Comissão de Assuntos Sociais
Decisão T enninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O projeto de lei será publicado e remetido à comis
são competente. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário, em exercício, Senador Jefferson Pé
res. 

São lidos os seguintes: 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico os Senadores do PSDB, em Substitui

ção a indicação anterior, quof" comporão a Comissão 
Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medi-
da provisória: · 

MP n•: 1505 

Reedição MP n•: 1460 

Publicação DOU: 21-6-96 
Assunto: Dispõe sobre as medidas de fortaleci· 

mente do Sistema Financeiro Nacional, e dá outras 
providências. 

Titular: Beni Veras 
Suplente: Jefferson Péres 
Brasília, 26 de junho de 1996. - Senador Sér

gio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico os Senadores do PSOB, em substituição 

a indicação anterior, que comporão a Comissão Es
pecial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida 
Provisória: 

MP n•: 1.5011 
Reedição MP n•: 1.461 

Publicação DOU: 21-6·96 

Assunto: Concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados -I PI na aquisição de equi
pamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos dis
põe sobre período de apuração e prazo de r~olhi
rnE!nto do referido imposto para as microempresas e 
e'!lpresas de peq_ueno porte, e estabelece suspen
sao do !PI na sa1da de bebidas alcoólicas acondi
cionadas para venda a granel, dos estabel~imentos 
produtores e dos estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

Titular: Jefferson Peres 
Suplente: Coutinho Jorge 
Brasma, 26 de junho de 1996. - Senador Sér

gio Machado, Líder do PSDB. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Serão feitas as substituições solicitadas. 
Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 

1• Secretário em exercfcio, Senador Jefferson Pé
res. 

São !~dos os seguintes: 

Ofício GSM n• 0575/96 

BrasmaiDF, 26 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Com a satisfação de <:;umprimentar V. Ex", ve-
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nho indicar o meu nome para compor a Comissão 
Especial destinada a apurar, ln loco, com urgência, 
a situação dos Garimpeiros em Serra Pelada, elabo
ração e apresentação de relatório a ser encaminha
do à Presidência da República, com subsídios que 
possibilitem resolver o atual estado de conflito exis
tente na região, criada através do Requerimento n2 

585, de 1996, aprovado em 11-6-96. 
Atenciosamente,- Senador Ademir Andrade. 

OF[CJO N2 041/96-LPSDB 

Brasma, 26 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para nos termos 

regimentais e em atenção ao ofício N• SF/936/96, 
desta Presidência indicar os Senadores Coutinho 
Jorge na qualidade de titular e Jefferson Penes, 
como suplente para comporem a Comissão Especial 
destinada a apurar in loco, com urgência, a situação 
dos Garimpeiros em serra Pelada'. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE(Theotonio Vilela Filho) -
A Presidência designa os Senadores indicados pe
Jas Uderanças do Partido da Social Democracia Bra
sileira, PSDB, e do Partido Socialista Brasileiro, 
PSB, para integrarem a Comissão T~mporária cria
da por intermédio do Requerimento n• 585, de 1996, 
de conformidade com o expedientes que acabam de 
ser lidos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 629, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requerendo, nos termos do art. 218 do regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Professor José Euclides Ferreira Gomes. 

a) inscrição em ato de um voto de profundo pe-
sar; 

b) apresentação de condulências á famma, e 
ao Estado do Ce e Prefeitura de Sobral- CE 

Sala das sessões, 27 de junho de 1996. - Lú
cio Alcãntara. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Aprovado o requerimento, será cumprida a delibera
ção do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência recebeu, do Presidente do Supremo T ri
bunal Federal, o Offcio n• S/62, de 1996 (n• 113/96, 
na origem), de 24 do corrente, encaminhando, para 
os fins previstos no art. 52, X, da Constituição Fede
ral, cópias do parecer da Procuradoria-Geral da Re
pública e do acóndão proferido por essa Corte, nos 
autos da Ação Originária n• 299-1/32D-SC, que de

clarou a inconstitucionalidade dos arts. 2• e 32 da Lei 
n• 6.747, de 1986; art. 22 da Lei n• 7.588, de 1989; e 
art. 10 da Lei n• 7.802, de 1989, todas do Estado de 
Santa Catarina. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -A 
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada nesta data, o 
Requerimento n• 612, de 1996, de autoria do Sena
dor Flaviano Melo, solicitando informações ao Minis
tro de Estado da Fazenda. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exerci

-cio, Senador Jefferson Péres. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N• 32, DE 1996 

Os §§ t• e 2" do art. 143 da Constituição da 
República F,;derativa do Brasil, passam a vigorar 
com a redação: 

'Art. 143. ---··------····--··-·----------
§ 1• As mulheres e os eclesiásticos fi

cam isentos do serviço militar obrigatório em 
tempo de paz, sujeitos, porém, a outros en
cargos que a lei lhes atribuir. 

§ 2" A lei disporá sobre a prestação de 
serviço civil obrigatório para os isentos ou 
dispensados do serviço militar e para aque
les que, em tempo de paz, alegarem impera
tivo da consciência, decorrente da crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou políti
ca, para se eximirem de atividades essen
cialmente militares.' 

Justificação 

Trata-sé de Proposta de Emenda Constitucio
nal que institui o serviço civil obrigatório para aque
les que alegarem iinperativo de consciência ou ou
tros motivos funi:tados em crença religiosa, convic
ção filosófica ou pol~ica. 
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Altera-se a redação dos atuais §§ 1• e 2" do 
art 143 da Constituição, porque se pretende permitir 
o aproveilamento dos religiosos e das mulheres no 
serviço civil, particula!mellle nas atividades ligadas à 
capelaria, à assistência social, à enfermagem e aos 
serviços burocráticos, nas unidades militares ou em 
qualquer outro setor da comunidade. 

Ainda, a proposla pretende inserir o serviço ci
vil obrigatório no capi'lulo referente às Forças Arma
das, porque ele deve estar vinculado ao serviço mili
tar obrigatório, para aprove~ar os mecanismos de 
convocação, reserva e eventual mobilização nacio
nal, em época de paz ou em hipóteses de conflito 
iminente. 

Nesse ponto, a proposta é mais do que a que 
apresentou o Governo no capítulo 'Dos Direitos Indi
viduais e Coletivos•. 

É essa a tradição européia. 
De uma maneira geral, há um entendimento 

dominante entre os pafses-membros da Comunida
de Européia, no sentido de repensar a OTAN. Algo 
já foi escrito sobre isso nos EUA ('The Dawn o! Pea
ce in Europe', do professor Michel Mandelbaum, da 
escola Jonhs Hopkins de Estudos Internacionais 
avançados), na França ('Legitime Defense' por Pier
re Lelouch) e na Inglaterra ("About Tum, Foward 
March with Europe'), enfatizando-se a necessidade 
de reorientação do papel das forças conjuntas, a 
conveniência de redução dos efetivos e de profissio
nalização ainda maior do pessoal mil~ar. 

Em decorrência do término da Guerra-Fríã e, 
portanto, da minimizaçã<;> de uma real e iminente 
ameaça Russa, a França tem sustentado, at~vés de 
pronunciamentos de seu Presidente, que a OTAN 
tem de se dedicar a operações dissuasivas, tais 
como aquelas levadas a efeito na Bósnia, ou a ope
rações humanitárias, tais como a de Rwuanda, e 
menos àquelas de autodefesa 

Tal opção representaria uma definição por tro
pas mais ágeis, tecnicamente e profissionalmente 
adaptadas, com armamentos mais adequados. 

Dentro desse quadro, desenvolveram-se as 
discussões, na França, sobre as novas concepções 
a respeito do Serviço Nacional. Entre as conclusões 
extraídas do trabalho da Comissão do Senado des
tacam-se: 

1) a fórmula atual não pode ser mantida; 

2) substituição do recrutamento obrigatório, 
pelo recrutamento voluntário; e 

3) atteração no serviço civil lá existente para 
aumentar a sua expressividade inclusive com a pre-

cisão de estímulos pecuniários e vantagens indiretas 
para os interessados. 

Pelo que se pôde depreender na experiência 
francesa, condensada no livro 'LAvenir du Service 
National', editado pela Comissão de Assuntos Es
trangeiros, da Defesa e das Forças Armadas, os 
jovens que prestam o serviço civil, como modalida
de de serviço naciõnal, sjo destinados para ativi
dades na polícia, na gendarmeria, nas áreas de 
saúde, proteção ao meio ambiente, informática, lo
gística etc. 

A manutenção da instituição poderia ser asse
gurada, em grande parte, pelas instituições inseridas 
no âmbito de ação do serviço civil. Em outras pala
vras, o hospital, a creche, a Prefeitura Municipal, os 
serviços sociais estaduais ou federais, enfim, a insti
tuição mantenedora da atividade a qual esteja vincu
lado diretamente o agente de serviço civil, ficará res
ponsável direta ou indiretamente pela sua retribui
ção, que não deverá ser maior que a paga ao recru
tado para o serviço militar, mas poderá ter alguns in
centivos com relação a contagem de tempo de servi
ço para efeito de vantagens funcionais e aposenta
doria. 

A presente proposta é lançada num momento 
em que há enorme preocupação com o. desemprego 
e com as dificuldades por que passam a mão-de
obra não-especializada. Ela é lançada, ainda, num 
momento em que também o redimensionamento de 
nossas Forças Armadas tem de ser repensada. 

Em relação à América do Sul, as perspectivas 
de confl~os armados se reduziram sensivelmente. 
Ao contrário, com a implementação do Mercosul, 
eventuais divergências terão de passar pelo foro 
multilateral próprio ou pelas negociações bilaterais, 
enfatizando a ação diplomática, em detrimento da 
ação militar. 

Daí porque, embora singela, a presente Pro
posta de Emenda Constitucional poderá trazer gran-
des benefícios ao nosso País. . 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1996.- Se
nador Antonio Carlos Magalhães - Senador Sebas
tião Rocha - Senador Bernardo Cabral - Senador 
Romero Jucá - Senador Freitas Neto - Senador 
CoUtinho Jorge - Senador Raviano Mello - Senador 
Jonas Pinheiro - Senador Romeu Tuma - Senador 
Teotônio Vilella- Senador Júlio Campos- Senador 
Lucídio Portella - Senador José Eduardo Outra -
Senador Jefferson Péres - Senador Geraldo Melo -
Senador Waldeck Omelas- Senador Élcio Alvares
_Senador Levy Dias-. Senadora Marina Silva- Sena-
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-dor João Rocha - Senador Carlos Wilson - Senador 
Hugo Napoleão ~nadar Artur da Távola - Sena
dor Edison Lobão - Senador Bello Parga - Senador 
José Fogaça - Senador Joel de Hollanda - Senador 
Gilvam Borges - Senador Esperidião Amin - Sena
dor Lúcio Alcântara. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos ter
mos da lei. 

§ 12 Às Forças Armadas compete, na forma da 
lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de 
paz, após alistados, alegarem imperativo de cons
ciência, entendendo-se como tal o decorrente de 
crença religiosa e de convicção filosófica ou política, 
para se eximirem de atividades de caráter essencial
mente militar. 

§ 22 As mulheres e os eclesiásticos ficam isen
tos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, 
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atri
buir. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho} ·A 
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às diSposições específicas cons
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento lnter-
no. 

A matéria será publicada e despachada à Co· 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. '-' 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho} -
Passamos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como mato-gros
sense, honra-me representar meus concidadãos 
neste Congresso Nacional e aqui abordar e debater 
temas que interessam à Nação brasileira, à Região 
Centro-Oeste e, particularmente, ao meu Estado, 
Mato Grosso. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago 
a esta Casa as preocupações e os <~nseios daqueles 
que buscam transformar Mato Grosso num celeiro 

brasileiro e ali construir as bases de uma sociedade 
justa e economicamente forte. 

Mato Grosso teve sua ocupação acelerada a 
partir dos anos 70, estimulada. por incentivos fiscais 
e por programas especiais, nesse processo, que 
teve como agente principal o Governo Federal. Foi 
fundamental a consolidação das grandes rodovias 
de integração nacional, que vinculou, por asfalto, a 
fronteira oeste e norte com a região Centro-Sul do 
Pais. 

Coincidentemente com a divisão de Mato Gros
so, esse processo permitiu ·~ue áreas de terras fos
sem rapidamente ocupadas. Levou, inclusive, ao 
nascimento de cidades e instalação de importantes 

pólos econômicos, aproveitando-se das enormes po
tencialidades de riquezas da região. 

As modificações ocorridas nos úttimos anos 
transformaram Mato Grosso. É o tert:eiro Estado 
brasileiro produtor de grãos, o primeiro produtor de 
madeira e o segundo produtor de ouro do Brasil. A 
sua população, de 320 mil habitantes, em 1960, sal
tou para mais de 3,5 milhões de habitantes nos dias 
a tu ais. 

Assim se desponta como o mais importante e 
promissor celeiro agrfcola do Pafs. Produziu, na _últi
ma safra, cerca de 7,5 milhões toneladas de graos, 
sendo o segundo produtor nacional de soja, com 5,7 
mil toneladas. 

A produtividade ffsica de suas lavouras situa
se acima da média nacional e, no caso da soja, atin
ge a 2.600 kglha, também acima da média nacional 
e da obtida nos Estados Unidos. 

A par disso, Mato Grosso tem um efetivo bovi
no de 13 milhões de cabeças, desenvolvido sob o 
regime extensivo de criação, sendo o quinto rebanho 
nacional e representando importante centro produtor 
de carne. 

Diversas iniciativas em fase de implantação es
tão sendo feitas para estimular a produção avfcola e 
suína, através de sistemas integrados de produção, 
que garantirão elevados níveis de racionalidade téc
nica e econõmica. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, o desenvolvimento mais acelerado de Mato 
Grosso vem sendo bloqueado por enormes carên
cias de ordem estrutural e, dentre elas, situam-se as 
de sua rede de transportes. . 

o elevado custo com transporte decorre do 
enorme distanciamento dos centros fornecedores e 
distribuidores nacionais e internacionais e, sobretu· 
do, da carente rede viária. Compromete a competiti
vidade dos produtos regionais, aVJlta os preços rece-
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bidos pelos produtores e provoca negativos reflexos 
econômicos. ""· 

Por outro la!'!;>, há que considerar que a matriz 
de transporte es!á alicerçada quase que exclusiva
mente no transporte rodoviário, onde os custos são, 
indiscutivelmente, mais elevados. 

Dessa maneira, a busca de novos mercados 
para aprovisionamento e produção encontra-se fron
talmente comprometida pela impossibilidade de atin
gi-los a preços competitivos. 

Há ainda que se levar em conta os elevados 
custos com a aquisição de produtos para con~urno 
da população e dos insumos, máquinas e equipa
mentos agrícolas, produzidos nas Regiões Sul e Su-

deste do Pais e no exterior, que são também forte
mente onerados pelos elevados preços dos fretes. 

Lamentavelmente, a União e os Estados não 
conseguem assegurar não só a abertura de novas 
vias de penetração e escoamento corno uma ade
quada manutenção da rede viária existente. 

Tal fato leva a uma situação de impasse e blo
queio da própria atividade produtiva, com a manu
tenção e mesmo o agravamento da crise económica 
e social na região. 

Essa problemática mostra, de forma inequívo
ca, que é absolutamente impossível assegurar o 
processo de desenvolvimento auto-sustentado no 
Mato Grosso e de suas regiões limítrofes sem gue 
se promova urna reformulação na atual matriz de 
transporte, viabilizando o sistema de transporte in
termodais considerando o sistema viário, hidroviário 
e o ferroviário. · 

Nesse contexto, Sr. Presidente, merece espe
cial destaque a implantação da Ferronorte. Esta, em 
particular, pela possibilidade de viabilizar o escoa
mento da produção da rica e fértil região dó~Brasil 
Central até aos centros de consumo e industrializa
ção da região Centro-Sul e do exterior. 

A Ferronorte foi iniciada em agosto de 1992, e 
prevê, na primeira etapa, a construção do trecho de 
400Km, em Mato Grosso do Sul, entre Aparecida de 
Taboado, divisa com São Paulo, e Alto Taquari, já 
em Mato Grosso. 

Com esse primeiro trecho, a Ferronorte servirá 
diretamente aos importantes pólos agrfcolas da re
gião denominada "Chapadão dos Gaúchos" e, atra
vés da integração com o transporte rodoviário, ofere
cerá uma alternativa bem mais económica para o 
escoamento dos produtos agrícolas do norte de· 
Mato Grosso do Sul, do sul de Goiás e, principal-

mente, de Mato Grosso, destinados aos mercados 
da Região Centro-Sul e à exportação. 

A seguir, em etapas subseqüentes, a Ferronor
te prosseguirá até Cuiabá, em Mato Grosso, totali
zando 956Km e, posteriormente, alcançará Santa
rém, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia. 

É prevista ainda a sua ligação com a malha fer
roviária da Rede Ferroviária Federal e da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas, da Companhia Vale do Rio 
Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo, com opção 
de acesso inclusive aos portos de Vitória, Santos, 
Paranaguá e São Francisco,.cto Sul. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
esse empreendimento, pela sua grande dimensão, 
está sendo implantado por etapas, a partir dos tre
chos cuja demanda de transporte já viabiliza a sua 
construção com capitais privados. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o pri
meiro trecho, juntamente com a malha ferroviária 
complementar já existente, criará um corredor ferro
viário de 1.300Km. 

Com esse primeiro trecho e uma operação efi
ciente no Corredor, a Ferronorte propiciará redução 
nos custos de escoamento de até R$20,00 por tone
lada. Essa redução evoluirá para R$27,00 com a 
sua chegada em Rondonópolis e para R$32,00 ao 
alcançar Cuiabá. 

Vale destacar, Sr. Presidente, que atualmente 
o escoamento da produção da região tem ocorrido 
através do transporte rodoviário. As distâncias, que 
chegam a superar 2.000Km, têm elevado os custos 
de escoamento para patamares de R$80,00 por to
nelada, já tendo alcançado mais de R$100,00 por to
nelada nos perfodos de safra. 

Essa economia, já no primeiro ano de plena 
operação da Ferronorte, deverá alcançar R$160 mi
lhões, considerando apenas a implantação de seu 
trecho inicial, e dobrar em 20 anos, totalizando, as
sim, um montante da ordem de R$4,8 bilhões no pe
rfodo. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, esse baratear(len
to dos fretes estimulará a agricultura e demais ativi
dades económicas da região, com reflexos positivos 
na geração de empregos, renda e arrecadação pú
blica local. 

O fortalecimento dos setores industrial, de co
mércio e de serviços induzidos pelo desenvolvimen
to agrícola ocorrerá com mais intensidade nos pólos 
económicos de retaguarda. 

Com a intensificação do intercâmbio viabilizado 
pela ferrovia, os mesmos benefícios verificados nos 
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pólos económicos de retaguarda, como Campo 
Grande e Cuiabá, ocorrerão também nos pólos eco
nómicos mais ao norte, ao longo das rotas hidroviá
rias, como Porto Velbo, Manaus, Santarém e Belém, 
quando essas cid,.OOs forem chamadas a dar suporte 
ao desenvolvimento agrfcola dessas novas fronteiras. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, podem
se destacar, dentre outros, os seguintes benefícios 
públicos com a implantação da Ferronorte: 

- viabilização da cuttura de produtos com me
nor valor específico, como é o caso do milho, cuja 
produção mostra-se hoje inviável em regiões mais 
distantes. Além disso, a possibilidade de rotação de 
culturas também em áreas de fronteira permitirá um 
melhor controle fitossanitário, de fundamental impor
tância para as culturas de soja da região; 

- redução, e até mesmo eliminação de subsí
dios governamentais, na comercialização do milho e 
arroz produzidos na região e que têm consumido de
zenas de milhões de reais anualmente; 

- menor desgaste das frotas e das rodovias. A 
economia na manutenção de estradas permitirá que 
mais recursos sejam canalizados para a pavimenta
ção e expansão da malha rodoviária da região; 

-economia de diesel da ordem de R$20 milhõ
es/ano, evoluindo para R$45 milhões num horizonte 
de 20 anos, o que representará uma economia glo
bal da ordem de R$650 milhões no período; 

- melhor controle da arrecadação tributária. 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é impor

tantfssimo que se destaque o caráter altamente ino
vador desse empreendimento. Trata-se de uma ini
ciativa do setor privado a ser viabilizada pelo apoio e 
a concessão outorgada pelo selar público. 

AsSim, a concepção desse empreendimento 
prevê uma nova parceria com o setor privado na 
realização de investimentos públicos através de con
cessões, atraindo investimentos privados através de 
recursos de capital de risco. .: 

Para a viabilização da operação económica ao 
longo de todo o corredor ferroviário de 1.300Km es
tão sendo também re:tlizados investimentos na pon
te sobre o rio Paraná, na divisa dos Estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul, em melhorias na malha 
da Fepasa e nas condições de acesso, circulação e 
descarga de composições ferroviárias nos portos de 
Santos e Sepetiba. 

Os recursos para a construção da travessia so
bre o rio Paraná, por se tratar de ponte rodoferroviá
ria, tem como fonte os orçamentos do Governo Fe-

dera! e do Governo de São Paulo, em confonnidade 
com o convênio assinado por ambos. 

As obras com recursos do Governo do Estado 
de São Paulo foram realizadas. Cabe, agora, ao Go
verno Federal concluí-las, cumprindo, assim, os 
compromissos assumidos. Inclusive, no Orçamento 
Geral da União de 1995 e 1996, foram consignados 
recursos para a conclusão da ponte rodoferroviária 
de cerca de R$150 milhões, os quais não foram até 
então liberados. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao apre
sentar nesta tribuna essas considerações, solicito 
aos membros desta Casa, bem como às autoridades 
federais e estaduais, que dêem o integral apoio à 
Ferronorte para que, atralljs desse importante em
preendimento, se possa abrir nova perspectiva para 
o desenvolvimento das regiões centrais do nosso 
Pafs. 

Nesse particular, destaca-se a concretização 
dos compromissos assumidos pelo Governo Federal 
p·ara a conclusão da ponte rodoferroviária sobre o rio 
Paraná e para viabilizar a ligação do trecho da Fer
ronorte com a Fepasa. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, final
mente agradeço a honra de ter sido ouvido por V. 
Ex•s. Quero manifestar a minha convicção na agri
cultura, na Região Centro-Oeste, no meu Estado de 
Mato Grosso. Quero também reiterar a minha dispo
sição de continuar trabalhando, para que se possam 
viabilizar iniciativas que transformem a agricuttura de 
Mato Grosso e da Região Centro-Oeste, abrindo, as
sim, um novo horizonte de progresso e de riquezas 
para aquela importante região interiorana e para o 
Brasil. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Jonas Pi
nheiro, o Sr. Teotônio Vilela Rlho, 1• Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres} - Con
cedo a palavra ao Senador Lúcio· Alcântara, por 20 
minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB-GE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, primeira
mente comunico ao Plenário que ·a Comissão Espe
cial constituída para examinar as Propostas de 
Emendas Constitucionais que tratam da flexibiliza
ção do monopólio do petróleo, das telecomunicaçõ
es, da cabotagem e da distribuição do gás canaliza-
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do concluiu hoje os seus trabalhos, dentro do prazo 
que lhe foi dado pela Mesa Diretora, de acordo com 
decisão do Plenário. O Senador Bernardo Cabral 
apresentou o seu parecer, que, uma vez aprovado, 
deverá ser oficialmente encaminhado· ao Plenário 
para exame e deliberação. S. Ex" o Relator dá Co
missão fez um trabalho rápido e eficiente: reuniu to
dos os depoimentos··que tivemos oportunidade de 
ouvir tanto de au!Õrldades do Governo, quanto de lí
deres sindicais, pessoas interessadas e estudiosas 
dessas matérias. 

Quando propus a instituição dessa Comissão, 
tive como propósito fazer com que o Senado se an
tecipasse na discussão dessas matérias. Todos aqui 
recordam que, quando iniciamos os trabalhos· desta 
Legislatura, havia um inconformismo generalizado 
com o que se poderia chamar de papel subattemo 
ou secundário do Senado, que apenas homologava 
as emendas já aprovadas pela Câmara e sempre 
sob a pressão do tempo e do fato de que nada podia 
ser modificado. Dessa forma, as propostas poderiam 
ser imediatamente incorporadas à Constituição. 

Por isso, na hora de regular essas matérias por 
lei ordinária ou complementar, conforme o caso, 
considerei ser importante que o Senado estudasse 
previamente o assunto, discutndo-o amplamente 
não só no âmbito da Comissão, mas do Plenário. 
Assim, estaríamos oferecendo uma lei, a melhor 
possível, para atender ao interesse nacionaL 

De maneira geral, há temas altamente polêmi
cos, como o do petróleo e o das telecomunicaçiles. 
O Senador Bernardo Cabral fez sugestões. que fo
ram acatadas pela Comissão; fez ainda amplo le
vantamento dos diferentes posicionamentos em rela
ção a esses assuntos. Como já vamos deliberar, ao 
que parece, em convocação extraordinária, sobre as 
telecomunicações, é importante - e a Presidência da 
Comissão já solicitou à Secretaria que o fizesse -
que todos os Senadores conhecessem o texto pre
parado pelo Senador Bernardo Cabral e assim pu
dessem bem se orientar em relação ao tema que de
verá ser, como disse anteriormente, objeto da oossa 
deliberação brevemente. .-

Ao fazer essa comunicação, desejo agraaecer 
não só ao Relator, que foi assíduo, diligente, atento 
ao seu papel, como a todos os Senadores que inte
graram a Comissão, aos funcionários que participa
ram ativamente dos nossos trabalhos, aos depoen
tes, a,utoridades, líderes sindicais e assim por diante. 

O Sr. Romeu Tuma- V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex' 
com muito prazer. 

O Sr. Romeu Tuma- Se V. Ex' me permitir, eu 
gostaria de testemunhar o esforço que V. Ex<, na 
Presidência da Comissão, e o Senador Bernardo 
Cabral, na Relataria, fizeram para chegar à conclu
são por um relatório primoroso do nosso experiente 
Senador Bernardo CabraL Compareci, parece-me, a 
todos os depoimentos. Foram de vital importância; 
houve contradMrios durante a própria exposição 
dos convidados, num ambiente sadio e de interesse 
público. De forma que creio que é importante que os 
Srs. Senadores tomem conhecimento do relatório. 
Ele é isento, expressa a definição de cada um dos 
que ali compareceram, dentro do seu ponto de vista 
para essas reformas, e vai nos ajudar muito quando 
apreciarmos a legislação pertinente à estrutura de 
cada segmento que este Congresso já a,provou nas 
reformas constitucionais. Mlllto obrigado. . .. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, 
Senador Romeu Tuma. V. Ex", que foi um dos mem

bros mais atuantes da Comissão, pode bem depor 
sobre o desenvolvimento dos nossos trabalhos. 
Aliás, trata-se de um caso raro no Senado, pois a 
Comissão concluiu os seus trabalhos sem precisar 
sequer de uma prorrogação, já que no dia 30 iria ex
pirar o prazo destinado aos trabalhos da Comissão e 
hoje, dia 27, ela já concluiu o seu trabalho, a,precian
do e aprovando o relatório do Senador Bernardo Ca
bral, que, cornil disse, agora deverá ser examinado 
pelo Plenário. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral- Senador Lúcio Alcãn
tara, é mcito difícil ouvir V. Ex< sem deixar de regis
trar, até por uma questão de justiça, a sua atuação 
na Presidência da Comissão, que, de resto, foi de 
sua autoria. Quero fazê-lo porque as manffestações 
feitas hoje, naquela Comissão Especial, pelos Sena
dores José Eduardo Outra e Romeu Tuma, foram dP. 
todas as formas e modos muito gentis e diria até 
mesmo afetuosas, carinhosas e traduziram o reco
nhecimento de um trabalho. Esses companheiros, 
ao liderarem a aprovação do nosso relatório, que ou
tra coisa não visou senão a sistematização do que 
se ali se ouviu, têm um objetivo principal: o reconhe
cimento de V. Ex' na presidência, sem o que não se
ria possível a conclusão dos trabalhos, e de uma 
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reunião da qual participou também o nobre Senador 
José Fogaça. De resto, quanto ao que me toca, que
ro apenas dividir os louros com V. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Mu~o obrigado. 
Na verdade, o êxito dos trabalhos da Comissão se 
deve a todos os seus Membros, a todos os seus in
tegrantes, à qualidade dos depoentes e também ao 
t"'-balho dos assessores que oonosco oolaboraram. 
V. Ex" cumpriu com fidelidade a missão que lhe foi 
entregue e, sobretudo, observou, rigorosamente, o 
prazo, fazendo/àssim, oom que o Senado demons
tre, cabalmente;· 6. quanto se envolve naquilo que é 
da sua competência, que deve realmente ser feito 
de maneira célere e competentemente, como foi o 
caso desse relatório. 

Aproveito este fato para, no segundo tema do 
meu pronunciamento, comentar alguma coisa sobre 
fatos recentes da vida brasileira que tiveram grande 
repercussão pelas tragédias de que se revestiram. 
pelo número de mortes, pela estupefação que cau
saram à sociedade brasileira, vinculando, de certa 
maneira, à s~uação do Estado brasileiro. 

Ontem tivemos a presença do Ministro Bresser 
Pereira, que falou sobre a reforma do Estado, com a 
interpelação de vários Srs. Senadores, demonstran
do o interesse que esta matéria tem para nós, por
que o Senado, depois da Câmara, irã apreciá-la e se 
manifestar sobre os pontos que envolve, muitos de
les polêmioos, alguns dos quais discordo, mas tenho 
certeza de que nenhum de nós irã negar o fato de 
que o Estaco brasileiro carece de uma reformulação. 
Podemos discordar até da intensidade, da qualida
de, de aspectos dessa reforma, mas ninguém dis
corda de sua necessidade. 

Tivemos, recentemente, três tragédias no Bra
sil, que nos fizeram refletir bastante. Uma, foi a 
questão da Clínica de Hemodiálise de Caruaru, que 
nos encheu de indignação, de revolta, pelo número 
de mortos, pelas pessoas que em busca de recupe
rar a sua saúde se depararam com a morte, por for
ça de insuficiências tecnológicas, por falta de fiscali
zação, por falta de eficiência no funcionamento de 
equipamento e de materiais e devido ao próprio de
sempenho profissional. 

Tivemos o caso de Osasco: um shoppi!'lg-cen
ter desaba - construido há pouco tempo - no mo
mento em que está cheio de pessoas, principalmen
te jovens, com muitas mortes, causando mu~a dor, 
muita tristeza a muitos lares brasileiros._ 

Tivemos a questão da Clínica Santa Genove
va, destinada a idosos, no Rio de Janeiro, onde as 
pessoas moniam oomo moscas, fruto da má quali
dade do atendimento que ali era prestado, que tam
bém nos causa:·muM indignação. 

O que há de comum entre todos esses episó
dios? Qual o elo que poderia ligar esses três aconte
cimentos, aparentemente tão diferentes, tão dispa
res? O que tem a queda do shopping center, por 
exemplo, a ver com a tragédia da clinica de idosos 
no Rio de Janeiro, ou da Clínica de Hemodiálise de 
Caruaru? 

Quando se fala em reforma do Estado brasilei
ro, quando se fala em privatização, e~ r~~~ç-.Fi ,, do 
tamanho do Estado, em supressão da natureza'·" 
preendedora do Estado brasileiro, fala-se logo que prs
cisamos de um Estado ágil, de um Estado eficiente na 
regulamentação e na fiscalização. É exatamente o ~ua 
estamos vendo que está faltando nisso af. A partir da 
Constituição de 1988 ganhou velocidade no Brasil a 
descentralização administrativa: o que pode ser feito 
pelo Município não é feito;pelo Estado e o que é fei
to pelo Estado não é feito pela União. 

Em um país com as dimensões e as caracterís
ticas do Brasil, ninguém, em sã consciência, pode 
ser contra a descentralização. Aí está o caminho 
pelo qual a administração pública fica mais· ptóxima 
dos cidadãos, toma-se mais fácil a fiscalização e, 
portanto, a participação das pessoas na administra
ção oública. O que ocorre é que esse processo, se 
não é feito convenientemente, corretamente, leva a 
um re_laxamento na presença do Estado, principal
mente na sua atividade fiscalizadora. Quem é o res
ponsável? A Secretaria de Saúde de Caruaru talvez 
diga que é a Secretaria de Saúde do Estado que, 
por sua vez, diz que é o Ministério da Saúde, Muni
cípio, Estado e União não querem assumir e não as
sumem uma responsabilidade definitiva sobre essas 
coisas. O mesmo poderia se dizer para a clínica da 
idosos do Rio de Janeiro; responsabilidades dividi
das entre Município, Estado e União podem levar à 
falta de responsabilidade ou à irresponsabilidade. 

É preciso que atentemos que o processo de 
descentralização exige também que cada nível de 
governo assuma, definitivamente, o que é da sua 
competência, da sua responsabilidade. 

Descentralizar não significa simplesmente exi
mir-se de responsabilidade, transferindo para outros 
níveis de Governo, que não o assumem. Esse é um 
ponto importante, da mesma maneira que um Esta
do pequeno ou um Estado ágil, como se diz querer 
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para o Brasil, precisa ter uma grande força regulado
ra e fiscalizadora, definindo normas, impondo res
ponsabilidades. 

Por exemplo, o shopping center de Osasco 
não teve fiscalização, seja na execução do projeto, 
seja no funcionamento das instalações. À medida em 
que o Brasil consegue instalar seus equipamentos pú
blicos, construir seus hospitais, suas escolas, suas uni
versidades, suas avenidas, seus viadutos, as cidades 
precisam assumir cada vez mais a idP.ia de que o que 
é importante a nível local é o funcionamento dos servi
ços. Não basta apenas investir para construir, é preci
so colocar os serviços em funcionamento. 

Estamos às vésperas de uma eleição Munici
pal. Oxalá os candidatos a Prefeito se conscientizem 
desta verdade~ e·preciso lazer com que os serviços 
da cidade funcionem. Se vamos ter um Estado me
nor, um Estado pequeno e um Estado ausente, in
clusive nessa parte da eficiência dos serviços e da 
fiscalização, vamos estar no caminho do caos. 

Nesse sentido, quero alertar para todas essas 
mudanças de natureza administrativa, do caráter do 
Estado brasileiro, para que não sejamos surpreendi
dos, cada vez mais, por latos como esses que ocor
reram há pouco tempo no Brasil e que acabei de 
mencionar. 

Ao mesmo tempo em que, se realmente esse 
processo de privatização, de globalização da econo
mia, de redução do tamanho do Estado é um pro
cesso irreversível e inevitável, como alguns crêem, é 
preciso que invistamos Seriamente na constituição 
de órgãos fiscalizadores e reguladores. 

O trabalho dessa Comissão mostrou que; inde
pendentemente do juízo de valor sobre o processo 
de privatização, se não criarmos estruturas estáveis, 
bem equipadas do ponto-de-vista material e de re
cursos humanos, e com grande força coercitiva in
clusive, poderemos estar trabalhando no sentido de 
uma grande anarquia na execução desse serviço, 
que vai beneficiar apenas alguns poucos, aqueles 
que o executarão, olhando muito mais para si, para 
os interesses de suas empresas, do que para o inte
resse da sociedade. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena-
rlnr I ~rtrn f::!:lrnnnc:: 
~ ................. .., ............ ,...~ ..... ~ 

O Sr. Lauro Campos - Eminente Senador Lú
cio Alcântara, sou um atento ouvinte de V. Ex" sem
pre que ocupa a tnbuna e em muitos pontos poderia 

assinar embaixo de suas palavras. Gostaria apenas 
de salientar uma diferença que me parece essencial 
nesse processo de desconcentração do Estado. Há 
tendências que se confundem, mas que têm um ca
ráter nitidamente diferente do meu ponto-de-vista. O 
Estado em crise algumas vezes quer se livrar de 
seus problemas e transferi-los aos Estados e os Es
tados aos Municípios. Dá-se, então, uma descon
centração de problemas, vamos dizer assim, e nem 
sempre a receita acompanha os gastos correspon
dentes a essa descentralização. Por outro lado, exis
te uma tendência, que é a de democratização do po
der. um tipo de desconcentração em que o meu Par
tiuo e eu próprio estamos engajados. Por exemplo, 
quando o nosso Partido prega a presença dos con
selhos populares, a presença do orçamento partici
pativo, queremos engajar a sociedade, a coletivida
de no processo de tomada de decisões e do poder. 
Democratizar o poder e não se livrar das crises 
aluais. São dois movimentos que algumas vezes se 
confundem, mas que, do meu ponto de vista, têm di
ferenças essenciais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex1 tem toda 
a razão e concordo com o teor do seu aparte. Por 
quê? Transferir atribuições ou responsabilidades 
para Estados e Municí!5"ios não pode. ser apenas 
uma forma perversa de livrar-se dos problemas, de 
levar os problemas para mais distante de si. Essa 
seria uma autude reprovável, uma maneira absoluta
mente inaceitável de aproximar a administração," de 
. aproximar o poder público da população. 

Nesse aspecto estou inteiramente de acordo 
com V. Ex" e penso que -os Estados e Municípios, in
clusive, precisam reagir e resistir a essa atitude aon
de possa vi r a ocorrer, porque não se consulta o in
teresse público, mas é apenas uma forma de se di
zer que não se quer esses problemas e passá-los 
aos Estados e Municfpios para que resolvam. 

E mais, essa descentralização, a meu jufzo 
como no de V. Ex", envolve um outro aspecto que é 
o da democratização e da participação popular. 
Que"! é parte do problema deve ser parte da solu
ção. E muito diffcil imaginarmos que um administra
dor público seja indiferente às necessidades da po
pulação por uma questão de deformação de caráter 
ou de personalidade. O administrador pode ser até 
incompetente e alguns, mais do que incompetentes, 
podem ser áesonestos, mas, dê uma maneira geral 
e até por uma queslão pessoal, todos querem se 
sair bem na sua administração, querem realizar e 
empreender. 
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Mas, na medida em que se traz a população 
para participar da solução, ela começa a ter noção 
de algo que é inevitável, que é exatamente a limita
ção de recursos. Os recursos são finitos e os proble
mas são gigantescos, principalmente num Pafs em 
crescimento como é o Brasil," com tão grandes dis
torções sociais, demográficas, populacionais, regio
nais e assim por diante. 

A minha intervenção, hoje, no plenário do Se
nado, tem o objetivo de nos alertar para esse pro
cesso de renovação, de mudança, de transformação 
do Estado brasileiro, que não pode, a título de prati
car a descentralização, ser apenas um fator de agra
vamento da sua deterioração e da sua degradação, 
que, sem dúvida, agrava de maneira muito significa
tiva os problemas do povo brasileiro, que já são mui-
to grandes. .· .. 

Muito obrigadp,;Sr. Presidente. 

Dudiite o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 3° Secretário. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação de lide
rança. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Presentes 
na Casa 44 Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafe
teira, como Lfder, por cinco minutos, para comunica
ção urgente, de interesse partidário, nos termos do 
art. 14, inciso 11, alínea a, do Regimento Interno. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. 
Como Lfder. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
atendendo convocação do Presidente da República, 
como Lfder do Partido Progressista Brasileiro, estive 
há poucos dias no Palácio do Planalto. 

Ao regressar, tive oportunidade de, quando se 
discutia aqui a questão das medidas provisórias, fa
zer uma declaração, mas penso que· me precipitei. 
Na realidade, o que ouvi, naquele dia, foi o desejo 
do Presidente de suspender a reedição de medidas 
provisórias, e que se devolvesse ao Executivo as 
prerrogativas que essa Constituição havia tirado, na 
parte administrativa. 

Na ocasião, congratulei-me com o Presidente. 
Afinal. o Poder Legislativo ia voltar a ser um Poder. 
O Poder Legislativo se libertara, porque, em abril de 
1964, quando da Revolução, passamos a ter o de
creto-lei, que se tomava lei, se não fosse votado. 

Atualmente, a medida provisória é editada e 
reeditada tantas vezes quanto queira o Poder Exe
cutivo, tirando do Poder Legislativo a condição de 

. ser um poder. 
Hoje, Sr. Presidente, houve nova reunião de li

derança. A posição já era diferente. O que tive opor
tunidade de ver deixou-me constrangido, e é com 
tristeza que quero transmitir à Casa esse constrangi
mento. Se fui precipitado ao dizer que o desejo do 
Governo era acabar com a medida provisória, hoje 
digo com toda a franqueza que ele não quer abrir 
mão da reedição das medidas provisórias. 

Fui muito claro, hoje, ao dizer que o Governo 
só precisa de três quintos do Legislativo para fazer 
emenda constitucional. No mais é editar a medida 
provisória e antes de 3t> dias reeditá-la, reeditá-la .•. , 
e nós fazemos de conta que estamos aqui legislan
do; fazemos de conta que somos realmente inde
pendentes, quando, na verdade, não o somos. 

Logo hoje, tive esse constrangimento, quando 
.deveria ser um dia de alegria para mim. 

Sr. Presidente, esse registro tem a finalidade 
de esclarecer que as reuniões em que eu compare
cer, no Palácio, como Líder do meu Partido, não se
rão sigilosas, nem secretas. O homem público não 
tem segredo, tampouco o Uder de um Partido Pro
gressista. Portanto, estarei aqui para lutar. 

Na hora em que a no~tt7emenda do ~elator J<>: 
saphat Marinho for colocada em votaçao, estare• 
aqui empunhando a bandeira da independência do 
Poder Legislativo. 

A Constituição de 1.988 - e vejo ali o nobre Re
lator, Senador Bernardo Cabral - foi muito bem feita 
no que concerne ao regime parlamentarista. No en
tanto, na última hora, votaram uma emenda dizendo 
que o regime era 

presidencialista. Em decorrência disso, ficamos 
com uma constituição presidencialista, mas com um 
dispositivo parlamentarista quanto à medida provisó-
ria. 

Esta a primeira comunicação que desejava la
zer, Sr. Presidente. 

Dentro do meu espírito de que as coisas sejam 
apuradas, apresentei à Mesa requerimento solicitan· 
do que o meu pedido de informações ao Banco do 
Brasil seja submetido ao Plenário. Apesar de termos 
o Parecer n• 173/90 da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa, o Banco do Brasil 
informa que só remeterá as informações se o reque
rimento for aprovado pelo Plenário da Casa. 
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No referido documento, indago sobre a malver
sação do dinheiro público, do dinheiro do Banco do 
Brasil, que foi jogado na vala, no desperdício. Ques
tiono, ainda, os nomes dos responsáveis por este 
serviço ou desserviço prestado ao Banco do Brasil e 
ao País. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EPITACIO CAFETEIRA NO SEU Dis
CURSO: 

REQUERIMENTO N' /96 

Senhor Presidenta, 

Requeiro seja submetido a apreciação do Plenário do Sê

nado Federal o RequerlmeniO de tnfonnações n° 357, de 1996. 

Justillcação 

Com base no art. 50 § ~ da ConstitUição Federal e no art. 

216 do Regimento Interno, tonnulei Requerimento de Informação 

ao Sr. Ministro da Fazenda sobre devedores considerados lna

dimplentes pelo Banco d~ Brasil, valor da cada débito e da garan

tia oferecida, data do:_~do de cada operação, nome e cargos de 

quem autorizou. . .... 

Em 11 de junho da 1996, o Primeiro Secretário do senado 

Federal, envia ao meu gabinete cópia do Aviso n11 472/MF, de 31-

5-96, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando cópia do 

Of.PRESI-96/075, de 27 de maio de 1996, do Presidente do Ban
co do Brasil, mediante o qual esclarece a impossibilidade de.pres

tar infomtações sobre os quesitos constantes do Requerimento n!t 

357/96, de minha autoria, por tratar-se de matéria protegida pato 

sigilo bancário, consoante o disposto no art. 38, da lei nll 4.595, 

de 31·12-64. 

Em 26-5-90 a Comissão "de ConstitUição, Justiça e Cidada

nia do Senado Federal emliu parecer de n° 173/90, sobre con-

sulta formulada pelo Presidenta do Senado Federal, quanto ao 

dlsposto no§ 412 do art. 38 da Lei n11 4.595, de 31-12-64, fase ao 

estabelecido no § 2 11 do art 50 da Constituição Federal. 

Conclui, assino Parecer 173190: 

1) qua o dsposto constitucional derrogou o § 4P 
do art. 38 da Lei rP 4.595, sendo, portanto, obrigatório o 

atendimento às solicitações feitas pelas Mesas das ca
sas do Congresso Nacional; 

2) que o alendlmento, contudo, não afasta a obri

gação de conservar em sigilo as informações obtidas. 

Nestas coodlções, não se compreende a razão 

pela qual o Ministério da Economia resolveu acatar, 

sem outras considerações, o entendimento do Banco 

Central, descartando a opinião do seu próprio órgão ju

rídico. 

Ante o a:wposto, opinamos no sentido de qua a 

cqnsutta seja respondida da seguinte forma: 

1) o Senado Federal, no legitimo exercfdo da 

sua competência constitucional (arts. 49, inCiso ·x. e 52. 

incisos XII e XIII}, disciplinou, no seu Regimento Interno 

(art 215 e segs.), de fonna exaustiVa e exciud.ente de 

qualquer outra norma de natureza dive~ a :questão 

do processamento parlamentar dos pedidos de informa

ção, indusiVe no particular da competência deliberativa 

e do quorum para votação; 

2} o preceituado no § 4° do art. 38 da Lei n11 

4.595/64 encontra-se derrogado a partir da superve-

niência do disposto nos arts. 215, inciso I, e 216,inciso 

III, do Regimento Interno; 

Como se pode verificar no Parecer n° 173 da CCJ, da Igual 

fonna o Ministro da Fazenda resolveu acatar, sem outras conside

rações. o entendimento do Banco do Brasil. descartando a opi

nião do seu próprio órgão jurídico. 

Verifica-se, entretanto que a restrição imposta por parte do 

Ministério da Fazenda, atem-se ao fato de o Requerimento não 

haver sido aprovado pelo Plenário do Senado Federal, o que veio 

motivar o Requerimento que ora apresento. 

sala das sessões, 27 de junho de 1996. - sanador Epilá· 

elo Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra a 

nobre Senadora Benedita da SilVa, por permuta com o Senador 

Joel de Hollanda. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT·RJ. Pronuncia o se

guinte diSt::Urso. Sem revisão da oradora) -Sr. Presidente, Srt's. e 

Srs. Senadores, eu gostaria de agradecer ao senador Joel de 

Hollanda, pela permuta. Aproveito a oportunidade para parabenl

zar o aniversariante de hoje, seruwor Epitaclo cafeteira. 

Sr. Presidente, os acontecimentos da semana trouxeram

me à tribuna, nesta tarde. Uma das noticias que considero impor· 

tanta e que está ainda em debate é a suspeita da morte de PC 

Farias. TIVemos a oportunidade de assistir na televisão, ler nos 
jornais, debater em plenário, sobre o assunto. Não estávamos 

acreditando em Papal Noel, com relação a essa matéria 

Desde o primeiro dia da notfcia eu pensei a respeitO, mas 

não me pronunciei. Eu não me encontrava bem de saúde durante 

esses dias, mas hoJe estou melhor. Senti vontade de falar porque 

entendo que as investigações neste País estão sendo colocadas 

em cheque. Tais investigações seriam para desmoraliZar, sem dú· 

vida nenhuma, os serviços relevantes prestados pelos peritos. No 

entanto, nesse episódio, não é pennitido ter vacilaçõe~ Não se 

pode associar àqueles que não querem, evidentemente, que a 

verdade venha à tona. 

A população brasileira quer saber, independentemente de 

qualquer situação anterior. Portanto, não podemos, dQ forma al
guma, tirar-lhe esse direito. 

As informações contraditórias fazem com que aquele que 

tem ouvidos para ouvir não ouça, aquele que tem olhos para ver 
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não veja, permanecendo de boca fechada. Talvez por falta de in

formação isso ocorra. Mas há também a responsabilidade nesse 

episódio de saber quem matou, ou quem se suicidou, ou quem 

exterminou PC Farias e a sua namorada. Temos que, cotklana

mente, até que esteja tudo esclarecido, enfatizar esta questão. 

dentro dos nossos conhecimentos para esclarecer à população. 

Falo também como ddadã. Quero saber a verdade. Pelo 

que tenho observado por parte da Imprensa, as informações que 

estão sendo passadas, seja de um lado ou de outro, parecem 
contraditórias. Quero Saber quem detém as informações que Pll:" 

dariam levar aos assassinos, para que esse episódio tenha um fe

chamento não mais infeliz do que toda essa tragédia que marcou 

a morte de PC Fartas. Quem vai, nesta momento, invlabiHzar a 

responsabilidade por crimes cometidos pelo próprio PC Farias? 
Defunto não fala. Evidentemente, transfere-se agora a res-

ponsabilidade do aSS<;~.Ssinato para a namorada. Com essa de~ 
culpa de que defunto não fala é que, no Rio de Janeiro, no segun

do julgamento da chacina da candelária, os responsáveis pelas 

mortes, os participantes do grupo de exterm(nio, tiveram a sua 
pena díminufda porque transferiram a responsabilidade para o 

chamado Sexta-Feira, o.morto. 

O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex' um aparte? 

A SRA. BENEDir.llDA SILVA- OUço V. Ex'. 
O Sr. Romeu TÚ;r. __ Peço pennissão a V. Ex', preliminar

mente, para lhe dar raia.O por essa exlgênda de ordem até legaL 

Eu queria também aproveitar para fazer uma cerração do notid&. 

rlo da imprensa, que tnfonna haver uma intetvenção do Ministério 

da Justiça nas investigações. Ontem cedo, conversei com o Go-

vernador Divaldo Suruagy; enviei-lha um fax sugeri~o a convo-

cação do 

legista, professor Fortunato Badan Palhares, pela sua ex

periênda internacional em casos de difrcl elucidação. Imediata- • 

mente, S. Ex', após me ligar agradecendo a sugestão, soUcitou ao 

Ministério da Justiça a viabilização da Ida a Maceió do Sr. Badan 
Palhares e sua equipe, que talvez não consigam dar respostas 

realmente necessárias para a elucidação do caso, antes de ser 
feita uma investigação correta Trouxe comigo - e depois envia

rei a V. Ex' - manuais próprios que desaevem o proc9dimento 

a ser adolado em locais de crime. A obrigação daqueles poli

ciais que lá serviam de segurança ao Sr. PC Farias e que pri

meiro tomaram conhecimento do fato era de preservar o local, 

mas apenas deduziram que seria um homicídio seguido de sui· 

cfdio. Aceitaram, então, como correta essa dedução policial e, 

como se essa fosse uma verdade absoluta, deram seqOênda, 

ou seja, não tomaram cuidado algum com a preservação do lo

cm e com a manutenção de provas importantes que, tranqüila~ 

mente, a perfcia e a medicina legal poderiam encontrar no local 

do crime para a elucidaçao de um caso como esse. Há ainda 

um outro aspecto: A segurança e a preservação da vida de PC 

Farias, solto sob condicional, portanto, ainda preso em liberdade 

condicional, era responsabilidade do Estado, que terá que res. 

ponder por Isso. Discutimos aqui- e V. Ex' é testemunha- o 

pagamento de lndeniz.ação às famnias de presos políticos, por

tanto ainda sob a responsabilidade do Estado, que vieram a fa

lecer. O caso é idêntico. Se amanhã - claro que é um absurdo -

.mas se amanhã a famnla de PC requerer uma indenização do 

Estado, provavelmente a Justiça lhes trará resultado sa~tório. 

Mas acredito que, depois de Investigar, Badan Palhares dará 

resposta seguramente concreta. Outros detalhes da história difi.. 

cilmenta serão esclarecidos. Mas PC estava respondendo a cer
ca da 100 processos que envolvem uma série de outras pes

soas que serão beneficiadas pela extinção da punibilidade com 

sua morte. Portanto, o Estado tem que preservar algt.ma materfa· 

lidada para que aqueles que têm responsabilidade sobre os fatos 

não encontrem na morte de PC sua fuga à condenação que pro

vavelmente a Justiça lhes irá impor. Agradeço a V. Exl 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de V. 

Ex' e o incorporo ao meu pronunciamento. 

Espanta-me o açodamento com que tiraram as primeiras 

provas. Também me chamou a atenção. Srs. Senadores. o fato 
de o innão da PC Farias autorizar que fossa queimado, rasgado, 

lavado todo e qualquer vesUglo que pudesse dar, evidentemente 

às investigações que estavam sendo feitas, elementos para bus

caros verdadeiros responsáVeis e e~r a Nação brasileira. 

Portanto, eu não poderia deixar de anfocar esse assunto 

ainda tão patente nas notfdas de jornais. Discutindo, teremos 

oportunidade de contribuir para que seja realmente esclarecido e 

mantido o debata acerca dessa questão. 

O Sr. Eduardo SUpllc:y - Permita-me V. Ex' um aparte ain

da sobre asse assunto? 

A SRA. BENEOITA DA SILVA- Concedo o aparte a V. 

Ex', senador Eduardo Supllcy. 

O Sr. Eduardo SupUcy • 5enadora Benedlta da Silva, V. 

Ex' toca neste ponto tão lmportaf9: Desvendar, em profundida

de, tudo o que ocorreu com relação à morte do Sr. Paulo César 

Farias e da Sfl Suzana Marcelino da Silva, pois não se sabe ain

da o que realme'!te ocorreu. Hoje, conversei com o Governador 

Oivaldo Suruagy a respeito ~e ~sse-lhe que constdero da maior 

importância que dê boas-víndas ao trabalho da PoUda Federal e 

ao empenho do Ministério da Justiça, para que se desvende intej.. 

ramente esse episódio. O Governador Oivaldo Suruagy disse que 

estava fazendo isso e que havia realmente solicitado a colabora

ção do Ministro Nelson Jobim. É muito im~rtanta que os melho

res especíalistas, legistas brasileiros trabalhem nisso com a mais 

segura perícia possfvel. Em breve será necessário que o Ministé

rio da Justiça traga ao Congresso Nacional o resultado completo 

dessa apuração. Certamente as pessoas, em Alagoas e no Brasil 

inteiro, estarão colaborando, e será preciso muita perfda. muita 

tranqúilidade e serenidade, para que venhamos a desvendar a 

verdade. Era esse o registro que queria fazer, qual seja, a impor
tância dessa eluddação para o povo brasUeiro. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de V. 
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Ficamos mais tranqiilos, quando sabemos que o Governa

dor Oivaldo Suruagy - pelas palavras dos Senadores Romeu 

Tuma e Eduardo Supllcy - soncitou auxmo do Ministro da Justiça 

para esse episódio. Isso. amamente, vai dar a S. Ex' a oportunf.. 
dada de esdarecer, não só ao povo de Alagoas, mas também ao 

Brasil que é um Governador comprometido e quer que essa ver· 

dada venha à tona. 
o sr. Sebastião Rocha - Pennite-me V. ex- um aparte, 

por dois minutos, Senadora Benedita da Silva? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- COncedo o aparta a V. 

Ex' 

o sr. Sebastião Rocha- Obrigado a V. Ex'. Apenas para 
dizer Senadora Benedita da Silva, que a preocupação de V. ex-, 
certa;,ente, é a de todos nós. Lamentamos. como V. Ex' Já o fez. 

que a ação da polfcia tenha sido açodada no sentido de eliminar 

provas materiais do crime, quais sejam, as roupas de cama e ou

tros objetos que estavam no quarto; e lamentamos também que a 

peócia tenha sido a última a chegar ao local do evento. Tenho 

preocupação mUito grande com essa questão da atuação da perí

cia, independentemente da polrda civil. Por isso, tramHa no sena

do emenda constitucional de minha autoria que busca dar maior 
autonomia à perfcia para evitar que haja um (jnico comando na In

vestigação. Entendo que dossa forma se democratiza a inVestiga

ção, ou seja, quando d.ela'participam, de um lado, a polfàa com a 
sua autonomia. e, da Qn1ro .. a perfda de forma indep_~· Infe

lizmente, em Alagoa9, -isSo Pão aconteceu. Fala-oo multo em ma
nipulação de dados e infoarr~es-:-Acho que o fato novo desse 
processo todo é a informação de que a anna foi, d9 fato, adquiri

da por Suzana Marcelino. Mas crefo que isso não serve para elu

cidar o caso, porque a arma poderia ter sido furtada do porta..ma
ias, ou do porta-llNas do carro, ou da bolsa da Sr' SUzana. Logi-
camente, traz uma suspeição muito forte o fato de as balas sarem 

balas espaciais do tipo hollow-polnt, como se diz. Então, será que 

a sr- Suzana teria prema<itado realmente matar alguém, pam 

usar esse tipo de bala? Nesse sentido, também fkx> ainda muito 

preocUPado e entendo que a investigação devào prosSeguir nesse 

nfvel da PoHcia Federal, com legistas especiais, para que se 

elucide esse caso, porque~ de fato, ho)e, a suspeita maior é de 

queima de arquivo e não de crime passional. Muito obrigado a 

v.~ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senadora Benedita da 

Silva, a Mesa pede licença a V. Ex' para comunicar ao Plenário 

que vai adiar, de ofício, o início da Ordem do Dia para as 15 horas 

e 50 minutos. 
A SRA. BENEOITA DA SILVA- Agradeço o aparte de V. 

Ex!, qua vem em adenda ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs.. Senadores, outro tema que está em 

debate nacional tem me chamado a atenção. Quero me referir à 

clínica do terror, assunto que tenho acompanhado na Presldêr:'cia 

da Comissão Especial criatla para investigar as cllnicas no Estado 

do Rio de Janeiro. Teríamos, hoje, como depoentes, na Comis-

são, o Dr. Spinola. o Dr. Roberto e a ex-Diretora, que foram pre

sos, confonne sabemos. Portanto, não aconteceu hoje a audiên

cia. 

Fizemos diligências no final da semana próxima passada e 

constatamos ainda uma situação deplorável em vários hospitais e 
cHnlcas, no Estado do Aio da Janeiro, algo que não é apenas res

ponsabilidade da Comissão verificar ou objeto dessa açãt?.' emer

gendal, mas demandará esforço que deverá ser de curto, Qlédio e 

longo prazos. 

Não será apenas com denúncias que iremos resolver a 

questão da saúde, porque há um acobertamento total das irregu

laridades. Temos que punir os responsáveis, e o fato de estar pre

so Spfnola nos dá garantia de que devemos prosseguir não ape

nas com denúncias, mas também com ações evidentes, sóUdas, 

para acabar com a impunidade. E a impunidade que tem levado 

essas pessoas a enriquecerem às custas da vida dos outros. 

Existem hosprtais, no Estado do Rio de Janeiro, um deles o 

São Benedito- e os santos estão sofrendo, evidentemente, por

que todas as clfnlcas e hospitais têm nome de santo e eu gostaria 

de saber o motivo -, que têm maHratado muito as pessoas e não 

têm nenhuma condição de funcionamento. 

é preciso que haja hospitais geriátricos, é necessário que 

haja assistência para pacientes terminais. Quanto a pacientes 

-tara das posslbifidades terapêuticas•, como já disse, Isso não 

existe. Para quem acredrta em milagre e para quem sabe que é 
extremamente importante dar cuidados especiais a quem é pa

ciente terminaJ, é evidente que não existe a tenninologia ~ora das 

possibilidades terapêuticas. • De qualquer forma, estamos b'aba
lhando com essa tennlnologia e é preciso verdadeiramente ter 

hospitais que eu· chamaria de hcspitals para pacientes terminais. 

O paciente social - como já dissemos - é cada vez em 
maior número, no contexto que af está. Há um abandono total do 

idoso e é preciso que haja ação para cuidar dos pacientes geriá

tricos, dos pacientes tenninais e ~bém dos pacientes sociais. 

Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, essa foi o quadro 

que encontramos. e que, en passant, apresento neste momento. 

Esse assunto tomou conta do noticiário e quero crer que ainda 

continuará em evidência, porque ainda não prendemos todOs os 

responsáveis pelas d'lamadas ~casas de horrores•. 

Mas também é necessário que haja uma ação imediata do 

Governo, para que os pacientes sejam transferidos para hospitais 

que verdadeiramente possam dar os cuidados terapêuticos que 

cada um deles está necessitando. 

o Sr. Lúcio Alcântara - Pennite-me V. EX' um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte a V. 

Ex' 

o Sr. Lúcio Alcântara - Senádora Benedita da Silva, gos

taria apenas de comungar com a preocupação de V. Ex;'. A altera

ção da composição etária da população brasileira, o fato de que 

somos, cada vez mais, um Pais que tem muitos idosos, porque 

aumenta a expectativa de vida do brasileiro, tará com que, forço-
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samente, ocorra uma série de alterações no nosso sistema de 

saúde e de assistência médica. Veja V. Ex' que muitos desses 
pacientes estavam lá sob uma n;brica que se chamava, para efei· 

to de informéitização do SUS, •tora de possibilidades terapêuti

cas·. Ora, alguém que está "fora de possibilidades terapêuticaS" é 
alguém que está em estado terminal, é alguém com quem não há 

mais o que fazer, do ponto de vista de asslstê;nda médica, curati

va ou, pelo menos, paliativa. Pela Idade das pessoas que lá esta

vam, não era esse o caso, pois muitos tinham menos de setenta 

anos, o que denota, também, um problema cultural e social r.os

so. Famílias que não podem conviver com esses pacientes bus-

cam o seu internamento, achando que, dessa maneira, flca~o ti· 

vres de um problema, do trabalho de lidar com uma pessoa idosa, 

porque não têm condição econõmica, não têm condição social, 

por isso ou por aquilo, e os jogam em verdadeiras casas de hor
ror. Eu soube, também, que muitas dessas famílias resistiram, se 
não ostensivamente, veladamente, à transferência desses pacien

tes, à sua retirada dessas casas, o que mostra um traço cultural 

brasileiro grave, que é justamente o desrespeito, o desapreço, a 
falta de amor, a indiferença aos idosos. V. Ex"' está cartJsslma e 

precisamos, ao cuidar da reformulação do sistema de saúde do 

BraSil, olhar cada vez mais para o problema do Idoso e daquelas 

que, além de idosos, também têm doenças próprias dessa faixa 

etária: a diabete, o câncer, a arteriosclerose, a hipertensão arte

rial, e assim por diante.,_ 

A SRA. BENEOITA DA SILVA - Agradeço o aparte de V. 

Ex'. Se não fosse realrru,ri.te o tempo, eu gostaria de aprofundar 

este debate, porque ~fiso que ele é extremamente lmportanta. 
Esses problemas acontecidos no Estado do Rio de Janeiro 

trouxeram para o <1ebate nacional a questão da terceira Idade. 

Gostaria de concluir e, ao concluir .•• 
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex' 001 aparte. 

nobre Senadora? • 

A SRA. BENEDITA DA SILVA· Apesar do mau tempo já 
estar quase concluído, Senador Humberto Lucena. eu gostaria 
muito de ouvir o aparte de V. ex-. 

O Sr. Humberto Lucena - Serei rápido. Gostaria de con. 

gratular-me com V. Ex- pela sua atuação nesse assunto, que tem 

prendido a atenção de todos os brasileiros, e de dizer a V. Exl 

que me preocupa ver a falência da fiscalização da vigilância sa

nttária em todos os Estados brasileiros. O que ocorre no Alo de 

Janeiro em relação a essas clfnlcas geriátricas que V. Ex' tem 

visitado com a comissão designada pelo Senado Federal é jus

tamente a falta de ação da Secretaria de 5aúde, através da vigi

lância sanitária, que foi ctiada para fiscalizar o funcionamento 

dos hospitais. E se V. Ext se der ao trabalho não apenas de vi

sitar as dfnicas geriátricas, mas também, por exemplo, os hospi

tais psiquiátricos e outros hospitais do Brasil, não s6 do Rio, das 

grandes cidades, como das pequenas cidades do interior, verifi

cará que esse quadro é o mesmo, se não for ainda mais dan

tesco. Quero, neste momento em que me congratulo com a 

atuação de V. Exl, denunciar, por melo deste aparte, a omissão 

total da vigilância sanitária no Brasil, em detrimento dos interes

ses das populações urbanas e rurais do Pafs. 

A SRA. BENEDtTA DA SILVA- Agradeço a V. Ex'. Con

cordo lndusive com a manifestação da V. Ex' e quero dizer-lhe 

que também temos a preocupação de visitar os hospitais psJquiá

~s. e não apenas no Estado do Rio Janeiro, porque constata
mos que, não só devido à falta de fiscalização, mas ao atendi

mento, estão dando um tratamento realmente desumano a pa-
cientes da psiquiatria. ,;, 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Faz soar a campai-

nha. 
A SRA. SENEDITA DA SILVA- Estou concluindo, Sr. Pre

sidente, e lamento não poder falar aqui_ sobra o último item dos 

três que gostaria de abordar, em razão do tempo. Trata-se de 

questão que é notrda nos jornais, hoje, o direito da empregada 

doméstica. Apenas. 'finalizando, quero dizer que os direitos das 

empregadas domésticas já são constitucionais. 

Agora apenas estamos tratando do Fundo de Garantia. e 

não queremos colocar patrão contra empregado, mas dar dignida

de àqueles que têm, no reconhecimento da sua profissão, o direi

to de pleHear o Fundo de Garantia. 

Era o que tinha dizer. Sr. Presidente. Muito obrigada. 

Durante o discUrso da Sra. Benedita da SUva, o 

Sr. Levy Dias, ~ Secretririo, deixa a cadeira da presl
. d~ncla, que ti ocupada pelo Sr. Eduardo Supllcy, su

plente d9 Secretário. 

Durante o discurso do Sr. BenedUa d3 Síva, o Sr. 

EdutUdo SUpllcy, sup/snm ds Sscmtário, dsixa a cadel

m da presidência, qus é ocupada pa/o Sr. José Samsy, 

Presldoots. 

O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Vou prorrogar a 
Hora do Expodonto por 10 minutos, para atender a solicitação 

doS Snl. SOnadoniS quo dosejam fazer comunlcaÇõos lnadlávoiS. 

Eu pediria a colaboração doJ<><Ios. uma voz quo precisa

mos lnldar a Ordem do Ola e já estamos com a Hora do Expe

diente pronogacla orn 19 mlnulos. 

Concedo a palavra ao senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (-PR. Para uma comunicação 

inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado

res, a comunicação é inadiável e, sobretudo, lamentável. Não vou 

comunicar o falecimento de ninguém, mas, talvez, o assunto que 

trago seja da mesma forma revoltante. 

Todos sabem que, há cerca de um ano, apresentei aqui 

um projeto que proibia o uso de anabolizantes em bovinos. Esse 

projeto recebeu parecer favorável do Senador Eduardo Suplicy, 

na Comissão de Assuntos Económicos. No entanto, um pedido de 

vista do Senador Jonas Pinheiro fez com que essa discussão se 

prolongasse, o que não permitiu a sua votação. 

Tenho convicção daquilo que afinno na justificativa do me_u 

projeto em relação à proibição do uso de anabolizantes, pelos da· 
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nos que pode causar à sa.r.:iáe Sla'não for utilizado corretam ente. 

Para respaldar a rriir.lmJ: posição, Sr. Presidente, busquei a 

opinião dos órgãos de pe51ffisa.. dos órgãos que representam os 

consumidores, dos órgãos,SIIim, que representam a sociedade. 

Neste instante, JamtrllO a ausência do Senador José 
Eduardo Vieira, mas acredlt»que S. Ex' estará aqui para pronun· 

cfar-se- e espero que o faMa- a respeito da comunicação que fa

rei a esta Casa, porque o ifalll· é lamentável. 

Sr. Presidente, entn! os órgãos que se manifestaram, ~á 

dois lados: os consumldcrt!!S, os representantes da sociedade 

ctvll, que se são absolutammte contra o uso de anabolizantes, 
e há um pequeno grupo de grandes pecuaristas e de laborató
rios, interessados no lucm iácil e rápido, que defendem o seu 

uso. 
Pois bem, o tapar, urainstltuto de pesquisa do Paraná, en

viou-me um paracar apoia!d.? à proibição do uso de anabolizan

tes. Hoje, recebi a noUcia de que o Presidente daquele instituto foi 

afastado das suas funções. O Instituto AgronOmlco do Paraná é 

um instituto de pesquisa respeitado intemacionafmente. 

O Secretár1o de Agfi:Uitura dO Paraná chamou o Presiden

te para comunicar-lhe que o parecer havia desagradaÕJ o Sena

dor José Eduardo Vieira e 1J.19 este, então, havia sugerido o atas. 

tamento do Presidente. A 5Ugestão foi aceita. e o Presidenta foi 

afastado, para atender a .uma atitude de prepotência. 

Não posso acreditar que, de repente, o lapar tenha-se 

transformado em uma agência de banco! O lapar é um instituto de 

pesquisa respeitado e '~o JIDde ser tratado dessa maneira. Assim 
como não posso a~~ que o Govemador do Paraná tenha se 

curvado a essa exlgêhcià ·e acatado a sugestio de afastamento 

de um profissional competslte, sério, que dau t111a contribuição 

enorme à agricultura do Eslldo e <J.IB poderia continuar a fazê..lo, 

não fosse esse fato deplorãwl .. 

Sr. Praskiente, vou aguardar o esclaracinento desse epi-
sódio. Não quero acreditar que isso seja verdade. mas, se for 

comprovado, terei o apoio daqueles que se manHestaram a favor 

- e af são 78% da populaçllo: o ldec, quo é o Instituto de Defesa 

ao consumidor; a Sociedade 8f'8.SI1elra de Ciência e Tea1oklgia 

de Alimentos; o Procon; a Socfedade Brasileira de Medicina; a 

Sociedade Brasileira de Madiclna Veterinária; o Movimento das 

Donas de casa de Porto Alegre; a União Européia e até o MI· 

nistério Público de Sergipe. 
Segundo uma publicação no jornal do Senador José 

Eduardo, a União Européia afinnou que, sa o Brasil usar anabolt

zantes, não importará maiscame do nosso País. 

Não sei qual é o poder daqueles que defendem o uso de 

anabolizantes. mas talvez os cargos dos presidentes dessas insti

tuições também estejam ameaçados, assim como ocorreu com o 

Presidente do lapar. 
Não quero acreditar que isso seja verdade e vou esperar 

que esta comunicação seja esdaredda. Aceito debater o assunto, 

o meu projeto na COmissão de Assuntos Econõmlcos. Mas cassar 

a cabeça do presidenta de uma instituição porque ele se manifes

tou favoravelmente à proibição do uso de anabolizantes é demais 

para mim, Sr. Presidenta! 

Na Bélgica, mataram um veterinário. Foi a máfia do honnõ

nio que o assassinou. 
Parece que o movimento começa a alcançar o Pafs em 

que vivemos. 

Prefiro nao acreditar nessa fato. 

Muito obrigado. 

O SR. PREStOENTE (José Samoy) - Concedo a ~alavra 
ao Senador Romeu Tuma. . 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronunda o seguinte dis. 

curso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, eu gostaria apa.

nas de comunicar o falecimento do Diretor da Academia de Polf

cia do Estado de São Paulo, que hoje está sendo antenado. 

Foi um grande colega, um grande Delegado. 

Vou-me permitir oferecer o que havia aqui relatado para 
que seja publicado. 

Um outro assunto é proveniente da Associação Nacional 

dos Delegados de Polfcla Federal, que soUdta seja dado conheci

mento à casa de um offdo, enVIado ao Senhor Presidente da Re

pública. referente à interdição da Superintendência da Poeída Fa.

derai do Espírito Santo, onde, sem condições de trabalho, o Juiz 

Federal, Dr. AntOnio Ivan, Interditou aquela unidade policial com 

crftfcas veementes às autoridades que a dirigem, através do Mt. 

1~istério da Justiça. Não há condições de pagar nEm mesmo a ali

mentação dos presos. 
Deixo aqui registrado este pedido do delegado da Polfda 

F-rei. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMEU TUMA EM SEU DISCURSO: 

OF. N" 048/- AOPF 

Exmo.Sr. 

RomeuTt.ma 

00. Sonador Federal 
Brasma-DF 

Senhor Senador 

Brasnta-OF, 24 de junho de1996. 

" 
Respeitosamente, o COnselho Diretor da Associação Na

cional dos Delegados de Polfcia Federal (ADPF) encaminha a 

Vossa Excelência cópia de correspondência envtada ao ExceJen

tfssimo senhor Presidente da República, na qual a entidade da· 

ma pela adoção de urgentes providências para socorrer a sede 

da Superintendência da Polfcia Federal em Vitória, no Espfrtto 

Santo, submetida a intervenção judlciaJ, face à absoluta precari• 

dada de suas instalações. 
No documento, a ADPF lamenta que tal situação de desca· 

tabro, que ameaça alastrar-se a outras Superintendências. ocona 

exatamente no instante em que se tenta desconstitucionalizar o 
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Sistema de Segurança Pública, ao invés de alocar-.. se recursos e 
de prforizar-se esse setor, vital para a sociedade e para a Nação. 

OUtrossim, o Conselho Oiretor da ADPF, ciente do patrio

tismo e da preocupação de Vossa Excelência: com a questão da 

segurança pública, roga-vos que faça repercutir do Plenário do 

Senado Federal o clamor dos servidores do OPF, no sentido de 

ver solucionado tão angustiante quadro. 

Da mesma fonna, solicita-vos que realize gestões com vis

tas à votação, em regime de U'1Jência U'1J91lllsslma, do Projeto da 

Lei Complementar n!i 172192 que aia o FtB'ldo de Reestruturação, 

Reaparelhamenlo, Modernização e Manutenção das Atfvidades 
da Polfcia Federal (FUREPOL), através do qual o DPF poderá 

atenuar a clamorosa falta de rea.srsos a que vive submetic:IÓ, a 
contragosto de seus servidores. 

Atenciosamente, &olivar Stelnmetz, Presidente do ~ 

selho Diretor da AOPF. 

OF. N" 042196 -ADPF 

Excelentfssimo Sr. 
Dr. Fernando Henrtque cardoso 

DO. Presidente da República 
Srasffia-DF 

Brasma-DF, 20 de junho de 1996 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
O Conselho Olretor da Associação Nacional dos Delega

dos de Polida Federal {ADPF), dentro de suas atribuições da ze.. 
lar pelos Interesses da dassa e de defender a lnstttuiçlio. vêm 

mui respeitosamente clamar a Vossa Excelênda que se digne de

terminar a adoção de ú~ntes providênctas para socorrer a SU.. 
perintendência da Policia Fadara! am Vllórla, no Espfrtto santo, 

submetida ao vexame. de:. interdição Judicial, faca à absoluta pre
cariedade de suas instalações._ 

A Interdição foi determinada pelo Merllfsslmo Senhor Juiz 

AntOnio Ivan A1hlé, da Quarta Vara da Justiça Fadara!, que conc&

deu liminar em ação ajuizada pelo próprio Sindicato dos Policiais 

Federais do Espirilo santo (SINPEF), preocupado am garantir a 

Integridade ffsica dos servidores e mesmo da população que buS

ca atendimento naquela Superintendência. 

Como demonstram documentos anexos, a sede já está 

condenada desde 1994, pelo Corpo da Bombeiros. Secr<rtárlas de 

Obras do Municlplo e do Estado, além da Delegacia Regional do 

Trabalho. Referidos laudos comprovam que no prédio existem 

rachaduras em paredes e lajes, Infiltrações. fiação elétrica ex

posta e a presença de cupbs nas estrub.Jras da madeira do te

lhado. 

Como se não bastasse o constrangimento da interdição, 

aquela Superintendência enfrenta oulros graves problemas, de

ntmciados pelo novo Presidente do (SINPEF - ES}, Álvaro Rogé

rio Ouboc Fajamo, e postertonnente pela bancada do Espfrito 

Santo na Câmara Federal. Há seis meses, não vem sendo pago o 

aluguel de um outro imóvel que abriga temporariamente o Gabi-

neta do Superintendente, setores de infonnática, de irrtellgência. 

de comunicação e outros órgãos vitais ao funcionamento da Polf

cfa Federal no EspCrito 5anto. 

Energia elétrica sarvtços de telefonia,. de água e Embratel 

estão com suas contas atrasadas em até seis meses; o serviço de 

limpeza a o fornecimento de combustfvel foram suspensos, en

quanto as máquinas xerox foram recolhidas, por falta de paga

. manto. Diária~ devldas aos servidores não vêm sendo pagas des

de fevereiro do ano em curso, e alimentação dos presos está 

ameaçada, porque há sais meses a empresa fornecedora tam

bém não recebe pagamento; e até mesmo dois cães farejadores 

foram devoMdos à sede do OPF, em arasma. por falta d& condi

\)ÕOS para tratá-los. 
Paradoxalmente, esta situação, de tamanha gravidade, ca

lamitosa até. ocorre no Instante em que se cogita desconstitucio

nalizar o Sistema de Segurança Pública por ocasião da Refonna 

AdministratiVa em tramitação no COngresso Nacional, sob a ale

gação de !J1oPerânda e inefidênda 

Mais uma vez. fica provado e comprovado que o Sistema é 
efic:iente. Se problemas existem, é por causa do descaso a que a 

Instituição vem sendo submetida, como denúnda o próprio Juiz 

Federal, Dr. AntOnio Ivan Athié, em seu despacho, no qual deter

minou a interdição: 

•a questão ora trazida ao Judldãrio revela a triste condição 

em que o Poder Público Federal relegou a segurança da popula

ção, e dos que devem por ela. zelar, afora os demais direitos bási

cos. como e<ilcação e saúde, ,pratiCamente às moscas. É incom
preensfvel que também o relevante sator da segurança pública, 

confonne as importantes atribuições definidas no art. 144, § 1<A, da 

COnstituição Federal, não esteja sendo bem mantido, ou nem se
quer mantido neste progressista Estado do Espírito Santo ..• • 

A denúncia contida no proficiente despacho do Meritfsslmo 

5enhor JuiZ Federal~ 'é esclarecedora e fala por sí só. Além do 

mais. sltuaç!ias da penúria, como as vividas pela Policia Federal, 

no Espfrito Santo, alastram-se Brasl afora registram~se inadim

plêndas e em algumas SUpertntendêndas até mesmo o fecha

mento de importantes setores como postos de emissão de passa
portes. para nacionais e estrangeiros, contra a vontade dos servi

dores. aflitos com tamanho descalabro. 

Assim rogamos a Vossa ~ência medidas junto aos ca

pacitados Uderes governamentais no Congresso Nacional, para 

que sejam mobilizados a fim de viabilizarem a votação, em reg;me 

de urgênda urgentissima, do projeto da Lei n11 172192 que crfa o 

Fundo de Reestruturação, Reaparelhamento, Modernização e Ma

nutemrão das Atividades da Policia Federal (FUNREPOL), através 

do qual o DPF atenuará a clamorosa falta de recursos a que vive 

submetido. 

Cientes do patriotismo de Vossa Excelência, na condUÇão da 
mais alta magistratura brasileira, o Conselho Diretor da ADPF ali

menta a convicção de que medidas emergenciais serão adoladas 

pelo ExecutiVo, para socorrer não só aquela Superintendência. mas 
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para salvar 1oda a estrutura da Polfcia Federal, a nfvel nacional; e 

que aproveitará o episódio para refletir sobre a importanda de ma

nutenção, intocável, do art 144, na Carta Magna. 
Respeitosamente, - Bolfvar Steinmetz, Presidente do Con-

selho Diretor da ADPF. 

PRONUNCIAMENTO DO 

SENADOR ROMEU TUMA 

Senado Federal- 27 de junho de 1996 

Registra o falecimento do Dr. Guida Fonseca, 

Diretor da Academia de Polícia do Estado de São 
Paulo- ACADEPOL, ocorrida nesta data. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores, 

Ocupo hoje esta tribuna para cumprir uma missão triste, 

pois aqui venho para comunicar e lamentar a morte de um grande 

homem e de um grande amigo, que muito contribuiu, durante 40 

anos, para a segurança pública cfo Estado de São Paulo. Ontem, 

um enfarte fulminante arrancou tragicamente essa pessoa do nos
so convívio. Falo do Delegado de Classe Especial, Guido Fonse

ca, Diretor da ACADEPOL. Academia de Polfcia do Estado que 

represento no Senado, e meu colega, cujo corpo está sendo se

puHado na capital paulista esta tarde. 

O trabalho policial está inserído entre as profissões que 

maior vocação exigem. Guida Fonseca, com quem tive a honra de 

conviver profissionalmente em diversos períodos. transfonnou-se 

num exemplo de como a vocação constitui a armadura que prote

ge a honradez, a serenidade e o senso de dever em todos os ní

veis daquele trabalho. Por isso, apenas com esse exemplo, inde

pendentemente dos excelente~ serviçof' que prestou em todos os 

cargos para os quais foi~designado nas últimas quiltro décadas, 

Guido Fonseca tom~-.se ~mbolo do bom policial e ajudou a mol

dar a personalidade·-de tantos quantos o seguiram. Encontra a 

morte trabalhando justamente na área de formação de novos pro

fissionais, pois dirigia aquela academia, órgão responsável pela 

formação e aprimoramento dos quadros da Polícla Civil paulista. 

GuTdo Fonseca nasceu em 25 de fevereiro de 1934, na ci

dade de lbirá, interior de São Paulo. Filho do senhor Antonio Fon

seca e da senhora Antonia da COnceição Fonseca, casou-se com 

a senhora Filomena Pugliese Fonseca, mas não teve filhos. 

Todo o tempo desta sessão não seria suficiente, se fôsse

mos examinar sua tolha de servfços, desde quando ingressou na 

Polida Civil como investigador, a 4 de janeiro de 1956, e também 

desde que obteve a nomeação como delegado, a 7 de março 

de 1969, sempre por concurso. São páginas e páginas que re

tratam a vida de um profissional autêntico, que dedicou sua vida 

à segurança dos cidadãos e da sociedade como servidor do Es

tado. Bastará, porém, mencionannos alguns fatos e ressaltar 

que, em todos os seus assentamentos funcionais, só se encon~ 

tram elogios e promoções.. 

Como Investigador de polida, nas décadas de _50 e_ 60, 

Guida Fonseca serviu em diversas delegacias da Grande São 

Paulo. Assim, ao assumir o cargo de Delegado de Polícia, em 

1969, Já possufa notável bagagem de conheci~entos profissio

nais e já demonstrara o valor de sua vocação, do seu caráter e da 

sua coragem. Foi delegado nas cidades de Águas de $@ Pedro, 

Monte Mor e Plractcaba, antes de retomar à capital, onde traba~ 

lhou em diversas delegacias da região metropolitana e distritos 

policiais. Possuidor, já então, de notáveis conhecimentos, encon-

trou o caminho no qual viria a concretizar os seus sonhos de át

fundir esses conhecimentos entre as novas gerações de policiais. 

Isto aconteceu a 22 de março de 1979, com a designação para 

exercer o cargo de Oiretor Técnico da Diretorla de Ensino da Aca

demia de Polida. 

Em 28 de abril de 1982, com a nova promoção, por mereci~ 

mente, atingiu a Segunda Classe na carreira de DelegadO e, no 

dia 6 do mês seguinte, tomava-se titular da Diretoria d6-Ensino 

daquela Academia. Todavia, seus seiViços tomaram-se necessá

rfos em uma área nevrálgica da segurança pública - o Departa

mento Estadual de Trânsito (DETRAN) - e para esse órgão foi ele 

enviado, a 17 de março de 1983. Ali ocupou, sucessivamente, as 

diretorias da Divisão de Controle do Interior e da DMsão de Re

gistras e Ucenciamento de Vefculos, até ser promovido à Primeira 

Classe, igualmente por merecimento, a 11 de dezembro de 1985, 

e retomar à Academia de PoUda, a 7 dEUtbril de 1987. Finalmen-

te, e ainda por merecimento,_foi promovido à Classe Especial

nivel máximo da carreira -, em 24 de julho de 1991 . Retomou ao 

Oetran e ali pennaneceu até 23 de fevereiro do ano passado, 

quando foi designado para o cargo de Delegado de Polfcia Diref:or 

da Acadepol. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores senadoras, pelo 

que vos disse, creio estar justificada a minha manífestação duran-

te nossos trabalhos, pois, os anais desta casa devem registrar 

nosso lamento sempre que a Nação se vê privada de algum dos 

seus filhos valorosos. E Guido Fonseca, além de um servidor pú~ 

blíco exemplar, era um ddadão à altura e em muito poderia, ain

da. contribuir para a nobre causa da segurança e da justiça. 

Era o que me cabfa comunicar. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO M'ALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, recen
temente, através da imprensa, tive a oportunidade 
de ler importante artigo do jornalista Carlos Chagas 
sobre os encontros e desencontros da Amazônia, 
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vistos pela ótica de alguns personagens residentes 
no chamado Primeiro Mundo. 

Trata-se de um tema antigo, o qual, porém, 
nunca se toma caduco, quando o examinamos sob o 
prisma da cobiça e dos interesses internacionais. 

A Amazônia, ao mesmo tempo em que é lenda 
e exotismo, "folclore", aventura e sonho nos coraçõ
es e mentes de pessoas pouco informadas nos pa~ 
ses desenvolvidos, é também magia, misticismo e 
mistério, pelo seu tamanho, pela sua biodiversidade, 
pelas suas incalculáveis riquezas naturais e, sobre
tudo, pela sua posição geopolítica e estratégica em 
pleno continente americano. A Amazônia é, portan
to, o maior espaço praticamente vazio e ainda vir
gem da América e, também, sem dúvida alguma, 
uma permanente preocupação e dor de cabeça para 
a maior potência econômica, milttar e polftica do Pla
neta, os Estados Unidos, neste final de século. 

Em seu artigo, o jornalista Carlos Chagas cha
ma a atenção do lettor para uma propaganda que se 
apresenta com cunho com(!rcial, veiculada na pro
gramação de um dos canais a cabo, onde aparece 
uma mulher falando sobre a exuberância da Amazô
nia, em meio a imagens belfssimas da floresta, de 
sua fauna, de sua flora, dos seus rios e igarapés e 
de sua imensidão. Inesperadamente, relata o jorna
lista, as imagens belas são substituídas por outras. 
Agora, aparecem fotografias tiradas por satélite, 
chocantes, onde o telespectador se vê diante de 
enormes áreas devastadas por incêndios e queima
das, grandes extensões destruídas pela atividade 
garimpeira mostrada como predatória e irresponsá
vel , enormes espaços desmatados com restos de 
milhares de troncos de madeira nobre apodrecendo 
ao relento sobre a terra nua , e a mesma mulher di
zendo, com voz pausada e embargada, que o Brasil 
está destruindo a mais importante fronteira verde da 
terra e que, em· !ioine da sobrevivência da floresta, 
ela deveria pertencer à humanidade, e não a um só 
país. · · 

Ora, Senhor Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, em seu artigo, que tem como titulo "Recado aos 
Milttares", o jornalista Carlos Chagas coloca a se
guinte pergunta e nos deixa também em dúvida: 
"Será que a citada propaganda deve ser vista como 
um fato isolado, fruto do ardor e da angústia ecológi
ca de alguma entidade privada ou de algum abnega
do milionário?" O próprio jornalista diz: "De graça es
sas coisas não acontecem. Paranóias à parte, de
senvolveu-se uma campanha subliminar para acos
tumar o cidadão comum do Hemisfério Norte à idéia 

de que será preciso mobilizar-se para preservar uma 
região tida como propriedade comum, mesmo contra 
seus aluais proprietários, ou seja, nós". 

Mais adiante, ele diz ainda: "Rca evidente uma 
investida psicossocial, reafirmada por recente deci
são dos países ricos, de rever as promessas acerta
das na Conferência Ecológica Mundial do Rio, em 
1992, quando se comprometeram a enviar perto de 
1 bilhão de dólares para ajudar o Brasil a preservar 
a Amazônia. Vieram 50 milhões de dólares". 

Não me parece cansativo repetir que a Amazô
nia, além de ser r"sponsável por boa parte do ar 
puro disponível na terra, guarda reservas importan
tes de minérios, inclusive estratégicos, pedras pre
ciosas, semi-preciosas, metais nobres, fauna e flora 
inigualáveis. Agora mesmo, a imprensa brasileira 
acaba de noticiar a descoberta de uma importante 
jazida de ouro no Pará, a dois quilómetros de Serra 
Pelada, no local denominado Serra Leste. As avalia
ções preliminares estimam as reservas em IJ;O tone
ladas do metal, podendo, no entanto, representar 
dez vezes mais. Segundo o Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, essa riqueza poderá elevar para 13 bilhões 
de dólares o valor patrimonial da Companhia Vale 
do Rio Doce, que se situa hoje em tomo de t 1 bilhõ
es de dólares. Cabe aqui lembrar que, mesmo com 
esse enorme potencial, a Vale está na lista do Go
verno de empresas a serem privatizadas. 

Em relação à fauna e à flora, não podemos nos 
esquecer de que a Conferência sobre a Defesa do 
Meio Ambiente, realizada em 1992, no Rio de Janei
ro, terminou praticamente em um impasse, com a re
cusa dos Estados Unidos em assinar os acordos so
bre a biodiversidade. Até hoje, não houve uma defi
nição oficial sobre o assunto, e o controle dos países 
amazõnicos sobre as pesquisas cientllicas realiza
das com sua flora e fauna continua sem um estatuto 
formal. Tampouco se pode esquecer que mais da 
70% das três mil espécies de plantas medicinais, in
vestigadas em laboratório para o tratamento do cân
cer, por exemplo, provêm das florestas tropicais. 
Evidentemente, os constantes adiamentos da deci· 
são final dessa questão tão importante têm causado 
grandes prejufzos aos países que compõem a bacia 
amazónica, bem como prejudicado o exercfcio da 
suas soberanias sobre esses imensos recursos na-
turais. v 

A cobiça internacional sobre a Amazônia tem 
data de início, já fez história e é secular. Muita gente 
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não sabe, mas a Amazônia sempre foi o grande cal
canhar-de-aquiles e o. mais grave problema geopolí
tico do Brasil. O começo de tudo foi no século XVI, 
quando os espanhóis contestaram, juntamente com 
outros países coloniais da época, sua incorporação 
ao território brasileiro. Depois de muita batalha, final
mente, com o Tratado de Madrid, assinado em 1750, 
a Amazônia passou a lazer eletivamente parte do 
Brasil. Todavia, isso não foi conquistado tão pacifi
camente assim. Houve derramamento de sangue e 
confrontos decisivos, que levaram à expulsão de ho
landeses, ingleses, franceses e irtandeses, que ten
taram ocupar a região. 

Outro lato importante ocorreu na década de 60 
do século passado. Num episódio pouco conhecido 
pelos brasileiros, os Estados Unidos tentaram trazer 
populações negras do seu país para instalar na re
gião, com o pretexto de amenizar as pressões que 
esquentavam o pavio curto da Guerra de Secessão. 
Os americanos chegaram mesmo a propor a criação 
da República Amazõnica, rnas receberam o sinal 
vermelho do Imperador O. Fedro 11, que se recusou 
veementemente a discutir a questão. 

No início do nosso século, foi o caso da Boll
vian Syndicate, que lentou ocupar a região limitada 
com o Acre e a Bolívia.·. Houve mortes, conflitos e 
guerra contra os bolivianos, promovida por serin
gueiros, liderados por Plácido de Castro. 

A cobiça internacional sobre a Amazônia conti
nuou a se manifestar, dessa vez com o projeto de 
criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazóni
ca, que o Congresso Nacional, sob a liderança de 
Arthur Bernardes, rejeitou. 

Mais recentemente, ncis anos 60, sob a lideran
ça do pretenso cientista, futurólogo americano Her
man Kahn, já falecido, surgia um estranho projeto de 
construção de um imenso lago amazónico, com o 
objetivo de geração de milhares de megawatts de 
energia, que inundaria para sempre imensas áreas. 
Além disso, o projeto não definia muito bem o desti
no da energia que seria gerada quando do funciona
mento da usina. A cOticretização dessa idéia maluca 
teria provocado um desastre ecológico irreversível e 
monumental. 

Outros projetos surgiram após a idéia do gran
de lago amazónico, como o de propriedade do mag
nata Henry Ford, a Fordlândia, em Santarém, e o fa
moso projeto Jari, iniciado pelo milionário Daniel 
Keith Ludwig, também já falecido, situado no Pará. É 
importante salientar que os dois projetes sofrerem 
pesados bombardeios por parte de inúmeras organi-

zações brasileiras preocupadas com o futuro da 
Amazônia. Em relação a projetes privados para a re
gião, financiados por magnatas americanos, suspei
tava-se que esses empreendimentos inseriam-se no 
espírito da política do chamado big stick, política do 
"porrete", idealizada pelo presidente americano 
Theodore Roosevelt, na primeira década deste sé
culo XX, para definir o que deveria ser o relaciona
mento dos Estados Unidos com os outros povos 
americanos. 

Até o falecido ex-Presidente socialista François 
Mitterrand, da Frãiiça, apresentou em reunião do G7 
na Holanda, há cerca de quatro anos, proposta no 
sentido da definição em nível mundial das chamadas 
•zonas de interesse da humanidade", inspiradas na 
questão indígena brasileira. Aliás, nesse momento, 
em Bruxelas, o Partamento Europeu e algumas or
ganizações não governamentais internacionais fa
zem pesadas críticas ao nosso País, condenando 
justamente a nova pol~ica indigenista brasileira defi
nida pelo Decreto n' 1.n5/96. 

É sabido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que os militares estão muito temerosos quanto 
ao Muro da Amazônia e quanto à soberania braSilei
ra na região. Na verdade, o momento é realmente 
um dos mais preocupantes de toda a nossa história, 
e o Congresso Nacional não pode distanciar-se dele. 

As Forças Armadas estão admitindo a possibili
dade de intervenção do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, que invocaria a noção de "soberania 
relativa" em áreas de "interesse da humanidade", 
conforme proposta defendida pelo ex-Presidente 
François Mitterrand. Por outro lado, os conselheiros 
da Escola Superior de Guerra e outros especialistas 
em assuntos estratégicos e militares sabem que a 
Amazônia é o cenário mais provável de um conflito 
bélico, e propõem que o Brasil se prepare militar
mente para rechaçar qualquer ação que vise à ocu
pação da Amazônia por tropas estrangeiras. 

É importante ressaltar a presença constante de 
soldados americanos nos países que fazem fronteira 
com a Amazônia brasileira Em 1993, por exemplo, 
tropas de elite dos Estados Unidos realizaram mano
bras militares de grande porte com as Forças Anna
das Surinamesas, com o pretexto de adestrá-las nas 
técnicas de guerra na selva e fazer reconhecimento 
das fronteiras do Suriname com o Estado de Rorai
ma. Segundo o embaixador americano Melvyn Le
vitsky, que costuma interferir ge maneira pouco hábil 
em assuntos intemos brasileiros, a presença de mili
tares daquele pafs na selva amazónica se dá unica-
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mente por uma questão de cortesia, em virtude de 
pedidos dos próprios países. 

Não devemos, de maneira alguma, considerar 
a possibilidade de intervenção militar estrangeira 
como uma idéia absurda Muito pelo contrário, deve
mos considerá-la como uma possibilidade concreta. 
Acreditar, como diz o embaixador dos Estados Uni
dos em nosso País, que são fantasiosas as opiniões 
emitidas pelos brasileiros a respeito do interesse 
americano na Amazônia, seria o mesmo que admitir 
que a empresa Raytheon, escolhida para fornecer 
os equipamentos do Projeto SIVAM, abriria mão do 
faturamento de 1,11 bilhão de dólares, no maior con
trato de sua história. 

Uma política mais firme de ocupação da Ama
zônia pmcisa ser implantada imediatamente. Não 
podemos perder mais tempo com improvisações e 
erros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística IBGE, todas as políticas e planos de ocu
pação e colonização da Amazônia, realizados ao 
longo do tempo, apresentam hoje resultados muito 
modestos. A bem da verdade, a região continua 
abandonada. É preciso, portanto, ativar o projeto do 
Sistema de Proteção da Amazônia SIPAM, discutir 
realmente a fundo o projeto que visa a implantar o 
Sistema de Vigilância da Amazônia SIVAM, e exa
minar com atenção o estudo desenvolvido pela Socie

dade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e o seu proje-
to alternativo para a vfgilànda da AmazOnla. 

Se na proposta da SBPC os custos seriam da 
· ordem de US$934 milhões contra US$1 ,43 bilhão da 
proposta inicial e se as empresas brasileiras iêm 
realmente capacidade técnica para desenvolver a 
maior parte do projeto, sem sombra de dúvida, todos 
os brasileiros ganhariam mu~o com isso. Pelo me
nos, ficarfamos um bom tempo livres dos grampos 
telefônicos, das tentativas de criação de comissões 
de inquérito, de depoimentos, de gafes diplomáticas 
estrangeiras, enfim, de bate-boca. 

Relembrandi:~ .. polêmico acordo nuclear do 
Brasil com a Alemanha, celebrado há mais de 20 
anos e que mobilizou a sociedade participativa, a in
telectualidade e a classe política em acalorados de
bates, em plena d~dura milttar, constatamos o gas
to de uma soma fabulosa de recursos para comprar 
uma tecnologia duvidosa, cujo resultado é, hoje, in
contestavelmente ridículo. Naquela época, sem que 
existisse plena liberdade de expressão, os cientistas 
brasileiros e muitos patriotas tiveram a coragem de 
dizer aos mil~res que nós tínhamos capacidade 
técnica para desenvolver o projeto e atingir, a médio 

prazo, todos os objetivos que pretendíamos no cam
po da energia nuclear. 

Para garantir a Amazônia, precisamos igual
mente reativar o projeto Calha Norte, que infelizmen
te anda a passo de cágado. Nos últimos dez anos, 
os recursos destinados a ele foram insuficientes. Se
gundo dados da imprensa nacional, o Calha Norte 
recebeu no ano passado apenas 1 O% dos recursos 
que consumiu no seu auge, em 1989, quando foram 
investidos US$47 milhões. Em relação a 1995, a 
previsão era de US$8 milhões, mas foram aplicados 
apenas US$5 milhões. Agora, em 1996, estão pra" 
vistos US$8 milhões no orçamento, segundo dados 
fornecidos pelo jornal Folha de S. Paulo. Vale lem
brar ainda que, futuramente, a integração entre Ca
lha N.orte, SIPAM e o Sistema de Vigilância que vier 
a ser implantado será de fundamental importância 
para o futuro da Amazônia e para a soberania brasi
leira sobre o território. 

Por outro lado, face a todas essas preocupaçõ
es, não podemos mais aceitar que a presença defi
ciente do Governo Federal na região e as dificulda
des dos Governos Estaduais em empreender .ações 
concretas sejam compensadas pelo trabalho suspei

. to de representantes de igrejas estrangeiras, que 
aluam sob o manto de missionários e de organizaçõ
es não-governamentais internacionais, praticando 
uma política de ocupação sob a duvidosa alegação 
da defesa do meio ambiente e dos direttos indíge
nas. 

Antes de terminar este discurso, gostaria de ci
tar um parágrafo final do artigo do jornalista Carlos 
Chagas, "Recado aos Militares": "Estaria o Presiden
te Clinton seguindo os passos do Presidente Bush, 
que, para preparar a campanha da reeleição, man
dou invadir o Golfo? Não deu certo para o anteces
sor, derrotado, mas as eleições vêm aí, no próximo 
ano. Quem sabe desta vez?• 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, confes
so que os últimos debates e as notícias mais recen
tes sobrá a Região Amazónica têm-me deixado de 
cabelo em pé. A sociedade brasileira precisa ser in
formada de tudo o que está se passando, e o Con
gresso Nacional tem uma enorme responsabilidade 
na delesa da integridade do Brasil. 

O nossO Pafs precisa assumir definitivamente o 
seu verdadeiro papel nessa parte da América. A so
berania sobre a Amazônia representa, para toda a 
Nação brasileira, o grande S!inho de realizar nos tró
picos o primeiro exemplo de uma sociedade multi ra
cial, unida, desenvolvida e justa. Será esse o grande 
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legado e o grande exemplo que deixaremos para 
toda a humanidade. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação de Uderan
ça. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Em se
guida, darei a palavra a V. Ex", pois está inscrito o 
Senador Humberto Lucena. 

Com a palavra o Senador Humberto Lucena. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sabem V. 
Ex"s que tenho tratado, com obstinação, sobre o en
dividamento público interno do Pafs, a ponto de re
centemente ter conseguido criar nesta Casa uma 
Comissão Temporária Especial - da qual sou Presi
dente, e o Senador Vdson Kleinübing, Relator - para 
estudar aprofundadamente o assunto e apresentar 
alternativas de solução. 

Dentre as questões relacionadas com esse en
dividamento, estão as dívidas dos Estados e Municf
pios. Apresentei, no começo desta Legislatura, pro
jeto de resolução ao qual infelizmente foi oferecido 
um substitutivo que não resolveu o problema das df
vidas dos Estados e Municípios. O meu Estado, a 
Paraíba, por exemplo, continua pagando, além dos 
11% da rolagem da divida contratual, mais 8%, por 
fora. Diante disso, encaminho à Mesa um novo pro
jeto de lei que dispõe sobre o refinanciamento pelo 
Tesouro Nacional dessas dívidas, na forma que indi
ca e dá outras providências. 

Os diversos enteridimentos mantidos com o 
Governo Federal, visando ao equacionamento dos 
problemas relacionados com as dividas das Admi
nistrações Direta e lndireta dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios resultaram na aprovação 
da Lei da Rolagem n• 8.727/93 e das Resoluções 
n•s 11/94 e 69/95 do Senado Federal, bem como do 
recente Programa de Apoio aos Estados, aprovado 
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, através 
do voto n• 162/95. ,;-,, 

Aqueles três primeiros normativos detenmina
ram, além de outros disciplinamentos, o enquadra
mento no limite de 11% (onze por cento} da RLR
Receita Líquida Real (art. 27, da retrocitada Resolu
ção n• 69/95} de alguns débitos, abrangendo a maior 
parte do endividamento daquelas unidades subna
cionais, cujas amortizações estão limitadas a esse 
1=arãmetro. 

As dívidas que ficaram fora daquele limite de 
11% da RLR, algumas já renegociadas por diversas 

vezes com cada credor, vêm comprometendo adicio
nalmente cifras muito elevadas das receitas de vá
rios Estados e Municípios, conduzindo o nível de 
vinculação global para um insuportável patamar aci
ma de 20% da RLR. 

Dentre os débitos não incluídos no dispositivo 
supramencionado (ar!. 27 da Resolução n• 69/95, do 
Senado Federal}, destacam-se: 

a) operações de "autofinanciamento", oriundas 
de empréstimos, através de empreiteiras, junto a 
bancos oficiais, destinadas a investimentos públicos, 
e 

b) obrigações de estatais, objeto de parcela
mentos junto ao INSS e FGTS, que vêm sendo 
amortizadas pelos governos garantidores. 

Quanto às linhas de crédito específicas, inSti
tuídas pela União no final de 1995, dentro do Pro
grama de Apoio aos Estados, teriam, em princípio, a 
finalidade de ajudar a promover o equilíbrio financei
ro das Unidades da Federação, em maiores dificul
dades. Apesar das intenções consubstanciadas. nes-· 
se Programa, observou-se, na prática, que as rendi
ções fixadas, especialmente em relação a praibs e 
custos financeiros, não contribufram para uma solu
ção duradoura dos cruciais problemas de endivida
mento de vários Estados. 

Sem uma solução global para os débitos de 
Estados·e Municípios, continua sendo agravada a si
tuação financeira dessas entidades subnacionais, 
restringindo, de fonma acentuada, a sua capacidade 
para alocar o mfnimo de recursos destinados, sobre
tudo, a investimentos prioritários vinculados a obras 
de infra-estrutura básica e outros empreendimentos 
na área social considerados de relevante interesse 
p;;.;a as populações mais carentes. 

Isto posto e a exemplo do que ocorreu na rola
gem de dividas já realizada ao amparo da Lei 
n• 8.727/93 e das Resoluções nOS 11194 e 69/95 do 
Senado Federal, para pagamento durante o prazo 
de 20 anos, prorrogável por mais dez anos, propõe
se, como forma de atenuar as crescentes pressões 
sobre as disponibilidades financeiras de Estados, 
Distrito Federai e Municípios, o refinanciamento, por 
um prazo mínimo de 30 (trinta) anos, dos débitos 
não enquadrados nos dispositivos legais já citados, 
bem como os contratados até 30/04196, incluindo, 
também, as repactuações posteriores. 

Para uma melhor distril:jl.lição dos pagamentos, 
seria conveniente que as amortizações dessa nova 
rolagem fossem efetuadas no dia 21 de cada mês, 
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haja vista que, nos demais dias, já se concentram os 
vencimentos de outras obrigações financeiras. 

Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, não 
desconhecem o Senado e a Nação que houve a re
negociação da dívida externa, que foi de certo medo 
securitizada. Agora mesmo o Governo, através de 
mensagem enviada ao Senado, propõe a emissão 
de novos bónus para pagamento dos juros dessa dí
vida. A dívida dos agricultores junto aos bancos foi 
também securitizada, mas o mesmo não se fez em 
relação à dívida dos Estados e Municípios. É preci· 
so, Sr. Presidente, que pelo menos se consiga dar 
ao endividamento das Unidades Federadas urna si
tuação compatível com as necessidades do seu de
senvolvimento económico e social; caso contrário, 
estaremos decretando defintlivamente a falência da 
República Federativa do Brasil. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eminentes Colegas, na manhã de hoje, 
durante reunião realizada no Palácio do Planalto -
estavam presentes o Vice-Presidente Marco Maciel; 
o Ministro da Coordenação Política, Luiz Carlos San
tos; o Líder Sérgio Machado e o Vice-Líder José Ro
berto Arruda -;~o Presidente Fémando Henrique teve 
a oportunidade de comunicar a indicação do nome 
do Senador José Roberto Arruda para assumir a Li
derança do Governo no Congresso Nacional. 

O Senador José Rõberto Arruda, enquanto de
sempenhou seu mandato nesta Casa, granjeou de 
todos estima e admiração, em razão de seus posi
cionamentos sempre marcados pelo talento e pela 
inteligência. Tive a grande honra de tê-lo como Vice
Líder do Governo e, em todas as oportunidades em 
que matérias do mais alto interesse nacional foram 
debatidas, a persqnalidade de José Roberto Arruda 
fez-se sentir de maneira intensa. Trata-se de um Se
nador bastante pãiticipante dos debates, de um Co
lega que colaborou valiosamente para que o Gover
no conseguisse no Senado os resultados que vem 
obtendo até agora. 

Ao fazer este registro, que pretende homena
gear a Bancada do PSDB, razão pela qual o Líder 
Sérgio Machado também esteve presente à comuni
cação oficial do Presidente, considero do meu dever 
fazer um outro, relacionado ao ilustre Deputado Ger
mano Rigotto. S. Ex" é uma figura excepcional, um 
político rio-grandense-do-sul que tem honrado so-

bremodo as funções que exerceu ao longo de toda a 
sua vida pública. Em virtude do fato de disputar a 
Prefeitura do seu Município, Caxias do Sul, Germa
no Rigotto deixou a Liderança do Governo no Con
gresso. Perdemos um grande companheiro de Lide
rança. S. Ex" demonstrou ter todas as característi
cas de um político da mais alta respeitabilidade e 
realizou, na Liderança do Congresso, um trabalho 
notável, digno dos nossos elogios. 

Ao registrar a indicação do Senador José Ro
berto Arruda para liderar o Governo no Congresso, 
também homenageio, Sr. Presidente, um outro com
panheiro que deixou nesta Casa marcas indeléveis 
do seu comportamento e da sua personalidade: o 
Deputado Germano Rigotto. 

Ao novo Lfder José Roberto Arruda, que vai con
tinuar somando esforços conosco para a política de 
sustentação da base partidária do Governo no Senado 
Federal e no Congresso Nacional, endereço o meu 
melhor abraçc de cumprimento, os meus votos de ple
no êxtlo e a convicção de que vai engrandecer o seu 
Partido, o PSDB, do qual é uma das figuras estelares. 
S. Ex' certamente vai contar com a solidariectáde da
queles que apóiam, de uma forma ou de outra, o Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peçc a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a V. Ex" 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje 
é possível se lazer a solicitação de urgência para o 
projeto que trata da proibição de demissões por pra
zo determinado em todas as instituições financeiras 
que receberam recursos do Proer, de autoria do Se
nador Antonio Carlos Magalhães. 

Preparei o requerimento, fui honrado com a as
sinatura do próprio autor do projeto, mas estou en
contrando dificuldade na Liderança do Governo. Evi
dentemente, a Liderança está praticando esta filoso
fia, a meu ver, equivocada: para o capital, garante 
tudo; para o trabalho não quer garantir o mínimo. Que
ro exatamente dizer que quem recebe recursos públi
cos, quem recebe o auxilio que estão recebendo es
sas instituições que sofreram intervenção, que garanta 
o mínimo de um tempo para que as demissões não 
sejam sem justa causa. Nada mais justo. Mas o Uder 
do PSDB tem que pensar ,;nn pouco mais. Pensar o 
quê? Para o captlal, tudo; para o trabalho, nada! E é 
um Governo que se diz socialdemocrata?! 
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Eu gostarfa apenas de dizer que este requeri
mento se encontra aqui à disposição dos Lideres do 
Governo, que talvez precisem honrar a socialdemo
cracia do Senhor Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Comuni
co aos Srs. Senadores que a fase relativa aos deba
tes não é neste instante. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Pela or
dem, V. Ex' tem a palavra. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr.· Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, quero também manifestar 
que subscrevi o requerimento de urgência do Sena
dor Roberto Freire para a tramitação em regime de 
urgência nesta Casa do projeto de lei de iniciativa do 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Entendemos 
que é uma iniciativa altamente importante, porque, 
na verdade, vai significar um ponto de referência, 
diante das intervenções do Sistema Financeiro, na 
garantia do pleno emprego de seus trabalhadores. 

Por isso, na qualidade de Líder do PDT nesta 
Casa, já assinamos o requerimento e fazemos coro 
com as palavras do Senador Roberto Freire para 
que as lideranças dos Partidos do Governo também 
aponham as suas assinaturas para que esse projeto 
possa ter a tramitação mais urgente possível. 

Cumprimento o autor do projeto, Senador Anto
nio Carlos Magalhães, pela iniciativa. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra, tendo erri .Vista que _tu i citado._ . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, na forma do 
inciso VI do ar!. 14 do Regimento Interno, que diz: 

"VI - para explicação pessoal, em 
qualquer fase da sessão, por cinco minutos, 
se nominalmente citado na ocasião, para es-
clarecimeríio de ato ou fato ... • · - . 

E realmente: houve a acusação de um fato em 
. relação a V. Ex'. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão ·do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e SIS. Senadores, é desnecessária 
a minha fala porque o Senador Roberto Freire, deli
cadamente, me falou que citou o Líder do Governo 
mas não teve esse contato com o Líder do Governo. 

Quero dizer que o Senador Antonio Canos Ma
galhães merece todo o apreço. Qualquer projeto da 
parte de S. Ex' eu examino, bem como dos demais 

colegas. Mas fica o registro de que a Liderança do 
Governo - e o Senador Roberto Freire já me falou -
não foi consultada 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°144, DE 1996 

Altera a Lei n• 5.700, de 1• de setem
bro de 1971, que "Dispõe sobre a forma e 
a apresentação dos Símbolõs Nacionais 
e dá outras providências•. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os arts. 31 , 35 e 36 da Lei n• 5.700, de 

1• de setembro de 1971, passam a ter a seguinte re
dação: 

• Art. 31. São consideradas manifesta
ções de desrespetto à Bandeira Nacicnal. 
sua apresentação de utilização, em institui
ções e cerimônias oficiais, nas se9uintes 
condições: ; 

I - em mau estado de conservação; 
11 - com forma, cores, proporções, dís

tico ou inscrições não previstas nesta Lei; 
III - como roupagem, reposteiro, pano 

de boca, guarnição de mesa, revestimento 
de tribuna, cobertura de placas, retratos, 
painéis ou monumentos, ou qualquer utiliza
ção· não prevista na Seção I do Capítulo III 
desta Lei. 

Art. 35. É contravenção penal a viola
ção das disposições dos Capítulos III e V 
desta Lei. 

Pena- prisão simples de 15 (quinze) 
dias a 3 (três) meses, ou multa. 

Art. 36. É crime impedir, perturbar ou 
vilipendiar, publicamente, o culto à Bandeira 
ou a execução do Hino Nacional. 

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 
(um) ano, ou multa. • 

Ar!. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n• 5.700, de 1° de setembro de 1971, que 
"Dispõe sobre a forma e a ~resentação dos Símbo
los Nacionais e dá outras pl'ovidências", em seu Ca
pítulo VI prevê penalidades para a 'violação de qual
quer dispositivo da presente Lei". (grifo nosso) 
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A Lei n• 5.700, num extenso texto, dispõe, com 
minúcias sobre formas, cores, proporções, dísticos 
e inscriçÕes da Bandeira e Armas Nacionais e deta
lhes técnico-musicais da execução instrumental e do 
canto do Hino Nacional. 

Ora parece justo que, visando à perenidade 
' dos Símbolos Nacionais, se exija das instituições 
públicas e particulares o cumprimento rígi~o des
sas disposições, quando da apresentaÇl!o dos 
Símbolos em atos e cerimônias oficiais. É, tam
bém adequado, que penalidades sejam estabeleci
das para aqueles que, nessas situações, infrigirem 
as disposições legais, ou para quem, em qualquer 
situação, vilipendie ou aja com flagrante. desrespeito 
aos nossos Símbolos. 

No entanto a Lei n• 5.700, muito abrangente, 
estabelece pen~. também, para violações ocorridas 
no quadro de manifestações sociais. espontãn~, 
onde a ignorância inocente e a alegn~ e ex~!taçao 
patriótica concorrem mais para um sad1o se~timent? 
cívico do que a obrigatoriedade de obediênclél à ngl
dez das disposições legais. 

Dessa forma, seria absolutamente imprópria e 
constrangedora (para a autoridade) a imposição_ de 
pena a um cidadão que, com profundo ardor cfv1co, 
conduza, durante as comemorações da vitória de 
nossa seleção de futebol, uma Bandeira Nacional 
com forma, dimensões ou inscrições fora dos pa
drões legais. Em casos dessa natureza, o cumpri· 
mento da lei concorreria, ao inverso do que se pre
tende, para um esfriamento do espírito cívico. Por 
outro lado, o não cumprimento da lei conduz a sua 
desmoralização. · 

Pensamos, ainda, EfUe a utilização estilizada de 
adornos que lembrem as cores e as formas do Pavi
lhão Nacional não se constitui em sinal de desres
peito. Ao contrário, prática comum em outros países, 
concorre para o desenvolvimento de um salutar es
pírito patriótico. 

Ocorre, também, que, em seus arts. 35 e 36, a 
Lei n• 5. 700 e~lece um processo penal inconsti
tucional, quando _prevê que penas de mutta sejam 
aplicadas por •ai!fi:iridade paliei~·. Além ~isso, :m 
determinadas situações, a grav1dade das 1nfraçoes 
contra os Símbolos Nacionais podem indicar que 
uma pena maior do que multa, única existente no 
texto aluai, seja mais adequada 

Esta proposição pretende corrigir as falhas da 
Lei n• 5.700, acima apontadas, e, dessa forrM, con
tribuir para o aprimoramento do espírito cívico de 
nossos cidadãos. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1996. - Se
nador Júlio campos, PFL-MT 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.700, DE 1° DE SETEMBRO DE 1971 

Dispõe sobre a forma e a apresenta
ção dos Símbolos Nacionais, e dá outras 
providências. 

········ Ã~i:--31:···sã~-~;~;~;j~;:;ci;;·;;.;;~ii;;;Çõ~~- de 
desrespeito à Bandeira Nacional, e portanto proibi
das: 

1 - apresentá-la em mau estado de conserva-
ção; 

11 - mudar-lhe a forma, as cores, as propor
ções, o dfstico 'U acrescentar-lhe outras inscri
ções; 

111 - usá-la como roupagem, reposteiro, pano 
de boca, guarnição de mesa, revestimento de tribu
na, ou como cobertura de placas, retratos, painéis 
ou monumentos a inaugurar; 

IV - reproduzi-la em rótulos ou invólucros de 
produtos expostos à venda. 
••••••••••••••••••-••••-••••-••••-·---•-••••••••du--••••-••----

CAPfrULOVI 
Das Penalidades 

' 

Art. 35. A violação de qualquer disposição da 
presente lei, excluídos os casos previstos no art. 44 
do Decreto-Lei n• 898, de 29 de outubro de 1969, 
sujeita o infrator à mutta de 1 (uma) a 4 (quatro) ve
zes o maior salário mínimo em vigor, elevada ao do
bro nos casos de reincidência. 

Art. se: A autoridade policial que tomar conhe
cimento da intração que trata o artigo anterior, notifi
cará o autor para apresentar defesa no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, junto à qual proferirá a sua 
decisão, impondo ou não a multa. 

§ 1• A autoridade policial, antes de procriada 
a decisão, poderá determinar a realização, dentro 
do prazo de 10 (dez) dias de diligências esclarece
doras, se julgar necessário ou se a parte o reque
rer. 

§ 2" Imposta a mutta, e uma vez homologada a 
sua imposição pelo juiz, que pode rã procede! a uma 
instituição sumária, no prazo de 10 (dez) d1as, far
se-á a respectiva cobrança, ou a conversão em 
pena de detenção, na forrM da lei penal. 

"' . (À Comissão de Constftuição, Justiça e 
Cidadania- Decisão Terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 145, DE 1996 

'DISPÕE SOBRE . 0 REFINANCIAMENTO 
PELO TESOURO NACIONAL.. OE DIVIDAS 
lNIA FORMA QUE INDICA E O_Ã OUTRAS 
IPR.OVID~CJAS. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I'"- O Tesotm Nacional realizará refinanciamento dos saldos 
de dividas das Adminismrroes, Data e lndircta dos Estado$, do Disnito Federal 
e dos Mumcipios, não enquadra&~. no limite de .;ompromc:imento a que se refere 
o Art. 2r da ResoluçJo 69195 do Senado Federal, bem como OtJtros débito~ 
contra{ dos atê 30 de abnl de 1'996. inclusive repactuaçi5es posteriores a essa data. 

§ t•- Incluem-sc!ES$C refiuanciamem:o :l$ dívidas sob regime de 
autofinanciamento. contratadas .nC301(}9J9i, e SLlU renegociações, bem como os 
parcelamentos de obrigações, de estatais junco ao INSS e FGTS, que vC:m sendo 
eferivamentc pagas pelos respcdiwos garantidores. 

§ z·- o refinancm.ento de que trata este migo setâ pago em 360 
(trez~:ntos e sessenta) pre~ mensais e consecutivas. :sem carência. 
atualizadaspela TaudeJW'OS-deLongo Prazo- TJLP, ou outro indi.;e que venha 
a subsl:irui-la, calculadas com bur:na Tabela PR ICE. i. taxa de juros de 6% (seiS 
por ccnco) ao ano, vcru:iveis no ~mo primeiro dia de cada mês. 

· Art. 2• - Poderio ~er vinculados. em garantia dos contr:atos de 
refimoncia..Y..,ro, os rocursos c .:as receiw próprias dos Estados. do 01stmo 
Feder::al.edosMuniclpiosdequci!Mamosarts.l5S,I56, U7,158e 159,1, "a-c 
.. b", e II, da Consritu:iç.lo Fedmi,. sem prejuizo de outras garantias legalmente 
admitida~. 

P:rigrafo Ún~- Em uso de inadimpiCncia que persista por mills 
de tO (dez) diu, o Tesouro Nacional exeeutari as garantias de que trata este 
artigo. no montante cqtuvatente aos valores nJo pasos. com os acrCsc:imo$ !ega1~ 
e contratuais. ucando contra as c:onw banQri:u, depositárias das receatas 
próprias. os r~ de que ttata o copw desre artieo. além da execução dlto 
demais garantiu disponiveis. - . 

Art. J•- Esta Lez eatta em vigor na data de sua publicaç1o. 

JIJSTIFICAÇÀO 

Os dLversos cnte.fimenros m:mtidos com o Governo Federal, 
..,sando ao equacionamento dos problemas relacionados com as divzdas das 
AdrmnistraçUs D1rcta c lrnbrt.Q. do$ Estados, do Distnto Federal e do,; 

· MunicipLos, resultaram na aprtmÇào da Lei de Rolagem N- 8.727/93 e das 
Reso!uçeles N°S I 1194 e 6919~ do Senado Federal, bem como do recente 
Programa de Apoio aos Estados, aprovado pelo conselho Monetãrio Nac1onal -
CMN, através do voto nq 16219S,_, __ 

2. Aquele,; rres pri'tMros nonnativos determinaram. além de outro11 
di~p!inamentos. o enquadramerm no lim1te de li% (onze por cento) da _RLR
Receita Liquida Real (art. 27, & rctrocitada Resolução ~ 6919S) de algun5 
debites. abrangendo a m:uor parte do endividamento d2quelas un1dadcs 
subnacionais, cujas amortizaçOes.J:Stlo lirn!Whs a esse parimetro. 

3. As dividas que ficaram fora daquele limite de I 1% da RLR. 
algumas já renegociadas por dirversas vezes com cada credor. vem 
comprometendo, adlcionalrilente. cifi:ls muito elevadas das re~:eim de vãnos 
Estados c Munlcipíos, Conduzindo o nivel de vinculação global para um 
insupon;i.vel pawnar acima de 20% da RLR. 

4. Dentre os di!bitos nJo incluidos no dispositivo supramencionado 
(art. 27 da ResoluçJo W 69!9S, do Senado Federal), deslacam-me: 

a). opcraç:6es de "autofinznciamento", oriundas de empristimos, atra"es 
de empreiteiru,junco a bancos oficiais, destinadas a investimentos pUbücos e 

b) obrigações de estatais. objeto de parcelamentos junto ao rNSS c FGTS. 
que vêm sendo amortizadas pelos governos gar.mtido~. 

S. Quanto às: linha de crédito especific:u. ínstituidas pela Uniio no 
final de 1995, dentro do Programa de Apoio :aos Estados. teriam, em principio, a 
finalidade de ajudar a promover o equilíbrio financeiro das umdadcs da 
Federaçjo. em tnaíores dificuldades. Apesar das mtençôes consubstanciadas 
nesse Programa. observoa-sc, na prática,. que u condições fixadas, especialmente 
cm relaçllo a pruos e custos financeiros, nlo contribuir2m par.a wna 5oluçi1o 
duradora dos cruciais problemas de cndiviclamcDto de 'Vários Emdos. • ( ,...-. 

6. Sem uma solução global para os dC:bnos de Estados e Municip1os, 
conunua sendo agravada a Sltuaç,io financeira dessas entidades Sl.lbnac10il31S. 
restnngindo, de form3 acentuada. a sua capacidade para alocar o mínimo de 
recursos destinados. sobretudo, a investimentos pnoritinos,. vinculado5 i obra> 
de infraestrutura hilsic:a e outros empreendimentos n.a área social. collSlderidos de 
relevante interesse para as populações mais carentes. 

7. Isto posto e a e-templo do que ocorreu na rolagem de dh1das Ji 
·realizada ao amparo da Lei 8.727193 e das ResoluçOes N°s 11194 e 69,95 do 
Senado Federal, para pai;amcruo durante o pr.no de 20 anos. prorrOJ;a\d por 
maiS 1 O anos, propõe-se. como fonna de atenl!ar as crescentes pressões sobre a..; 
disponibilidades fi11ancem:to> de Estados, Dtstnto Fec!cral e MtUliCipios, o 
refmanc:íameruo. por um prazo minimo de 30 (trinta) anos. dos d6buos nàu 
enquadrados nos dispositi"os legais ji citados. bem como os contratados ate 
30/04196, incluindo, tãmbem. as repactuações posteriores. 

8. Para uma melhor distribuição dos pagamentos, seria eonven~ente 
que as amortizações dessa nova rolagem fossem efetuadas no dia 21 de cada mês. 
haja vtsta que, nos demais dias, ji se concentram os vencimentos de eoutras 
obrigações financ:ciras. 

Por se tratar de matéria de releval1te ímpontnc1a para os Estados.. 
Distrito Federal e Mwucipios., ãdmitc-se que o presente Projeto de Lei contar.i 
com o valioso apoio dos membros do Consresso Nacional . 
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DÍVIDAS NÃO ENQUADRADAS NA ROLAÇÃO (Lei N° 8.727/93) 
NEM NO LIMITE N° 69/95) R$ 1.000,00 (31 

Última 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Se<;.iolV 

Art. 155.. Compete aos Estados e ao Distrito federal instituir impostos sobre: 

I- transmissão causa 1nonis e doat;lo. de quaisquer bens ou direitos; 
1I - operações relativas à circulação de :mercadorias c sobre prestaÇOcs 

d.c SCf''iços de transpone interestadual e intcnmmicipal c de comunic::açlo. 
ainda que as operaçOes e as prestaçOes se iniciem no e.~ 

m- propriedade''dc veitulos automotora. 
§ 1• O imposto~ no inciso I: 
1- re!ativameruiã'"ber.s in1óvCs e respeclivos direitoS. eompctc ao &o 

tadoda~ do.,_; ou ao Distrioo Fcdcral: 
U - relatn<Unentc a bens mérveis. titulos e créditos. compele ao Estado 

ande se procc:ssu o invcnrári.O ou arrolamenlo. ou tiver domic;ilio o doador. ou 
ao Distrioo Fcdcral: 

m - tcrâ a competCncia para sua instituiç;lo regulada por lei eomple-
IJlCilW: 

a) se o doador tiver domicilie ou. rcsid!acia oo e:ct=ior; 

bj se o d~ cujus possuiabcns, en rcsider&tcoudomiciliadoou tco.-eo seu 
invenrário proc:es.sado no e:cteriar, 

!V -lerá soas allquow mlximas fixodu pelo SeDida Fcdml 
§ 1• O imposto previsto .no indso li IICDdc:rt ao seguinte: 
I - será n!o<umulativo, c:o~ o que for devido cm cada 

opcraçio ldativa à eirculaçlo de me:rtadariu ou prestaçSo de servtçcc com o. 

munt.ant..:·.,.,~)r.u.h• u.a-. ,11\l<.:rl•'h' f"-1<• :n..:,lll•h\11 ··••H•l i·,t.t..J\• ,,u p.::IV Dt~truo 
F..:dcr:•~ 

11 .1 N:th.,.Kl ••u n:if'I·IOC~tkr~~:t:t ~-H~ ('I lkll"fT11m.u~:il1cm ...:omran,, d:-t h.:· 
!!JSL1ç..io 

:• 11,1<' IIHrJi,_",ir'a-._-r.,::r.Jit~l ;.>.I LI ~•'IIIP..,:m•.l .... l\l '-\'111 <' ""'III,Utl~ Lk\ llhl ll.t' 
opo.;r:t,.,,,,:, ''" l''··'u..,~..x; .. ,..:_l!mul ... • 

;., .1, !I!._! 11.1 .I ,\ILUl.h,.h• .;, ,· •• :u,, td.LII<o• .I'• "!'• !.1,1..'<.:._ .Ull..:t"'''-' 

III [~"''-'·' .....:1 .....; I,;H\ •' , ''' •uu._,,,,_J.I ,;'...;'''-'·'!"l.hk •L•:- lll'-!.:.o-!,•r t " 

I! do:. ).:r. 1..,,,, 

I\' r,-..... lu<;:IO do :=icn .•• r •• f :.!...t.!l de tniO:I.lll\:1 JL• rr..:<;u,!.o;nt.; d.l ~-pu
bll<.::l ,,,, .!._ '"'' 11.:1..,,1 Jo~ ~ .. u ... !.-:.·· IJ'fll\ .1d:1 ['.'lt m.!h•ru .lt;.,,>lril:l ..!...: •..:u .. 
m..:mê>l<" ",,_,\-..:k:'---<.:T:I ,,._ .tln[th" !• :;·b~-" ._,, '' ''1"--'r -•~·..:'..: pr ..... t.IÇI"--'' ,,.,1._ ' .... 
t.;ldu.lt'..: ,h.; <.:'f'll.'n:lç:IO. 

\' ..: E•..:nltad~• .10 S~.,·n,,r.J,• l- ~Jt:ral 

•!• <.:•I.Jt'><:l.:<.:cr :lli\)111..11:1' 1111111111:1'- 11:1' \>p.;t.l.,:t-.... ... tuiL'rll;tS. IIIL-di:IIIIL' <1..'• 

solu~·.;,, J...· Tn~>."t:lll\a de mn 1..:r,-.• ..... orrQL:td:a p..-1., m.t"'''·' :•l~lul.l J ... · ........ 
mcmhr,....._ 

;,, th.ll .tllqm.•t:t!oo m.:l\llll.t• 11.1~ m..: .. nu' ••tKr.r..,,..._.,ll.ll:l r.;<:oh~..·~ ..:.mil•· 
to '-~I'N.\.'111..."1• •r•a...: <.:U\ uh.:t Ult..:•...: .. ...; J..: !:~t.1dm- ,,,,;,,h,,nt...: 1..:'-'•lu.,::io J,; om..:•.•tc· 
~-a d:•lll:ll('lft,, .11"-<llut.l..:: :tpr,>\,IJ,, p.11 ,x.,.., r.:r.,:,••U..: ~u)o m..:mbi'O!oo 

VI - sai\'O dchbernç:\o cm conuano do:> Est:ldos c do Distrato F.::d..:ral. 
llOS •.:rm._,, do dt:-pu<;IO nnm.;;..._, \11 ·.:-. as ahqll<,t:l'- mt.::rn:~s. ll:l!õ Cl!'k=r:s~óo."lô 
rdats\,,~,, .. u~••l:...,:iod..: m.:r~.>J,>tl.l•.: 11.1~ pr.::.t.> .. <•.::-d.:: ~n u,.-o:., n:··~'J."--''-kr.tO 
ser tllkro,,, ... , .1s pr._" •~tas p:tr:t ,I) ..:rp..:r:h.,:l)o.::s ml~r.: ... t.ldtJ:II~. 

\ ll .:m n:l:u;:;lo :t)> op.:n.;c..::~ ~ro:-:;.ta~lk'-IJU.: r.Jc~tmcm bl..:n~ .... -...:"•
ços ;J.;~>Il•lllllldUI fmallno..tiii.IJ,> 1..'UI '-'Ul!O i:.~L.IJ,> ,IJ,H,Jt·....::-;1 

.1 .tl•quot;t mt..:r ... .,l.tJt~tl .jtt;.tlldo o J.:::--un,lt.IIIO for comnt>umt..: Jo 
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I>• :1 .1hqu01a ant..:m:~. lJII.IIad~~ o d.:~Ut;ll~no u,i() fur ..:outnb1~111t.: ..Jd..:. 

\lU ua lupóh .. "SC: da .t!m,;.l ,1 Jo 11\\.'l~l,lllh.;not_. ,,;,1bcr:i :10 E"t:.1d0 d:t 
localua.;.t..' J1' do.."SUJ1<11:1rio o Hlfk""l•' ..:orr.:sp<Jm.km..: .1 daf..:rt.:l\1;01 ..:mr..: .1 .lli
quOt:tmll.;ru:J..: a intcrcst:ldu:ll. 

IX 111<.:1dici t:uuh.:m 

,,, .... -~.,r ... · .1 I.'IUmd.J &.: ""-~'ra:J utlporL'Hil do ..:'l..:nor. :nml:1 1\lt.mdo 
se traur <.k t><.:m tlC!>Uu:Jdo :1....:~ntl\' 1,m all\ll lhtl clo ... ·l'>t.J~Io.....- 1 ut\:m ... \ :1,,1m 
como "'*'r.: ~1'\.'1\r"' prcs1:1do rna.:,IC'nor. ~':lbcndo o unposto ao EstadD ••ndc 
CSII't!f ..;atu:Jdo o C51ab::h:cmll!n1\ll&."~tm:llano d.a IIK:rc:adona ou do S<.:r. IÇO. 

:-., "'ll:trc o ':1lor 101:al d.t .,.-.p:ra..;:\o. qia:Jndo ltll:r..:adonas forem form.-ci
d:iS >.:<'111 ....:n 11."\1':> lf.10C.:Uillfl!<.-.;!~ na ..:omp.:IÓ"-'1.1 Ulbutjn;, &.:ts ~1JU1t..:Jp10S:. 

\ 11:\o m..:1dna 

,:. ~·t-r..: t>[JI:r:!f;(\.-.. qttO: &,"""m•:m .m ..:\r..•ru;'lr prNiulqi.. mdn~m:11,,:u.loS. 
c'\duados ''" scnu-.:l:d'l<)f:,do,..,CL."'illldo~> cm 11::1 co:npt ... ,t1C~Iar. 

1>1 sobre opcr:u;(ac5 que dcsl.tncm a OUifO$ E~ados pctróktl. Indu_~·.:: 
lubnf~~..·:mlc:s. combtNne~s licp.~ c g.1so~ ddc dc:n,·ados., c .:ncre~a clêlrica: 

< J oobrc: o ouro. na<> tupõlc:scs dclinid.'IS no :m 1 ~~. § 5-". -
XI - nãocontPro::ndcr.i. c:atsua b.1SC de calculo. o mc:ntantcdo nnposto 

::obre pr~'ldut~ mdu:-Ur:th.r:Jdr.-._ qtl3&1do :t op:ra..;:i~~ rc:da.r:tda cnuc ..:.Jntnbu
mk~.: r..:l.m\;a a produto i.h.~ :i mdn~tn:dt.r,,~;io ou :i con.cr<.:t:1h.r:h,;:'io. 
..:onh;.:ur..: luo ~-cr.ldor dd' ~ unpostos. · 

xn . ,_"3t!o: ii k:t '-"'mpl.:mou.3r 

m dcrm1r seus comnbtt~-'*=S. 
f>. dt~ sobre !'õ~l>llnÇ.otrabutitn.._ 

'' d1~•phnar o rc!=un.:: dc:compc:ns.-.ç.'lo do unposto, 

,/. fi-.::~r. p:lr.t .:r,_•'llt' d..-...:: t:obr:'lnça o: ddin)l,;ào do cs.t.:lbc:h,:"·'nk.,IIO 1\."S

poru;:l"d. O klc.1l c:L1s op:r.~~;6cs rdall\as;i ,_·ncul:.ç:io de niCreldoru:-..: t.l.t!> fll'l."S
Iill,~ d.: ~n tc;os. 

••• ~.:hnr d:1 ll'n:td~·1~..:1a d" tmposto. lt:l~ 1.'\pc,m:açÕç!i: p:n:. o ~"1'-'I'IOr. 
So:l'\'11,'(1:(;.: cnauos produl<tS al.:tw do .O m.:ncmnado:. no U\Caso X.~'· 

1• prc-.er.;;:~~d.:: lttumt.::~~~,·:iod .. ~cr .. \lato. t.:L1tn;un.::mc ;1 ,._"JJ.._~ p;ara 
Outro Estado c ~port:to;:R' ~ll'a o 1,"\lcrior. de- :.O.:n a.;,~;..: de ntCr.:ador~:~; ... 

gj rct,'lllar a fOrma co~no. ak."<hantc dclibc:~ dos Eslados~do Oasui
IO fc&:;rnl. 1~1\Ç('tcs, U1.;'eiiii\\"'!!C:llo:nCfi\."ÍO:O fi.;.,;:u~:-o:doO.:Oil!Xdldrr-.C I'-'\~ 

~ ~"' .-\':'~cç5o d;.):.. unpostos.dcquc u;muu o u».:aso 11 do~·'P''' d~~'t.: 
:uugo c o an I :"'.•. I c II, aacnlumt outro mtM110 po&:r:aanctdlr sobre Ctp:ta~õcs 
rdah,a> a .:ucrgta clcut.:.t. ~n~~;os do:: tclct:omuna..:;JÇÕ.."S. dcm ;ade>$&.:: pctró-
ko. combu~,,cts c nu•~o:a.ll' do P:ai~ 

An. l~o. Compele :lCho ;\-hmt.:lplOS UISUIUU unp..~l)!i. ~r.:· 

I - propn.:dac:k: pl\:d1al c tc-rntnnalurb:m:a. 

1t · tran~nnJO~e> ,.,,,.,.'"~".a qu:tiiJU•'r tnul•~. pM :110 oa~o:w...,•. de bens 
miO\ C!:;., p.:lr nmur.:.ra "'' :..:.::-... iU> r.~a .. -:1,..: de du.:1tos r .. ":us :K)brc •m"'•·•~ . .:,.;e
to OS ÚC Sólfõl!lU:I, b.:m C Um<• .;._~de dtr.:at..n,. :1 :>U.:i :aqtu:>u;ão. 

• UI - SCI'\'IÇOS &.~ qu:alqlt~."'' nmurc.-:1. niko L't'ln~pr~-..:nd1dos. no art 1 "':'. 11. 
<klnlldos cmlca \."Ompkn~~:mar · 

~ l"O zmpo:-IOJ)f\!\1:-4~ u~1~• I poderá ser pr~I'CSSI\0, nos tcnnos 
de ka mumctp:al. d..: t,•na~a .a·.;~!-"ttr:u ,, ,,ampnnacnto da fun~:io ~l.;il da 
propn .. 'dad.: 

i': ~ () uupu:.tu pro::,,.,,,, nll' llt..tw U 

n:lo 111..:1&: ~Jt>r,_• ,I tr.m~amss:irJ de bc1r.. \\!.1 dirt:llo:;. I(U.:(UP.,lf:ld .. .,. :11.• 
p.1lflntómrJ d.: pê'M);l_Jnl'1dt~.l.:UI rc.:tlu;)\::\,ldc:: ... .:~pat.:al. nem :..ob~ :1 tr:lll:.ma~
:oãuUc ~n..;.oudar.:I[O:.I.k'\:~'rro:::ntc do:: Üt:,:k'l, ~~~~~~~:.,..iu. ~.:a:.;il.l<.lll..:,tu~o;.i\'l..k 
p::sso:1Jllridu:a. .-.al,·o se. oc~~c."lSOS. :1 :111\ldad..: ptc.jll.)ntkr:aauc Uo adquiren
te for a comprn c "'-'tld.:t dd-SCS bcn.o;. ou dndtos. loc.11,":lo de benS miÕ\·ca:> ou 
:un:nd.1mcmo n""rc.1nt•l 

II - C(llllP.,.'fc :1~' !\.1mt11.."1pt:O da ~1111.:.1~:\o di) k-m * i." f.nt rcla..;:i<l :t•' lntpa.;IO pr .. ·..a~\11 "'' m.:tso 111. cai;lc ;i ka ..:Nliplc
nlcntnr 

l - r":.u o~s. suas :thquOI:IS m:t,Uil.;IS. 

I[ - c:-.clult d:1 Slt:l UKidêllCl:ll!.\p(JR.~ de S.:l\'IÇOS. p;.lr.l OC"!lCnOr. 

Ar1. 157. Pcncm:·.:m ."ICI:' ESt:ldos c :tO Dtstrno F'cdcro~l 

1 - o pr'o)duto d:1 .Jrrcc;tda.;:1o do •m~to d.:alim:to "')br.: r.:nd3 c pr,1· 
,·cnros de: qu.1lqu .. -r n:nure.-.:~. lncld<:ntc n:1 tOn_tç:_sobrc rc:udunentos p:t~ a 
qualquer titulo. por eles. SU:IS autarquias c pcl.:as fund:tç:õcS que msmuircm e 
nt:ll\ti\'CfCtn. 

II- •1ntt: pm tt:llltJ do produto d:t.un:c:.~d;aç:.io.l ll!.> llllp!.l'>I~'{IUC ;t L111ao 
IIISUIUIE nQ 0:::'\I.:Ti,;ICIO d'\ C0111pct0:U.:t;l I[UC I h<:: .:: illflbllld:! pdo :I ri l :'>.[.. l 

Ar1. 158. Pencn..:..:m :10~ ,_tunJClplOl' 

I - o plrldut() ll:1 ari'C\::ld.1t;:io do tmpo:>to d.1 tJm.io ...obre rcnd.1 c pro
\~Cntos de qu:1lqucr n;amrc.r.1. 1ncackme na fonte soOrc r.;11dun.::ntos p:s~. a 
qualquer latulo por 1.'1'--s. su.1s aut:~rqu•a~ .:: pelas fund.'IÇóc~ que U'l!d:Uuarcm c 
mantl'lo'Crcm. 

11- c:anqu.::nta por cc:ruo do produ.to da arrco;i.'IÇ:io do tmposto d:l Untào 
sobre a propned:Kic tem tonal rurnl. rclau,amcnlcaos tmO .. cas neles situ:wlos~ 

UI - ClllqUcm.:s por cento do produto d:l arrc::a~ do imposto do 
Esudo 50brea prupncd:ldc de 'lo-"Ciculos automotorcs hc:cncaadoscm seus tem· 
tOlios: 

IV- \'tntc c cmco por cento doprodutod:t atrccacL1Ç:lo do unpos.to do 
Eslado sobre opc:rnçõcs relatl\'as ii cucui;;IÇ3o de merc:tdorl.;lS e sobrt: ptesta· 
çõc:sdc scnlÇos de: tmnsportc: 1ntcrcst:ldual c mtcrmuniopalc: dec:omunkaç:lo 

Pmâgrafu Un~cn. As paro::las de rece1ta pcnenccntcs aos Mumcipios. 
mt:lllcionadas no ino;;lso IV. ser.lo creditadas c:onfo~ os seguintes criterios: 

( -lri:s quartOS. no mi rumo. na propo~dovalor adacaon.ido nas opc-
raçóc:s rdati\·as a circulaçokt de macadonas c nas prc:stJçOc:s de serviços. n:a· 
liT.adas em seus territórios: ""· 

11 .1(1: 11111 I!I!:Utl' ck -"'•'(\kl .;:11111 •' tiU..: Üt:>puJ>Cr ICI <.:,t:t.J.n.&•IU 11.0 
c:1SO ~ 'li.:mtl,inC'r.o. lc:ali.\1,_,.,'\l 

.-'rt· 15'1. ;\ I int:il' cutrq::Jt:J 

J•• pr,..,\utp ,1,, ,UfC!.~I.J.a,;.ll.• .to' m•~"'"'''"' .... >t>c..: r.:nU.a..: JlCt•\cntt~ tk 
qu:lllilll.:ftt:atun:.ra.:: ~ll.•rc ptOÚ!tiV:> UJJu:-tn.a\v~..L.:ilt. •Ju.arcut:l <:~·por .:.::nco na 
~untclomt.1 

rr, \ante c um 1111\'lh"l.:..:mo.\• Ü..'\:IIIIC"> fl('f .. ~nt";"' hmd..-. ck.• P:triiCapa
.;:hl dl.ho huJ,,., t: do i)a'>tnlll Fcd.:r:al. 

/i,' UJI'- ..: dm' ull<:tto:> c ..:m .. \) ..J..: .. tmo.~ por c.cntt~ ;11l.F undco de P:ut_a.:a
p;~<õo'k' do:;. \luna.:1rii'IS, 

•• , Ut:'l> ~'!(,)f '-'t.'ll!O. pat.1 ;iph.;.t.;.io <,;li\ prCI~IlL1~ ÚC ÜTL111Ct:IIUCIII0 ;10 
scwt produn'o das Reg1ões Norte. Nordeste c C.::mro-Ocst.:. :ltr.I\'CS de :>«.1s 
insmuiç&."S lin:m.:<o."tfn$ de .:ar:it.:r re~toaa:ü. de acordooom 0$ plano:i regiOft:lis. 
d.:: dcscnwhm~~.:nto. lic;.mdo ii!!-S<::~ur;uJ:t ::tO s.:mt-:lm10 d.> Mrdcsl.: :llll!..tldc: 
dos n."Cu~ ~tn.'\dos â rcg_a.í.o. 11:1 t'orua:t que a !.:1 cstab.::!..'\."C_r~ 

11 . tk1 pr1l!.lutod.1 :~rro=.;d:J.;:iQdo tmposto sobro.: prodnlOS mdusutalua
dos. d.:J' pm .::cnto aos Estados c ;11) DtStntO f.::dt.:ral. propot<:IOII:limo::ntc .10 
\':llor ~ ll:~po..-..;tl\:.tS .::.,pon.,fôO..':' do: produtos uldusmalv.ados. * 1" P..ua cfcuo de calculô da cmrega.a scrd.:ttaada de acordo com o 
pL'C\ 1~0 no m~o:a~ I. c~ luar-se-a ::t parcela da ::t:rrccad.1Ç;io ® tmposto de renda 
c ptO\'ClltOS de q11.1lqucr natureta. pcncoccnlC aos Est."ldos.. a.o Oislri10 F<::dcr.ú 
c ::a:os Mum..:iptos. nos termos d(l dtsposto nos ans. 157. I. c l5S. I. 

~ !Q A hCI>hum., unu;l;ldc f..:dcr:ad.1 podcr.i scrcksun:Kb pmccb sup.."faor. 
.:1 \lltt.: por .:.:mo do rnonmmc .:1 qu.: ~ refere: o tnt:tSO ti. dc\"l::tldo o C\.·<::nllt:~l 
~m.:: s..:r da:.tnbuido entre Ch: dcnlaots paniopant1.'S. m.1nhdo. cm fdnçâo a 
cssc:s. o t:m .. "ft{'l de pamlha nele ..::-4:ibdcctdo. 

;:: ~"' ()o. Est;tdoo.. cntrt.:~at:lo aO> scspo.,;tl\o:;. Mmm:tp1os unt.:: ç t:t\ICO 
por tXniO <lo:. t<o.'Cutsos qtn: rcc.::bo:::r..:m nos tctnlos do 11\CI~ 11. obsi::I'\Oldos os_ 
t:nténos ~,~t:thl:lcctdoS no an I "K. p:uigrnfo imico. I c 11. 

(")LEi N. 3.727- DESDE NOVEMBRO DE 1993 

Elo;tabclccu di.reLri~ pu.n& a consoijpaçio eu rcCSC~~.lonamcnto. 
pt.>la Unil\.0. do: dividu interna• .!"as llc1•ínia.t~üt:5 direla 

c indircta dos EÃ;llldoa., do Dia~trho F..-cicral c doa. 
r.tunicipios. e <W. uutras providências 
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RESOLUÇÃO 
No l1 , DE 1994 

Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municfpias e de suas autarquias, 
inclusive concessíJo de garantias, seus limites e 
condições de autorizaçíJo, e dá outras 
providências. 

-- ·---- - ----- ~-- ---: ----
RESOLUÇÃO 
N.!! ~9, DE 1995 

Dlspfle sobre as operaçOes de cré
dito Interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos ·Munlclplos e de 
suas respectiVas autarquias, InclusiVe 
cancessao de garantias, seus limitas e 
candlçOes de autorlzaçlo, e dá outras 
providências. · 

- - - - -- - -· -- -- -- - ---- - -.--
Art. 'Z7. PEra eleiD do disposlo no at 2" da Lei ri' 

8. 727. de 5 de novenbo de 1993. é fixai:~ o lirri9 de onze 
porCEI'Ib da Ra::eita Uq..m Reei. delnda ro§ 1•do art 4i. 

§ 1• O valor resl.flante da aplicação do Hmije de
finido no caput deste artigo será ~lizado no paga
mento de amortizações, juros e demais encargos da 
dfvida externa contralada até 30 de setentllo de 1991. 
do refinanciamento de dfvidas junto aJ FGTS e das divt
das resultantes de renegocôa;>Oes realizadas com base 
na Lei r1' 7.976, de 27 de dezerràO de 1989, ro art 58 
da Lei ~8212, de24 dejuho de 1991, na Lei ri' 8.620, 
de 5 de janeiro de 1993, da comisslo de serviços das 
OpetaQ5es ~pela Lei 11'8.727, de 1993, das di· 
vidas relalivas a:lina'lc:iamerms irncbiiários fi1nados pe
las entidades viria iSctas aJS Fstarbs, ao Distrito Feder.i 
e aos Municípios, asstmilas por esses rnec:iane a:litivo, 
e das dívidas res!Jtantes de renegoclaçOes realizadas 
com base na Lei n2 8. 727, de 1993. nesta ordem. 

,~ § 2" A diferença entre o somatório dos paga
mentos ocorridos na fOrma do parágrafO anterior e o 
valor equivalente ao limite definido no· caput será 
utilizada no resgate da divida mobiliária. · 

§ 3" O percentual definido n? caput será apli
cado sobre um duodécimo da P JCeita Liquida Real, 
definida no§ 12 do art. 42. 

§ 4• Para .efeito de apuraçao do valor de cada 
uma das prestações mensais de que trata o art. 22 
da Lei ~ 8. 727, de 1 993, serão deduzidos os dis
pêndios com as amortizações, juros e demais encar
gos das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês 
.anterior ao do pagamento da referida prestação. 

RESOt.tiCAO 
N9 19 OE l991i 

Alte:a õ :.es::.:.;..~A: .. : o:--1 • ..:~ : ;9~~ d.o 
.Ser-a:.: .Fe::er.t.... ~ .. -: =.:.spo!e s::::re .;;s 
opera:;.:es ~c :re:.:.-o:: .r-.te:r . .: e externo 
~:ls tst~a.es. :lO ::s~.:.:.!= F"e~eraL "Jos 
~un1C~F.:.;s ~ :e s~a~ :espec:•vas 
a.:..J.ea.rqu;:.a.s, ::.~c~:.:.s::.·;e ::ncess!o ae 
qa.:a~~:~s. se~s ... .:.:.:.:es e ==~~:.~Oes ae 
autor!ZICiç, • :a c~!:as prov:atnc•as. 

(A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECO
NÓMICOS- DECISÃO TERMINATIVA.) 

PROJETO. DE LEI DOSE.'iADO N• !L[!., DE j~ 

Dup& John e ngJmt! lri~. camlmJI r 
odnutristmtivo das Zonas de P~ 

, de Exponaçao. e 1M outlfll ptVwdinc-. 

OCONORESSO:NACIONALdecma: 

ArL t• É o Poda' Execurivo IUIOrizado a cria'. nu rqp6el meaos 

descnvOlWiu. z- de: Pi de &:ponlçlo. (ZPE). Sujeitas .. rqime 

~ iuâta(do par esta Lá,. COIIL a fillali4lde de n:diiZir drscquiUbrior; rqioam. 

bea c:aao fildlkca' o ~ *~c prGIIIIJ'IW. di&do ~c o 
delclnoh · ~e Joc:iii&.Pill. 

hdpúo iiDco. H ZPI! '*"*". lt cw:.~t ~ de !Me ccmác:io 

gaO~ ...... l~·cqftlalwklda ... ~pmdaçlodcbeu& 

saaa c-=s · tizMos • aa:Dor. ~~~ma priiD6riu p-. di:itm c:Je 

coaàok:~ 

Alt. r A cri.;lõ di UE flr..IM pat dol:rllo. q111t ddial:itá - a.. 1 
visaadcpnlpCIIàdl»~•~-~-;o.ife"'',. • .,.., 

o ~ da~ ........... - mplitD. IC:CIIO. 

' pr:!dl» OllmJI'Ol* -- I • 

II) i,._,.[, ?&& ................ ~ 

.III) comprovaçlo de disponibilidade 6rtmccira. co~ incl~ a 

pouibilidlde .de IIJ)Oftel de recmso1 da iil!c:Laan pri.~ 
IV) comprovaçio de disponibilidadt mínima ck:: infra.esmmlra e de 

· 5eniç01 ça, '&ZCto de abson'a os efeitos de sua implanaiçio; 
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V} mdt~J~lo.> Jd ioma d.: a.dmmmnçiio da ZPE, e 

VI) atendLm.:nto de ou~ru condições que forem c~belecadas em 

regulamento 

§ z~ A 3dnurustrarlora da ZPE dever.i aca~dcr is Ulstruções dos órgios 

competentes- do MzlltStCno da Faunda qlU.IltO ao fectwnento da :Uca, ao sistema de 

vtgtlil'lctl e aos. disposta\·o~ de segu.rmça. 

§ 3° A adnurustt~ora da ZPE prover! as msta!açOes e os eqwpm~en!Os 

neceW:rios ao ccn1role. à vigt)ãncia e à administn.çlo ad~ local. 

§ 4° O &10 de eriaçlo de ZPE cadued se no prazo de doxe mc:sa. 
=tados da sua public.çJo. a~ da ZPE nio tivcr'iaúeiado, cfdivamcme,. 

as obns de implanraçlo deacordo®m o c:ronognma ~ napfoposta de criaçlo.. 

Art. 3• É criado o Conselho NKiOD&I du ZoC1U de~ 

de~ (CZPE). composto por seis mt=mbms., ao qual competirt: 

Q~u~~de~&U~ 

II) &lll!isar e lpfOVU os projetas inchlstriai.s; 

III) ~nÇV aCI"icnraç.lo superior da politica das z.PE; c 

1V) aplkl:r as Wly6cs de qw: ttmm os i:acisos l, II, IV c V dom. 22. 

§ t• O Poder Exc:culivo dispod IObn: a compos:içlo do CZPE. que 

ck:veri mclllir um rqm;st:Dtwe dcl Estados dctar.ton:s de ZPE e um ~ das 

empcsu ~de ZPE asc:ran indicados pelos seustapeetivos colqp.dot. _ 

9 2° Para os cfcttos do mczso I. o CZPE le'Vari cm conta. dentre oulr05. 

os seguintes a5pecros: 

I) companblltdadc com os interesse> da sc::guram;:a nacional: 

[[) obscl"\\ãncta das normas relanns :w meio ambiente: c: 

!11) au:ndzmcnto as pnondades KO\·emamentais para os diversos sc:tores 

daindUstna na.C101Ul ~ rla pobhca cctlnõtmca global. 

An 4• O inh:ao do funcionamento de ZPE dependcr.i do plivio 

alfV~degamento cb.n::spectivaátea.. 

A.rt:. 5° É vedada a instalaçlo em ZPE. de empreus cujos projctos 

!;'Vidcnciem a simples transferência de planw ladustnais jí. instalada$ no Pais. 

Ptrágr&fo ímico. Nio sedo &Utoriz.adas,. cm ZPE. a produçio. a 

importaçlo ou cxportaÇlo de: 

I) annas ou eçlosivvs de: qualqua IWUI'Ca. sah<o CC>al pttvia 

autorizaçio do Ministério do +; 
II) mau:nal ~~ salvo can prévia autotinçla da Comissio 

Nacioaal de Ellerg:ia Nuclear·· CNEN; c 

DI) OliUOI indicados cm~ 

Art. 6• A solicit1çlo de instl.lAçlo de empresa cm ZPE far.-se-i IDCdimtc 

aprescmaç1o. ao CZPE. de projcro na forma esabclccida em replamc:Dto. 

I) cçital social. cm momantt lllfni:alo fixado 110 1t0 da çrovaçio do 

projdo, fonnado eom o produto da eoavcrsio dt: moeda ~ com a intcmaçlo 

dt: bens de origem cxrana ou. ainda. DOS eu~» a que se rd'en:: o parÇrafa único do 

.ut. 17, com mjquinu c equjpameutos de fabrielçlo ucional; e 

I!) o objcto social limtt.tdo i 1ndustriah:.açio para exponaçlo s.ab o 

re~nne insmuido por e~ a Lei 

§ 1° A cmprc;a constituída n;a forma do par.i.grafo antcnor firmari. 

compromisso de: 

I) ~ler. no Pais. jun!O a b~ctl autorizado .a operar em cimbio contas. 

em moeda nactonal e cstt.angcira. a seretn mo\,mcntôld.as nu rcspecrivas moedas. na 

fonna que ,;era ser definida pelo ~ Ccncral. do Brasil; 

II) contraar empresa de auditoria cxtema para. periodiczmcnte ou 

sempre que soliciwlo pelo CZPE. elaborar re\ltÕnos de acompanhamento de suas 

ativi.dades.. notadamentc para fins de controle do coDtido na alínea seguinte; e 

ID} rc&liz.u gastos. miaimos no Pais. na fase de opcraçlo. com a 

aquisiçlo de miquinas c equipamentos. de insumos.. de serviços e de mio-de-abra 

aacjoaais, co~ os respectivos eoeqos sociais. 

§ 3• Poderio ser compuradas 110 ccmproctlisso prcYisro no iDciso m do ~ 

2° os !Ul:UIS e dividendos cfeti.wmcutc pagos a sócios lUideincs e domiciliados QO ..... 
~ 4° Someu!e- :ralo comidcradoa,. para deito do eêmpiiiO dos p$1($ 

~ a que: se n::fere o iaciso m c1o ~ z• desse artiao. os papmc:utO& tt.llizados: 

I) CIB moeda ~ COGl n:laçio I opc:raç&s efctuadas 11.1 forma do 

.ut. 19; c 

II) em moeda DaCioul obtida. pcil ~ juDln a bmco ~ a 

operw em cAmbio DO Pais. de n:curJOS em moeda estranscira pa à ~ 

)oealizada em ZPE e dispcmiveis DO extr:riar ou cm r;oata de depósito DO Pais. 

§ ~ Nio saio COQiidcudos. pG1 cfeitD de c:&apulo doi pstOI míDimos. 
01 ~de~ feitos 110 Pail, DOS squiura.cuos; d\ 

[) 1quisiç;lo no mcreado interno de bens importados ou de bens naeion;als 

com sigmfieariva puricipaçJo de insumos impomdos. conforme dispuser o 

rq;ulamen10; 

U) cm beneficio de outta empresa l1mbêm localizada cm ZPE ou de 

empresa csmmgcim; e 

lll) n:Wivos a ttanspoTte internacional. 

§ 6" A inobserviacia dos prazo' fixados para o cumprimell10 do disposto 

nos §§ 1 • c 2• aemetari a revogaçlo do aro de aprovaçlo do projeto. 

Art. '? Ateadendo a eimwtlneiu n:!cvaDtcs o p:gulamento dispcri 

sobre a prorrogaçlo dos prazos a que se n:fcre esta Lei: 

Jut. I" O mo que autoriDr a iDstllaçlo de: empresa em ZPE n:bcioaari 

os produtos a serem Cabric:ados ele acocdo com a ma dasé1icaçfo na NOCDei:IC!mn 

Btasilciza de Mercldoriu (NBMISH) c aucpr:ari. o lraâmeiTID ÍllltibÚdo por esta Lei 

pelo prazo de alé Wtte ..,.. 

§ t• o~ aaqpndo podai ICt esteDd:ido. "'CC" • • pai" 

paiodoa ipa. .., mpn-'m mt coac:edillo, DOI cuoa cm que a cmJRS& 1mb& 

atiDgido . os objdi1101, rcspcitadl» 01 n:qudilrll e coodiç6a cstabclecidu u 

autoriDçio. e a c.omimlaçlo do ~ pnata a tliiDI:IU:Dçlo de bcacficio& 

iguais ou :AJpCZicftl paa a eccDOmia do PtíL 

f r Seflo objeto de IBIOCizlçiD ~ do CZPE a ~ que 

impliquem. a &brieaçJo de DOVOI procialol011 a eea.aç:lo da fabricaçlo de produto~. 

apwvadoswprojeto.. 
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f 3• ~ como IKIW produto aquele que leDba. aa NBMISH. 

ç]assificaçio disrinta dos attericrmcrte tprowdM DO projdo.<l) 

~ 4° D~:verão ser pre'lliamcnte aprovados pelo C'ZPE projelos dc 

c..;pan!Nlo da: planta inicialmente mst.dad.1. 

ArL 9° A empresa instalida em ZPE nio poderi constituir filial, fill"'la 

em nome indiVIdual ou participar de outra Joc:a!izalh fora de ZPE ainda que para 

usufnm 1nr:entill1lS previstos na Icgistaçao ai buliria. 

Art. I O. As importaç~ e cx:po!UÇÕCs de empresa autorizada a operar em 

ZPE gonr!o de isrnçlo do Imposto de lmportaçlo, independentemm~ do disposto no 

m. 17 do Dcereto-Lci: 11" 37, de 18 de: novembro de 1966. do Imposto sobre ~tos 

Indusaializados,. da Cootnõuiçlo para o F'manciamento da .Seguridade Social 

(COFI:NS). do Adicioad ao Frete para Renovaçlo da Marinlla Mercante c do Imposto 

sobre Opcraçiks de Crédito, Cimbio c Seguro c sobre Opençl}es relativas a Valores 

Mobiliirios. 

Art 11. A empn:sa instabda em.ZPE teri. o seguinte tral:lrDe!ItO tributário 

cm fe!açio .10 Imposto sobre a Relida: 

( ) eom rebçio ao1 l'llCJ'05 auferidos. o~ o disposto 1111 

legishçJo iiplictvd às demais pessoa jurid:ic:u domidli.du 110 Pais, viptc na dita 

em que for firmado o (;Ompi'Omisso de que trata o f 2• do m. 6• destJ. La. ~ 

tratamcuCIO Jcpl mais favorável Usstitullio ~· c 

II) iscDçlo do impaao íaeick:::llt som • n:messa c os papmc:ato& 

rWizados.. a qualqw:r t1tn1o. a residentes c dcmi fiador; ao Cdl:rior. 

§ t• Pua fins de aptnç1o do lucro tn"badwl. a empresa do, poder6 

c:omputlr, COIDO c:miO OU CDCUJO,. & depa:c:iaçlo de beal usado~ adquiridos DO 

l!lel1:ldo atemo que n1o estejam~ de laodos de~ na forma. da 

Tegisbçlo cm vigor. 

§ 2° O tra1amento ttibutiriÕ previsto neste aniso poderá ser &llr.Ultido. no 

~so de pro!TOgaçlo do prazo de autorizaçlo de funcionamento. de~ que a. empresa 

se comprometa a ele\'ar os gastos mínimos no Pais (inciso 111 do ~ 2° do an. 6°), 

.conforme dispuser o regulamento 

§ 3° A empresa inst:dada em ZP:! CSWi isenta do Imposto sobre:: 1 Renda 

sobre os lucros auferidos durante os cinco primeiros exen:ic:iot. seguintes ao d.l entrada 

~ func:ioRllm;nto do poo;ief:.O-
·•c-:::--· 
.-- ·~ 

§ 4• A ~de que trata o puigrafo anterior iCri pelo prazo de dez 

anos no cuo de instala~id'~ ZPE loealizadls nu regi~ delimitadas pelas Leis n• 

3.692. de 15 de dezembro de l9S9,e n• ,,173, de27 deourubrode 1966. 

Mt 12. A$ im~ e~ de empresa autorizada, a openr c:m 
ZPE estdo sujeito ao squiDte ~ntamCDtu :admiai.slmivo: 

I) seri dispcnsllda • olxeDçio de Jil;eaça ou de· aatDrizaçio de 6rgios 

federais, com ~ dos coattolcs de ordem smitiria. de inD:res:se da segunnça 

nacional e de prOII:Çio do IOdo ~ vcdldu quaisquer ouau restriçlScs à 

produçlo. open.çlo. comc::n:iaüzaçl e importa;io de bens e serviços que nio as 

imposto por esta Lci; e 

D) someute sedo adnlitidu impormç&s de equipa:nentos. m*qumas,. 

aparelhos. ~ mattri&s-prim.u. compoz~CIW::S. peças e acessórios e outros 

bens. novos oc usados. na:.essmos à instalaçlo i.Dduslrial ou que integrem o proc:es50 

produtivo. 

§ 1• Adi$pCIS& de liUII.ç.o ou moriz.ações a que se refere o inciso I nlo 

se aplicad a c:xponações de produtos: ~ 

I) destinados a paisc:s c:om os quais o Brasil mantenha convêt11os de 

pagamento. as qulis se submeterão is diSpOSIÇÕes e con[l'o!es est.;sbclecJdos na íonna 

da kgtslaçlo em ~·ig.or; 

li) sujeitos a res1mc de cotas aplici\ets âs e!<;ponaçlies do Pais. ~isentes 

na data de: aprovaç!o do proJC:IO. ou que .,·enha a ser instituido posteriormente~ e 

III) sujeitos ao [mposto de E;~~:ponaçil.o 

§ :z~ As macadorias ll'l'lponad~ podc:r!o ser. ~1nda. mantidas em 

dep<irito. r«xportadB ou destruídas. na forma prescrita na legislaçlo aduaneua. 

An. 13. 5crlo permitidas compi'2S no mercado interno de bens 

neccssirios as ativid.ades da empresa: 

I) Jll. llipóte5c e fonna prevista no m 19, dos bens mencionad05 no 

i.=iso D do artigo alliCrior; e 

II) de outros bens. desde que ~anlwlos de doci.UileDtiÇio fisW 

habil e o pasmltiiCO seja tealiDdo em moeda ucional, convertida na forma prevista 

no iJJc:isoD do§ 4°doart. 6°. 

P'm;ipfo -Qnico. M mercadorias adquiridu no meccado interno poderio 

ser. aiDda. mmticiaf; em depósito. rcmeódu. para o exterior ou destruídas. na fonna 

prescrita aalegjslaçlo adu.meira.. 

Ast. 14-. As iwpo1 ;' compm no uu:n:ado intemo e ~de 

emprCsa.IWIOrizada a openl' em ZPE cstarlo su~ 10 seguintr: regime cambial:. 

I) iDdepeDderiG de visto ou de .uorizaç.Jo ~va as 

~ ca moeda estnmFin- do ectaior e pua o e:xlCri«.. tceebidu ou 

efetuadu pox empresa~ em ZPE. bem auim ~las n:a1izadu mueelar,'" 

11) as transferências par:1 o uterior referidas no ttem anrenor 

lndepc:nderio de eonnto de câmbio: 

III) os pasamerlltiS para o mercado interno. efetuadtiS por empresa 

localizad.l em ZPE Sl:do realizados: 

a) em moeda estran~ira.. nos c;asos de o~çõ~ feiw na fOrma do an 

b) em m~Xda na.c;ion&. nos demais CU05. 

IV) aos pagamentOS realizados DO Pals em benefido de empresa 

]oc;alizada em ZPE. aplicar--se-i. o mesmo ttawnento dispcn5ado :r. transfertnciu c:n. 

geral. para o ellterlor. 

"' Art. IS. 0 Q.mco Ce:au.l do Bruil llJo asscgurari. diret& ou 

~ oobc:rtunl CIIDbial pu. os compromissos de cmpreu iDsuLida em ZP E. 
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Art. 16. O Banço Ccntnl do lbsil rnanttri rcgistros especiais dos 

investimentos, reinvestimentos e demais créditos de empreu insWada em ZPE, em 

sistema distinto do~ a Lei D0 4.131, de 3 de setembro de 1962. 

~ imieo. hra os fins deste" :artigo, 1 empresa Ülstlla.da em ZPE 

fornecc:ri ao BaDo:o Ccntal do Btui1 os dados e cleme~~tos necesúrios. 

Art. 17. A empres~~ iDsra1ada em ZPE n1o poderi. usufruir de quaisquer 

incentivos 011 beneficias nlo expu:s:wwaax: pmristos DCSt:l. Lei. 

Puig;rZo único. A pessoa flsica ou juridiça, residente ou domicalíada no 

País. que pretcxia rea1izlr' iowslimeatos em cmpn:sa inscalad& ou a se insW.r em 

ZPE. devcri Sltisfaa' u coodiç:acs embelecida p~n ~ bruileiros no 
extcrioc". . 

A.rt JS. A mercadoria produnda em ZPE poderi ser 1ntroduz1da para 

eonsumo no merc:~~do intemo, desde que o \'alor an~ da intcm~ç~o nlll'l seJa supenor 

a \inte por çcnto do valor da respcetiv.r. produç~o. realizada pel_:~ mcsm;. empresa. no 

ano Imediatamente anterior, tendo como referencial a sua clas;lficaçllo na t\8)..1/SH. 

§ J0 A VC'Ilda de mcrcadori:11 para o mercado interno est.uil sujcatJ ao 

mesmo tratamento administrativo e cambial das importaçó~ obsel'\·ada a leg:islaçlo 

especific:z qtw~do a izltemJçlo for realizada em zona frtnca ou área de livre comercio. 

§ 2Q A mercadoria P'Od.U:::id.a cm ZPE e introduzida para cons-.uno no 

mercado Ullemo fic:ari. sujeita ao pagamento de impostOS c encargos. conforme 

discriminado abaixo: 

I) 50brc o valor Ultll da ZntcmaÇio: 

a) IrnpoltCI 50brc Pwdutos Iodustrializldol; 

b) Contríbu.içlo pano F~ da Sqpzrid&de Socia:1 (COFENS); e 

c) Conttibuiçlo para o Prognm& de lntcpçio Social (PIS). 

U) sobre o 'VIlor duatatáiu-primas. produtos~ e ameriail 

de emb8lagcm. iPlporudos. qac iDlepn:m o ~ intcmada: 

a) lmpoSIO de IJaporaçiO; 

b) Acficioualao Frete JIIZ& ReDovaç.1o da M.mha Mercaate: e 

c) lm:posto sobre ~ de Cr6:1ito, Clmbio e Scpro e soke 

Operaç«srdltivas a Trtu!os e V aba Mobiliirior. 

DI) o nlor <.onq 'mt: i aplica.çlo do pcrce!lblll de 1!1,02% sobre a 

$011:1& du aqui~ no mettada m.emo. das J!Zilérias..pri produtos~ 

e ma.r.criais de embWgcm que_~ 01 prodmol intemados. a titulo de 

rcssa:c:imeiXtD das coatr~ c que lnii.ID as Leis Compl.cmcutue~ ri! 7, cSe 7 de 

setembro de 1970, ri! I. de 3 de dc:z:cmbro de 1970, e a* 70, de 30 de DCm:mbro de 

1991. \\\ 

§ :;• Os valores rdzti\'OS ac• produros in1emados. que tenham sido 

fabricados por emprcw locallndas ~ ZPE. n!o serlo computados para os efeitos da 

!Imitação de que trata o -caput- lkste artigo. quando as compns cotTCspondcnres 

forem efcruadas pela Unilo. Esudo. Distnto Federal, Mul!icipíos e suas rcsp«tÍ\'liS 

autarquias. e tiVerem s1do rcahzadu em "irtudc de coneorrCncia internacional. 

§ 4a A enersia clétnca prodUZida por em~ em ZPE. c:<ccdente .ao seu 

consumo, pO!kr:i 5er vendida no mere.ado interno, observado o mesmo tratamento 

ttibutárlo d.ado i energia ekttiea produzida e disaibuida ao P.afs. 

§ s- Seri pcmurida, sob condições pl'e\"isus cm regulamento • .a 

ap!icaçilo dos seguintes regimes .aduJnciros especiais ã mercadoria s1ida de ZPE: 

I) trimito aduaneuo; 

II) admlss!o tcmperiria: e 

UI) o previsto no inciso n do ut. 11 do Decrel:o-Lei o- 37, de rs de 

no"Vembro de 1966. 

Art. 19. Ás 'Yaldas de bens para empresa loealizada em ZPE. C(lm 

cobe:tura Cllllbial. !CI'i atribuído o tt~~:smo tratamcllto fiscal, cambial, crcditio:io e 

admiDistruiw aplicáw:l is cxporuções em geral para o exterior. 

A1:t. 20. O Ministro da Fazenda estabdcceri normas para 1 fis!:alizaç!o. 

de$pKho e o coattole adumeiro de mercadoria em ZPE. 

P~o ~co. Incumbi1i à autoridaclc aduaneira o controle e a 

w:rificaçio de embarque 1:, quudo for o caso, de destiuçio de merudoria ~ 

por empresa iastalada cm ZPE. 

An. 21. Para efeitos 6scaiJ. cs:mbiais e administratiws, aplie•-se-á -

sc:Mços o seguinte traWDCmO: 

I) os prestado~ em ZPE. por empresas al1 Instaladas. ~rão con5tdmdos 

como prestados no exterior: 

IIJ os preStados em ZPE, por reside!'!!: ou domtclhado no C":~ttcrior. para 

empresas ah instaladas, serio considerados como prestados no e~:!eno': 

lii) os prestados por res:idente ou dorniciti.ado no Pais, para empresas 

estabelecidas em ZPE. ser!o considerados como elCp01'!3ç.lo de serviços. e:o:cetc os 

Cltplorados em Wtudc de concesslo do Pockr Público. os decorrentes de contrnto de 

trabalho e outroS indicados em rcgu!l.lliClto; e 

IV) os prcsrados por empresa em ZPE, para residentes ou domicrilados. 

no Pais, seria~ CtXDO ~de ser.iços. 

§ t• Os pagamcmos lk'Vidos por~ instalada em. ZPE • residl:me 

ou domiciliado DO Pais, dccotraltJ:S da prestaçio de qvalsquer- serviços., se:io feitos 

em moeda uc::ional, na forma do inciso D do § 4" do an. 6°. 

§ 2• As pessoa flsic:u res:idc:DRs ou domiQliadas DO exmior. dctcntons 

de coatmo de trabalho com empau ntabelec:idu cm ZPE, estar1o desobrigadas de 

paga .S comribuiçoes pua o Sistema: de ~ Soo;ial, desde quo:; raumcicm,. 

expa cn1r a :IC'QS beDdkioL 

M 22. Sem pejuizo das saDÇões de natuzez:a fiscal. cambial. 

wbniní&ltiva e pc:tW coastmttes da legísl..-çlo cm "Viaor,. o desa 1 imc:nto du 

disposiç6es pniscu aesta Lei sajeitad. a empn::sa instalada em ZPE is seguiDtts 

pc:oalicladel, lcado cm 'Vista a pvidMie da in&açlo e obscrwdo o disposto cm .,.,..,_, 
Q-- ~ 

I!) multa equl\·a!entc: ao valor de hum~~~ 1 cem mil L'nidadcs Fisc•is de 

RcfcrCnc1a tl'FlRJ. 

111) perdimento de bens: 
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IV) intr::rd1ção do estabeledmento ind11$trial. c 

V) cas~lo d.1 aworiz.aç!o para funr::1onar em ZPE. 

Art. 23. Considerar«·<i dano ao Erário, para efeito de aplieaçlo d.t. pena 

de pcnbmento, na fonna da le&sl;~.ç~o cspo;ifiea: 

I} a 1ntroduçlo no mercado Interno de rnen:adoria proced~te de ZPE. 

que tenha sido importada. adquit.da no mercado interno Oll produzida em ZPE. for:a 

dos cuos autorizados nesta Ld; 

D} a introduçio em ZPE de mercadoria cmanzein nlo pemtitida; e 

HI) a introduçlo em ZPE de mercadona na~:ional nio submetida AOS 

pmccdiJncatos regLllam; de exportiÇio de qac trata o an 19, 011 sem ohsc:rvinc:ia das 

disposi~ contidu no inciso n do ut. lJ. 

Paripfo iim:ko. A pena de pcrdilnento de bens seri aplicacb pdo Órpo 
fazemürio co~. · 

AA 24. O de 1 inw:uto lOtai oa pacial do c cp ·no de 

~ ou lk retOmO da maadoria t ZPE aJimlido pela beneficüria dos rq:ime1 

adumciros espcr:iais de que tnt.Q. os iaciiOI n c m do § !i• do an. IS. s:~~jeitai a 

izlfrln:lrl; is sepiDtl::s ~ apiKbeis isolada 011 ~ 

I) ~:~~.Wta de e.em por eemo do valor da~ prvccdente da ZPEo c 
II) proib:içlo dr: usufruir 01 referidos regiala, 

Art. 25. OatodccriaçiodcZPEjiaotorizada.eflldr: ~ck 1994 

c.ducld se DO pRzo de dou: meses. coatldor. da pgbl.iQÇio delta to. a 

~ daZPE do tiver i:aicildo. ef'ctMmc:aar;. u obra de imp(latlçlo. h 

An. 26. O Poder Ell:ecutÍ\'o rq;ulzmenwi e~t• Lri no prazo de sessmta 

dias. a panir da sua publicaç.lo. 

An, 27. Esta Lei entn em \'i;or na ~ta de: SUl pablicaçio. 

Art. 2S. Revogam-se u disposições em contJirio. especialmer~te o 

Dc:creto-lei n" 2.4S2. de: 29 de julho de 1981, a Lei a• & 896,. de: 2 dcjancirn de 1992. 

e a Lei n° 8.924. de 29dejulhode 1994. 

JUSTIFICAÇ.\0 

Submeto i elcwda WllSidenlçlo de mcas Pares o presa~~:e pojcto 

de lei. que dá DOW n:daçlo ao Oecteto-Lei ri' 2.452,. de 29 de juJbo de 1983, 

alterado pela Lei n• 8.396, de 2 de: janeiro de 1992, que disp6e sobre o regime 

tributirio, cambial e adminismti..-o das Zonas de Prorese r "'• de E'cportaçlo 

(ZPE) e di ourru provi~ 

As altençOes p"OpOSta slo eaenci8s pa. k1m1r CS1C ~ 

mais 6gil c competitivo. de modo a poder coatn'buir, mais & •m• • para • 

~ dos objetiws a que se dcstiDa,. 'I · h r • o estimulo 10 

invc:srirncalo, • criaçlo de empregos c a oam:çlo de desequiltbrios ~ 

A n: uidada de revislo da Jesislaçlo do ZPE resulta 

finvftmmtJJmenre de duas ordens do fatores. Em primeiro luslr. a 

~ modc:rrtiDcba imprimidas à~ bmi1cira desde o iulcio 

desta dkada, sobretudo na jrea do eoaJI!:R:io cxu:rior, tDn:wnm pafeita:neutL 
daspc:nsãveis vários dispositavos restritivos e .acautclatôrios mtroduzidl» no tcltl:o 

!c~;al on~m:t.l. 

Em segundo bJ~, a laq;a utililação por um nUmero crescente de 

países dcsen~·olvidos e em desenvol\imento. de formas bastante f1exiveis c 

simplificadas deste mecanismo, obriga-nos a dispor de uma legislação n1o 

essencialmente distinta, se quisermos competir, com sucesso. na atraç:lo dos 

flu:\OS intemacaonais de investimento direto. que demandam as facilidades 

operacionais e loJPsticas das ZPE e de outras localizações similares. 

Convém enfatizar, entretmto, que as modificações propostas do 

comprometem a estturura da indUstria nacional e. além disso, são iotcitamentc 

compativcis com o restante da politica iDdustria1 c de ~ exterior. Aliás. 0 

emprcso de mecanismos semelhantes poc pai5c:s tio aifcmttes - cm tennos de 

nivd de de:sc:avolvimc:Dto e de regime cc:on3mico - como, por exemplo, os 

Estados Unidos c a ChiDa CDmunista -, mostra que U lPE 5lo compativcis CC1D 

qualquer tipo de politica industrial c de ~ c:xtcriar, e até mesmo quedo 

t11o exista uma tal politicL 

Em f.ecc da ~· ·e ·, de ~e ter uma legisbçlo bâsic:e. 

<:cm"'idade &cil de :set caasaltede. op10tHe per l:epi'OdiQ:ir o texto arual do 
llccm<>Lei .. 2.4S2/SS._du ___ _ 

Na~ cedaume dcssel ~b ~~ 

com uma bnM: just:i6ceti\'e. Api::Da es com::ç&s de carâter ~. 

~ deixem de su uriee'w'n TIIDbáa do s1o = • rw" a ,_..,w....., ... _,... 
No an. 1 ... parágrafo Ur!ico, ê retirado o termo "e:tc:lusivamcntc" que 

se refere .;i exigência de que toda a produç.lo da empresa. cm ZPE so:ja 

<:omercializada no exterior. Esta all~!o se anicula <:om a sugerida para 0 art. 

18, que. comn se ver.i oportunamente. contempla a possibilidade de \·enda de 

parte da produção no mercado domestico. Como prin<:ipio pai permanece 0 de 

que a empresa opere voltada. pata o e:<terior, porém com tuna pan::ela da. sua 

produção podendo ser internada, nas condições especificadas no art. 18. 

No art. 2"', s1o feiw as seguimes mcdifiQÇ(les: 

a) nova redaçio da a1iDea _b ... do § r. que passa a exigir a 

comprovaç1o da disponibilidade: da Ú'eP; destinada a sediar a ZPE. cm va de 

simples compromisso de realittr sua ~ Wo se de\'C ao falo de 

alguns Estados terem sido ollripdos a soliciur a mtldmç:a da Wea. objeto de. 

coacesslo ilü<:iel,. c:111 virtude da impouibolidafc. de eft:tuar a ~ 

-dotmeoo; 

b) revopçlo do § .c·~ que proíbe o Tesouro Naciooel de assumir 

6nus t-a • imp1 w I de ZPE. o objdivo t ~ possft.d • coocessiO de .....a 
do Governo Federal para e obrcoçlo de & , por parte das emprtSU 

~ de ZPE. jUDio a itJstiluiçb maltiletm:iJ de crtdito, tais ocmo o 

BaDco M1mdial c o Bmco Iutesmr:icao de Dc::xuwMmcalo, per.e a COI!StrUçiG 

de~dlszcmas;. 

c)...,._dofS"(~.,..I4')."""o-de 
aperfeiçoar a tc:n:DiDcloaia o dci:ar meis clara a ddiniç:lo do prezo pa o ink:io 

das obras de implaateçlo da ZPE;. o & 
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dl ehminação do § e. para d1sciptinamento do assumo em artil!O 

próprio (o 2~} 

O .art. 3~ recebe ccrwaRdaçào, com as seguintes alterações: 

a) aumenta de quattD para sei5 o número de membros do Conselho 

Nadonal das Zonas de Proc:ess-ento de Exportação (CZPE), para incluir um 

represer..tante dos Esr.a4os e ·Ml~Kipios detentores de: ZPE e wn representante 

das empresas administradoras de ZPE. Tal ampliaçio, que encontra respaldo na 

experiência de outro:> p2ises_ \'Ísauscgum- a representatividade, nesta instãacia 

decisôria.. daqueles que cfctivamaie alocam recursos c opernm as ZPE ( .. çaput .. 

do artigo); e 

b) deixa em aberto atlesignaçlo dos quatro representmles do Poder 

Executivo. que podecl ser teita p decreto presidencial, em vez de serem 

irldicados cxprcssameDtc na Lei Tal flexibilidade visa evitar os problemas 

oco:ridos no passado. quar~do, .,. bcc de reformas administmlvas DO Governo 

Federal. o CZPE DIO pôde 5I/r remôdo até que oav.r. lei atualizasse sua 

composição com os ministérios_., criados(§ 1"). 

No art S"' -é suprimida a illfDea •e ... que proibc a pmduçlo c 

c.omer · 1il""!Ç!o de deriwdos * pctrêleo, ccmbustfw:is c fubrificames. cm 

virtude da existCncia do monop6fD csbtll. Com • 8exibili23çlo deste, lb'a'\lá: da 

Emenda ConstiruciooaJ ri' 9, de ' de oow:mbro de 1995, tal m;triçlo perdeQ 

sentido: 

No art ~ ~ introdwidas a scguiDtes altcraç&s{õ 
a) o § 2". em sua alilea -c-, elimina a e:oo:igência de gastos minimos 

no Pais 11a fase de instalação, rrutl(endo.a apenas na fase de operação. O objeiÍ\.'0 

e facilitar a rransferCnci.a de plaltas industriais completas Ji em operação no 

exterior. 

b) o § 1'" é transformado em 3rt.~. de fonna a remeter para • 

rcsulamemaçao nao apenas a purogação dos prazos meacionados no art. 6° 

(referentes à constituição da ~ e a outraS providências administnrivas), 

mas a de todos os prazos a que se refere esta. Lei. A conveniência desta maior 

flexibilidade no g~G do prognma das ZPE ficou amplamente 

demonstrada na prática da imp1ad:açJo das ZPE. até .agora. 

o art. r (renÚms:ldo para ao) tem o seu paragrafo imico 

tr:msfonnado em§ 1°, para reedlu, como§§ r, 3• e .r. ttspocrivmlCIICC os H 

6•, 7" e r do atual art. ~, cuja revogaçiO parcial está sendo proposta. pelas 

razões expostas a seguir. • 

o art.. 9" trm. bui rnt (§§ t•, r, J•, 4"' e S") de um quadro de 

insumo-pmdueo DO qual a emprr:a dcvcrt espccüicar sua linha de produtos e os 

elemetllDS nocessários à sua proiliflo. T :ai quadro, de grmde comple:xidade., ItiO 

existe em oc:nhmm~ dcurre tmil. de uma de:ziCaa de lqislaçõcs estranzeira 
consuhacfas. A sua tiaalidadc básica. que 6 o conttote afu:mciro, pode 

pc:fcilameme ser assegurada por métodos: mais modcmos,. sem necc:ssidade de se 

recorrer a procedimCTJtm burocáticos · desoecessários. Por essa razio, tais 

par.\grafos.estJo sendo eliminados, com excc:çJo da parte do § 3"' que restringe os 

produtos fabricados aos pmoiame:alc aprovados (idéia iDcorporad& DO art. 8"' do 

projelo) 

Confonne mencionado anlcnonncnle. os restantes par.igrafos (§§ 6•, 

7~ e s~) do art. 9" abordam aspectos relevantes e, por isso, estão sendo integrados 

ao an. a~. com nova ntJmeração (§§ 2•. 3• e 4°) e liseiras modificações de 

redaçao, como indicado a se_gt~ir: 

a) o § 2° (§ 6° do atual an. 9") se limita a dispor qt~e a fabricação de 

produtos diferentes dos aprovados no projeto de instalação ~ objeto de 

auto~ do CZPE~ 

b) o § 3° (atual § n, por sua vez. define como produto DOVO aqtJcle 

que tenha classificaç!o distinta na Nomenclatura Brasileira de Mercadoria; e 

~) o § 4• (atual § 31 estabelece que projetes de ~ansão também -----pcloCZPE. 
O aniso tO (eaqw' as~ da lei atbal e da presente pioposta 

voltam a çoincidir) apenas substitui a antiga Coatribuiç.lo para o F~do de 

DescavolvimcDto SocW (FINSOCIAL) pel& ConttibuiçJo para o F"UlallCiamc:nto 

da Seguridade Socid (COFINS ~ 

O artigo ll. que define o tratamento tributirio em relaçJo ao 

Imposto de Rc:Dda. tm duas alter.lções impottantcs: 

a) o § t• recebe aova redaçlo para dar às taJ1R5U em zpE a 

aJtemaâva de dcpnciar' bem. usados adquiridos DO IDI'!fCado extemo desde que 

devidamc:Dte """"'P""'ados de laudos técoicos de avWçlo, conforme dispõe a 

l~laçlo em vigor, O texto anW Dlo çontempla tal possibilidade; e 
. (\ 

b) o § 3., introduz uma a.tinda de cinco anos para a cobrança do 

imposto incidente sobre os lucros a&~fendos pelas empresas em ZPE. E!õta 

CMêncLa é amphada para dez anos qt~ando se tralar de ZPE localizada nas áreas 

da SUOAM OtJ SUDENE (§ 4°). 

Trata-se. evidentemente. de um fator destinado a aumentar a 

atratividade do mecanismo. e esti 5c:rldo ~o tendo em vista duas 

considCI'3ções principais: a de que :a maioria das legislaç:Oes estrangeiras o inclui 

(e é em relação a estas que precisamos fazer nosso modelo çompetitivo) e 

tambem o fato de que este tende a ser o pmo medio requerido para que projet~ 

de ~tto porte absorwm os custos de implantação c comecem a gerar lucros. Isso 

pode implicar uma mclbor:a dos fluxos de caixa do investimento sem acan:ctm' 

perda siguíficativa de ~ta. ., 
A ampl:iaçlo do prazo courida DO § 4° apenas awrtém um 1r:1tamento 

já disponivel rw: áreas da SUDAM e SUDENE,. dentro d1 premissa de 

difereaciaç:Jo de inc;emiws que orieDta a pollbca de descnvolvimcnl:o. regional. 
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O migo 14 da lei atua1 csti sendo revogado por signífic.w uma 

restriç:IO totaJmc:ute ~ e iD6cua. Com. efeito, ele estabelece. 
trivialmc:nte, que :u compras da empresa devem ser feitas em quantidades 

compativeis com suas nccessid..Jc.s operacionais. 

O artigo 18 da lei atna1 (renmacradocomo artigo 17 desta poposta) 

recebe nova redaçlo pua excluir a .mtriç:So de que a empm:a cm ZPE nJo possa 

tomar recursos~ junto a~ DO Pals.. De fato, desde que bancos 

brasileiros podaD. opc:rz DO c:acrioc, tal . I r . -ro 1110 faz nenbull1 seatido. lo 

Mantém-se. entretanto. o dispositi'IIO de que a empresa cm ZPE só podcri 

usufruir dos tncentivos ex.pressamentc previstos nesta Lei. 

Uma das mudanças centrais da presente proposta está çont(dl. no seu 

an. IS, que não exisl:c na lei atual. Trata-se da poSSibilidade de a empresa cm 

ZPE poder veoder oo mercado domestico wn valor equivalente: a até vinte por 

cento de SWI produção DO ano anterior. 

No textO de 29 de julho de 1988, o Decreto-Lei n• 2.452 previa. em 

seu art. 19, um percentual moiximo de dez por catto para a intemaÇJo no mettado 

interno. Este artigo, que foi revogado pela Lei n• 8.396. de 2 de janeiro de 1992. 

está sendo ~do agora. aumezrtando.sc o percentual de intemaçlo de: dez ______ do __ _ 

~dcouttospol>:s. 

Qs §§ J• C i:" l»siC:MMde n:produzem: A rcdaçio do Decreto-Lei n• 

2.452188, com asseguin~ ~ 

a) no iDciso n foi :wbseitLádo o FINSOClAL pela COFINS (alinel: 

"bj c iDcfuidaa Cootribuiçlo pm o PIS (alhaea "'c"'); e 

b) foi. iatroddzido o iDciso m. que COIISi.m: tuna psn:cla ldiciooai. 

ser paga. a titulo de ressarcimcDto da COFINS e do PIS,. nlo recolbidos e objctos 

dcaódrto"""""""'(do_ ..... __ ~ ...... -. 

McdidaPnMsórian•l.434,dc 5 de junho de 1996. 

O ~ de 8.02%. a ser :llp1icacb,. ccatc:spoodç à soma da --RI 
ól) 2"''" da <;Of.l.~~ e 0,65% do PlS. que _deiunm de ser pasas, uma 

,·ez que t:lis ''ettdas fo~_ ~tadas como exponação: e 

b) 5,37% ~~ito preswnido. confonne estabelecido pela Mcd1da 

Pwoisória retrorreferida (art. 2•, parágrafo único). 

A cobrança do percentual de S.02% tem su.ajUSiificatíva no fato de 

que tais desonerações fiscais foram concedidas no pressuposto de que .a

mercadoria resultante seria ~ Se. ao invés, ela foc destinada ao rru:rcado 

interno, estarâ compdjndo com a de fabricantes domC:sticos. que ter.lo pago tais 

encargos (não competlSiveis., porque incidem, em cascata. sobre o futuramemo 

das cmprcsti) qtWldo da ,aquisição daquelcs mesmos insumos. Para se ter um 

tr.ltamento eqnit:ativo, portanto, é necessâria a reposiçJo daqueles valores no 

momento da internaç~Q. 

O § ~ do menrioaado art. 19 (do Decreto-Lei n• 2.4521&8) é 

renumerado como § s-, para a imroduçlo de dois aovos parágrafos. O proposto § 

3 • esta.bekce que a vmda de mcn:adorias desainadas à Ucilo, Estados. Distrito 

Federal. Municipios c suas ~ aumquias. ~ em Wtudc de 

~ :iutu •iooal, Dlo esazá sujeita ao limite de vime por cento. O 

fimdamcttto desta cxeluslo é que. devido à ist:Dç:lo tributária des&utada por 

aquelas entidaóes,. os produtcxes domésticos já. se eDCODtram expostOS face l 

competiçk) ~ e, portanto, a possibilidade de vendas a partir de 

empresiiS em ZPE ulo :lltcra esta circuasdocia. Além dism, a iseDçlo tnbutária 

do está 'Vinculada i natan::r.:a do produto importado mas à pesSoa do imP,ortador". 

O pnlpC)'fo f ,. prcYf; a possibilidade de,. DO cuo de uma UDidade de 

sc:r1IÇio détrica faza' parte do prajeto iPdusrrúll,. a energia per ela gttada,. 

~ ao IXlCISUII:IO do c:omplc:x;o iDdusmal. ser \'mdida 110 mercado 

domestico, com o mesmo tmamento tn"butario aplicado à energia eletriu 

produzida e distribuida no Pais. 

O§ 4° do atual art. 19 esta sendo revogado por ser redUJldante. De 

fato, j:i é competancia da Secretaria da Receita Federal rezt~lar a aplicação dos 

regimes aduaneiros especiais. 

O proposto 1rt. 21 (correspondente :ao atual art.23) traz u,_seguintes 

modificoçõtt 

a) pcmúte às empresas em ZPE prestamn serviços para residentes 

ou domiciliados no Pais, ttmndo tais operações c;omo importaçlo de serviços. 

P:n isso, sugerwe a rtwgaÇio do f t•, que vala tal possibilidade. Ê elementar 

que, a partir do IJIOI:dalto cm que forpetmil:idli a veoda oo mc:tcado imcmo. <levt

se permitir que as empresa em ZPE possam. por exemplo. prestar assistência 

técnica a seus clícutes doaJéstico:r; Cl 

b) é imnxluz:ido o § r. que. a cumplo das ~ de outttiS 

palscs._ desobriga OS ctDpftPilos ~ de cootn'buir par:a I squricb& 

o art.. r do projeto proacga pol' um mo. a coablr da publicaçlo da 

lei. o prazo~ que as ZPE já~ al6 13 de OUtUbro de 1994 iniciem as 
obras de implataçlo. A rum fWica. da pcou g ,' do prazo dcoJe-se ao 

recon' · , *'de que • dos priDcipais falores respoosávtis pela lcmidlo na 
imp1 do ~ tr.:m sido ~ o cdler reslritivo da lqisl:açlo 

aruaL É aatun1, J)CICWlCO, a cc:aces:siCt de um piazo adiciclflaJ para os Estados 

orptiz:lrem seas pro;ctos scplbdo as DCMS ~ 

Cabem, por Wtimo. algumas consideraçõe$ de natureza geral sobre a 

importância e a conveniCncia de se promover este corijunto de mudanças na 

Ic~:o'lslação de ZPE. T~ considerações são necessárias, tendo em vts!a a 

perrmmCncta de um residuo de dcsinfo~ e preconceito que dtficulta amda a 

exata percepção do alcance estratégico deste mecanismo como fator de: 

desenvolVImento e de corn:ç!o de desequilibrios regionais~ 
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Em primeiro lugar. .o programa das ZPE resulta da vontade sobet3na 

do Congresso Nacional., fonnahada cm projeto de lei devidamente sancionado 

pelo .Presidente da RepUblica. .Os extensos e prolongados debates em que 

prevaleceu. o entendimento de qe se t:n.tr. de mecanismo cem papel importame a 

desc ; hv Da politica de deawolWnento rcgiooal. medimte o estimulo às 

abvidades iPdustriais wltadas p113: a exportaçla. Portanto, uma YCZ estabefccida 

o mérito do PfosmDa e tomdt a dccislo polftica de sua criaçlo, a quesdo 

substmtiv.a c coeretttc que se CGb:a é a de cJoti.lo de coodiçõcs adequadas de 

fimcioaameuto. conforme se propiJe DeSte Projeto de Lei 

Em seguDdo lupr.. alie sa.ficatlll' que das dezoito ZPE autorit:adat: 

até agor2 pelo Governo Fedcrai.IIJI*O já estio com u otns de infta.estruttn 

em mdamcaro e outru tmt111 dr:verlo inicD-la alé o final do mo. Trata-se,. 

port:mro de Ulll programa ji .......lid"'o m qual foraD cmprepbs soma 

sisnificatiws de m:ursos púb6col c privab. c cm IClDO do qtW crizran..sc 

justas e:cpec:tativu de progrc:sso c de novas opommidadcs de nbalho paa u 

populaç6es locais. 

Em terceiro 'lus;w. "*'assinala" quo ·o Prognma n1o requer n:cunos 

finmcciros do Governo fcdc:r4 nem coa1lita com sua polltic::ls ICCODC)mjcas,.. 
panicularmcntc com a industrial e de comercio exterior. Do ponto de viSia 

tstratético. as ZPE constiluem 'tliiD fotma de libcr.llizaçlo cconômica imcpiara e 

espacialmente localizada, inteiramatte compativel e complemenrar i aborda~ 

atual de libmliz:açlo gradual c extensiva a todo o território nacional. Elas 

representam UltUI soluçSo criatna,. adotada pelos mais difercmes países, para 

conciliar o ambiemc Ü\ot'C de grzv2l1\eS e de regulamentaÇões. itoccssârio par:11 

viabilizar determinados tipos de ·ÍIIYeStimC:I'tO, especialmente estrangeiros. com a 

preservaç1o de um grau adequado de proteçio i indUsrria nacional, pelo menos 

até que se reduz2m s:ubstmcillmc:nc as iDefiQêociu estruturais de 5llU 

-... 
Por último. a ~ íiatemxioml atull mostta que exiszem dois 

modelos básiccts de ~ • qucstiD da ~ de IIICCC&doriu 

p«><<uridu .., zre 

a) a iDexistCDcia do limites ql.lllll:itltiv a mas opc:rações.. desde 

..,..,..-.._o_do_(cos-
internos) sobre o~ tccal-~ o 

::. b) a oowl" ,,;·_&r ... li:milc de iDtcroaçlo (aormalmeatc oa &ixa 

de 20 a 50 por ccam da~ coiD a iDcld&K:ia do imposto de importaçlo -""""·-.._,.du ___ _ 
cobnDça dos impostos idrucs illemos (IPI e ICMS,:ao euo bwikiro) sobre o 

preço total. ou seja. o coateúdo illportldo mais o valor adiciollado domé$tico 

(safirios. lucros. Wllbias-pcinn. ~ C cqu:ipamcDtos .squiridos DO 

mercado intemo). 0. 
Ambos os modelos compatib1lizam adequadamente o objetivo da 

atraç;lo de mvestimento. ao utilizar o acesso controlado ao mercado nacional 

como um elemento adicional llesse processo indutor, com as necessárias 

salvaguardas das empresas domésticas que não operam com as facilidades 

logisticas e desregul.atórias ell:istentes nas ZPE. 

A opção, nesta proposta, pelo segundo modelo. de<:orre de dois 

motivos principais:: 

a) consiste no metodo mtmW.almcnte mais uulizado; e 

b) é. o ünico que se harmoniza com o nosso ordenamento jurfdH:o

tributário. Com: efeilo. o Código Tnbutár:io Nacional (Lei n• 5.172,. de 25 de 

outubro de 1966). em seu an. 19, estabelece que o Imposto de .b:nportaçlo incide 

sobre prodatos estraDCfSr'os. teDdo <XJmO ruo gerador • eDtr3da destes no 

território aaciooaL Fica. ponmto, excluída a incidencia desse imposto sobre 

qualquer COilJilOGCilk do valor &dici0!13do doméstico. 

A proibiç:lo total de \'Uida no mercado iatemo. como coosta da 

lcgislaçlo arual,. e:fctr; m :rtt existiu nas primeiras ZPE,. c:riadas na dbda de 60 

c inicio dos mos 70 em ecc:IDOI%Iias ~de pequem porte. tais como 

a IrbDda do Norte,. a Coma do Sul e Taiwm. Tal restriçlo elo UÚpediu. 

eutrclalllo, o detenvolvimcalo da ZPE naqueles pabes,. porque puz os 

im ~diOOres ill1u "mais o :ICaSO a pequenos mercados da:Désdcol nao 

represemava um estimulo sipificativo. Os paisc:s maiores ou mais de:sc:nvdtvidos,. 

que pusmm a utiJiur mais r""Cet'ttmt" as ZPE ~ mecanismos similart:s - tais 

como o México, IS Filipiaa. a China Comtmista e a Rússia -. pen:eberam a 

óbvia importineia de iDcorponl" o 8CeSIO ao mercado interno as suas estmégias 
1 

de atraç!o de investimentos estrangeiros. E optaram por algum dos modelos 

mencionados acima ou por a]~ouma combinação de suas caracteri~icas bãsic.as.. 

Não custa lembrar que o Brasil de 1988. de quando data a nossa 

leefslaçlo bãsica de ZPE, er.1 wna das ccoaomias mais fechadas do muudo: havia 

a .. lei do similar aacional .. , o ''Anexo C da CACEX'', a .. lei de infonnâtica .. e 

vários. outtos dispositivo" legais ou procedimentos administrativos que. r~a 

Jritica,. ·proibiam importações. Naquele coatcxto. qualquer medida de 

hbera!izaçao comezcW - çomo C o caso das ZPE - era vista como algo 

~ e contmio aos interesses da indUstria nacional. 

No Brasil aruai. pós-abertura OCOtlÕmica, pooco disso ainda existe. 

Os empresários e a sociedade brasileira. de uma maneira geral. aprenderam a 

cooviver e a apoiM" 3 abertura comen;ial. NJo bt mais espaço pza preconceitos 

iDfttodados e para disazssl5es bizaDti:aa c mal iDfonnadu.. Esti na bonL de 

bmbém se dar is ZfEs um tratamemo iatdigcnle,. JUcido e modema. 

Assiut sc:ado. esperamos obta" o impresciDdfvd. apoio dos Sellhores 

Semdores à .,r..,. taçlo da lei búica solxe a ZPE. 
.-,. 



QliAI>RO COI\Jl>ARATIVO I.:NT.Illi OS DISPOSITIVOS DO DECRETO-LEI N" 2.452, DE 29.07.88 
(E ALTERAÇÕES l'OSTERIORES) E OS DO PROJETO DE LEI N" , DE 1996, J 

DO SENADOR JOEL DE HOLLANDA 

I I)I,:CRETO-LEI N" 2.452, de 29 DE JULHO DE 1988 
11 

PROJETO DE LEI N° , DE 1996 I 
~ 

~ 

I h'lpih! ,\"O/ii:i!· .,o·· ff.'J:IIIld tributário, cambial • Dlsplle sobre o regime tributário, cambial e 
! admilll.\'ll'alh:il' da,· lcmU'i "" Prm·c:~isam~nlo de administrativo dqs Zonas de Processamenl? de 

J:':qwrtu~·Uu, ·.: dt'i omra.s pruvidênc:ias. Exportação, e dá outras providências 

--
I O Pn:sldcnt.: du RepúbHc11, no uso da atrjbuição que lhe O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
~ ..:\mf..:JI.." o arti••o 55, iLcm 11. da Constituição, decreta: 
] Aal. 1., E u Podl!r Ex:ccutivo autorizado a criar, nas regiões menos Art 1° E. o Poder Executivo autorizado a criar, nas regiões menos 
J....:scl\\\)1\ idas, Zonas de Processamento de ExportaÇões- ZPE, sujeitas ao desenvolvidas, Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), sujeitas ao 

j 1 cguu.: JUru.lico instituido por esta Lei. com a fmalidad~: de reduzir regime juridico instiiUido por es~& Lç~ com a finalidade de reduzir 
'Jcscquilibnos regionais. bem como fonalcçor o balanço de pagamentos e desequillbrios region~. bem como fonalecer o balanço de paJ!lllllentos e 
prom'""' a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e socilll promover a difusão tem~ológica e o desenvol'limento econômico e social 
t.h.l Pu1s. do País. 
l)uriigraiO Unico. l\s ZPE ca.ractcli:tam-se como áreas de livre comércio Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio 

~ 
"' 8 

..:om o e:\h!rior. destinadas à imtalaçào di! empresas voltadas para a com o exterior, destinadas à instalação de empresas voltadas para a 
prtJJu .. ;do JL.' ~lb u scn.•m ~omercializados exclusivamente no exterior, produção de bens a serem comercializados no exterior, sendo 
:-.\..'IIJ\1 ..:~\Ll:-.iJ~.:md>~:-. ZlUl:ts primilrin~ para efeito di! controle aduaneiro. consideradas zonas_p_rimárias p_ara efeito de controle aduaneiro. 
;\11. ~-- .·\ ~.:riaçào de ZPE IUr-sc-ã por decreto, que delimitará sua área, à Art. 2° A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delinútará sua área. à 
\ i~lil Jc propo~ta dos Estados ou Municípios, em conjwuo ou vista de proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto ou 

! i:~odi;LJ.un~mc isoladamente 
I~ 1- .\ p1upusta a a1uc se relere este a11igo dl!vcrá satisfazer os seguintes § 1° A proposta a que se refere este artigo deverá satisfazer os seguintes . . ' requisitos: !ICijUL~IlUS: 

~ 
I 

! "1 inJi""'"" do lo,alizaçào adequada no que diz respeito a acesso a ponos I) indicação de localização adequada no que diz respeito a acesso a ponos 
~~ acr~:~<IS interna~iunais; e aeroportos internacionais; 
h 1 t:ompnuni::.so d~l~ proponentt!s de realizarem as desapropriações e obras II} comprovação da disponibilidade da árf.a- destinada a sediar a ZPE; 
,\L' 1n1·1 ;1-c.-.tnuura 1\Cccssárius; 
~~ C\11'1111111\a.yuo de liiSJhHlallillt.l<uk línanccira, co!lsiderando inclusive a lU) comprovação de disponibilidade financeira, considerando inclusive a 

· IJllSSII~Iultt.l~.: th.: npurtcs Je recursos da iniciativa privada; possibilidade de aportes de recursos da. iniciativa privada; 
1 J 1 l:tliiiJinl\liÇâ.O de dispunibilidad!.! mínima de infra-estrutura e de serviços IV) comprovação de disponibilidsdc minima de infra-estrutura e de 
'ç,lpt~l!.::-.llc t1bsorvcr os eil!itos de sua implantação; serviços capazes de absorver os efeitos de sua implantação; 

c.: 1 mJt..:a\;;i,) da forma de mhninbtmçà.a da ZPE; c V) indicação ds forma de administração da ZPE; e 
· !') Jh..'nJuncnto di.! outrus condições qui! forem estabelecidas em VI) atendimento de outras condições que forem estabelecidas em 

l'I!L.!Uiallli!IHU. regwamento. · 
:*-r-A aJmmistradora da ZPE deverá atender as instruções dos órgãos § 2• A administradora da ZPE deverá atender as instruções dos órgãos 
, ..:llmpetc:ntr.:s do tvlinistêrio da Fazenda quanto ao tt:chamento da área, ao competentes do Ministério da Fazends quanto ao fechamento da área. ao 
~ :-.t~tcm<~ J~ 'igilàn..:ia c aos dispositivos de sl!gurança. sistema de vigilância e aos dispositivos de se~uranca. 
1 ~ 3 .... -\ aJnunistradnta da ZPE provl!rã as inslalações e os equipamentos § 3" A administradora ds ZPE proverá as instalações c os equipamentos 
: !•eLe~~~-:. ao CúntHll~. à vigilàn..:ia c à administração aduaneira local. necessários ao controle, à vigilância e à administração aduaneira local. 

§ 
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§ -i" UI Tc~~)uro Nacional não <~~sumirá ónus de qualquer natureza para a eliminado 
1mcl.tu~-,\l d!.! ZPE . 

. { S": \ ~lll-h::~o."~:,âo c.k ZPE cadw.:arit se no prazo de doze meses, contados § 4° O ato de criaçio de ZPE caducará se no prazo de doze meses, 
J.1 aHiúnt;t>;l\o, a ;tdmilllstmdom. da ZPE não Li ver iniciado, efetivamente, contados da sua publicaçio, a administradora da ZPE não tiver iniciado, 

1 11:-. ol11 iiS t.lc infnH!!!lrutura de awrdo com o cronograma no projeto de efetivamente, as obras de implantaçio de acordo com o cronograma 
i ~~~.,~~~~·._·àu. ; •~' .- 'previsto na_jlrO(>OSla de crh1ção. 
1 § u'- l.m ::.c lratanJ.n li!! ZI)E ja ilp_mvnda. o prazo de que trata o parágrafo Art 15. O ato de criação de ZPE já autorizada até 13 de 
1 ;11\tt!l h.Jr ~l.!ra de vinte c quatro meses a pm1ir da data 4e publica,ção desta outubro de 1994 caducará se no prazo de doze meses, contados 
-ld. da publicação desta lei, a administradora da ZPE não tiver 
I iniciado, efetivamente as obras de implantação. 
_-\IL~-· E .. :nado o Consdhu Ni!cional das Zonas de Processamento de Art.3° E criado o Cooselho Nacional das Zonas de Processamento de 
1·.\jhll~i\\'i.hl .. C /.PE. compo~10 pm Ministros de Estado, ao qual Exportação (CZPE), composto por seis membros, ao qual competirá: 
,_·,llllpdlla· 

IJ illl-1.~1'1.\'11- a~ pn\jht,l11~ de a,a,;•IP de ZPI{; I) analisar as propostas de criação de ZPE; 
I t J i\llalp.ar ~: upn)\ <W: ~~~ prq)ct.~J:-. 1mlu~triais; 11) analisar e aprovar os projetos industriais; 

. Ül.U•.·:·~~.~!!'";! ~,ricnla~:io superior da pHiilica dns ZP'l.~; lll) traçar a orientação superior da politica das ZPE; e 
li\') 11pliear as SaJlió~s de que tratam os itens I, 11, IV c V do artigo 24. IV) aplicar as sanções de que tratam os incisos I, li, IV e V do art. 22. · 
' l'ilfilgraill único. Para os efeitos do item I, o CZPE levarâ em conta, § 2° Para os efeitos do inciso I, o CZPE levará em conta, denP"e outros, os 
i Jcuu..:: l>Uil\h, os :.q~uintcs a~pcctos; seguintes aspectos: 
l aJ Cllliljmllhilidadc com mdntercs~es da segurança nacional; I) compatibilidade com os interesses da segurança nacional; 
, t11 Uil'b~noint.:ia dUs tlnnnas: rchuivas ao meio ambiente; e 11) observância das normas relativas ao meio ambiente; e 
1.:1 atcndttllCtlto âs pnmidadl!~ g\)\1\.:1'1\alncntáis para os diversos setores da III) atendimento às prioridades governamentais para 0s diversos setores da 
i~~!,?!na tm..:iottal c da pdlitica ~.·..:llnômíca 1-.\l,obal. indústria nacional e da politica econômica global. 
I § 1• O Poder E.ecutlvo disporá sobre a composição do CZPE, que 

oão existe deverá incluir um representante dos Estados detentores de ZPE e um 
I repr .. entante das empr .. as administradoras de ZPE a serem 
i 

" indicados pelos seus r~_ectivos co_!egiados. 

j.-\11. _.-lu U iniciú do funcionamento de ZPE dependerá do prévio Art. 4° O inicio do funcionamento de ZPE dependerá do prévio 
alliltt\k·!.!itllll!Hto da rcspcctivu iu'cl-1. alfandegamento da respectiva área. • 
.-\n. .5'' E vedada a instala~ào cm ZPE de empresas cujos projetas Art. 5° E vedada a instalação em ZPE, de empresas cujos projetas 
c\ it.h:ncicm a simplc~ transiCn!ncia de plantas industriais já instaladas no evidenciem a simples transferência de plantas industriais já instaladas no 
Pab País. 
r~~.~ 

Parágrafo único. Não serão autorizadas, em ZPE, a produção, a , Para~.r.tt"ll único. Niio serão autorizadas, em ZPE, a produção, a 
jlllljhlll"ta\·ãu ou exportação de: hnportação ou exportação de: 
j .1 J a1tha:> llU explosivos de qualquer natureza, salvo com prévia autorização I) armas ou explosivos de qualquer natureza, salVO" com prévia 
· Jll ( .l,lll:,clltu· de Sc~urança Na~ional; autori2ação do Ministério do Exército; 
' II) material radioativo, salvo com prévia autori2ação da Comissão h J m<~ICt i ai radiuativo, salvo com prêviq autorização da Comissão 
I :-...a~~l.llutl titJ Encrg.ia Nudcm·- ('NEN: Nacional de Energia Nuclear- CNEN; e 
j"..: 1 1}~.-iuõlcu t: seus derivados, lubrificantes e combustíveis sujeitos ao 

,,. ' I ~ 
eliminado 

l...:onuok do Consdho Naciolial de Perróleo- CNP; e 
I J 1 01111 o~ indtcadu"> cm rcgulamcnlo. III) outros indicados em repu lamento. 

@ 

~' 
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"' 
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! 
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'_.\n. o· A ,olicÍiaçào de ins1alaçüo de empresa cm ZI'E làr-sc-á mediante Art. 6" A solicitação de instalação de empresa em ZPE far·se·á mediante' 
"~'."'"'''"· ao CZI'L de projclo na fonna estabelecida em regulamento. apresent~ão, ao CZPE, de~lljeto na fonna estabelecida em regulamento. 

· ~ 1· _.\pt ,;;-ado o inujeto. '" interessados dcvct·ão constituir empresa que § I • Aprovado o projeto, os interessados deverão constituir empresa que 
1~.:uh.. tenha: 
.~~)-c .• jlil-~-~--:.o~~ul, l!lll monLautc mínimo fixado no ato da aprovação do I) capital social, em montante mínimo fixado no ato da aprovação do 

IIIUJL'lLl, .IOrmutlo úllll o I~IU.I.lL,ttq-.~a,;·~~.mvcrs~o de mo·eda estrangeira, com a pr?jeto, fo~ado com o pro~uto da conversão d.e moeda estrangeira, com 
: tutr.:•na.;;.t.) de bl!ns de ongcm ex·t.ema ou, amda, nos casos a que se refere a mternaçao de bens de ongem externa o~ amda, nos casos a que se 
,, pamgralú único do an. 18, com ináquiuas e equipamentos de fabricação refere o parágrafo únioo do art. 17, com máqninss e equipamentos de 
1\a~lllllal. c . fabricação nacional; e 
bi o obJcto social'luuitado â industrialização para exponação sob o regime II) o objeto social limitado à industrialização para exportação sob o 
JllSLltt!J~,J..J_Eür este: (>~crcto·Lci. f,!!~ instituído__l!_or esta Lei. 

~~ J· A l.!mptcsa constituída na fonna do parâgrafo anterior finnará § 2° A empresa constituída na forma do parágrafo anterior firmará 
I tump1 umJ:,:,tJ de: compromisso de: 
1·1) HJ;tut~r. no P1:11:.., junto a banco autorizado a operar em câmbio, contas 1) manter, no País, junto a banco auto,ri.zado a operar em câmbio, contas 
, cm llllh..:Ja naciunul c estrangeira, a serem movimentadas nas respectivas em moeda nacional e estrangeira, a serem movimentadas .\18S resp,ectivas 
]mo~J.~~. na fonna que vier n ser <.h:Ji1üda pelo Banco Central do Brasil; moedas, na fonna que vier a ser definida pelo Banco Central do Brasil; 
i ll) CLlntnJtar c1nprcsa de auditoria extema para, periodicamente ou sempre 11) contratar empresa de auditoria externa para. periodicamente ou sempre 
·que 'oli<itado pelo CZPE, elaborar relatórios de acompanhamento de sua.s que solicitado pelo CZPE, elaborar relatórios de acompanhamento de suas 
uliviJaJo,, noiadumontc para fi11s de controle do contido na alinea atividades, notadamente para fins de controle do contido na alinea 
:.l.'gu1n11.!:· i.! seguinte; e · 
..:) n:ali~ar gastos mínimos no País, ·tanto na fase de Instalação como na III) realizar gastos mínimos no PaJs, na fase de operação. com a aquisição 
Je opc(u~üo, colll a aquisição de màquinas e equipamentos, de inswnos, de máquinas e equipamentos, de inswnos, de serviços e de mão-de-obra 

. Je :.l.'rVI\üs e di.! mào-dc-ol>ra uucionais, considerados os respectivos nacionais, considerados os respectivos encargos sociais. I .• 
i 'L'IICilrUúS :O.O~IaiS. 

I § 3" p,,dcrào ser computados no compromisso previsto na alínea "c" do §I§ 3° Poderão ser computados no compromisso previsto no inciso III do § 
1 '" '" lu<ros c dividendos efctivamentc pagos a sócios residentes e 2• os lucros e dividendos efetivarnente pagos a sócios residentes e 
· ~.hmu..:11iados no País. domiciliados no Pais. 
i-§ 4- Somente serão considorados, para efeito do cômputo dos gastos §-4° Somente serão considerados, para efeito do cômputo dos gastos 
m!IIUII\}:-. a tluc se rc!Crc a alínea "c", do * 2°, deste artigo, os pagamentos núnimos a que se refere o inciso III do § 2° deste artigo, os pagamentos 
u .... ah;;ldlb: realizados: · 
ai cm n~oJeJa cstraugcim. <om rdaç1ío a operaçõ-es efeluadas ua foona do I) em moeda estrangeira com relação a operações efetuadas na fonna do 

i .u·ti~tl .:! I. é art. 19· e 

I h) cn'l'm~ll.'da nacional obtida pda conversão, junto a banco autorizado a II) cm moeda nacional obtida pela conversão, junto a banco autorizado a•· 
~lpl.!a;u· cn1 t.:lhllbio no Pais, de l'ccursos cm moeda esttangeira pertencentes operar em câmbio no Pais. de recursos cm moeda estrangeira pertencentes 
u CIIIJHc~a localizada cm ZPE c dispon,veis no exterior ou em conta de à empresa localizada cm ZPE c disponíveis no exterior ou em conla de 
dépü:-.ito no Pais. - 4epósito no Pais. 

1 ~ 5" l'<ào serão considerados, para efeito de cômputo dos gastos núnimos, § s• Não serão considerados, para efeito de cômputo dos gastos núnimos, 
: llS \illllfC:::. d~ pagamentos fdtos no Pais, nos seguintes casos: os valores de pagamentos feitos no Pais, nos seguintes casos: 
I a) thluisiçào no llh!rcado interno de bens importados ou de bens nacionais I) aquisição no mercado interno de bens importados ou de bens nacionais 

I
~ ~lllll :.!!;nilkativa participação de inswnos importados, confonne dispuser com significativa participaçilo de insumos importados, conforme dispuser 

\} rc,!!ulanh.:nto; o regulamento; 

J 
:;; 
~ 

~ 
8 
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I 
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hl ~.:m b~..·ndkio th: llUtra cmpn.:~a tambt!m localizada cm ZPE, ou de li) em beneficio de outra empresa também localizada em ZPE ou de· 
- "'lllJUó;) ~.:!'>trang~..·,m; c empresa estrangeira; e 
·..: 1 a .. !.lll\o:-. a tran:-.pm h! tmcttuicumal III relativos a trans arte internacional. 
r{c;: \ llh)bscrvãncia dos pntzo-s-lixudos para o cumprimento do disposto § 6~ A inobservância dos prazos fixados para o cumprimento do disposto 
lu~i~ I[. c .2° ncu.rrctarâ a rcvoeayão do ato de aprova ão do ro'eto. nos 1° e 2° acarretará a revo ão 9o ato de a rova ão do ro'eto. 
~ 7~ .-\tendendo a circuustànciâs Tdevâ.ntes, o regulamento disporá sobre a Art. 7° Atendendo a circunstâncias relevantes o regulamento disporá 
~IOtHI~it,'iht dos pr<~;'.Us n t}u~ Sl.l1 rcli.ú-c o parúgrafo anterior. sobre a prorroJUtçllo doa nra.zoa a aue &e refere e·ata Lei. 
I :\n 7" O ato 'Iuc aut~>rizar a instalação de empresas em.ZPE assegurará o Art. 8° O ato que autorizar a instalação de empresa em ZPE relacionará 
j tratanh.'Hto instituido por esta Lei pelo prazo de até vinte anos. os produtos a serem fabricados de acordo com a sua classificação na 

~ 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBMSH) e assegurará o 
tratamento instituído por esta Lei pelo prazo de até vinte anos. 

. 

' 

~ralo unico. O h·atamcnlo assegurado poderá ser estendido, § 1° O tratamento assegurado poderá ser estendido, sucessivamente, por 
~~ivam'-.!nte, por períodos iguais ao originalmente concedido, nos períodos iguais ao originalmente concedido, nos casos em que a empresa 

í ..:us~h cm que a empresa tenha atingido os objetivos, respeitados os tenha atingido os objetivos, respeitados os requisitos e condições 
! 1 ~qu1~1to~ c condições cstahelcddas na autorização, e a continuação do estabelecidas na autorização, e a continuação do empreendimento garanta 
: cmprc.cndimento garanta a maitutcnçào de beneficias iguais ou superiores a manuten9ão de benefícios iguais ou superiores para a economia do País. 
·_p.•l.l .1 ó:n'nomiu dn llaís. 

.. \n ~·· A empresa instalada cm ZI'E não poderá constituir filial, firma em Art. 9° A empresa instalada em ZPE não poderá constituir filial, firma em 
jnomc utdívidual ou panicipar de outra localizada fora de ZPE, ainda que nome individual ou participar de outra looalizada fora de ZPE, ainda que 
1 

flo.J..I"<~ u~ufruir de inct.!ntivos m:vistos na le 1isla ão tributária. ara usufruir incentivos revistos na le ·sla ão tributária. 
1.\rt. 9" _\ autorizu~ão rcfcrilla no artigo 7" determinará as condições 
para a implantação c OllCraçãu da empresa. 

~ § 1" P>~ru a fase cJc implantação, a autorização determinará, com base 
nu projeto a1uescntado, as quantidades de serviços e de bens nacionais 
l' cstrun!-!dros necessários até a sua entrada cm funcionamento. ; * 2" Somente os bens e materiais relacionados no projeto poderão ser 
importados pela empresa para a sua instalação. 
§ J" Pan1 a fase llc OJ)I.":ração, a autorização somente abrangerá osl Eliminados 
insumos a1Jrovut.lus no (Jrojcto, tendo como referência quadro, em 

: furm:.. th.' nu11ri1.1 no qual serão espcc~ficados e quantificados os 
~ produlus c os elementos ncccssolríus à produção • 
. ~ -t" e,1. <1uuc.Jro scn-irá de 1Htrâmctro para o controle aduaneiro das 
l'lllr~d:.ts c saídas de mercadorias nas Zl,~. 

1 § S" O ato de UJirovação dos (Jrojctos disporá sobre a tolerância de 
! , ariu~·õc), das quantidades, ti1ws e procedências constantes do quadro, 
4.uc ~cni admhida mcdiunlc simples comunicação à fiscalizaçio 

i aduanl'ira. 
1 ~ 6· Sctito objeto de autorizayào prévia do CZPE variações além da Art. 8' 

l
wlcràneia prevista no ato de aprovação, bem assim as alterações que § 2° Seril.o p~jeto de autorização prévia do CZPE as alterações que 
uuphqucm na fabricação de novos produtos ou na cessação da fabricação intpliquem a fabricação de novos produtos ou a cessação da fabricação de 

L!;!~~~~~Juhb u 1rovmlos no uo · ct~l. · rodutos a rovados no ro ·e to. 

§ 
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§ 7'" I :nh.:nJc-sc çomo lhlH) Jll\lliuhJ aquele que Lenhu, na NomenclatUra Arl. 8°t 

l
·l!ra"k'"' de Mcrcadonas · NBM. classilica~ào distinta dos ameriormente § 3" Entende-se como novo produto aquele que tenha, na NBM/SH, 
J~_adm. lhl pruiclo. classificação distinta dos anterionnente a_m-ovados no projeto. 
l ~ H~ ()ç\cnio st!r prc\iillth!lllC aprovados projetas de expansão da planta Arl. 8" 
· ;11iwlmo11to i11staladu, observado o disposto nos§§ I" a 6' deste artigo •. § 4" Deverão ser previamente aprovados pelo CZPE projetos de expansão 

· ;,• ..•... · .. ·· da planta inicialmente instalada. t-. 
An. 10. As imponações e exiJOr1ações de empresa autorizada a operar em Art. 10. As importações e exportações de empresa autorizada a operar em I 
ZPI' got.arào de isonção do Imposto sobre . a Importação, ZPE gozarão de isenção do Imposto sobre a lmportação.ll: 
lndcJ,~..:IIdl.!ntcmcnh.: do disposto no art. 17 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de independentemente do disposto no art. 17 do Deçreto-Lei n° 37, de 18 de 1 

""'''"b"' de 1%6, do Imposto sobre Produtos Industrializados, da novembro de 1966, do Imposto sobre Produtos Industrializados, da 
t'omribuio;áo para o Fundo de Desenvolvimento Social- FINSOCIAL, do Contrlbuiçio para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS, 
Adkronal ao Freto para Renovação da Marinha Mercante, do Imposto do A,dicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante c do hnposto 
,obro Oporaçôes do Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações sobre Operações de Crédito, Câmbio c Seguro c sobre Ope~s ·relativas 
RchHI\a:. a Titulos c Valores Ml)hiliârios. a Tftulos e Valores Mobiliários. · 
.-\rt. II. :\ ~.:mprc:,a instalada em ZPE terá o segulnte tratamento tribt.itârio Art. -1 LA empresa -iliStalida em-iPE lerá o seSW.nte ttatamcq.to tributáiio 
cm Jl.!!a.;ãu ao Imposto sobre a Renda: em relação ao Imposto sobre a Renda: 
I J "'"" '"""ão aos lucros autoridos, observar-se-á o disposto na legislação I) com relação aos lucros auferidos, observar-se-A o disposto na legislação 
aplica'd às demais pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, vigente na data aplicável às demais pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, vigente na 
cm que lhr linuad~l o compromisso de que trata o § 2° do art. 6° deste data em que for fumado o compromisso de que trata o § 2° do art. 6° 
Dl.!..:fl!lo-l.cí. rcs:.a1vado tratamento legal mais favorável instituido desta Lei, ressalvado tratamento legal mais favorável institufdo 

[lhlstcnoru\t:lih:; c posteriormente; e 
llt 1:-u:lht;u.> do Üllposto incidente sobre as remessas e os pagamentos U) isenção do imposto incidente sobre as remessas c os pagamentos 

i.'!·-'allti·'~:"· a ( uah m:r titulo. n residentes t! c.lomiciliados no exterior. realizados a ual uer titulo. a residentes c domiciliados no exterior. __ 
§ I' l'ara tins do apuração do lucro tributável, a empresa não poderá § I" Para fms de ap\lfação do lucro tributável, a empresa não poderá 
<olllputur. <omo <usto ou encargo, a depreciação de bens adquiridos no computar, como custo ou encargo, . a dep.reciação de bens uudoa 

1 nl<r<ado "'tomo. adquiridos no mercado externo que nio estejam ·acompanhados de 
laudoa de avaliado, na forma da legislaçio em vigor. 

~ 2,_·-·o LratamcaitútríblúãriO previsto neSte artiBo -poderá Ser garantido, ito l'2° O traiaiilCDto tribUtário previsto neste artigo POderá Ser gaJaotido, no 
oaso do lllorroga>rio do prazo de autorização de fwtcionamento, desde que caso de prorrogação do prazo de autorização de·funcionamento, desde que 
" ~nlpr!.!~a si! colllpromcta a clcvur os gastos tHínimos no Pais (alínea "c" a empresa se comprometa a elevar os gastos minimos no Pais (inciso III 
do * 2" li~• <.~rt. 6°). confonnc di:-.puscr o -~~ulam_!nt~ _ ----· ___ __ ~~~do w:_t_.~, c~mfonne disp:u_s__!l'_ o regulamento. 

"' 
não existe 

§ 3° A empresa instal•da em ZPE estará isenta do Imposto sobre a 
Renda sobre os lucros auferidos durante os cinco primeir.11s exercidos 
I oeguintes ao da~ntrada em funclotlamen_!o do projeto. t\ 

§ 4' A Isenção de que trata o parágrafo anterior será pelo prazo de 
dez anos no caso de lnstalaçio nu ZPE' localizadas-· nas regiões 
delimitadas pelas Leis n• 3.691, deiS de dezembro de 1959, e n' 5.173, 
de 17 de outubro de 1966 . 

.-\11 I~ . .\; imponaçõcs c e; rortações de empresa autorizada a operar em' Art 12. ~ Í1lJP9rtações e exportações de empresa autorizada a operar cm 
!.l•E L'~La1ao sujc11as ao scg :ltc tratamento administrativo: ZPE estarão sujeitas ao seguinte tratamento administrativo: 
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li '"'" dispensada a obtenção de licença ou autorização de órgãos I) seré dispensada a obtenção de licença ou de autorização de órgãos 
li:d~1a1:,, ~om cx~l!lfiio dos comrolt!s de ordem sanitária, de interesse da federais, com ex:ceção dos conb'oles de ordem sanitária, de interesse da 

I ~cgman~a nacional c de pro:tcçiio do meio ambiente, vedadas quaisquer segurança nacional c de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer 
I \IUiiib ac:-.ldçõcs ii produção, operação, contcrcialização e imponação de outras restrições à produção, operação, comercialização c importação de 
'J hclb c se•·,iços que não as impo~tns por esla Lei; bens e serviços que Dão as impostas por esta Lei; e 

11 - somente serão admilidas importa~ões de equipamenlos, máquinas, II) somente serão admitidas importações de equipamentos, máquinns, 
Hjlalcllt:lh, instrum~:ntos. nuttCrit~.s~primas, componentes, peças e acesBórios aparelhos., instnunéJJtos, li1atéria,s..p~ componente-a,. peçu c 
c: úulhl::. hL!II!i, novos ou usados, necessários à instalação industrial ou que acessórios e outros bens, novos ou usados, necessários à instalação 
JntC:l!ICIIl o prOCI.!!>!)ú prodtnivo. ' industrial ou que integrem o processo produtivo. * I" A di>pcnsa de licenças ou autorizações a que se refere o item I não se § 1° A dispensa de licenças ou autorizações a que se refere o inciso I oão 
upli,ura a exportações de produtos: se aplicaré a exportações de produtos: 
u) tlcstinatlos a paises com os quais o Brasil manlenha convênios de l) destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de 
pagiilllli.!IIIO. as t1uais se submeterão às disposições e controles pagamento, as quais se submeterão às disposições e controles 
c::.talh:h!dllos na túnna da l~gislaçào em vigor; estabelecidos na fonna da legislação em vigor; 
h) >Lticitus a regime de culus up·licáveis às exporlações do País, vigentes na II) sujeitos a regime de cotas·apliclveis ás exportações do Pais, vigentes 
Juta de aprovação do · prujclu, ou que venha a ser insliiiÚdo na data de aprovação. do projeto, ou que venha a ~r instiiiÚdo 
pm.,tl.!nonlu.:ntc; posterionnente; e · 
cl su1citos ao Imposto sobre a Exportação. UI) sujeitos ao Imposto sobre a Exportação. 
~ 2' .-\> 111crcadorias importadas poderão ser, ainda, mantidas em depósito, § 2° As mercadorias importadas poderão ser, ainda, mantidas em 
JcC\punaJas ou dcmuidas, na fmma prescrila na legislação aduaneira. depósito, reexportadas ou destruídas, na forma prescrita na legislação 

aduaneira. ' 
.-\rt. I>~ Serão permitidas compras no mercado inlemo de bens necessários Art. 13. Serão petmitidas compras no mercado interno de bens 
.~:-~ Ull\ idades da empresa: necessários às atividades da empresa: 
f)Ü,~ hl!hU~sc c li.mna previstas no a11. 21, dos bens mencionados no item I) na hipólese e fcnna previstas no art. 19, dos bens mencionados no 
li dll ou11~o antcrioc c inciso II do ani~o anterior· e .. ~ 
11) de ouii\>S bens, desde que acompanhados de documentação fiscal hábil 11) de outtos bens, desde que acompanhados de docwnelllaÇilo fiscal hábil' 
c o pagamento seja realizado cm moeda nacional, convertida na forma c o pagamento seja realizado em moeda nacional, convertida na formal 
lrC\ i::.tu nu alínea 01 b11

, do§ 4°, do art. 6°. I prevista no inciso II do§ 4° do art. 6° 
l'aragralo único. As mercadorias adquiridas no mercado interno poderão Parágrafo único. A3 mercadorias adquiridas oo mercado interno poderão 
::.c r, ainda, mantidas em depósito, remetidas para o exterior ou desttuídas, ser~ ainda. mantidas em depósito, remetidas para o exterior 01.1 destruidas, 1 

ua lünna prescrita na leJ.!islacão aduaneira. na forma nrescrita na lea.islacão aduaneira. · 
Art. "?4. As importações.e as aquisições no mercado interno deverão ser 
loitas cm quantidades compatíveis com o programa de produção e as 
1\I!Ct:ssit.laJ~s op~ra~ionais da empresa. 
§ I' Para os efeitos deste anigo a auiOridade aduaneira estabelecerá limites elimiuadu 
l)Ualllit<lti\OS (anigô ~. § 3°), 
§ :!"' Ultrapassados os limites de que trata o parágrafo anterior, os 
c.'\cc:dcnh:~ dl!vcrào ser remetidos para o e~terior ou destruídos, na fonna 

• da lc<!i>lu,ào cm vi~or, sem prejuizo dns sanções previslas no artigo 25. 

IAn. 15~ As impo11ações, compras no mercado inlemo e exportações de Art. 14. As importações, compras no mercado intern~o e exportações de 

l..:mprl.!sa au10rizada a operar cm ZPE estarão sujeitas ao seguinte regime empresa autorizada a operar em ZPE estaria sujeitas ao seguinte regime 
..:ambial: cambial: 
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I - indcp!.!ndcrão de visto ou de autorização administrativa as I) indepCnderão de" visto ou de autÕrizaÇão- administrativa -as 
lr.uhf~n.:ndus em moeda estrangeira do exterior e para o exterior, transferências em moeda estrangeira do exterior e para o exterior, 
JccdnJa, ou efciUadas por empresas localizadas em ZPE, bem assim recebidas ou efetuadas por empresas localizadas em ZPE, bem assim 
"'ludas realizadas entre das; aquelas realizadas entre elas; 
11 ·- <IS U'íillSferCndas para o exterior referidas no item anterior li) as transferên<:ias para o exterior referidas no item anterior 
mJcpcndcrào de contrato de sà•!'!>io; independerão de contrato de câmbio; 
III " os pagamentos para h I iniifcado interno, efetuados por empresa lll) os pagamentos para o mercado interno, efetuados por empresa 
ll1cui1Ludu cm ZPE .scrào l't:ulii:ado);: localizada em ZPE sedo realizados: 
a) Cl\l moeda estrangeira, llOS,CUSOS de Operações feitas na forma do ar! 21; a) em moeda estrangeirll, nos casos de Operações feitas na forma do ar! 
~...·, , 19; e · 
lH C III cruLudosl, nos demais casos. b) em moeda nacicnal nos demais casos. 
IV - aos pagamentos realizados no. País em benCfiCio de emPre"sa -IV)- aos pagamentos realizados no Pais ·em beneficio de empresa 
ill~ah.t,ada cm ZPE. aplh:a.l'-se-â o lratamento dispensado a transferências. localizada em ZPE. aplicar~se-á o mesmo tratamento dispensado a 
cmccral. para o cxtt!rior. transferências em ~ral. para o exterior . 
. "'.rt" 16" O Banco Central do Brasil não assegurará em tempo algum, Art 15. O Banco Central do Brasil não assegurará, direta ou 
dire1u ou indiretamente, cobertura cambial para os compromissos de indiretamente, cobertura cambial para os compromissos . de empresa 
<Jnprcsa instalada em ZPE. instalada em ZPE. 

, Art" 17" O Banco Central do Brasil manterã registras especiais dos Art. 16. O Banco Central do Brasil manterá registras especiais dos 
invc~timcntos, reinvtstimentos e demais créditos de empresa instalada em investimentos. reinvestimentos e demais créditos de empresa instalada em 
filE. L'lll ~istcnla distinto do previsto na Lei n° 4 131, de 3 de setembro de 1962. ZPE, cm sistema distinto do previsto na Lei n° 4.131 de 3 de setembro de 1962.' 
Parilgrafo único. Para os fins deste artigo, a empresa instalada em ZPE Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a empresa instalada cm ZPE 
1i.1m~c~rá ao Banco Central do Brasil os dados e elementos necessários. fornecerá ao Banco Central do Brasil os dados e elementos necessários. 
Art" I~" A empresa instalada em ZPE não poderà usufruir de quaisquer Art. 17. A empresa instalada em ZPE não poderá usuftuirde quaisquer 
incentivo~ ou bcndicios não expressainente previstos neste Decreto-Lei, incentivos ou beneficias nio expressamente previstos nesta Lei. 
nem tumur rl>cursus financeiros ou obter garantia de qualquer espécie 
junw u residente ou dumicilhtdo no País, salvo quanto aos 
innslhncntos destes na empresa. 
t'aragrat(> unico" A pessoa tisica ou jurídica, residente ou domiciliada no Parágrafo único. A pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no 
l'ab. que pretenda realizar investimentos cm empresa instalada ou a se Pais, que pretenda realizar investimentos em empresa instalada ou a se 
Jnstulur cm ZPE, deverá satisfazer as condições estabelecidas para instalar em ZPE, deverá satisfazer as condições estabelecidas para 
Jnvc:-.tim~ntos brasildros no exterior. investimentos brasileiros no exterior . 
.-lrl. /Y. (úJf>ul e_,,·,,.:. /"e 2" enmntram-.\'e remgadm~ Art. JB 
~ 3'"' ~ra p!!rnlitidil. sob condições previstas em regulamento, a aplicação § 5° Será permitida, sob condições previstas em regulamento, a aplicaçiio 
d~l::, ~ct:uint..:s r~gimcs aduanc:iros especiais ti mercadoria saida de ZPE: dos seguintes regimes aduaneiros especiais à mercadoria saída de ZPE: 
a) t1;'111:-,it'o aduan~iro: I) trânsito aduaneiro~ 
h) udtnis:-.;lü 1cmpurària: c U) admissão temporária; c 
< 1 " pr<l isto no item 11 do all" 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de lll) o previsiO no inciso ll do art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de 
IJO\..:mlm> dé 1966. , novembro de 1966; 
"{-=i" A <~PI1~açào do regime rciCrido na alínea "c" do parágrafo anterior, ,. 
quanJo a mcrcadüria se destinar a retorno para a ZPE, será regulada por eliminado 
iliO da Sc~t;ctaria da Receita Federal. -- -- - - -- - ·- ·- -- -· . - . - -- . -· ·- -- - ..• -- .. 
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não existe 

não existe 

§ J• Os valores relativos ao.\ produtos internados, que tenham sido 
fabricados por empresas ID<alizodas em ZPE, nio serio computados 
para os efeitos da limitaçio de que trata o "caput" deste artigo, 
quando as compras correspondentes forem efetuadas pela Uniio, 
Estados, Distrito Federal, Munlcfplos e suas respectivos autarquias, e 
tiverem sido realizadas em virtude de concorrência internacional. 
§ 4• A energia elitrica produzida por empreoa em ZPE, excedente ao 
seu consumo, poderá ser vendida no mercado Interno, observado o 
mesmo tratamento trlbutArlo dado l energia elilrlca produzida e 
diotribulda no Pais. 

Art. 21. As vendas de bens para empresa localizada em ZPE, realizadas ao An. 19. As vendas de bens para empresa localizada em ZPE, ·com 
amparo dl! guia de exportação ou docwnento de efeito equivalente, CO·m cobcrtuta cambial, sed atribuído o mesmo tratamento fiscal, cambial. 
cobcnura cambial, será atribuido o mesmo tratamento fiscal, cambial, ereditlcio e administrativo aplicável às exportações em geral para o 
aediticio e administrativo aplicável às exportações em geral para o exterior, 
c:\tl!ríor. 

•1 Art. ~~- O Ministório da razcnda cslabelecorá nonnas para o despacho •1 Art 20, O Ministro da Fazenda estabelecerá normas para a flsalizoçio, 
• «nurol• aduaneiros de mercadoria eon ZPE. despacho e o controle aduaneiro de mercadoria cm ZPE, ·· 
·~l'arágralil único. lncwnbirá à autoridade aduaneira o controle c ai Parágrafo único. Incumbirá à autoridade aduaneira o controle e a 
: \crilkaçào de embarque e, quando for o caso, de destinação de verificação de embarque e, quando for o caso, de destinação de 
i m~r~a_dQ~·ia cxp011ada p_º~-~~!lJ?!CSa instalada em ZPE. mercadoria exportada oor empresa instalada em ZPE. 
!l:\n. _ 23. Para e_feitos fiscais. cambiais e adlilinisttativos, aplicar-se-á aos Att .. 21. Para ercitos fiscai~ cambiais c administrativos, apücar-sc-á aos 
; ~c r\ lljOS o scgumtc tratamento: semços o segwnte lratam.cnto: 

I - '" prestados em ZI'E, por empresas ali instaladas, serão considerados I) os prestados em ZPE, por empresas ali instaladas, serão considerados 
..:omv prestados no c!Xlcrior; como prestados no exterior; .--
li - üs pn.:stados cm ZPE, por residente ou domiciliado no exterior, para U) os prestados em ZPE, por residente ou domiciliado no exterior, para 
L"mpn.:~us uli instali\das. serão considerados como preslados no exterior; empresas ali instaladas serão considerados como prestados no exterior; 

- - ' 
III os pr<:stados por residente ou domiciliado no Pais, para empresas III) os prestados por residente ou domiciliado no País, para empresas 
cstabdccidas em ZI,E, serão considerados como exportação de serviços, estabelecidas em ZPE, seria considerados como exportação de serviços. 
cxcclú os explorados em virtude de concessão do Poder Público, os exeelo os explorados cm virtude de concessão do Poder Público, os 
dccorrcnlcs de contrato de trabalho e outros indicados em regulamento, decorrentes de contrato de trabalbo e outros indicados em regulamento; e 

'I não existe IV) os prestados por empresa em ZPE, para residentes ou domiciliados no 
País, serão considerados como importação de serviços, 

~ I" E \cdada à empresa instalada em ZPE a prestação de serviços, foral eliminado 
dda_ ;a u.·~illcntc ou domiciliado no Pais. 
§ 2" Os pilgamcntos devidos por empresa instalada em ZPE a residente ou 
Jum1ciliudu no l,ais, dccom~ntes da prestação de quaisquer serviços, seria 
feito!!. cm cruzados., na fonnu da alínea "b", do§ 4°, do art. 6°. 

não existe 

§ I • Os pagamentos devidos por empresa instalada em ZPE a residente ou 
domiciliado no Pais, decorrentes da prestação de quaisquer serviços, serão 
feitos em moeda nacional, na fonna do incisoU do§ 4° do art, 6°, 
§ 2° As pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no exterior, detentoras 
de contráto de trabalho com empresas estabelecidas em ZPE, estarão 
desobrigadas de pagar as contribuições para o Sistema de Seguridade 
Social. desde __ qu~_I_enwtcie~ expressamente. a seus beneficias. 
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Art. 24. Sem prcjui;w das sanções de natweza fiscal, cambial, Art. 22. Sem prejulzo das sanções de natureza fiscal, càmbial, 
administrativa e penal constantes da legislação em vigor, o administrativa e penal constantes da legislação em vigor, o 
descumprimento das disposiçõ,es previstas neste Decreto~Lei sujeitará a descwnprimento das disposições previstas nesta Lei sujeitará a empresa 
empresa instalada em ZPE às seguintes penalidades, tendo em vista a instalada em ZPE às séguintes penalidades, tendo em vista a gravidade da 
gra\idadc da infraçào e observado o disposto em regulamento: iofração e observado o disposto cm regulamento: 
I) ad,c-nCncia; · ;_~~~~-~ .. -: . I) advertência; 
11) multa equivalente ao valor' 'de 2.000 (duas mil) a 100 (cem mil) 11) multa equivalente ao valor de bum mil a cem mil Unidades Fiscais de 

, Obrigu'fóes do Tesouro Nacional- OTN; ·· . Referência (UFIR); 
III) pcrdüncnto de bens, lU) perdimento de bens, 

: IV) uttcrdiçào do cstabclécimcnto industrial; c IV) interdição do estibelecirnento industrial; e 
V) ci1:-.sa\·;!o da autori:t.açào tlara fut1cionar cm ZPE. VÍ: cassação da autorizacão nara funcionar em ZPE. 
Art. 25. Considerar-se-a dano ao erário para efeito de aplicação da pena de Art. 23. Considerar-se-à dano ao Erário, para efeito de apücação da pena 
Jh!n.lim~mo, na fonna da le-gislação especifica: de perdimento, na forma da legislação especifica: 
a) a introdução no mercado imemo de mercadoria procedente de ZPE, que I) a introdução no mercado interno de mercadoria procedente de ZPE, que 
tenha sid,, imponuda, adquirida no mercado interno ou produzida em ZPE, tenha sido importada, adquirida no mercado interno ou produzida em 

. lúra t.hb ~asos autorizados neste Dl!creto~L.ci~ ZPE fora dos casos autorizados nesli Lei· ""' b) a imrot.lução em ZPE de mercadoria estrangeira não pennitidã; e II) a introdução em ZPE de mercadoria estrangeira não pennitida; e '' 
..:) a intmdução l!m ZPE de mercadoria nacional não submetida aos UI) a introdução em ZPE de mercadoria nacional não submetida acs 
procedimentos regulares de exponação ele que ·trata o art 21, ou sem procedimentos regulares de exportação de que trata o art 19, ou sem 
obscnl.i.n..:iu das disposiçõl!s contidas no item ll do art. 13. observância das disposições contidas no inciso 11 do art. 13. 
l'anigrat<> imico. A pena de perdimento de 'bens será aplicada pelo órgio Parágrafo ímico. A pena de perdimento de bens será aplicada pelo órgão 
t'at.cnJíu·i.o co&np·eh!ntc. fazendàrio competente. 
Art 2b. O d!;!scumprimcnto total ou parcial do compromisso de exportação Art 24. O descwnprimeoto total ou parcial do compromisso de exportação 
ou de retomo da mercadoria à ZPE, assumido pela beneficiãria dos ou de retomo da mercadoria à ZPE. assumido pela beneficiãria dos 
regimes aduaneiros especiais de que tratam as alíneas "b" e nc", do § 3° regimes aduaneiros especiais de que tratam os. incises O e lll do § s• do 
do an. 19, sujeitará a itúratora às seguintes penalidades~ aplicáveis isolada art. 18, sujeitará a infralora às seguintes penalidades, aplicáveis isolada ou 
ou cumulativamente: cumulativamente: 
a) multa de 100% (cem por cento) do valor da mercadoria procedente da I) multa de 100"/o (cem per cento) do valor da mercadoria procedente da 
ZPE;e ZPE;e 
h) pruibi>à<> de usufruir dos referidos regimes. 11) nroibiçãi> de usufruir os referidos rcJÚmes. 
Al1. '27. O lloder Executivo regulamentará, no prazo de 60 (sessenta) dUls, Art. 26. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta 
o dbt{Hlsto neste Decreto~ Lei. dias, a partir de sua publicação. 

Art. 28. Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubücação. 
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrãrio. Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho de 1988, a Lei n• 8. 896, de 2 
de janeiro de 1992 e a Lei n• 8.921,je 29 de jtúho dJ: 1994. 
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LEI N~ 3.692- a I~ IrE DEZEKAO H l9MI 

/JOJ:Cifui o. Suf'erinlendincta co Dn~volL'imento !ta N~1fc e cfd. outra 
;JrDVJ..CtéllC'ULt. 

o Pres.tclenU! da &ep.Utillca: 

Faço saber que o ~ Nacional decreta c eu sacelono a ae
gul..tlt.e Lei: 

A.!"t. :.o- Í:; criada. a. Su,p~~ncla do DestnvÕMmento do Nor4tsto 
(SO'~E:'iEl. ClretameD.te subdcad& ao l'n.sidente da Repúblka, adml.
nJ.St:atL~aJ:n<!nte autOnom.a e ~ na cidade do Red.%11. 
• ~ l.o !?ara O& nn.s dest.a 1r1. comlacra-M como No~ea_te & reciiO 

a:on .. o.;:.:aa. petas E.s.t&d.os do .~o. PLaua. C9l'i. .R.1o Or&Dde do Norte. 
P.a.ra~ca, .Pern&mbuco. AI~ Sergipe e B&hla, 

1 z.~ A n:ea de a.tuaçio é& SUDENE &ZiraZIIO aJb:n doit El~ teft
r1dos co parazn.!o anLeriot. • zona. ü K1a.u Getü com.pcHIIdl.d.& DO 
PoJ..igono das ~eu. 

1 :s • o. recurso~ eonc~ IOb qualquc forma. diret& ou .lrl.d1Ht&oo 
mente. t. StJDENE. .am.enta JOClerlo 1181: ~ mt ~ ~· 
preendlc1u D& ire& cc=.tuit. .. ~ aaucJ~:W. ' 

Art. ~ A Superinte:Dd!D:il. do o-D~Y2Dimlio do .NCWC~Mta taa por 
!1nalldadea: , . _ 

3.) ~tudar e J'ropor d~ pva o d8Rn"fo1Yimeuto do Nons.w; · 
b) ~. ~ • contro11r a ~ • ~ ae 

lU'QleU» & car;o de- ót'dlM" .-tetKD na ~ • que • ~ ~ 
Dcameate 100m o uu ~to; . . . 

Cl execut.ar, 111retamante eu mediantl conTtDfo. &OI5rdo ou CODtn"tQ. 

~c::,=:-: ~::::t~en~ Nons.te ~ ~ fone .a:t,. 

d) coo.nfe:car p1'0I%IIDI.U ... uallt4JI,da Wc:mca. D&doul OCl ~
ao NOI'delte. 

Art. J9 A SUJ)EN1C ~ eidda par tml. Buperl!!.t.eDGKIW, ele &mw 
-e3eallw do Prestdente d• ~ c .~tu.!. ...,... rMJK!nd.ftll. pela ~ 
'C1u resoJUt;Oea do comelbO 'DiflieniU"YU • pl1& ~aç~.o atr.n. • puàn. 
do órda, em JUIZo • tom 11111a. · , 

~~o.~-:~~~~ ... qa.· 

I 2" AI~~ Bupet'blteLdect. po4lr10 111r ~ ~ 
de órgio t6cnlCO ou !I~ ela O'nlio.. Ql1ad& .. 41 ftllooo, 
:3lmenw.. . 

Art. P A SC1)'II:NK C!PTI""'-
CII Coz=ell:lo DoUben.tiH; 
1J) Sol:n:~ l!!UcUU'R.. 
Art.. 5' O COD&el!lo ~'ft) IWi c:onatl.tuldo di 'tlnte • doll 120 

membrot. sendo nOYP til• DAkada. paiOl ,OOYonlador. 001 Dt&dm; cta 
· .No:dmto - um par btade - tr11. Cl) membro& natal. um ~ 
.elo Estado Ma!Dr du N~ .&nlltdu • .QIJft UI) açpz te-tM a ... 
,JWntca órd,ol • enUdada· · 

41 JWmattrto da o\Utctfibln.: 
b, Mll:tlsterio da !:oueacllt • CUlturs; 
cl wnaun.. da. · Fuencll; 
cU Mllll.lt.erlo da ec.u~: · · 
c1 M!nl&UrSo c~tt Tr&balbl tmf1latr1a e comen:so· n M.J.nl.ttertr da Vlaclo • Obra& P0:!1Ucat: ' 
fi' Banco do araa.a 8 A.. 

~~ ::~ d:·~.:odo r::u~ = Om!oo: 

I If SIQ tDelllbrc. nato.: 
UI o i!?:U))eriate:ldentl' ds SlJDENJ:; 
bl ~U:e~ ~do~ lfadoalll "- ObrM oaatra ... 
Cl o Superi:teadtollta da Olmlalo do Vllla do 8lo Prvldlao. 

· ~ 2' oa Oonmncora &. Eat:&dr:c le!I1Pft llUI: o d~ MIQIDUIG. 
~ente a tPprue:ntsçh 4oa rapec:U~ ~. 

I 3' Os representllt~tt'tl ®I ~ • entldsdal m~ ael'al . 
artlso aerl.o escolh.t~ entre aua llll'ridOI'fll, • 111.1& aub&Utwç~G, bem eomo 
~~ natca. diJ ~ • proeeuari. u .10rma. ~ a 

.ut. • A seeretarta -l.:Dalcl'nl ~ .at~ a <Ureçlo • awpoau.
bDlda.de lmed!&ta do:" .StQetUtcr.diiiDta • teri. au& llltrUtura ~ 
em decreto do f\lder ~ 
~o Qn1co: - A Sluetl.l1& Deeutlft IIWâr6 -=rft4rfo ua 

~pi~ '!t-n~bllcaw. e.dl~'&-= = N::::..pelo ~ 
hrt. ;~ Inc:.tmbe ~ ~triJSE: 
al e=~oar e enc:unlnlE' c::om o KU pa:ecer. ao Presjdente t".a 

Rr;Ju.IJI!ca, ~~o;>Cslçées q11e se re.'J.ClOI'lem com os prooleme.s do de:sentcl• 
v~m~nto do NorCestc ou que S:Welcçun recursos especl!iws lil&ra npJ.icaçl9 
n~ r~':.í.o: 

bl controlar, s= prejl:~.;~~~~~~: o:; s:.l.l<:IQ:O d~ dotações Orç" 
ccnus oanCà.ri:.I.S e:speci.a.u; d.i%r. IOCS~res 
dll'etor. at:aves dos elementos .!l:n::tlecldoli 

c1 tUC;.w;,t;;Lr o emprego 11:1o. recur$0$ 
c=ent~ ao ceser.volv1ment<.o * NorCeste, tncluslve me41ante o confron~o 
de cbras e serviços retJ.Uza.cls com os clocument06 ccmbrobatório& das 
r~·.oll< C:{IV.lS t!.c~pt:sas. 

a• ,;.a•cnr. relativamente'- região e em •rtlculaçlo cmn o Departa-
mento Adll'llmstraUvo do Sefli{ço PUbUco \DASP1, p~.r~,c u __ p_ro_vtclendu 
1~-.::•~lllll'.u que se rl:tcrcm nciZSSirl:us, a. crlaçã.o. lld~pt:lçlo, transtormaçio 
u"' or:!l:t m..::m de <!Ir:;: tos. l.clllt. cm \'l>;;t:\ a capa.<: idade ou eflcl~ncla. elo. 
mt~mo.)~. :>UJ. adequaçoio il:O tcspecLiva:; tlna.Udack-s e, cspecJ.almeiJ.to, a. 

;J;....:"lc •lU<' t:,..; C<.llll[.lt:Ur uu ··~(u~;.~c do lllanu dlretcr; 
~ 

1!'1 pratlc:.t.r todos cs atr-~ cumpreendu:'.l.lt; em suas tmaUdades. 
Pa::~grato únlcl). o I3anco do Brasil S. A., o Banco Nacional do 

Desen\'OI\'Imen•o Econômlco e o B:t.nco do Nordeste do .nrasu S. A. for
ueco-r.ao a Sl..'DE:-l:E.. crm\.:·l::•tmn·tt· r .e:nprl:' que ltll.'s rocem sollcitad.o.i, 
cxu:at(,S dJLs C(lntas a. que se r~!e~e a. altnea Mb'" dêste :ut.igo. 

Art. a.• Será estal)e\ec~do em lei wn plano dil'otor ,plll1'1enal, ço qual 
se discriminem, pe!o.s dl!erent.es setcres, os empreendlDl.entos ~ tra.b&lhoe. 
de.stinadus a.o desenvalv::mer~LO especifico da rcgl.l;o. 

1 1.• ~ prOI::ramas anuais de t.:aba.lllo das ent.idllo'!es ~ óriPLo.t fe-

bC:J:J~s ~~s~ JcC:1~~1~ ~e~e;~~:~T~l~~ sw;c~~ ~c~;gt~o~ s~~~ 
do pl:1co ciU"etor. 

~ :!.~ scr:!o taml:lêm C$~beleclcta_s_ em lei .as alte~acões propostas pcl& 
SUOESE, no p.ta.no diret.flr, t;.l!e modifiquem os or~entos d.os ec:tpreendl-
:uentos aprOYll.dOS. · 

1 3.• os programu e proJetas de carât.er local, t..nclufdos, post.ertor
rnente. co plano diretor. d,Ufllnte os períodos d,e el.&l)or.a.ç:lo da lei orça
menttr'..l. n:io dcverio sbllozver mais de 20% (VI.c.tc por cento) do.s recuraos 
comprometidos n& execuçio anual do mesmo plano. 

1 4.o A SODEN'E &JlrelieCt&rã. ao Presidente da República. a.t.6 31 d11 
ma.rço de c:ub. ano, rcla.tóno s6bre a execuo;io d'J plano d.iretor no exerc~o 
ar..t.erior, o qu.al sed en~lllhado ao Poder LegWaUvo, pa.n 0$ fim lepi.l. 

Art. s.• O Orçamento Geral da Un!.io conslgca.rá recui$011. devidameD.• 
- te ~imlnados, para a e~ecuçiio, em cada. exerdclo. do.s empreendlmeatoll 
pro~:~.cl.os nG Plano d..iretor. 

PariE:J"UfO único. A Proposta O~anlt'ntârl3. se-rá Instruída, por tnd.f• 
açào Ja. SODENE. com os elementos necessárlas a d,lgrimJzac'o a quo 
se refere bte artii'o, obedecendo--se. tanto quanto posst,el, o.& a.tnbulçio 
de I:'C'Cursos para. obras, serviços e empreendimentos nos diversos Estados 
do Nordeste, aos mdlces de ~;r:n!dnd~ da s<ca estabelecidos na Lei n.• 1.0().;, 
de 1• Ca dezembro de 1949 (a.:t. 9.0 e ;}) . 

A.rt. 10. sem. prejulz.o dos mlnlmo.s prevlst,o, no a.rt. 198, da. CODJ.o 
tituto;:lo e no art. 29 do Ato das Dis:po&.!<,:óes Comt.ltuclonals 'l'nns1tórias. 
o alem dos dem.als rcc,.r.:os nonnalmetJt.c de:stlnlldos a outros programas 
que VleJ'em a ser tncluldos no plano diretor. ser&. a.tdbuldO$ à SODEN'!! 

recur.sos a.nuai:s, n.i.o fnftnores a 2% (d.ois po:- cento) da. renda. t:ibut.irl& 
da União. fisada. com. ba..so na. última. a.rrec1u~ação apurada. 

Pa.r:tgr&to único. Os rectlr30& do qua trata este artfgo, beai. como oe: 
deceln'entel de creditoo ad1c1on&Ls dest:ln&dos à execução do piaDo cUretor, 
nl.:l poderio ser suprimldo& ou reduzJdOI. em cada ~erclcio f1JlJ&áceUo. por 
ato elo Poder E:ueutb'o, 

Al't. n • Será elaborado pela SODENE. com a eoopcnu;l.o W:. órtlol' · 

~~ :0~~ •• ~~~~ =~ Cn~~:-::~m: 
qual &eri. per1õdle&meate reYi:!to, da modo que popa. ser ap11cado !media
tamente. 1empre Que fOr llee>lttrto. 

.rUt. 12. 01 recurs01 atrlbufclo& • entidade. e órJI.ol rJOYUD&ment&W 
pua a eseeuç&o do pW1o ãttetor e d.01 prosnmu decorrente. ur1o ~ 
dot .ICib a superrid.o o fbca1lJI,çio da sotmml:. 

Art. 13. Compete ao C~oo Delixr.th·o: 

&) tormular, eoii\ base nos trabaihQI t!en!cos da Seereta.rla. EEeeuUn, 
u dlret:riZS da pol1t1.ea d& c.ensen·IOivlmellto do Nordeste~ 

!t) ~prmar .,. encamJnhar ao P~dcnte da Repübl1c& o proJeto dG 
p1auo dliet.or o 01: a.t.ca du ~tt:ru rel'1a0ell: 

cl acampanhar a exeeuçlo d01 procramu o proJetas Jntesrants do 
plano d1rctor. poctendG des!Cn&r, dentre :uma membt01. ~ espo.-
dal& para tu6--1o: . 

orlen~~ ;.~ ~01eiJ=~u.=r:-a.~~~~ 
aGUeltadO l)dot teapoctlW. f:OVHt!OS; 

•• submeter '- epn:m.c;lo do Pnlsldente da RepQb!Ju plano ~ 
de. obtu. de 11butedmeotv e de M:SisUa:ia b pop~ ~ para. 
_.. uecutaclo oa ~ àa s6ca: 

() proounciar-se ;:6bN propos1ç0a da Seetetar!& J:Eecutln, DO CUO 
do an. li. k!tn -t ... 11 .,,..mtnbn aoe poderea competenta ~ 
• rapdto; 

"' opinar s6brll & dSbar;ado o encuçi.o ~ projet.M do lllterbui 
~ elo Nordeste. a ca:a:o de ~ fedcrs!s QUe oper~ oa ftCI,Io, 
ou quo teDh&m 48 reAllDt-c.a 10~to o "n•nd•m·nto a. lnstl~ 
lftda!!l. de. c:rtditO: . 

h) apreciE " :dstõrl.., ~r~llll IIÓbnt a ezecuçio do plano dlretor. eu,. 
c:amll:iban4o-o, no ç.ram lcpl. ao Pn:sident. da Repü~Uc&; 

o propor ao Preald~ttr da RepO.blle&. ao. M1nbtl'OI dlt Estado e .-

~~ck!~~=~~e:~~a:= 
proJetm. c cbru re'·donldOI com o de5en'JOl1'1m.C2UO ao Nordstlt,. bem -
a .t&Dçlo c1o norma ~ a. .ue. elDJ)oraçio. 

1, propor ao Prea.ldcnt• d.a. aepyea.: 
tl a conces.sio da dlnbio favoreddo ~ da custo, ou a auto:izaçle 

para o llcCDCi&meDto de lmportaçlo sem cobertura eambl.al. previlt& DO 
C&pi~o V do Decreto n.• 4.1.830, de 1IJ de. deum.bto de 195'7, para. equi;JI..o: 
tDCW. de.t1Dado. &o Nordeste, lncllWVIIo 1mglemcl1to. aç1col.U. eoadde
~ •eoclala ao 4aen•ol'rimen.to da Z1!11Ao; 
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2) a decl.araçlt> da pr:orid.ado em re1açAo a ~ea.tol dC!IttDadOI 
ao Nordeste. pun. t!elt.o d& CODftsslo di! 11ençio d.e lmpoltoil • tau de 
importa~ :10$ terr.w. elo art.. 18; 

:1) a de<:lanç&o de ~er do ll:lter'bM do d~to ftClOUL • 
extnç~o o 1Dd111t:l.al1Dçio da 1:111nérica no NonleaW. ~a t1n:0c1 do m. 11: 

4' t\ ro~cr•N\O de so~: fclnqtlenl:~ por Cl"n_to) dll$ d!vLso.s eonver~ 
;~~(vet:. prov~n;cnt!'S d:l.S e:<p<lttaçOes do Nordeste, para a. l..mtlCiftaçio de benl 
llet:t~Jo.s ao descr:volvtD:Iento n:stona.l. 

~ I" O Con~~lllo 0\•IIOc~:>"'" !li"J!berarll por ml\lorta de l'O~. sob a 
pre.s!d~ncta de um dos MlUõ membros, escolh!ào na lonn& e$tabdleelda ao 
R.:-g11utnto Intert\0 da ~UOENE. 

~ :t9 o CoD.Se!ha De!Lbeta.Uvo poderâ reunlr~ ror& da seda da. SlJDEN~ 
eiil dl!ertllte:J ~ da. rtilào. .:n ua Capital da Repúbltca. 

Art. 14,, Competa â. ::ncret~~ria .execut.in.: 
c:) da.oornr o proje!Q !!o s;umc d!retor e prepan.r o:1 atc:a de rn1llo 

.~~.:~.ual Qo mesmo. wbmC'tvlllt.l-o.~ ao Conselho DeUberaU'fo; 
!:u coo~deg~~ Jl ~o de c•ut:<"~ Orgãos ou entlda4es, para a eJ.aboraçt&q 

d.e progr:unLS e pojetos c:~.:-: 5e e1.<,;uadrem no plano .:11retor; 
c1 coordec:ll' e tt:.cnlizar a. e:~:ccução ao:s prozramu ce proJeto& 'll"W 

con:o.uostllnctarc:rn 8.$ dlretrlu:. ~o plano d.lretor; 
d.) c:labo:ltr rel..r.tório anua.! :s~bre a execuçl.o do plano dl.ret.or e aubme

te-ln &O Conselho Delibcratl.vo; 
el pre;.a.rar. et~CMlil::lllando-o ao Conselho Dellberatlw. l)lano de obru. 

de all:J.Stccttnecto e de ll.SS~t.t!=ta. para ser ~tado Da f:l:JlUI:~ 
de *a;_ 

f) .supertntmd.er e tlsealli:lr, na oc:o~ de a!ea,. a -açlo W ór&to. 
e SE-rv:lçu$ I~CW.!'1iiS sediados ua n~:t:io. PU.!!! ~ 41! Plano ~ d.l 
obr.u. abnstcclmentc- e uslsttnr:IA: · 

"> elaboru ou contratar a ela1loraçlo de pt:"ojetcl • dar &aa~ 
ttcruc& a Orgãos !cder&~.5, estadu.a.a e munldpa[s !la elaboraçl.o do 1UQoo 
ll't:ll.n•"'~ e prc.>.teto:l q•te CI<:IJCtiV<·~l ·• ae:;enY<liVtmeuto do Nordu&e: 

1u I:'Xe<:u~ 01 projeto.s que rorsn dl.ret&Inente atrtbuJcto. .. at:J'DENJI: 
h 1."1~ro=ar ~ru_po,!; ~1B4os cm ~clpa.reD!o dOI proJeto~; c:ompnteD .. 

d!do~ no Plllllo curetor: 
1> exan:u.nU" propo.sitõe.s ~:;:ue se retac1onanm eoal a1 problf.mu da 

~:rfc~~~~= :e0~,f:.r~~~~~~~~e.s~~U::U:Sc~.r,:g,~~ 
rauvo. para o dev1Clo pronunc1amento; 

n el:l.borar ou ..:cntra.ta: a ela.boraçlo de estudoa p&ra o estabeled-
mc:t~.to c a r~lo;JilU 1 :l('t.u puló:Uc& do plano d1rctor: · 

m> articular-se com os 6rgã.o.s !cderab que ~ 1:10 N<m!tlata, a r1m. 
de coordeoar•lht:$ a açlio e pOióillibilltar seu melhM rencüi:Decto; 

nt a.ssl.:itll' o Cocsell:l:o De!lberatlvo • .sui:rri.:D.do-o daa lDf~ ...,. 
tudcs e projetes que se flte~n· neees.!&rioa ao eurc:tclo du ~YU 
a!ribi!Jçües: _· 

o) de.sl.D.ei!mbl.r-.se das aUv!d.ade.a a.dln!nl.stz:aunr. .nec.z...nu ao ezer.. 
cte:.o da.:!. atnbwÇàe..; da SUDENE; 

· ;l)l apre.secL&r, trtmest.ralmeiJU., ao Ccmsel11o DeUberaUvo. para q 
prov1dencul .. ~ que c mesmo JU~ con>enle.ntc:s, relatório :sin~eo do auu 
atiYld:a.d.e:s 

• Att, 15. A SUDENE' l.l!tll7.:ll'~ Clm retr&. pessoa.l reqUisitadO. que ttll .. 
ba.Utara. ~empre qllt' posshel. uc resime de tempo Lc.tcctal. po4k:ndo. DeiM 
ca:..o. o seu SII.!Ulo ser =Pl~mectadc, &tê 100'% ceem. por CODto) 11o. re.o 
pccuvos vencimento;, medl.:l;cte aprovaçl.o do Pres.ident.e da Repllblic& o 
pllblicaçao co Duma Otrcud. 

~ 1q PO\l.fl'á tnn1~m ~ St'lDÉNE contratar. dentrO da. recur.o~ que 
lhe forem .o.tr!bu!do.s. pes:.e.'\1 e:;.,ee!l1llu.do para a re.allzaçlo do ~ 
tccrucos, c.> qual f!caro. Z.UJtito à.> nonn.u d& le;1slaçl.o trabalh111a. 

1 2Y A S«rcUU'IJ. Exo:=;tl\~ poáer .. ter :.uauneate. alem 401 &en1dotES 
reqwslr..r.do.s. pessoal propl1o. p11ra 01 seur. scn1ÇQI admSnllt;ratlww_ o qual 

~~~= .. d!'o ~~~ ~J~mte apranda pelo PraideDte da ltcp@Uca • 

I :P O pessoa.! proP!'1"- de que tn.t.a o ~o :&Dtertor, lba:tmf.. 
=~=f.o ~u~c:;~~~:l~~~~ pU~ ~:"••çAo Yed&do o ~ 

Art. 111. PL~ !!!<,:to da ext:<:U~ao doa pro,er.o. d.o sua c:ompfltêDda, oa 
por d• e.provw.dos.. ~M...;:.;erá • SUOENE pr~over • .a. f0f111A cU lei.. de'.._.. 
prq;W~ por noce.Wd&do 011' ~~~ póblJca. ou por 1Dtertao .IOC1al. 

Art. 17 A St.l'OEN.II: IJ;Omri-. dali tsençôel U'ibUtártaa dcecadâa ,.,.... ._ 
i'1J.IaçAo 'Yizoe:ute aoa ~r;ac:. c~.a-.dmUWtraçio p~U~Uca. 

~· 11. F1c& u:eota t!e ctui.lsi:!ucr tmpo.taa • tuu a li:npor~ de ~~
l)amWttll ~esana.do. ao ho;·a~m. CIQJlmleradoa preterenel.alruenr.o: a. dJI& 
Jnd.U:strlas de bue e de allm~nt&tAo. 4clde qUCJ, por propQit& di. stmm. 
ou c,uutdo o ~arccer da mt~omU. sejam 4ec!.aradoa pnontanua ew ~~ 
do Poda E:lecuuvo. 

Pariil'&1'0 úr~!eo. A lflet~çl.o de ([UI b'at& •te art:ro Dio poderi. tae
neficlar mãqu!nu e eqw.p&mentoa: 

cu usa40I ou reeODdkionadoa; 
bt cUJos s!.:nHtt'e$ no pPls. :om esse ean.ter ~ tenham pro.. 

duçlo capa: de atender, na torma adequa.d.t o reeonbed.d..a pd.a SOD:&:!f.C. 
la n~ess!.clad.a da c:~:ecuçA.o de 4tsen"Volv1mt!Uo do NorcleÃe. 

Arfl. 1t. ~ o dlspa~to no art. '12 ela Lfi1 n..• i:.t'l'O. de 21 dO 
JlO'fembro d.e 1968. paa.:sa a rte:oru com a aeruJ.D.to reclaçlo o .ut. 11 da 
t.e1 n..• 2:.!rfl, d.e 20 do DOYemb:o 4• 1368: 

MAJ:'t, 3S. M lru1W.tr.!ll< qutmlc ... que &pl'Oft.ltem m&tul.a-:xima 
locaL, ou l:ld.""r:J.U de outJ • natureza que t&D:Ibem a uUll.r.ortl.. n.o
me&dJ.a.ect.e a:. lnC:.ttrltl&.l de fert1~tea, c:elulOM, ~ .:OCO.. 
ól- 'Yei'etW e de etra a.- cariltàb&. Del:l.cncJameato e ~ 

do ca.r~ aa:ave e !1b.ur.• nat.1vu, bcnettc1.atoeDto e mt~talurP ,jtl 
rutuo, !erro, tuQ~st.tnlo. ma;nwo, eobn!. cromo. tna:D.Q:I.n&. cll.nnbo, 
:rmeo. Umeait& e de GIIIU. tzUrlutoo cuJa OJ:traçlo e Ladus~ 
le.lam ~ di• l.i:lt.erêue do dtaenYo!'11rnento resion:al. ·!JCall
md.!ll no .H01'1;0 e no No:tte:ste do .Paf.s,. J.nclUSiwe Serzipe e BaJUa. 
ou que "Wenb.am. a :11:!' lmtMladu DeiiiU restõea. ~ c:ozD n
duçl.o de 60~ •cmq~b. por c:mto), o lmpa.t.o de renda e o acilc!o
~ ~re~ 1u~O:Ue: .. :e~ ao capital e M ~ aW o aer-. 

f 1• Ali 110'1':&& tnC:.•)S.trlalo., t~rnbtaa neste artigo, que se tenham r..r..,ata.. 
lado a partir da. t1e:facl& oa Lel c" 2:.1113, ou unham a lnatal.ar-ae at# :n 
de áeZem.IXO de 1114!3. !Jca:to lsentu do lmp&;to de reDda. e adld.ont.l aW 

!k:! ~ro~ lfl~JD~~ ~eC::t=~ ~~~: 
em YOilll:llfl IUpUl.or a tr".nta por ti".Dto t30"'> do eonaumo ap.arcz~te erio
ztal. ou destlh que u cxtst.o:nte. Ji. u bellefidem doa f.aTon• do pnaento -· I ;. Slo dedutlwPls, ~~~:n e!elt.G de l%np6atD de l'Uida,. aa ~ ati~ 
aca.U. & ~ m11lenil ~ I1U recl6el. do Nort.e • 4o hor
dMta. melu1n Berrlpe e Bah1&. por CO'Y'--r!on•riOI de p!Mquiaa ou l&yra 
• por empdcu da m!Den.çto lep.knent.o orpnla.du. 

I 3t A doclaJ'a<:l.o elo tnl.tar-~ ~ min~rla. caja utnç:iO o llldUE
t:rt.aJ1Dçao •J-.a. ao l.l:r.t.er~a.t do aeten•ol'ltmmt.o rev~ona~ w-__. cm 
daonlto do Poder 1-V:CIIM\'O. m"'<!lante gl'()nnoll'a ~ 8C1JZNZ:. DO QIJO ,. 

rotam ao Nordoute. IDclual .. ~ • Bahl&, 
Art.· 10 • .U do~ orçam.cmáttu e oa ez'f'CIIU. -.21c!nmW: de.llrMic• 

d!:retam.Dte k stiDI:NS, qu.er par& O .f'md""'m ... to de MUI 6:'Jiol. quer 
para ll ~xcc~o de fliOJtto~ :.. seu cargo. :seria autoau\tlct:men~ rcala
~ pe1c. 1T10unal Cf Ccouu e d.l.$trlbuido» ao taouro Nacloel&l. 

I t" O Tesouro Naclonll depo:slt.arâ a lmportl.nela dc:uaa dotações 1 
c:red1t<M no B;mco do Brasil S.A .. ,.u no .Banco do .Nordeste do Bru1.l d . .A. 
em con~ especW. á c..t:,~çio .:b. SUDE:il&. • 

I P cn SSl.Coa cias l"'totll.l,'ot:l' :- cremto:s a que so relere ê:ste art.lio. 
qumndo 'ttAo uWJ.zados, ~t'tào e..'"Crt:.Uradc. como reste. a pagl.l". 

~ 3~" o :Oupertnt.ena.rn~e dn. SUDENE llpre:sentará ao Trlbllll&l da Con
tA$, até o d1a 31 de março (.e O'tdJ a.tl9. a prie$taçlo de ccmta:l: d&a ae.
pe$U deti.:Jd.D..s 110 f:terclcio actedor. · 

Art. 21. o patrlm~lo da SODENE é constltu1do pelo lld"o do Con~ 
"=!l1u ct~ UC'~nVOIYU•·• :o•.o d_, :Wrdt'lite U>ccn:to n• -tá 44$. <te 2lJ t1e rc
v~retro a~ I!ISIH lnctuldo» os seus n...,ere:s, bena move~& documentos e 
P&l)<'l~ do $CU arqwvo, QUtl a el:J. :sertlo incorporados oa data do :seu 
re<:colmerr.to. · 

Art. 22. E' t.ran.s:rerldo para. a SUDENE o atdo da dotao;lo e:IobsJ. 
constante d.J orça:neoto da óe.!>pe!ll pua o eltel'elcio de Ul59. no 5\l');kC.exo 
4 01.<t:?, Verba 1.0.00. Ccm:signaçio 1.8.00. Su~io 1.1!.23 -
kcnp.~ ..... !n:uo\c~:o e Gt.*fl .... lv1r.1~ntu C1t prttcrflrlu&$ :>erv\~.;1'15 e trar''-11103 
e:spcei!:cos. ltl!D!. 3 - Despesas de qualquer natureza ClOJD a ma.D.Ukoçio 
CIO Gr11po :te TrMNnu prtn:t. o Dc!!envolvtmento 4o N '!'deite- •OecrHO 
nuft"ero 40 ~ de 14 rt~ ~te7.i!mbru ~e l~t. lnduai.ve el:ib.Jraçio de c
tuaos, P:Ol!!tos ~ tlH~c.ii"•(.Õ('$ econOmleu e SOC1&.!s 

Art. Z3 Pva a I'JC~'(to tiQ atTthulcllell c::onreorld~t:s #t. <ro'DENE nos 
artl~:os. 14 e 15 desta !el. I! o Poder Executivo autoriza~o a abrir cr~to 
espeel.:11 ate a Jmpor!.lnCia de Cr$ 50.000.000.00 Cel.i:IQüeu.ta. mllh6es de 
C:'UZI!\l'OSJ, ' 1 I 

Art. ~-1. Enquanto nlo fõr illstltulo:'lo o plano dlretor- p:ni&Ut n~ 
arUJ!O S.•, a SUOENE poclel'â promower a e:uc:uçl.o de pcojetc. e .,ta.n01: 
parciats. a serem tn:e;rn:h: r::nqllE'Ie. os qu:US serio est.abelectàoa •;m lei. 
coru a 1ndtca.çl.o d.os rcs.pi!'Ctill05 recursos. 

Art. 2:». E o .P~r ~~~c-.mvo autorJ:tndo a abrir credlln espec:l.al att a 
importincls de Cri J .Ol'O 0<'0.000.~ <um bllblo ele cruzeiros), à. conta 
c1o qual correrAo. na lo:tn:~ dll tll!'&'isl..cào wtll'tnte. 1.:1 despe""'~ coon o.- t>llt· 
nos e DrojetOlõ a que se rdere c nU;o e.utel1or, sem preJufzo de tcctU'II» 
rru&.:1 .arnpJus e npecrli.N's QUI..' lllc:. forem atrlbuldoo na:s Lt'l~ q11e os. cs
~lece~. 

Art. 26. Ser .. ('Oiocada ã dL~nv:si<;ii.o da Stl'DENE. trl.rn~e:stn.lmen•.e. em 
Clont& esprct.al no Banco eo :era.o:n s A., lmportànda nunca. Inferior ~ !10"!'. 
CCtlnque.ato. por cento• do VlliOl G«ó ãs"los arrecadad011. c.a rorm• da l'jb!a

.çi.o cm vts:or, medl.ant.e ll 'Yendr -le dlY!:sa.s prnvealentc:s da exportaclc. de 
merc'lt!orl:u orl.lmda:s do:s Estado:; 1 Que ;se refere o paricrato t• do •rtJa:o 
x•, ded.uzl.ju as bonUicf.~õe:s cont'e.C'!lda:s a exportadores ela rerJAo. 

P»raa:~ar~ unleo AS lmf'o. hnclu d~t"nu noo: ~~ ...... __,.,. "rTiotn 
~rllo apUcad.l.!l, sempre c;.ue posslveL em projetas que vbem to:ta.Iec:er a 
E:CODU.DIH\ Cllt e~O 110» F...sl:.am; d,a rt:lol:l.at) 

Art. 2'J', Nenhum proJeto t!e !ln&ne!amento OU III.VId. destinado • 1n
'I.'C$timrntoo para ·o desenvolvlmento e<:QnOmlco do Narcleste. err.c;..ua.dr&do 
no p •no ~lretor, poderã .ser apro'l.'ado 11telo Banco Nacional de Oes.envolvl
meoto E:conOrntco ou pelo B:ILCeo do Nordeste do Bra.dl S.A •• sem Que 
sObre f. mesmo se manifeste a. SUDENE. mo:!IU!te parecer ela sua su
per'.nttndMc!a. no praro mtxlmo de 90 cno•enta) dias. 

t'al'l!.é!niiO un1co O e- t .. uo ~ e ~ocanunDame.at.a aos Dro!~ a quiL' ~e 
refen- e:sce artJ"o. t~t;;,o pnl1!'lda<te tanto na SUDENE como nos awncto
naã>s e:~tauetecuneat.oa ~ ~11.0. 

Art. :za. o E'&nco M Nort!~ do arun s. A. apllcarlt pelo mi!'I',OI 
~ fsetcn~ por ceutot d.e aua reeur:soc em e:nprbtlma. e3ped&Uzad01 

-.o~ ml::idmo de laia meM. • :~a tlaDI:. do .raco p da Lilla9 l.MI,. 
• 11 de jllllJo .. 11153. . ~ 

Ali. :t. a. rOC'W'.a& rm• : dma a 2'5 (dota por eento) d& n:ada 
Wtbutuia da 'On11o prC"Ytstoa nc. art. UIS da co.nstlt.túçlC, sedo apUeada. 
prefareDCialmmt. em obru lk açud.acca, .lrrl.pçlo. pc~ d• poçot 
tu~ e cowtr"Uçlo de fOdOYiU. na tra. ~· no ~ c1u 
lfMcU. • :do podarlo aer no:t~ par •'- do Pod.w JC:roeut1YO, 
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A.t't.. 30. Dentro de ........_ dlu. o Podo z:ucntiYO ~ ncal&
mentq ~ a nccuçw .:k'tiS- 111. 

A:rt. 3!. Dta Id entnd em. ~ na data 4a .a. pubUr:a.çlo. roro
pdU .. ~ 1m oo*forio, . . . 
c!a ~IUialro, us da ~ 1511 liDio lUt' da 'Dld"' 1'nd· • u• 

J~E.~ 

An!Zlmdo l'tllt:do 

L.·..!:-,.·.· !>.113- 01:: ';!';lU~ ')ti[U~.l;!J 

Di: l!kió 

D:- ... ..: :..~·-re o Pla~•o de: Valori.:ação 
..~:. ..... ; ... : •• ~..:,; :ta Amu:.:~; c::::lmaue a 
.::; __ ..,_n,.~c:wiencla do Plano ':i.e: ~'u

~,, ,_..;.~..J:J .t.'con:ôinzed da A.ma::on.ta 
(~1-''.'E.u, a'ia a Slt~rintc::ndc::r~c:a. 
~-· !.! .. ·:.,!1t.'Ol:;imenta da A.ma;:óma 
c..;UJJ.i..J.!J, e da outros pro:;iàên
c~ .. ~. 

O ?:t:o1!.Jt=nte da. Rf:.Pübllca 

l-'<>o~;u ;:;.1.n<:r que o C'.onsresso Ns.cto-. 
na.l ll~..:r~L~ ~ eu sa.r.;ctano a st:g:wnt.a 
Lc:~ 

CA!'h"tlu> • 

Do Plano de: Valo1'izrlçdo Econ!lmtctl 
d.a Ama~ 

•\;;:. .i.9 O PLano de V.U.ori..zaç:lo 
~..: .. .;..UUJ.~..:a. d~ Am:.~.:.::oma. a qut~ ~o 
rt::r .. :·;: u ....rt. 199 dd. Om3tltuiç;it.o da 
u~~-~..:..a ...... ubt:d.ecera as di.:ipo.:;içOes 
uu. ;..:..:~~:~te 1~1. 

.;o:.;·~. ::;v A }.nlU.ZOHll:l.~ para OS e[ti-
t..... .• ...,~·~.:. ... Ld, ol.br~t.n.;l! .. reg1~o cum-
,,; ........ : ... ,,o:lo:~ &ta.d.o.s do Acre. Pura 
t• ........... ~.a;), pclu.s 'l .. cr::uor:os J;o'e-
c,,. .•..• l.lv .-\mapa. Rori&Ulla. c ROtl• 
c·.,; .. -. c ..,.:nda. pel9-b area::; do &ta.dO 
ae .. : ... tu Grvsso a norte do paral<:lo 
<it= : ; · • .J.<J Bstado d-t! Goill.s a noctd 
du p.~..:.r~lo de 13'"' e do E:::>LadG do 
~ ..... t·-:..t!'"''"' 11. ue.ste do mend.iano de +i9. 

.-\r~. ~" O Plano de Valorização 
&.. ••. v:.ar..::a. d:a. Arr&.zõo.ia terâ. como 
Ob!:::~ ... ·v ;:lromover <> daeovolv1mento 
&.~..o ..... -;)u.:.tentado da t:conomia e o tlem
"".:.:o~or- .:.v.:.: .. l da regià.ú ama.zonJca.. do 
!v!.:..:..-~. r .... rmvnrca. e mtc;:rada. na eco
.ov!l...:.... na.:lonlll. 

.:.~...:.:..,;:~.ato únh~o~, o plano de que 
tr ... ;..<l. e.:.t.ê w-çlio de,·«a. conter: 

...:. • di.retrizea 'ãd.Otadas; 
t, • vl.JcUvo. ci.escnçâo e custo d.os 

pr\).,;ra.'l1~; 

<:) .:w:;o, desembOlso &n.ual e ton
te.:. cc tLO.a.ncla.mento dOG proJetos e 
....... ~.J,~IJ.t:.:.: 

.J J n.u.:dldaa nece.:).sárl&s à eficiente 
ex.:.:uçào d.!l Pla.D.o. 

• .:..:t. -~;·) O Plano scrt.. de.senvGlvido 
CO~:.... ;.,.pv;,\J Od, St!i;,.'UUltt: Gr.tt:ntki.ÇiiO bâ.
&1~·....,; 

.a.1.1 re~huçã.o. d~ progm.ma.s de pcs
qu~ e lt:\lii.Dtlmlt!"Jlto do poL~acUIJ 

ccolJCJillJCO da Regtli.o, como base para 
u. .J.t,:l:i.u pla.ne!ada a longo prH.zo; 

b} de!intcao dos espaços económt .. 
cos suscetíveis de de::;envolvimento 
plahej:..~.do. com a fixação de polos 
de crc:..ci.meu lo capazes de indLiur u 
de.:.-envolvu!J.tmt.O de ãrea..s viz.tnbas; 

C) conce11 c ração de recursos em 
á.reas seleciona.das em função de seu. 
pott!nc1al e populações existentes• 

ctJ Jormaçã.o de grupos populác'lo
na.i.s estáveLS. tendente a um· processo 
de a.uto·sustentaçào; 

e) adoçáo de politica imigrat.órJa 
para a Reg:1ào, com aproveu.am~nto 
de excedeu Lt:!i popUlacionais iD.terno:t 
e contmgentes seleciona.d.os eXtern.Js: 

/} ftxaçào de populações regionais. 
especialmente no que concerne às ~· 
n~ d.e fronteiras; . 

g} ordenamento da exploração das 
diversas espécies e essênctas nobr~J 
nativas da região. inclusive através 
da. .silvicultura. e aumento da pr.x-tn
tlndade da economia extrativtsta sem
pre que esta não po.ss& ser substi .. 
tuída. por ativida.de mats rentável; 

hl incemtvu e amparo à agricul• 
tura. à. pecuária e à pti"Cicultura 1!0-
ll~IJ base_ de ::;u.steotac(.ão das; popula· 
ÇOe:i reKIOOI:I.IS; · 

ü ampU11çáo das oportunida.d.es da 
!orrnaçáo e treioa.r.t\mtO de mã.o---d.o!• 
obra e pes:~oal espt:eiallzado neces
!>.arla as extgénciu de desenvolvt· 
menta da região; · 

j) aplicação· "conjunta de. r.ecur.so:~ 
rede~~ c~ntes de programas da 
adnumstraçao centralizada e descen· 
traltzada, ao lado de contribuições do 
setor privado e de tontes extemu; 

l~ a.d~o de intensiva polltica de 
e.st1mulos fll:!cals, cred1L1ct_os e outros 
com o objettvo de: · • 

I - assegurar a elevação da taxa 
de reinversão na. região do, recursos 
nela gerados; 

.II - atrair tnvestlmentos nacionais 
e estrangeiro, para o desenvolvi
mento da RegJAo. 

m.) revisão e &daptaçi.o continua 
da açào federal na Recião; 

n> concenuaçAo da ação govern&
mental nas ta.re..Cas de plan.ejamento. 
~quisa de recursos oatura14. im· 
pll:lntaçâo·e expaosã.o da i.D.fra·e"li!"U• 
tura económica e soeial, reservando· 
pa_ra a in1c1ativa {lriva.da as atividu, .. 
de.:s lildustrio.is. a&-ricolu. pecuâ.rla.s • 
cumerciaJS e ele serviços básicos ren· 
ta veis. 
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Art. SQ O Piano de Valorização 
Ecooómtca. da. Ama.zOnla terá dura. .. 
ção plurienal. zerá aprov8.do por de
creto do Poder EXecutivo e revisado 
anualmente • 

Art. 69 o Orçamento da União. 
consignará, em cada exerc1êlo. 011 re-
cursos correspoo.deo.te.s aos encargos' 
Ch;> aovêmo Federal com a execução 
do Plano de Valorização .Econcbn1ca 
da Amaz6nia.. 

1 19 Os recursos destlDados ao.s ór
sãos da administração centralizada. o 
descentralizada para aecução de seus 
programas especmcos. sã.o partes. tn
tegrac.Les do J?la.no de Va.lorJ.Za!tio 
Económica da Ama.zl.tnla. 

· § 29 Os recursos dest:to..a.dos à rea .. 
Uzação do Plano não excluem nem 
aubstituem a atribuição de .. dotações 
prOprias a.os Orgáoft da a-4mint!:tra. .. 
ção. centrallzada e descentra.lizada 
para exe(:uçã.o de seus programas es
pecificos, em especial, despesa de 
lllStelo. 

Art. 7' As obru. e serviços co.ns· 
&al!tea do Plano de Valorização Eco-
nCmica da AmazOn.i& terão r.arater 
prioritário pa.n.. e!erto de E'l& execuçAo 
pelos órgãos e entida.d.es responsávebi. 

Art. 89 São agentes de elaboraç~ 
eoo.tróle e execução do .Plano: · 

a) Super.fnten:dência "do Desenyol~ 
Yimento da AmazOnis. CSUDAAl) : .. 

b) Banco da AmazOnia. S. A.: 
\ c) órgãOs de administração centra
!lzada e descentrallzada. do Govênlo . 
Federal; • 

. d} outros órgl.os e entida.t!eS cre
denciados através de cootratos. COD• 
Tênios. aju:ste.s e acordos. 

CU"frot.o n 

.04 supermtmidtm:i4 do Du.,.1>01,._ 
,. ... to cl4 .lma:6BiG 

Art. 9"' Fica criada a superinten
clêncta do Desenvolvimento d& Ama• 
:16n.!i. - SOD4M. - entidade a.utàr
q,uica, com personallclade jurtcUca • 
pat.rimOD.lo próprio, com :;:ede e tôro 
na cidade d.e .Bel~ capital do El
laclo do Puf.. com o objet.ivo prtncl .. 
pa1 de planejar. promover a execuçl.o 
e controlar a a.ç&o !ederal na Ama .. 

~-
1 lt A SUDAM poderá tnatalar. 

onde Jll"ar COil.Y8ll.iente e meo.11anta 
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aprovação dO.!I órgios prOprios, es~ 
cr1t0r10$ reglon&J.s, que a repre.sen• 
tarllo. • 

§ 29 A SUDAM vincula .. se ao Minis
tério Extraordinario para a cooràe
na.çã.o dos Orgs.nismo.s Reglonals, res .. 
Pomavel pela orrentaçã.o superior da 
açto federal na Amuonia.. 

Art. 10~ sAo atr1bu1ç6es ãl 
SUDAM: 

al elaborar o Plano de Valorlzaçlo 
EconOmic& da Amazónia e coordeoa.r 
ou promo•er a sua execução, dlreta .. 
mente, ou ~edlo.nt.e convênio com Qr
gã.oo ou entidade& pUbUcu. tnclu~ve 
sociedades de economia mt.s.ta, ou 
através de contrato com pessoas ou. 
entidades prtvadas; 

b) revtsar. uma vez por mo, o Plano 
mencionado no item anterior e ava
liar os resultados ela. sua execução; 
. cJ coordenar a5 atividades doa 6~ 
gã.os e entidades federal:l e mpervl.
aio::::~.ar a. elaboração dos seua p~ra.
mas anuais de trabalho; 

d) coordenar a elaboração e a es:a. 
cuçào dos programas e projetos d.e 
interl!sse para o desenvolVimento 
econOmico da. AmazOnla a. c.argo de 
outros órgAos ou enttdadt:s tederata; 

el prestar asstatêncla técnica 1o en· 
Udades públicas na elaboração ou 
execuçlo de programas ou proJete::. 
consideradas prtoritá.r1os para. o de-. 
aeovolvimeDto rectonQ. • crttérto d• 
SUDAM; 

/) coordenar· programu de asai!· 
t!ncl& téc:D.1ca nacional. estrangeira. 
ou mternacioD&l, a órBI.ol ou ec.t1da· 
des federa!s; 

fi) f:tscaUzar a elabora.çio e & eze
cuçáo dos pl'Ogt"8lllU · e projetas m
tegrantes do Plano de ValonzaçAo 
Econ6mica da Amazónia ou de 1Ilta-

. résse para o desenvolvimento ecO'"' 
nõmlco dlil regtAo a. C!8l'BO de outros 
órgio& ou entidades federais; 

h) flscaJizar o empri!go Cios recur
sos finaDcelrol dest1na.d05 ao Plana-· 
de Valorização Econ6mie& da AIIh\• . 
~Dia. ineiustve medlaDte o ccmtronto· 
de obra.s e serviços realiZados com os 
documentos comprol)atór1ol. dali res-• 
pectivaa· despesas: . , 

ll julgar da prioridade dco pt9je-· • 
tos ou empreendimentos privad.DI, dD.; 
tnterésse para o desenvolrimento eco
nômlco da Regt.Ao visando i. concea
s&o de tteneficios tt.se&is ou de COla• 
boraçâo ftn&ncelra. p; forma d& ~
gWa;Ao vigente; --- ' 

j) ~;..;.,..~:::::, Telati.,ameDte à. Ama.~ 
.c.U!~ol..l., ..L.S p:-ov1dencia3 neccs;árias à. 
..::-:.1•,-0. ::....:.:J.pta~o·áo, tl·ansrorm.açã.o ou 
1: .... ~.!.-; ...... lit: ü:'t!:U.C:i ou ~~1t:do.des. t.c;!n~ 
.... v t:!:.. \ ~~t~ _-<l. .:.Ua. C.l.p.J.CJ.d..l.~ OU di
..... ~ •• ~·- c: .:..- ~ua. a.dçqu:lç:i.o à..s re:s.~ 
1-w..:t~, ~.-.:. [ ... ~o1l1da.des; 

o ,J!'..,l!~vH:r e dlvul~r pesqtm>as, e::.
;-:;J, ~ ~·-- .:..;1 .• lbes vl:5ando ao reconhe• 
, .a .... ~o~ : ~.Lctuo~.tlc.o UtL.:J potcnclu . .li• 
\.!,,_kw I• ':Oo;lll.llll; 

m· .... ~:.~·t\r t.odo::t u:> d~alt~.ls u.to.s 
:.ec'- .. :-;~ ~ .::;uu.:i ruw:ue:o: di:: oq;u.o 
..!e ; ... :.c ...... .:n-I!!Jto, pn:tnloc;ao e coor-
<lt"r ............ l.!...., J.c:.t:ll\'olv:unt:nt.o eco.oonli-
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.:v uo~o .·\.a .... .~.un1a.~ re::o~ll.a.d.a. a l~lS~ 
1...·~ ..... ..u 'fJ,:. ..... r. 

p .... .-.... :;:...:',> único. Para a.provaçã.o 
pé:u o::;:L:'D.--\:..1 terão preferêncta. os 
~~'VJ~;.u.:. d~ lLldustriallzação de mate~ 
rl•- 1J:..Ui"" l'el::ional. 

!-..;,, 11. A superintendência dJ De
~t:.J',__,,;,,;.,c-:ll~.> da AII'U:LGODI&, c11r1t;tda. 
JNr' :..:a tiup~riD.tendtmt.e, é as:~lm 
<..l.lll..:.: .: ... ;,Ja.: 

aJ 0...:\.•:•::.~Luo de De::;envolv1ment.o da 

bJ c ... ~dho Técnico: 
c, ;...~li...;. ... d.e=i Ad.m.tn~.:>trativas. 

A:·~. l:.. O Su~nntecdente seré. 
r:.úu.,.;:...:..., ~::io Pres.idt:nte da. Repú ... 
c.: • ..: .. }.Nr l.!lal.C&.çã.o Clo ~Ums.tro, Ex
r.-al,;..::n ..... ~o pa.ra a Coordenação' dos 
u:~ _,! • .:.:.Jl.....::. Reg:tO~l.i- e do:!ml..s.::.ivel 
- ... ~ ..• ~:um." 

1· ... ·~~·:--<.4:.> Untco. o Superinte:1~ 
C.e1.;~ ~..,~- ... &.uxlll.ado por tm1 Sec.re
t ... r~.. J.:..Xo.:~·uuvo, nomeado pelo. Prt~ 
: .• h .. : .• ~.... l"tepüblict~. por mdlcu.çáo 
L&o~oo~i .. .:~c: ~ deml.::õ:llvel .. a.d nutwn'". 

."'.o.r.. 1::1. Cl.)mpt:te ao Supcrmten~ 
..:~::~..... l) cx~rclc1o dru pod.éres que a 
It:.;.-_ ... 'l..:..u llie con!air e e::;peefal~ 
mc.:..:ç: 

a, ;,~:<:~.th:~~or tooos os at.oe necessa.~ 
r!~:. ~ t.o,jm desempenho das atribui
çóc::. o.:.:.~>t:..dec.lda.s pa.ra a SUDAM; 

b· ~.: ..... L.vra.r o re;;uiamento da enu .. 
\!"'..:..:: .... :,.,;r aprovaáo p~lo Poder .:r:::x.e--
cu~: ..... ; 

c: -.~rú•·a.r o Re!:;UI;.ec.to Interno; 
ar .:. .. t..meter & a.prect&çã.o 00 

CO:.i.-:r.M ll3 ~06 e &uaa revis6e:t 
ILilt:.ab: 

c:' r~pregen.t.a,r a autarquia. a.tiva 
e I=r~•·.meo.te em Jwzo ou fora. dêle. 

p~.~.ra;rafo Wlieo. o. secretário 'EX.~ 
eutl.,.'O e o :.ubstltuto eventual do S·~· 
per:.otenctcnt.e e· · d.esempenll;arl. M 
tunçoes que: por tste lhe forem co
metlaa.s. 

Art. 14. compete ao Con~~tho <111 
Desenvolvimento da. Amazónla: 

a) opLlar sObre o Plano de Valori• 
zaçao Econõm1c& da amazOnla e e.t 
.suas revlSOes anuals e encamlnhá-.. 101!1 
à. uprova.ção da autoridade c.ompe
tcJne; 

lJJ acompanhar a ex~cuc;â.o do pto.no 
ntravd ae relo.t.órto.s per1ódtc03 a.pro--
0\:.Utados pelo super.tntendeote; 

c) a.prec1ar o orçamen to-progrtl.Dl.a 
da. autarqut&; 

ti) recomendar a a.doçA.Q de mec!l .. 
das tendentes a fa.cilita.r ou acelera.r 
a execuç!o de programas~ projetas • 
obras rela.clona.das com o desenvol• 
vimento da Ama.z0nta: 

e> aprovar o se1,1 regimento interno. 

Art. 15. O Conselho de' Desenvol• 
v1men to da. Amuõnia se reunirá. pelo 
mcuur), wna. vez. em cada. tnm.e~tre-~ 
na. sede da SUDAM ou em out.r~» 
loca.ts da AmUOUl&. 

§ 111 O Co~lho dectdlrá por mato-
r1a. do votos, .sob a presidência àl 
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um dos seus. aiembros, escolhidos na 
torma. do .seu regimento !D.temo. 

§ 2Q os membros do Conselho, n& 
exercício de suas: funções, percebe• 
rão uma. n:pre.sentação d.iárla., du· 
ra.nte o ~mpo ocupa.do pelas reu .. 
niões ou de sua estada no local de• 
tu.s, lixada pelo Ministro de EstadO 
por proposta do Superlntendente. 

--§ 39 O Superintendente da. SUDAY: 
p1·uvcr;J. o Con:;elho dos meios a.dm1 ... 
mstra.l.1vos e rtnanceiros necessã.rta. 
ao :.eu !unciooamento. 

A..rt. 16. O Conselho de Desenvol• 
vimento da. Amazónia é tntegrado 
pelo Superintendente da. bUDAM, 
por um represenunte do ~tadQ-oo 
Maior das FOrças Armadas:, um dea 
cada Mm1stér1o Clvil da RepübUca, 
um de cada Estado e Territóno in te .. 
grante da Amazõma, um do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eccnô
mico. um do Banco da Al:llalOOnia S.A., 
um de cada Uoivers.l.ds.de Federal da. 
Amazónia. um representante dos em
pregadores e um dos empregados dos. 
set.ores rural, comercial e industriai. 
mediante 1lldicaçáo daa Federações 
et>taduais e dos Territórios Federais. 
ou entidades que suas vêzes fizer. 
atravês das Coo!eãeraç6es Nacion&i& 
respectivu. · 

Partgrafo muco. os GovemadorP.S 
do& Estados. &empre que o deseja.r~m. 
assumirão pessoalmente a. represen· 
taçáo do:J respectivos Estados. 

Art. 17. compete ao COnselho Têc .. 
Zllco: 

a) augerlr e apreciar u normas bé. .. 
slcas de elaboraçAo dos planos plu • 
r1ena1s e suas revisões anuais: 

b) apreciar e apresentar sugest6ea 
sObre o Regula.m.eoto e Regimento 
Interno da SUDAM; , 

c> homologar 11. escolha de flmla ou 
ttrma.s a.uditoras a que ee referem os 
arts. 30 e 31 da presenta let; 

d) opinar sôbre as necessidadf!s d& 
pessoal e niveis salariais das diversas 
categorias ocupacionais da SUDAM; 
· e> aprovar os critérios da. contrs

taçã.o d.e serviços têcnicOB ou de aa
tureza especia.l:tza.da, com tercelroa: 

/) aprovar oorma.s e crttér1os ce .. 
rabi de análise de proJetes e aplica
ção da legislação ele 1neent1vos f11.-
caJS. . 

g) aprovar rela.tór1os mell3at.s o 
anuais apresentados pelo superin .. 
\endente; 

lU aprovar balancetes mena&1s e 
J:Wanço anual da autarquia.; 

O aprov~ proJetos de Inter:esse 
para o desenvolv1lpento da Ama:z.onb., 
tendo em vrsta a concessão de bene
ftelos fisea.i3 ou cole.boraçto fina.n
oeira., na forma da JegislaçAo vigente: 

'i> aprovar u prop~tas ão SUpe
rintendente, rela.Uva.s A. allenaçi.o d& 
bens móveis. Imóveis e açõe:s de ea~ 
pita!. Integrantes do· pacnmonto ela 
Autarquia.; .,-

1:) aprovar o orçamento da. SUDAM 
& os programaa de apllcaçlo qaa do
ações globam e dOs recurso.s aem des~ 
)!nação prevista em let • 
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nu aprovar convêuit:ll$. contratos o 
acordos firma.d.oo pe'la. Stl'DAM e seU!I 
6rgãos subordina.d~. qua.ndo se re· 
ferirem à. execuçWl de obras. 
'" Art. 18. O Conselho -ncn1co é com .. 
posto do Super1Dtendemte, que o ,pze•. 
•l.dirá., do Secretá.rio Er:ecutlvo, do 
Presidente do Ba.nco da Amazônia 
Sociedade AnOnima, .e mais oi (qua
STO) memb'ro, nomeadm pelo Presi
dente da RepO.blrca. dentre pe!!:sou . 
llle notório conhecimento técnico e 
Indicadas pelo Supermteodente da 
SUDAM. 

Art. 19. o SupertD.tendente aa 
SUDAM a.rtfcul.ar·se-á com o Minis• 
tro de Estad.o a que attver vincUla• 
do. em tôdaa as eta~· relatlv83 a. 
elaboração do .Plano de Valorização 
e suas rev1s0es anullok. p&ra o ftm 
de compatibilização <tDO. a politica. 
geral do Govérno no NÇect1vo setor. 

Art. 20. Constituem. recursos da 
SUDAM: 

I - quantia oão laferior a 2~ 
Cdob por cento) da. :n:a.d& tributa• 
ria da União~ doa recmtSOs a que as 
retere o art. 199 da Oclastitutção Fe· 
deral; . 

n - 3% (três por eeato) da renda 
tributária do.1 Eita.d~ 'I'erritórJos c· 
Mun1c1pios da. ~azáD.:l:l,. previstos no 
parágra.fo único elo arta 199 d& Cons• 
titulc;ão' Federal: 

m - aa dota.ç6es erçamenttrt.u 
ou créditos adicionai& que lhe sejam 
atribuidos: 

rv - o produto de aperações de 
crécUto; · 

v - o prod.uto de !aros de depó
sitos bancários. de munas e de emo. 
lumento.s, devidos à SlJDAM; 

VI -.a parcela. que ille couber". do 
resultado lfqWdo da.s emprêsu de que 

~ participe; 
vn - os aUXUlos, 6Ulnenções, cDn· 

trtbuições e doações de entidade$ p~ .... 
bl1cas ou privada, Illlidm::La1s, inter
nacion&ls ou estro.ngeilas; 

VIII - as rendas provenientes de 
serviçOS prestados; 

IX - a. sua :rendo. potrlmonlal. 

Parágrafo único. Os rec1ll'S08 não 
utilizados em um e>:ome!o poderiD 
&é-lo nos aercicloa eu11r;:eqüentes. 

Art. .21. As dotàÍ;6.eS. orçamentárias 
e oo créditoa adicl.Onaf.f. destinadoe à. 
SUDAM, oerão distrlbllldoo 111Qepen
dentemente de prévio nctstro no Tri
bUll&l de contas da lJIIlão, 

Pará.gra!o único. Os contratos. 
acõràos ou emnênioa firmados pela. 
SUDÂM. 1ndepeo.dem de rl!sfstro pré
vio no Tril>unal de C<>lltaa da trniáo. 

Art. 22. A JmportA.Dda da dota
ções e créditos menciacados no ar
tigo anterior aerá depol&t&d& pelo Te
acuro Nactonal no-Banm da Am~ 
n!o S. A., à dlBpooJção da. SODAM •. 

l 111 Os saldos nie entregues & 
SUDAM até o fim do exerciclo serão 
escrituradoe como "Reato5 a Pacar.•• 
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1 ~ os ree:ursos proW:nientee de· do
tações orçamentárias ou de créditoS 
adicionais ou provenientes d.e: autru 
fontes atrUnúdas à. SUDAM ID.corpo
r:....r· ... ~··-.; .. ..) :;.;u pàt!'Unón:o pc.:!.en
c.v '·"' :..-i..: ... _, ter aph..:~ç..'í.o nD.s t:xercl~ 
t..(,~ .;......~<.~,Ut'IiléS, 
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no Ba.nco da· Ama:lónia S. A. en
LU~ato uào llzer aplicação dê~~~!i re-
..:ur::.os no::o lln.s a que .se destinam, 
:: .. dvo se no Munldplo onde âc-v;&.m. 
~t:r movimentados n:!o existir agtc.cll\. 
ou escntOrlo .ao reieriao esta.Oelecl

:::Ut:llt.a banca.rlo. 

A. 1.. :.:J. A ::5UD..\~I por prvpusra: Parâgra!o ü.ntco. os recw-so.s ec.· 
1

.... • ..... ·.H<cnacntt:, .~:~.provtl..:t.J. ~~.: 1 .:~ ti"~~-,"'Ues total ou pa.rcelada.mente. pel~ 
....:v:.~~; .•. v '1.:-.::n~co da Autarqu1a. po- .bUDAlo.!, através de .convênios, ao. 
'''"•-' ...... ;:::J.a- empre.:>~~o.s no P ... u o"..í. Estados, autarqUlas estaduais ou so
:.u ~:...r..;nor r.u.ra acelerar ou garii.!ltlr cit.:clll.dcs de economia. mista de qua 
u ç;,ú·..:,·;..v ri~ p;og:ramas ou prOJe~o.s o Estado pa.rticlJ}e com a. ma.iona da. 
: .• rt;'. : .. -:.~o·~ Jo Pla!l<.) t.i~ \'.ll!J:ua~ao u.çocs C'Om direito a voto pod.erão. · tambCm, ::.cr dc~t.adoo em conl& es-
L~v .. v; ... ..: .• da Amazõma. p.;Clal, em banco ofic~al do respectivo 

~ :,· _:.-::. ~,peroçó::s t:m moedo.~. t.·s- E::.tu.do. devendo a. sua. aplicação ser 
tr:.._.~.:-..., ...::~~.:ndeni.o üe aurorJ.L.ação n:.all:lada de acôrdo com a prog:rBma
a.> L ·~.o:::ç úu Poder 1:::.\:ceuuvo. . ç;.~.o est.abeleciàa. pela :nenclonada. au· 

tarquia federal. 
; :..--~ -~ v~<!~Ções de que trata é:.te 

~~·t:~ .• ,,......;.o::!"40 ser g:ar<J.ntld.t~ com 00 Art. 28~ E' a SUDAM autorizad& 
1-I"G.aJ~· • ......:. rc..:ur.sCkõ aa tiUDA.M. a realizar despesas de pronto paga.

mento s.té 5 lcin.coJ vêzes o valor do 
~ ::.v l-'t~·a o Poder E."'Xecuuvo auto~ rnO-J.or salJ(cto-mínimo vigente M 

r:~ .... ..~. ...;.:..r g:ar<.~.ntta d.l Tes:Juro Na~ P<t~. 
o.: Lu: .... ! tl:J.I .~ (Jpt!'raçõe.s d~ crédito ex~ . 
~..-:;: .• ,>u •• '!tl!rD.O, de:>-tult:t.das ~ rt:.l!i- Art. 29. A coordenação dos progra-
~ .• .., ... -.c: ,.urJ.:. ~ .st."l'VI'>'us b~lco.s pre· nt~ dos orga.msmos federais com ação 
\ .~l .. :. l•v un.::.u.ucnLu do Pluuo. na H.eJ;lão Aml:l.Zónlcs, a. ser desempe

nhada pela SUD~. terá. por obje-
'' _,_ ;;..~.ru.nua. d~ que traw.ru os uvo as:;egura.r a necessã.ria. eamp.a.ti

l; .. o ... r .. :-..>.:> .:...ut.:nores será cvuc:t.'dlda. blllzação da:> diferentes áreas.. ou se
~:.::. .. , • ..:::·~.,·u~ de c:Jtdlto contra.tada:s tores de s.tuaçáo federal entre si e 
ca·~;,;..: .. t":H..: pda .SUDAM ou cüu1 sua d 11 · · 
1:a:::'><:l:.cllc:a, sempre medlant~ p:.~.- co1n os propós1tos a po t1ca naclo-
;~;~o;:r lU::~-:.:...:ne:ltado do Sup~nmen- na.l de desenvolvimento da Ama.zôn~ 
........ c, ...-.,;r..;.va.do pelo seu ConselllO ' § 19 Para. a consecução do obje-
'1"~..:.:.-:v. ..tivo definido neste artigo. deverá a 

~ -.·· .:.,.:.. c.r.::-ações d~ cródito rr.en- · 
. ·tv .. -.:..~.:. 1~~_,L.;- aru.;o aerã.o l:>eUL.l.i 

<.1.;- ~ .... ..:.v.:. ... .s :..mposw::; ~ taXa:; fcd.:r.L.:S. 

~ t.' CvL;..::.hiera.-s:! apli....:~\ão !t:~;;ul. 
C..;.) .-~,·..Ló". <J.S U~tmado.s. a. tiUDA11 a
.._'l.lv:;.:.:......-av e o pet!~tt.mt:nto d~ juros 
l..::... •• ·.v.:. ..,. up~raçõe.:i de crt-dtto por 
l .... -...·~--~:· .... t..;.du.s p<:.rii apli~ão t:m 
,,..~ ••• : ••••• , {Jil prOJt.tüs u.tint:nte:> as 
t.:.o;; .. ~.~-...... v c.:. ao.s mes.ulo.::. recursw. 

-~· t. :.!-t. .'\ SUDAM poder& cobrar 
.. :J... ,~ ..... ~~to::; por .serviços pre::;ta.dos. 
b t-·•l·;.l':!ul.t.r. 

P.~r.:-..='T;,.Io ünico. Os emolumentos 
Iii! •;:...~· to:.~•~:~. éste a.n.1go ::rerào fix& .. 
ao~ ;: .. ·:v ~uperintenjo;ote depois de 
1.p:·.·~ .• ~w ... peJo COicdho T~C.Iuco. 

A:t. :!5. 0d recurs~ da SODAM 
t-C"ru .!c::.U!l.i.l.t;tt.a pr~vl:>ta. cn iel e llo::O 
<!OL(l.\Oe:! bi~ que U1e sejam ~:~.ui- -
bw.:. .... :. ::.c!râo empregadO:i n"-6 serviços 
t: G~: .. ::. c.v Plano de Valorização Eco
nt.:... • .;<~- d;.~ ~-\mazõnla, de acõrdo co:n 
~ .t-='-'b~·;.;.:~:a.s de aplicação proposto.:~ 
~elu :::u;.o;nn~endente e apro•·a..io~ 
1.-Clo ew.:.~dllo Téc.D.i-co. 

Art. 26. Os recursOs orça-:r.entários 
d~.:>tutad03 ao pagamento de subsidios. 
.:;ubvcnções e auxilias, qualquer que 
seJa a. ~ua natureza ou a entidade b$
~;J.E.ficiada, i:>àmente s~rão entregues 
!Hcdlõlllte convênio em que se estabe
leça. o progr:lnla de sua aplicação. 

Art. Z'/. A SUDAM devera depo~ 
HltM, obrig:atóriamente, os racurs01 
lmanceiros c1ue lhe fot·em destinadoe 

.SUDAM manifestar-se sõbre oo pro
gramas e orçamentos de cada um d~ 
o.-~;ani:;mos que atuam na Amazo
ma, bt.!ro como a.!crir suas possibili ... 
duUt.'s e neces>ld.a.des e auallsa.r .o~S re
bUlLW.ioo da. uecuçã.o dOtl acus pro-
t~:ru.ruu.s. • 

1 ~9 o parecer da SUDAM será. re-: 
metido a.o Mmistérlo do Pl&neja
w.ento e coordenação Eeon6mtca. para 
co.ns1dera.ção na. elaboração d& pro-
posta orçamentária. 

i 39 o Conselho da Desenvolvi
mento da. AmazôniA traçará normas 
visando a assegurar a coorden~ãG 
prevista no .. caputu dê.ste artJ;o. 

Art. 30~ A SUDAM exercerá, obrt
gs.tOriamente. fiscalização técruca. dos 
serviços e obras executados com re .. 
cursos aestinados ao Plano de Valo
rização Económica da AmaZÕlllQ., ex ... 
pedindo audo técnico em favor do ór

•gão ou entidade executora. 

§ I9 - A fiscalização de que trata. 
&te artigo. tem por 1inallel&d.e com
provar a obse.rvlncia elas d1sp..>:;i~ 
pactuadas com a SUDAM, bem #OtnO 
dos. !Jl.:L.:los. programas. projetos e es
pecifi::a.t;-é.e:> eprovad.os.. 

I 29 - O laudo técnlco mencl mado 
neste art!g.J constitui elemento e~>sen
cial à prestação de contas c1o reapon
sável pelo .Jl·gão ou ·entidad.e exe..."ll~ 

. ra dos a.:;àioive serviços e obra.s. 

1 39 - .) representante da Unltlo 
ou da SUllAM nu assembléia& ge
t"a.is das sociedades de econom.Ja. mus.
ta que houverem recebido rec~!.&:M 
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destinados ao Plano de ValOI'lm;:ào 
Económica da Amazón1a, sob peua ae 
responsabilidade, sOmente aprovará. as 
contas da Diretoria se delas constar 
o la.ud.o tecnico re!erido neste a.r:ago-. 

§ 49 ..:.. A gestão financeira das en
tidades que houverem recebido recur
sos destinados ao Plano de Valoriza
ção Econõmtca da AmazonJa fica. su .. 
jeita à. fiscalização da SODAM, quD 
a exercerá. d.iretamente ou medlante 
contrato com firma espec1a.Hzada de 
u.uditor!a.. de notória icloneidad.!. e 

Art. 31 - No contrôle dos "tos de 
gestlío da SUDAM será. adotado, a.lém. 
da auditoria interna, o regime •le au
cntorla externa. independente, a ser 
contratada com firma..,ou firmas bl'a• 
.rsileiras de reconhecida 'idoneld&de ;no-. 
ral e técnica. 

Art. 32 - A SUDAM tert\ completo 
toervic;o de contab1lldade po.tnm.Oilla.l, 
CJ.nancelro e orçamentâ.rio. 

Parágrafo an!co - Até o dia. 39 de 
junho de cada. ano. a SUDAM re
meter& os balançoe do exerc1clo an
terior ao Minl.at.ro do Eata.clo a r.uo 
estiver vlncuJa.da.. c, atravQ deat.o ao 
Mlnist.ério da .Fazenc1a. 

Art. 33 - A SUDAM'.podel"á l!l!e
ear bens tmóveiJ ou . móveis 1nr.~·an
tes de seu t:tatrimõmo mediante pr~ 
posta do Superintendente aprovada 
pelo Conselho Técnico e bomolOb&da . 
pt:lo ~i.D.istro de Estado. 

Pa.rágra.Ío único - A· anena.ç~o do 
bens, que por sua natureza em virtu
de de lez, plano ou programa.,. lOtem 
destinados à revenda de tercetros, in- . 
dependerá das tormalidades previstas· 
neste artigo. . 

Art. 34 - As cauções, que deva.'"D 
ser r"'adas à S'ODA.M. 'em sa.rantJ&. Qu 
cumprimento de obrigações assumidas 
para. o fornecimento de materuLI ou 
prestação de serviços serão ,reaiiza.das. 
preferentemente, ao Banco da Ama• 
z6nia. S. A. _ 

Par8.gro.to 'linico - A SUDA.M po-- · 
dera aceitar~ para ga.rant.Ja da exe
cução de contrata:~, cauçRo real ou 
tldeljussória que reputar idOne&. . 

Art. 35 - Fie& o Super;tnteuaenw 
cta SUDAM aur.oriza.do a dispem.a.r 11• 
e1ta.Çâo e contrato form&l para ~t&Qubl
çao de material, prestaÇão de .;;av1-
ços, execução de Obras: .ou Jocaçáo de~ 
lmóvels ate 500 <qulnl:ietitas) v~zes o 
Vt~-Jor do m&ior u.h\.r1~o VLgeD.• 
te no Paill. --. · 

Art. 36 - o Superintendent.c· da 
SUDAM, Da. conformidad.llll das d.i&PO• 
&lções do parãgra.lo únlCO do arUs:o 
139. da Lef .aüiilero 830, ela 23 a~ se• 
tembro de 1949, apresentara a& Tri• 
bunal d.e Contaa da Uniã.o, atê o dU. 
30 de JUnho ele cada ano. pr~'áo 
de cont.a.:J correspond.eor.es a ;:e:.ua.o 
administraUva elo exere1C1o t.n~'"lor. 

Art. 3'1 - Silo extensivos t. SUDAM 
os p.rivtléeios da Fazenda PU.bhca 
quanto à impenhora.billclad.e: de DeDa. 
renda ou serviços, aos prazos, (,:Ohnm.
~ de crédito, UliO de a.ç6ea espe..:Jai&. 
Juros e custa.s. 
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Art. as - A SUDAM goza. ca imu· 
nictad.e estatuida. no &rtlgo 31, item. 
v, let.ra '"&", da constttuição ~\lel'&l, 
bem como de tOdas u lsençóea tn• 
butaria.s de!eri.da.1 aos ó.rgi.oa e ..er
VIç06 da Unt.io. 

Art. 39 - A SUDAM. direta.mente 
oo tt.travé3 de ent.idade$ pilbllc..w fe
derais, estaduats ou mun.tClpa.t.s ou ~ 
ctedades de economia mlsta. .:le que 
o Poder pUblico detenha o cont.rdle. 
actonál'io. prestara assU>tência. u.u co-
nhecimento e aprovelt&meD.t.o doe re• 
curaos nat.:.uaia da Amazom•. 

1 19 - .& assistência d.e que trata· 
êste . arti~o podera ser ptestadà · a.ua .... ·· 
vés de unanc:.a.me.Iito a. longo prazo ·, 
e Juros m6dfcos, ou através de m.•es.· 
timento &. •Wlt1C perdido na formo. a.u .. 
normas pn.postas pelo Supe:rmteu.Y.n-.: 
te ela. St:rl..nU4 aprovado pelo seu ~. 
r.d: . .J Tc.::u•co e homologada pilo ~
r.J.:.l!'.:t 1.1 .... Uta.do. 

~ :.;Y - A SUD.'\M poderá. cobrar. 
... e:; ... ;..H o. capacidade de pa.ga.mento 
tlv t, .~>dh:ll.'l.riO. a illdenizução de dt::r
ln~:·••, ·lU• cretuar na. prcsto.çào c..ls 
c;"''~ ....... u~ u..,._.,l!:l.tencla U."Cnlca. 

t .!i'" - O PrOduto das opP.r..l.ções 
ue ., ... .: C.:<.~.L<L bte arugo será r~a-. 
pllc:...~.... n.a.S me.sma.s !inal1da.des t~ele 
1;.\ll.:,~.::a.;,. 

A.:: 40 - A SUD.-\~i clesemp~"tha. ... 
rá. , •.•• : t'u.nções especializ.ada:s. pre
!ert:::.QI,erne através da. concra.t·lção 
c!.e ;.:'1:::-t.ca..;::S.O de serviços técn1c.u ou 
ue- : ..... ~urc:..:..t e::.pecia.llzad:l. com i)'":;.SOa.:l 
ftst..: ...... vu Jü.ndicas· devH.ia.mente nabl-
i:ta::. ...... ::.<-'l.l.ndo os crnertos qLJc ft>-
:rem _,.ru\·o.~.dv.:i. pelo Conselho Te.:mco. 

Ar:. -21 - A SUDAM remet'!I á ao 
hlul . .;.tw _ .;!t: Estado eópla. das re!>o
luçc.e:> to~.C1VL<..~.dtLS pelos Conselhus da. 
Aur;.;,,u.::.~., ~m pr~juioo de ;;ua. exe-. 
CU\ó.I...J. ' 

A:-:. ..:! - A sUD.'\M apres.;ntartl. 
r c: .... .:. !"i v.:. n:ensa.1s e a.nuaLS, da.s s.uas 
a.Un.:.j.jçs a.o MioiStro de Estado. 

A:: . .;.~ - A SUDAM Cortta;a ex
..:Ju~.l\,.u.~·n••· cl.lm p~~oa.l ::.ob o re~i
.:n:e l!e lo.:,.~it&.Çii.o traU<.Liht~ta. cuh•s 
Ill'...:. :-: . .lar.~l:5 serão lixados pelo Su
L·L·l· •.. ~, ~.u.~·~.l~. com ullsenállci.J.t do 
!.o.:r~ .• ..;., .r..- traballio, ouv.tdo o Con
:.cll.u '1\:..:.tÜ;..O. 

An. H - o superintendente c se
l!,;'c.t .. ~·l~ E:Ãe.:-utivo perceberão, re:;pec
UV<s.!l:o~::nte !.::0% Cvio.te por centu) e 
lu'~. idt:~ pvr cent.ol a. mais do maior 
~lãn.:. pa,bo pela. SUDAM aos seus 
t.Crvldo:-~. de a.córdo com o estabele· 
CldO ut~o presente lel. 

Do Fundo para Int:"e.s:ttmento3 PrtvadO:r 
nu .De.st~·nvCilt:imento da Amazónia 

Ar: . ..;.5 - Ftc:a. criado o Fundo para 
In~~::.t!men~ Priva.doo no "OeY.nvol
'"ur.~u~.O de!. .-\mazónia - FIDAM - • 
r;;ue .:.c:ra c-.~&tltu1do dos &eguinte.3. re
cur~; 
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ai c,..:...:..lltlS. não interior a 1 "J: (um 
;;,,r ..::~~.:oJ. fJa. Renda. Tributan.:~. da. 
U.H ...... c....::. recursoa a que se rerae o. 
,_-:l.;o.~ l:.t.J a.• COnstit-uição Fed~ru.l: 

b) ,) ,•i<..ciuto da. <:ulocação das 
·nt...· ... ~.,::: ,jli, Am<.r...:Dmo.~.". eu:.~tll.la:J 
;..du ::.~-; ... .., ~ Ama.z.unw. .S. A.: 

c) da. receita. Uquid& resultante de
operações e!et.ua.dM com seus t"'!c.-ur .. 
SOS· 

d) de dotações espect!Icas, ãoa.tões •. 
subvenções, repasses e outros; . 

t:\ dos depósitos ded'ijztdo.s do Im
po:.to de Rtmliu., não apl fr:ados em p:-o
Jclu.::o ~PC<:ificos, no prazo e pelo. ror
ma estabelecidOs na. les-ista.çao d~ In
centivos Fisca.ls em favor da. Amazô-
nia; ' 

J> dos recursos a.tuais do FUndo de 
Fomento t Produção, criado pel.> ar
tlg:o '7'~~ da Lei número 1.184. à~ :::o 
de agôsto de 1950. modificado peto ar
tigo número· 37, da. Let nUmero 4.829, 
de 5 de novembro de 19SS. 

§ 19 - As eà'iissões de Obrigações 
da Amazônia não poderão exceder, em 
cada exercício, de 5% (cinco por c.en
to) da. importância. do Impõst.o de 
Renda e adicionam nãO> restl:Ulve.\s 
&rrccadada no exerc1cio anterto.r. 

§ 29 - As obrigações a. que se rete
re o pará~;"r.afo anterior serão nmni
nativas, intra.nsrerive!s e resgatáveis 
no prazo de a.té 10 (dez) anekõ, com 
a5 condições e vantagens estao~Iec:t
d:~.::; pelo Conselho Moneta.rto l1:e.cio-
nal. . 

; 3• - o dep6stto da percentagem 
e:.tabelel':lda na. a.11nea .. a.. deste ar

.ii!:::'O será etetua.do pelo Tesouro ,Na
c!on·ai no Banco da Amazônia S. A., 
que se incumbin\ de sua apUcaçã.:t tx.
clU!->lVamente na. trea. amazõntca. ob
:.ervadas as no.t·ma..s estabelecidas peltt 
Conselho Monetário Nacional. desti
nando-se pelo menos 60% tse.~ta. 
por cento) desta. parcela para. ai)lica
ção em crédito rural. na torma cia lel 
"numero 4.829. de 5 de novemoro d~tt 
1965. e elo s.rtigo seguinte da .preseo· 
te lel. · 

:i 49 - .\ dotação prevista neste a.r
tt;,;o, para. ser distribuida indepP.õlderâ 
de registro prévio . no Tribunal de
Contas da União. 

Al"t. 46 - Os recUrsos dÓ F!OA~l 
~erão apllcados na RegiA.o ~1-
ca. pelô Banco da. Amazônia s. A .• di• 
retaraente ou através de' repasses ctr 
refioancia.mentos por êle feitos a ou-.. 
tra.s 1n.stltuições tlna.nceiraa, segundo 
programas anuais e normas ~ta.l>e- • 
Iecidas peja SUDAM. sem preJulut du 
atribUições especificas no Banco cen· . 
tra.l; 

a) através de créditos à tntcla.~va . 
pri\"ada para. investimentos em em .. · 
ureendimentos deela:ra.doo pela su
D:Ut' priorHá.rios ao de:tenvolv!nlen\.0 
1..h.~ Heg-Jào; 

b) através d& financiamento Ao bú-· 
ciatlva prt_VJ.(la. para pesquisM que 
Visem ao àljroveitamento de recursoJe 
natura.is e agricolaa da Reglio. 

Pa.rágra.ro único - A COilCessã.o pelo 
Banco da AmazOnta S. A... de íl~· 
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ctamento para projeto de valor su .. 
perior a 6.000 (seis miU vêzes o matc,r 
:sa.lá.rio-minimo do Pata~ li. conta elos 
recursos do FIDAM, t1ca. sujeita à. 
prêvia homologação da SUDAM, sem 
preJuizo das atribuições do conselhO 
Monetáno NacionaL 

Art. 47 - COm exceçio do disp.."'Gto 
no preseD.te capitulo, oo recun,"l6 do 
Plano s6mente serão vinculados aos 
empreend:.nentos através do orçamen .. 
to-programa da. SUDAM, :ficando re .. 
voga.das as demais vinculações atua.t
men~ existentes •• 

CAl'i'rtn.o 1V 

D43 .Dúpo.rlçóe.s Gera& a Tran.tit6rf41 

Art. 4S - As Unldod<s Administra- ·· 
tiva.s teria as atribui#S definidas 
no Regulamento tntemo d& en:tdade. 

Art. 4.9- - Os recursos da SUDAM 
destinados a investimentos infra-esr.ru ... 
turais que devazu ser aplica.doo. sob a. 
forma de operações de créditos. em .. 
bora. por 1nt.erméd1o de órgãoo pú
blicos ou entidades controlad83 pelo 
pode,r público, serA.o repassados por 
1nstituiçi5es t1Dance1raa oútllica3 fe• 
derais ou estadmt-ls at.uantes na. Area. 

Al't. 50 - os Esta.dc:JG. Territórios 
e Mun.iciptos da. Região pode.rl.o !azer. 
diretamente à SUDAM o recolhimento 
de suas contribuições ou apUcá·las, 
sujeito & c:omprovaçfi.o, na rea.llzação 
de serviços e obras preconJzadu pelo 
Plano mediante convênio prevtamc
te celebrado com. a SUDAM. 

Art. 51 - As trn1vers1d&des ~ Fe
derais sediadas na Região inter;ra.r• 
H:·âo ao Plano através de: 

I - preparação de pesso&l !#.chtcO 
· e cientifico necessário ao desenvol• 
~ 'l'fmento da Região; • . 
:: n ·- rea.Uzaçlo da pesqu1saa e es-. 
· tudos que se tornem ind1spe•veu .: 
&~» objet.ivos do Plano. ~ · 

Parãgra.!o ÚlliCO - Nenhum re~no 
'do Plano será consigná.d.o às Unlver• 
a!d&d~ senão com destinaçã.o espe- · 
clflca, par:J. exacu.çAo das lnCUmbeD.· 
c1a3 de!lnldJ!s neste a.ruco. 

Art. 52 - o di1pooto no artts:o •n· 
tenor, aplica.·se, no qwa couller. &03 
estàbeleclmentos di! ensino que se· de
cliquem à .formaçAo e treiD&meut.O d.e • 
pessoal técnico da· Qual!luer nlve!. 

Art. 53 - Flca7·extlnt& a Superin
tendência. do Pláuo de Valon:taçê.o 
Económica. da A..mazen1a - SPVEA 
- criada. pela Lei número 1.80$. da 
6 de janeiro ele 1953. 

Art. 54 - Ficam lncorporaclo)IJ ao 
Patr1mõo!o da. SUDAM tod.Oii os bens 
da. SPVEA, 1D.clus1ve documentos e 
papeiS de seu a.rqwvo. '< 

Art. 55 - Ficam transferidos llO.-ra. 
a SUDAM todos os recursoe enGregues 
à SPVEA ou a ela. destinados, :.nclu· 
õive os provenientes à.e convêntoa ou 
contratos. 

§ 19 - A apllcaç!o dois recursos ae 
que trata. êste artigo pocler• ~r re· 
Vi!...t& em progra.ma. d.e anl1ea.c:Ao nro- : 
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.posto pelo Supertntend.eõte, B.proVadll · 
pelo Conselho Técnlco e b.omo!os~o . 
pelo Mlnlstro do Estado. 

§ 2' - As dotações cans1g:na.das no 
. Orçamento d& Uniã.o para o e.r.et'CJ. .. 
cio de 1007 em favor do Fundo a~ Fo .. 
mento da Produção. a. que se :efe-re 
a Lei número 1.184, de 30 de .lt:Osto 
de 1950, passam a. tazer parte do FI- : 
DAM, a que se refers o artigo -l5 c1a. 
presente lei. 

Art. 56 - A SUDAM d.everé. alie
nar açOea e part1ctpaç6es de eapltal. 
integrantes do seu patrtm0n1o e on-. 
unc1aa do acervo c1a SPVEA, atravéS 
da Bôlsa. de ValOres do Esta.clo em. 
'que f6r sediada & soctedacle, me
diante proposta. do SUperilltea.Qet:.to 
aprovada. pelo conselho Técnico H ho
mologada pelo Jl(lnlstro de Estado. . 

§ 1• - A alienação das açóes, re!e-. 
rtd.a. neste artigo. poderá ser feita 
pelo seu valor nominal, sem a mter .. 
venlência. da Bôlsa. de Valores. se o 
adquirente fOr pessoa. JurldJca .;te c!i· 
reito púbüco interno ou soclecladll! de 
economia" mista em que entidade Pá• 
blle& detenb& o contrOle acicmã.t'Jo. 
· § 2" - OS ~ ~u:a.<los da &lle- ': 
. nàçao de que trat&m os p&.t'âÇa!05 an-· 
t.ortorw serlo apllcad.os noe protil'a- , 

·· mM e projetas c~t&ntes do PlanO deli 
Vaio.-Jzação Econ6m!ca da Ama1.01ll& •. 

I 3' - Dentro do prB:t.O máXimo de: 
'12 meses a. SUDAM tc:I:I1al'ã a.s pro-- : 
vidências necessárias para a alie.:mçll.ó' 
w· ações e participação de ~pt:.al d•: 
que trata o "'caputr• deste artigo. 

Art~ 57 - O pessoal perten~ente · 
l.extJ.nta SPVEA po4erá ser aprovai• 
t.t.a~ ~. ~ :,.(..'"'DAM~ ~a. vez. venü .. :l.da, 
cu; ..:--~-.~. .... :.o, a. ur.:..:o.-:..sldaà<.: ticu;e 
apru·~c:<;,.~l~t:r-.to e a haol.lltaçã.o ·J .... ser
~~-.: .. .- ,,,..:.lo ~ ÍUilt;ul.!$ que <:t~ ... e~·;). 

~ 1·, - O pessoal n~~o a.proof(:1taâo 
Dd., ~~·.u.~.M. segunaCJ o.s cnter1~ qu~ 
c-.:.t ... c:.; ... t..c:icr.:er, sera. rda.~do ~m OIJ.
truo c.l·~ ... w da AdmllllStraça(J Pu~ 

Oh...: .. 1· r.:a<:t· ... I, de a.corao cOtn o<~..:i .:c.n· 
vc.n:r.:t • ..:i..;.;. de.sta. 

t -~ ·- :.t~ 31 de .llw.rço de 1967, o 
p~::..:..::. .w.l ~ ....... aprOY'E::lt;ldO cc.ntm:..I<lr~ a 
t.l;'.r: ~:. ... ,.J ;..o.·Ja. SUD.'l..\1, caso oao te
cl~ll. ~ . .:v .·~.:.vt~o e.u1 outros. .)l'_;a.:~s 
r..:a. .:..l.:.. •• ; ••••• ro. • .;:..o Pcdt:ral, na. iuuna 
do j, ...... .;.!·-~u aotertor. 
Ar~ . .,J;S - o :;ervLd.v.r: do órg!L:J ~· 

t.:nL ... ''"' ~o.·L' :l.d:mudu pela SUD.:\M 
p~ .• -.~. rr.:.;,cr·se pda. Le~:u.l:ac;ào L'la· 
l..:.J.lt.: ... t.. r.: ~era. con.:.J.!r.:rudu, 1!.11 cu· 
r-:t": c~t·.,h.:l01lll1, au.tonlal!c:.~,.;.;~nte 
l:.:o.·: ..•••. 1 ..... ;,~ :.ua fun.; ... .., publlc~. -:=~1n 
vcu..: ... ~..: •• ~ ...... por t:.::.la, e, e:n pl'~U 
n~o t:.~.::...:..l<.:.:" ... tc a 2 <doi.::>) anos. 
A;~ J:1 - .'\t.e 4 H.jU3.tr0) u~e::>t!:J 

a.:ott:".:~ ..:.~.: .::.;: t::.;otar o praw a ,:fi .. ~ se 
rc:ic:·:: .:; Al'lléO a.ntcnot·, o :ien'lQOr 
d"'- .... :~..- .... ~PVE...'\ devem declara~· DLlr 
e:..:r ...... - a:. :-..tmbtro <.:r~.:arrt:.,;s.d.o d~ 

,:;.Ut,...: ..... ~:::1u<.:l' <i. ação tc~1cral na • .;,u~t:.-
~~:.~.. • .. :~ v 1.ç!l.o LI,Uo,~.llW a. SJLI.lal,aO 
l,ü.-= i•: .. ~ .. ~·;,r ~auta.r. 

~ .·: ·- A u;lçao pd<~ pt:rmunf·!I..:IS. 
a !.e:•: ,u ..:...lo :::iUD.'\M .::. • .;:müca. a Ul~~
a.l~~ot- .t"''al.lo,~. a.1. conLiu;a() de :;ervl'lür. 
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-§: ~ ~ ~ \i i:!".illO. 

§. .. " - ~..;ut.ado o pr:,;..~o de 2 1é01~' 
ti.r.~ u. ..: ... ~.~<~-r aa puul.lca~,;ao de.:s~a 1:::1 
e .5L' D . ..._\.i. na..> podera. tl!r ecn ::.ua 10~ 
t~.ç:...u ..:c .:<.~·.,.iJOr~, pt".-,..:;o.>al .aJ.;ual llb 
l",....:..!ú .:<~. C,l.l. ... :'ldli.de do ÜUlciOOál'lO Pll'"' 
l.lhc.:. 

A.i. •. t.'\l ··· 1-'ic<l. a SUDAM au;i..o:l:~a.~ 
<.!.~ .... ~ ,•;,..:.!..lln:...r os ~..::or-dos. ·c...>•!tr;,.;.• 
c.;.:. ........ -~ ..... 1.: cvuvemu::. urmu.rJos 1~c!~:J. 
~.;:.;;....~~·· ~l-'VE.A. a. Ulll de ra.t.lll>..:J.~!os, 
t.<.:u... .. ,.r;.v ~ru:l~ovcr a ,:;.ua. moct:olc:J.
çJ.,~ o!'; .. l. ~cu o:~ncelarr.t:!lLO, em r....::>::l:>O· 
r..i:l.r ....... ..:ou:. do::. normas d~ta leL 

Arl. c-1 - Vh"TADO. 

Ar~ c2 -.A SUDAM tar~~e·a r., ... 
prc~=.tá.r no Conse:ho de POtltlciJ. 
~·~du .. :·.-:-:ra., atra.ve:;: de um membro 
e:c••·'-' -.: u.:n :.;.uplenu. uos. teru;;,;:; dv 
~uuc .. .--i 0.1. Lel nW:r.cro 3.!14.-1, ~ H 
u.: ... , ....... v dt! h157. 

a:: . c3 - Flca. ren:ga.da a L~:"l 
~~·-~n .... : .. , l.l;.vti', dt:, Ô d.t: JliUC.U(.. Ut: 

J.:.ta3. 

A-rt. C4 - Esta. lei entrará em vt
gur no prazo de 30 (trtnta.> du1.s • 
contar de sua publicação, revo6a.du 
a~ dispO!>içõ~ em contrâ.rio •. 

Bra:::ma. 27 de outubro de 1966,; 1_45" 
da. rudependénc1a e 789 da. ~pública. 

H. CAS'tELLO BRANCO 
Carlos Medeiros S;lva 
Octavio Bulhôes _ 
Guilherme Canedo Magalhau 
João GonçalL"es de Souza 

LEI N.• •• 131 
- DE 3 DE SETEMBRO DE 

1962(1) 

DISCIPLINA A APLICAÇÃO DO CAPI~ 
TAL ESTRAN'GEIRO E AS REMESSAS 

DE. VALORES PARA O EXTERIOR 
Faço- saber que o Contresso Nacional 

decretou, o Presidente ã llc:pública 1aa~ 
clonou., nos termos do i 2.0 do an. 70 
da. Con.stitulçlo Federal, e ca. Auro Mou
ra Andrade. Prcsiclcllte do Senado Federal, 
promula.o, de acordo com o dispostO do 
§ 4.0 1:to mesmo :ttti10 da Constitu[çio, a 
seauinte Lei: 

Art. l.q Considcranl·Se capitais estran· 
teiros, para os efeitos desta Lei, os bens, 
máquinas e equipameotos. entrados no Bra· 
sil. sem dispCndio inicial de divisas, desti· 
nad01 .l pcodu;io de bcn& ou serviços, bem 
c:cm~ ~ rcclh'SOI financeiros ou monett· 
rios, introduzidos no Pais, para :a.plicaçlo 
em alivldades ec:onõmicu desde que, em 
ambid as bipótcsa, pertençam a peuou 
fisicu ou .iurfdicu residentes,. domiciliada 
ou com lede- no e:~~:tcdor. 

Art. :z..o Ao capital estranaeiro que se 
investir no Pafs, scri dispensado tratam~ 
to juricUco tdtntico ao concedido ao g,pital 
nacional· cm iaualdade de condiç6es, sendo 
vedadas quaisquer discriminaç-óa nlo pro. 
vistas na presente Lei. 

DO REGISTRO DE CAPITAIS. 
REMESSAS E REINVESTIMENTOS 

Art. 3.° Fica institu.ido, na Superintcn
déncia dt.>foeda c do Crfdito. um serviço 
especial fi repstro de a.pitaia estran;ciroa. 
qualquer que seja tua forma de in;re.uo no 
Pais. bem como de operaç&s financeiras 
com o exterior, no qual serio retiltra· 
dos: (2) 
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a) aos capitais cstranaeiros que in;res
sarem no Pais sob a forma de investimento 
direto ou de cmpr~timo, q.ucr em moeda. 
quer em bens; 

b) a:r remcuas !citas para o exterior 
com o retomo de c:apitail ou como ren~ 
cHmcntOJ desses eapatals. lucros, dividen
dos, juros, unorlizações, bem <:omo u de 
"royaltiea'', de paa•mcoto de usistencia 
técnica, ou por qualquer O\lltO tltulo qua 
para rou. do Pais impllquc transfcrenda 
de n:ndimentoa; 

c) et: reinvestimcatot do luerot doa ca
pitaiJ cstr:anaeiros; 

d) as ~.lterações do Yalor moncttrlo do 
capital das empresas procedidas de acordo 
com a teais'-çio cm Yip)t. 

P::r.r:lardo únieo. O rcailtro doa reinves
timentos a que se rercrc a lelra "c,. scri 
devido, zind• que se trate de pcuoa jurf
dlea com sede no Brasil maa filiada a cm
presas csnan;ciru ou c:OPuolada por malo
ri;a de aç6c:s rettcncentcs a pcssou fisic:as 
ou iurldlc:u c:mn reside~~e:ia ou sede no 
csU'anaeiro. 

Art. 4.o O (c;;istro e capitais est.ra.n
II:Ciroa scrt efctuado ns moeda do Pais de 
oriacm, c o de reinvea.thncnto de lucrO& si
multaneamente cm moeda nac:ioMI e na 
moeda Cio his para o qual poderiam ter 
sido remetidos. realizada a ccnvcrslo il 
t:u:a. c:unbiat do pctiodo durante o qual 
roi comprovad:unente detuado o reinves
timento. 

Pad.arafo único. Se o capital ror rcprc
sentad<J por bens, o rcaistro scri feito pelo 
seu preço no Pais de orlacm ou, na falt& 
de comprovantes satisfatórios. sceundo os 
valores apurados na coatabilidlldc da em
prc~.~ receptora do c;spital ou ainda pelo 
..:nterio de a":di:a:;áo <.LUC for dctenn1nado 
cm rc-iUlamento. (3) 

Are. s.o O registro do ifl'IC$timento _ es
tun&tlro será rcquen<lo dcntr_o de tnn_ta 
te~ no Pais u.mbém estio <;UJeltOS a «'ats
depc-ndcrne do pa;amenlo de qualquer ta~a 
ou .. molumento. No mesmo prazo, a parur 
.!a l.!õlta da aprovaçio do rc:5pc:ctivc rc~tis
uv _.:.ontib-tl, p,.J.;, óra.io competente da e~· 
prc~.1, -procerJer-se-i .1.> n:g:1stro do~ recn
..-o:~umentos de lu.;ros. 

!I !." ()$ .;:o~pu.:ab, .:'tr:~.naeiros c re!'õpec
tlv.>~ r.:-m"e,cunento~ ,!(- lu~ros J.i eJusten
tc~ n.., P.•b tambc:m e~tão ~uje11os a rtlll$· 
tt.>, u qu-1! ~erJ. requendo pur seus pro
pnet:tn:>l ou ropun~::.vets pelas c:mptt$3S 
em que c:snverc:m aph~al.!os. llc:ntro do 
prazo de USO (cento e oitent-a) dias, ela 
dotta da pubU.:ação de:.u. Let. 

§ ~-o o Conselho J1a Superintend.!ncta 
d..1 Muc:4a c: do Crédito determinarli· quaí.a 
os ~omprov:antes a· serem cXiitdos para 
c:on.:essio do re&istto dos c:apitats de que 
u.u:a o parág:rafo anterior. (3) 

Art. 6.o A Superintendtncta da Moeda 
e do Créduo tomará as p~vidinciu ne· 
ce~sirtas par;~. que: o reatstro dos dados a 
que se referem os art1;os anteriores seja 
m.:~nudo atu;~.ltz:uio. Hcando as empresas 
obnp.das a prestar as mformaçóes que ela 
lhes soliCitar. 

Art. 1.o ConsLderam•_sc reinvestimentos, 
para os de-nos desta ..Le1. M rcndtmcntos 
aufcndus por emprda, :eSlabelectda~. no 
P.sis e atnbuidos a rcstdentes e domtctha-
dos no exterior, e que forem reapUcados 
nas mesmas empresas de que procedem ou 
cm outro setor da economia nacional. (4) 

DAS REMESSAS DE fUROS, 
""ROYAL'TlES" E POR. ASSIST~NCIA 

TE:CNICA 
Art. s.o As remessas de juros de em

presttmos créJ.ctos c financiamentos serio 
cons1derad;a5 como ;amonizaçio do capital 
n.1 po~rce que e~~e..terem <ia taxa de juCQs 
.::.>n~tJnte do contrato respectivo c de seu 
It'~pc~uvo rea:iitrO, c ... hendo 1 SUMOC im· 
ruli:n&r c re.:-us.1-r a p.1rte do~ 1ua que cxc:
<lcr 1 taxa Vli:Ot..lnl.e no mcr~ado ftnancc:l
ro <!c t>ndt pro..;el!e o cmpr~stimo, crédito 
uu l!nan~ll&mento. na data de sua rcail:ta-
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.;io, para operaçOes d>:~ mesmo ttpo e con
dtções, 

Art. 9. 0 As pessoas !lsica5 e jurídicas 
que de~CJ:lrem hzer transfer!nd<~s para o 
exterior a ttlulo de lucro, dividendos, ju

ros, amonh:ações, '"ro} alties", .assi.atl!ncla 
técnica, cientifica, administrativa c •czne
Jhantes, deverão submeter aos 6rdo1 com
petentes da SUMOC e da Divisio de ltll• 
posto sobre a Renda os contratos c do
cumentos que forem considerados aecc:ui
uos para ju,üfic::r.r 1. reme-na. 

§- I .C' As remessas para o c:w.terlor d~ 
pendem do resistro da empresa na 
SUMOC e de prova de paa::~omcnto do i.al
posto de renda que for devido. 

§ 2. o Em casos_ de resistros requeri doa e 
:;unda nio c_o_nce<ildos. nem denea:ados, a 
rc;U1uçio das tran~ferCncias de que trata 
este artLao poder~ ser feita 4cntro 4o 1 
(um) ano, a partir da data desta Lei. me• 
di01.nte termo 4e :c:sponsabdld&dc assinado 
pelas empresas h"llen:ssadas, prazo elte 
-prorro;ivct 3 (tr!s) vezes consecut!Yas. 
por ato do l"re~i~~nte . d~ República. em 
face de e:w.posiçlo do Mznatro da Fazenda. 

§ l.o No caso previsto pdo put~talo 
anterior, as transfcre_nc:iu sempre depert
derio de prova de quztaçio do Impoato de 
Renda. (5) 

Art. 10. A Supcrlntcndencia da ".'1-oeda 
c do Cri!díto poderá, quando con~u1c:rar 
neccsstrio. verificar a assist!nci:~; t6cnka, 
;Wmlnistradva ou semelhante, pratada a 
empresas ~tabclecidas no Bruil que impU~ 
quem rcmeu.a de diYisas par!~-, o· exterior. 
tendo em Yista apurar a dcttVldade dea.a
ass1stencla. (51_ 

Art. li. OS --pedidos de rea:istro de con· 
tr~to, para ercito de tranJfcre~~iu fin~~ 
ceu.u para o paaamento de royalUCI , 
devido pelo uso de patentes, marcas de irl
dú.stria c' de com~rc:io ou outros titulas da 
mesma-es~rlo insuuídoa _com certl
dio probatória da ·c~~-~~ vL_a!acia. 110 
Brasil, dos respecuvos pnvi16i!-Q?-_ conce
didos. pelo Departamento Nacional ele Pro-
priedade Industrial, bem como de Do
eumente hibil probatório de que eles nio 
caducar.am no Pais de oria:em. (5) • 

Art. 12. As somas d:u quantias devi· 
du a !ltulo de "royalties" pela cxplora
ç.io de p~tentc:s de invençio, ou uso de . 
mõLrcas de indústria e de comércio c por 
assLst!nciõL tfcnica, cientifica, adminiltrati-
va ou semelhante:--põiíerlo ser deduzida& 
nas declarações de renda, para e!eito do 
õLft. l7 do Decreto n.0 47.37l, de 7 de de
z-embro de 1959, até o limite m.b:im.o de. 
cinco por cento (5%) da receita bruta da 
Produto fabricado ou vendido. , 

§ 1.0 Se-rio estabelecidos e revistos pe.· 
riod\camentc, mediante ato do Ministro da 
Fazenda, os coeficientes perccn.tua!s acJali• 
tidos para as deduções a que se refere este 
artig:o, con~lderado1 os tipos ele produçl.o 
ou atlvidadel, rcunldoa cm lt\lpOa. squn
do o &ra.U clCI csscncialidade. 

§ 2.o AI deduçoet de que este anJao 
tn.tõL seria admitidu quando comprovadas 
as despcau de uliltenc:la ti!cnfca, ciendf1-
a, admlnlstntiora ou lemtlhantca, desde 
que efetlvamente prestados tail scrvl,os. 
bem como media..atc o col:!Uato de ceado 
ou licença de uso de marcu c de patentca 
de lnvençlo, relulannente re;istrado no 
Pail, de acordo com u prcsc.rlçi5a do 
Códiso da Propriedade Industrial. 

f 3.0 AI despcsu de usi1t!ncla t<!cnl
n, c.icntUic&, administrativa c &ernelhan· 
te•. •emente -poderio nr deduzldu noa 
clnc.o primeiros anos do fuaclonamento 
da empresa ou da lntroduçlo de procesao 
especial de produçlo, qUUldo demonstrada 
sua nec~uldade, podendo este prazo 1cr 
prorroaado at6 mais cinco aaos, por auto
riz,açlo do Coaaclbo da Superlntendencla 
4& Moeda e do Crtd.lto. 

Art. 13. Scrlo conslderadu, como lu· 
croa c1istribuidos e tributados, de acOrdo 
com os aru. 43 c 44, as quantiu devidas 
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a titUlo de "royaltiea." pela cxploraçlo dG 
patcatea de tnveaçlo c por Ulistfcc:la t~c
nlca, cientifica. admtnUtrstiva ou seme
lb.•ate, que lli.o uddi:zercm u condiçOes 
ou excederem o1 Um.itca previsto• no a.rtiJo 
lntedor. 

Parltrúo único. Também sert tributa
do de acordo com 01 art.t. 43 e 44 o toLt.l 
das quantiu devidu a penou filicaa ou 
juridicu rcaldentcl ou 1edladu no extc. 
rior, a titulo do uso de marcu de Indústria 
e de comtrcio. 

Art. 14. Nlo 1crlo permitidas remeuaa 
para pa;amentos de "royalties", pelo uso 
de patentet de invençio c de marcas de 
Indústria ou de comércio, entre f!Ual ou 
subsiditria de empresa c:~tabelecida no 
Bruil c sua matriz com icde no exterior 
ou quando a maioria do capital da empre
sa no Brull pertença ao• titulares do rc• 
ceblmcnto doi "royaltlcs" no estran~telro. 

Pari1rato üaico. No& casei de t{l..C tra
ta este artiao nlo f permitida deduçlo 
previ1ta no art. 12. 

Art. 1 S. Revoaado. (6) 
Art. 16. Fica o Governo autorizado a 

celebrar acordo• de c.ooperaçlo admlnisua
tiva com Palscs eltran;ciro•, vlaando ao 
lntcrclmblo de informaçOes de Interesse 
fhcal e cambial. tab como remeuu de 
lucros e "royaltics", ~zamento de 1crYi
ços de :usistentia técnica c semelhantes, 
valor de ben.l Importados, alu~ercs de fil
mes cinemato&rifkol, mtqulnal ete., bem 
como de qua.iJqucr outros ele-mentol que 
llrvam de bue l incidblc.ia de tributos. 

Pariarafo ·único. O Governo prociurart 
ce!ebru com os E.staclo1 e Munlclpios, 
acordo• ou c.oav~nios de c.oopcraçlo ns-cat, 
vinndo a wna açlo coordenada doi' con
troles nscats exercidos petu repa:tlçócs fe-
deralt. eataduala c murUcipais, a fim dG 
alcançar maior eficll!ncla na fiscallZiç.io o 
at11:cada.çlo de quaisquer tributos e na re-
prealo l e-~ulo c soncpç.lo fisc:ail. 

DOS BENS E DEPóSITOS NO 
EXTERIOR E DAS NORMAS 

DB CONTABlLIDADE 
Art. 17. AI pcasoas Hslcu c Jur[dTcas 

domlcllladu ou com sedo no Brasil. ncam 
obriaada• a declarar 1 Superlntend!ncla 
ds Moeda e do Cri!dito, na forma que for 
estabelecida pelo respec:tiYO Conselho, 01 
bens c valores que possuírem no extertor, 
lnclmivc dcpósitoa ba.ncirios, c:Jicetuad.os, 
no caso do cstra.n;eiro, os que- pouuiam 
ao cntru no Brull. 

Paria:rato único. Detltro do pruo de 
tt(nta dias contadoa da vi;L!ncia desta Lei, 
o Conselho da Superintendenda da Moeda 
e do Crédito bai.xari instruç&s a rc:~peito, 
fixando o prazo de 1euenl& dl.as para u 
d«:laraçóet Iniciais. 

Art. 18. A lnobtcrdncla do preceito 
do attiso anterior impon.art que os va
lores e depóaüo1 ban«ri.ol no exterior se~ 
Iam considerado• produto de cnriquecl-
me:nto lllcito e como tlil objeto de preces-
lO criminal, para que aejam rcstltu{doa ou 
compensado• com bcal ou valarei el.lster:t. 
tet ao Bruil, 01 qual• poderio ser se
qUcsuado• pela Fazenda PúbUca, na me
dida em que sejam suficientes para tanto. 

Art. 19. As pessou nalcu ou juddi
cu. domiciliada ou com lede no Brutl 
deverlo, ainda, comunicar 1 Superinten
deneia da Moeda c do Crédito u aqulst~ 
ç6cs 4e novoa betta e valotel no e:w.terior, 
indicando os recunoa para Lt.l fim wados. 

Parâa:rato único. Anua.lmcate, até o dia 
31 de Janeiro, c:omunlcario, outro11!m, l 
SUMOC o montante de seu1 depósUol 
banclrios no uterior, 1 31 de dez.embro 
do ano anterior, com a justi!ic.açlo du 
vat!aç.6et nclca ocorridu. 

Art. 20. ~C!' ato resu]azneatar, o Po
der EaecutlvW estabclccc:ri pl~onos de con· 
tas c norrnu JCraiJ de contabilidade, pa
dronlzadu para &rU~ b.omo;!neo• de atl· 
vidadc adaptivciJ U. nc.cea~ldades c postl· 
bi!idadcs du emprcsu de divenu dimc:n-

'"'· 



676 

Partar:tfo único. Aproftdos. por ato 
repdar:nentu:, o plano de ClllltU e :1.1 nor· 
mas ;erais contibeis a ~ çlld.veil;, to
au U pe!JOU jUtidiCU 4o nspeçtiVO &fU• 
po de ativldad.es sedo obtipda1 a obaervl· 
los em sua eontabü!dade. cla:!.tro dos pra
zos previstos em reiUI:tmea~D. que dcverlo 
permitir a adaptaçl.o or41aada dot Jitq. 
mu cm pr:ltie&. 

An. 21. (. uhnj5.r.ton•. ~~ bo~l~nços das. 
emproa), •n~lu.~ovc ~<>..:icci;uJ.cs :~n~n,ma~. a 
1,h)~·nm1oa.,;.õ.o t.l01 p:acLd3. .!c COIPII.a~ e dos 
u~dii<J:I. pertcm:cote:s :.a prssoas fl:>t.::u ou 
JufltJi~õu, n:,JilC:IIte:;. t1omtc1llad.u ou cu1n 
,~·úc 11<.> e:o.h:rmr, r~gJStra~ n01. Supcnn• 
icu1 lb1<.:1o!. Uo~ MOJeúa c: do Ccêdito, 

:\rt. Zl. l,:u.al ch~..:nmmaçlo seri .ft:ita 
n.1 ~oonta Uc hJ<.t<>'> ~ per~ J'l.olra c:v!Jen· 
..... r a patLda de: lu ... ru!>, d1•1Uendos •. JUro" 
e t•utro:. •ru.,.,:-q~ou::c pHlven'IOS att1buulo:o ii. 
pc~~oas f1~1..:o~s uu JuruJJ..::t.'li. n:su.icmc~. ~o
ma:ah~U.t~ ou ..:om sede no e:.transeJro 
~u)OS ..:.q,.t.J.I~ ~~tcJ.Lffi re.sisuaUo.~ .na Su
pcrmtcndén~.:~ .. da :.,toc.J.a e do Lrt:Uato. 

DISPOSJÇOES CA..'\tiUAlS 
Art. 23. A:. ••p~·mç<"es o:;;a~mt>•a.ls no mcr

~.~u<.l de ta<~.a Livre: seri<.l efe~:uadas atravês 
de <::St:Jbr.;Jccmlcntos aulorq;:~~úos a opera( 
em ..:ãmbao. com .a intervc:!iiÇio. de corretor 
uh .. aal quandu p!eYlSto em lea ~u r~guta
ntCilW. rc~p<.lt.l..:ndu ambos ;pela 1denudad.e 
d<l .:lieme, a~stm ~orno pet.a curn:ta c!aUt• 
h .. a.,;ã.o .Jo~~ ml<)rmaçõc:s poc este presta
u .. :s. wa;u1túu lh•mws fi:w.adu pda Supcrin· 
tenUCn<.Ja Ja Mu~.Ja .Ue Ctédito. 

§ J.<l A<:~ opcratõÕCS qu-e aio se enqua• 
ún:m claramente nos itens C!opecificos do 
c..,.J,so de CI.nsifi<:::~.ç.lo adotado pela 
SU MOC, uu seJam cl:usir:K:ivell em ru
bn~·as re~aduais, .:orno .. Outros'" e '"Diver
sos"', ~o p;,dcr.io ser rolizadas 3travês 
du Bo~n..:u do Brasil S.A. 

§ 2.U <.'on:mtua u•fraçio imputável ao 
c:.lah..:h:nmcnto ban..:áriO. ao corretor c ao 
dtc!JtC', punivd ~om mul~a equivalente :.o 
tnplo l.ln ..... ler l.la opcr.:aç:ao para cada um 
<Ju~ mfraturcs. a dccl:.raçáo de fal5a idcn
tul .. tJc no hHmul.inu que. cm número de 
H.Q e >q;uuúL> o mu<Jd•) .tJcterminado pd.a 
Su11~1 wknúi:'n~•·• d.1 ~t.,..:rJ.a e tJo Crédito, 
'<'fJ ~~~~ai<• ~·111 <.:.!<l.a L>f'ICt.ação. aS-~iu:uJo 
pclu dl(llt..: c -.5 ... úl) 11o.:lu ~.tlx:ledmcnto 
t-.m..:ârll> c p..:lll corretor que nela inter
\>l..::..:m. 

<: ~ u Cnn~tltui iníra.;io, de reSpon5abl-
lad.u.!c L~..;!t.1~1~a do ..:hc:nte,. pu"nJvel com 
multa C'4UIY.Iiente a tOO% (..:em pc'>r cen• 
ltJ) Ju v:~lvr Jo~ upct:l.ção, a declaração de 
nll<.>rm:~~·'~~ f,,ba~ no formuláriO a que se 
r~l..:t~ ,, ~ ~.". · 

~ 4 <J CuMt1tu• mrração. imputável ao 
~,, .. r-~:..:~m•~nt•t ~.ao..::1rio e .30 cortctCir que 
llll<::r~n:r.::nl Jta opem..;!io, punivcl ~om mui
I.L cqul~.d•·z,1<' de :'i (cinco) a t(l.l)ri, {~cm 
pur ~<'nt<ll d" re~pc~tivo v31or. para ca<Ja 
u1n ,J...,,. infr .1tOt<.:$, a cl:usi!'ICatOiO incorre
u . ..l••nuu Ua:. r1urmas fi:x:adaJ pelo Conse• 
llw J.1 Supcnmcndênci~ .,ia Moeda c do 
Cr..:<.ill.:l. ..J. .. s mfurmaçõ.:S prcst<td;u pelo 
cl1cnte no formuláriO;:.!,. q~ se refere o 
i 2.0 ..J.e.su: .:uti&o. ·.:. 

§ s.o Em caio dC i'eihcicUncia. poder' 
o Consdho <.la Supcrirltend!ac:ia da Moeda 
e do Crédito cassar .a ~orizaçlo para 
t>peru em cilmb1c aos .csu.bclccimeotM 
bancários que ncali;enc::c:m o cumpdmentl3 
do disposto no presente ania:o c propor l 
autoridad.e competente ilual medida. em r .. 
laç:to aos corretores. 

§ 6.o O _teltto d.o presente artlto cons
tar,\ obrla:atonamcntc do r-onnul.irio a quo 
se refere o § z.o. 

Art. 24. Cumpre aos estabelecimentos 
t>.ut-.1nos auturuados .a cpcrar em elm~ 
h•u, tran~mzt1r a Supcdnterufi!ncia da. Moe
..!.1 c di.) Cr61.hto, daarí;t.mc:nte. informaç:6cs 
sobre o montante de compta e VCDda de 
d.mb1o, com a cspeclficalôio de suas fina~ 
lu.lo~.des. sesundo a classJfkaçio euabele-
~-
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Pari;:r:~ro Unico. Quando os comprado-
res cu vc:odedurcs de cimbio forem pessoas 
jurldic;as, as informações estatísticas devem 
corresponder c<~.atamcnte aos lançamentos 
contâbc1s correspondentes, destas cmprcsu. 

Art. 25. Os cstabcledmentos bancirios, 
que deixarem de informar o montante exa
to das operações realizadas, !icarlo 1Ujci• 
tos :i multa até o máximo correspondente 
a 30 (trinta) vezes o maior salário mfnimo 
iltl,!al viaorantc no Pais, tnplacada no caso 
de rcincidéncia. 

Par.iarafo ünico. A multa scr.t impo&t& 
pela Superintendência da. Moeda e do 
Crédito, cabendo recurso de seu ato, sem 
efeitO suspensivo, para o Conselho da Su
penntcndéncia da Moeda c do Crédito. 
dentro do prazo de quinze diu da data da 
intimaçlo. (7) 

Art. 26. No caso de infrações repetidas, 
o inspetor Geral de Bancos soticitari ao 
Dirctor Excr:utivo da Superintendência da 

· Moeda c do Cré_dit!> o cancelamento da au. 
torização para opcr:.ar cm c:;lmbio, do es
tabelecimento bt~.ncárlo por elas responsi
vc:l, ..::•bendo a dc:dslo final ao Conselho 

• ~a Supcrmtcn~!nc ia da Moeda c do Cré
ditO. 

Art. 27. O Conselho da Superintendl:n
cia da Moeda e do Crédito podui detcr
mil}~r_ que :as opeu.çõcs cambiais referentes 
a movimentos de capital ~cjam efetuadas, 
no todo ou cm pute, cm mercado !inan. 
cciro de c:imbio. separado do mercado de 
exp(lrta~o c importaçlo, sempre que a Si· 
tu .. .;ão c:::ambial assim o recomcnd:~r. 

Art. 28. Sempre que ocorrer ;rave dese. 
quilibrio no balartço de pa;amentos ou 
huuver sérias razões para prever a iminCn
..:ia de tal situaçio podcri o Conselho da 
Supcrintendl:ncia da Moeda c do Crédito 
impor restrições, per prazo limitado à im
portação e às remessa.." de reinvestimentos 
dos capitais estran;ciros c para este fbn. 
outor;ar ao Banco do Brasil monopólio 
totJJ ou parcial das opcraç:6cs de cimbio. 

§ t.o No .::aso previsto neste artiiQ, fi· 
cam vcdadu as rcmeuas & titulo de retor
no de c:ap1tais c lim•tada a rcmena de 
seus lucro. at~ lO% (dez por cento) ao 
ano, sobre o capital e reinvestimentos rc
;istrados na moeda do Pais de orisem DOI 
tcnnos dos utt. 3,0 c -4.c desta Lei. 

§ 2.0 Os rendimentos que excederem a 
pcrccntaaem fixada pclo Conselho da Su-
pcrintcndl:ncia da Moeda e do Cr~dito, de 
acordo com o pariaralo anterior. dcverlo 
ser comunicados a essa Superintendl:ncia, 
a qual, na hipótese de se prolon;ar por 
mais de um exercfcio a rcstriçio a que se 
rderc este artia:o. poder.i autorizar a «
messa. no exercfclo scsuinte das quantias 
relativas ao excesso, quando os lucros nele 
auferidos nio atinaircm aquele limite. 

§ ),O Nos mesmos casos deste artia:o, 
poderl o Conselho da Supcrintcndl:nc:ia 
da Moeda e do Crédito limitar a remes
u de '"royalties" c assistenei.a tecnic::a. ad
ministrativa ou semdbante até o limite mi
ximo _ cumulativo anual de S% (cinco por 
cento) da receita bruta da rcmeua. 

§ -4.o Ainda nos casos deste a.rtiao, fica. 
o Conselho da SUMOC autorizado a ba.i· 
xar instruções limitando as dcspesu cam
biais com .. VIasens Internacionais". 

J s.o Nio havcri, porém, rcstriçllo para 
as rcmessa.s de juroc c: quotu de amorti
zaçlo, .::onstantec de contrato de cmprbti
mo, devidamente re1i1tradot. {8) 

Art~ 29. Sempre que se tornar aconsc
lhivel economizar a utilizaçlo das reservas 
de .:lmbio, é o Poder Exe.::utivo autoriza
do a cxiair temporariamCDtc, mediante ifll• 
truçio de C".onsclho da 5uperintendo!ncla 
da Moeda c do Crédito, um encar&o finan
ceiro, de caritcr estritamente monctblo, 
que rccairi sobre a importaçlo de merca
dori:l3 c sobre tramfcrtncias financeiras, 
até o mbimo de 10% (dc::a: por cento) so- · 
bre c valor doa produtos importados e até 
50% (cinqUenta por cento) sobre o valor 
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de qualquer tr;~,nlfcr!ncia íini;nceira, inclu
sive poua despesas com "Vi.aaens Interna~ 
clonais"'. 

Puáararo único. Revoaado. (9) 
Art. 30. As importâncias ancc:adadu 

por meio do cnc&rao financeiro. previsto no 
artia:o anterior, constituiria reserva mone
tária em cruzeiros, mantida na Superiaten
dfncia da Moeda e do Crtdito, em cain. 
própria. c sct..i utilizada, quando julsado 
oportuno. exclusivamente na compra de 
ouro c de divisas. para reforço das raer
vas e disponibilidades cambiais. 

Att. 31. Rcvoaado. (10) 
Art. 32. Revocado. (10} 
Art. 33. Rcvocado. (lO) 
Art. 34. Em qualquer drJõUnltlncla c 

qualquer que: seja o rcaime a;amblal Vilt.n• 
te nlo poderio ser concedidas 1s c:ompr .. 
de clmbio para reme»• de lucros, jurot, 
"royalUcs". assisttnc:ia tlcnic:a, retomo 4o 
eapataLt, condições mail faToriveis do que 
as que se aplicarem às rcmeuas para pasa~ 
mente de imponações da catc;oria acral 
de que trata a Lei n. 0 3.244, de 14-8-19$7. 

Art. 35. A nomeaçlo dos titulares dos 
óraão• que intc1ram o Corurelbo da Supe
nntendencia da moeda c do Crédito passa 
a depender de prévia aprovaçio do Senado 
Fcdual, excetuada a dos Ministros de Es
tado. 

An, 36. Os Membros do Coôseltto da 
Superintendenc::ia da Moeda e do Crédito 
ficarn obripdos a fazer declaraçlo de bens 
e rendas próprias e de suaa esposas c de· 
pendentes. até J() (trinta) de abril de cada 
ano, devendo estes documentos ser examl· 
nados e arquivados no Tribunal de, Contas 
da União, que comunicarA o httQ.. ao Se
nado Federal. 

Parisr:lfo único. Os scnidorci- da Su
perintend!ncia. da. Moeda c do Cr~dlto que 
tiverem responsabilidade e cncuso• tciU
lament.ares nos trabalhos relativo. ao !'C• 
&istro de capitais cstrancciros ou de sua 
[iscaliz.l.çlo nos termos desta Lei. ficam 
iauaimcntc obriaados i declaraç:lo de: bcml 
e rcndu prc:Ybtas neste artiJO. 

DISPOSIÇOES REFERENTES AO 
CR.2DITO 

Art. 37. O Tesouro Nacional c u cn. 
tidades oficiais de crédito público da Unilo 
c dos Estados, inclusiore rocicdad.es de eco
nomia mista por eles cnnttoladu, só pode
rio a:arantlr empréstimos, créditos ou fi· 
naneiamencos obtidos no exterior. por em· 
presas cuja maioria de capital com direito 
a voto pertença pessoas nlo rczidc:ntcs no 
Pais, mediante autorizaç:lo em decreto do 
Poder Eltccuti1'o. 

Art. 38. As empresas com maioria de 
capital estrana:eiro, ou filiais de empresas 
sediadas no exterior, nio terlo :~cesso ao 
crédito das entidades e est:abelccirnCDtos 
mencionados no artiao anterior at6 o inf· 
cio comprovado de suas operaç5c:s. cxce· 
tuados- projctos considerados de alto inte
resse para a economia nacional, mediante 
autoriuçlo cspcc:ial elo Conselho de Ml.· 
nistros. 

Art. 39. As entidades, estabelecimentos 
de crédito, a que te refere o artiiQ 37, só 
poderio c:oaceder empr6stimol. criditofi oa 
financ:iamCDtos para novaà in"ers6e3 a se
rem re&lizactaa DO a:c.t..o fho de emt~rosa 
CU).l mau~raa de .: ... pltal, ~om dtreito a vo
!V, pcrtcll~·o~ a pc:>H'"~ nãv residentes 1'10 
1'.1•~. <l,II:LILU" d.aJ> o~:,u~r.:r..:.n :1ph~ada~ em 
~~wr·:~ <.1~ .lll~.,u .. u..:\ c f<:"81t>CS ~..:onõm1~as 
u~ ,.!tu ll11<::te:.~c n:.~~1un.al . .Jehmd11S c enu
muaúu~ <'Dl J=•·CL·to do Poder Executivo. 
mcú•antc .. u,hl:nL.ia do Conselho Na.c:!Onal 
J.: t.:,. .. n.,nu.l. _. 

j',LI.l~!:I.IIO UILILU, J.J.mhêm 3. apliC.I.ÇiO 
de rc~Ur.<::l:i PH•V<::IliC.:IIt<.'S úc fundos pUbh
(<'~ J.: ~~~tlm=m•·~. trlados por le1. obc· 
-.k~•·ra a re~:tra c:.t,.h..:l..:~lt.iOi neste :lftlgO, 

Ar!. 40. A~ ~o,_,..,ú .• dcs de !mancz.tmcn-
1>• c Uc anv,·~11M1<'T\IU) ">m~nle poderão ..:o-
1<••-•f 110 m.:rL.a<.iu n.IL.I(>II.oil Uc capital~ 
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;,~,:,\.:1 e Utl,ll":. ttllllldos pd~s emrm:sas 
~urctrol;u..lols p<.~r ~.1p1tat c.-str;mgciro, ou su
t'>,ICUinad .. ,., ,, cmprc, .. s ..:nrn sede no cs· 
tr,l<,l(coro. •1uc uvcrcm a':>e,J.:.urado o Uctc:lto 
t.h> ••>\<', 

Arl. 4!. I 'tau WJnlO':> .J.U) •.!c~~on1u• Jc 
untou)h) .Jc rcnJJ. n.< f<•tl\1;, no~ termos da 
prc:,.:nte Lo:l, ''" \<:~Ulfllt;S remJ1mento~ 

,)) O$ u,v,demj.us u~ <~çôcs ao Jll.ma.Jor 
c •lu • .,~-tucr h(ullfu.J.<;•I<') :J. elas atuhutU:u; 

t>, o-. lntc:rc':>)C:\ e qua1squer outros n:n
dunc-ntos e rrovento> de ntulos ao pMta
dur, Ucnommados ··p,.r!c:s BencfiLI.inas'' 
ou -p:lrtes Uc hmda<Jor''; 

.:1 os lu.;:ros, dtvil.lcndos e quaisquer ou
trO<; benc!i..:ios e Interesses de ações nomi
nativas ou de qu.usquer titulas, nominati
Y..>S dll c .. p,taL Ue roc~soas JUridicas, per<:e
buJus por pc~~u;:as fba:as uu jurid1cas resi
dentes, domic•L!:u.tas uu com sede no e;.:.te· 
nvr, ou ror fili.u~ ou ~ubsidi1rias de em
presas estrangeiras. 

An. 4::!.. A~ pes~oas juridicas que te· 
nh .. m prcdommbn_da de Cõlpit::t.L cstran~:ei
ro, _ou SCJ::t.m !oh;us CJU -.ubstdiári.u de cm· 
pre,a~ com ~ede no <:llóter1or fic::tm su,ci
t.os :IS nurm;1~ c :1s aliquotas do imposto 
de renda L:st:lbclc:c!d:~s n.:l ka:islaç:S.o deste 
tribUtO. 

Art. 4~ O ru_<lnt:mtc do$ Lucros c divi
d.:n,Jus hquad.:~~ c(ctzv:~mente remccidos :a 
pc~~uas fiskas c Juridic.:~.s, residentes ou 
cvm sc<le 11.:1 tllóten.:~r. fic.t sujeito a um im
~o~lo. suplementar de renda, sempre q1.1e 
a mcd1a das rcmess;:,s em um tri~nio, ;a 

partJr do ano de !96.1, e;.:.c...-Uer a 12..,., (do
/c pur CL.;tlWl !o<1bre '' 'ap1t:ll e rcinvc~ti• 
mcutus rc~l'tr.!U<>~ uus termos dus .:t.r\:i. 
.!." c 4.U Uc:~t.l Lc:i. 

'!I. t. 0 O unpos10 suplementar de que 
tr .. to~ este ;.rt•a:v ~era 'obrad.o d.e acordo 
<.um a. seguzntc tabc:la: 

entre I:!:<:<> e lS'.é de lu.:ros sobre o ca
f'lllll e rcinvc:~timentos - 40% {quarenta 
pur cento)~ 

entre 15'\õ c 25% d.c lucros - SO% 
(Cinqúenta por cento); 

acima de 25% de lucros - 60% (ses-
sen-ta por ccntoJ. 

§ 2." Este imposto suplementar scr.ft 
d<:_scontaL:to c recolhid.o pela fonte por oca• 
~lao de cadõl remessa que exceder à mtcUa 
trtcnal rdcrida neste .nliao. (11) 

An. 44. O rdendo Imposto serl cobra
do .:om um acr6:CIITIO de 20% (viAfc- por 
.:c_ntoJ no caso de empresas apti.cacip cm 
anv,dadc3 CC:OIIàmicas de menor interesse 
p:..ra ~ economi.:.. nacional, tendo ctn-eonca 
m.:lustve sua locallzaçlo, definidas cm de· 
.:rcto, do Poder Ellecutivo. mediante .au
du;ncta. do C-Onselho Nacional de Econo
mia c do Conselho d.il Supcrintendtnd:a da 
Moeda e do Crédito. 

Att. 4:S. Os rendimentos oriundos da 
exploração de pdfcula_s cincm:~toçáflcas, 
cllócetuõldos os dos cx1b1dorcs aio importa· 
dos: ser.io sujeitos ao ._desconto d.o impos· 
to a .razio de 40<"é, fieanydo, porém, o con
tuhu1n1c t•hn"-;,z<Jo :.1. razC( um depósito no 
U:.uu.:u do llusd S/ A .. ::,Srt:~ 4:0n.ta espectai, 
<.t.e 40"é <.lo tmpusto di:v.1do. :z ufd.ito da 
l::mpresa Br:.tsdeira de Filmes S/A -
EMBRAFILME, para 'ser aplicado co~for
me o dio;posto no estatuto e no Decreto 
autorizado d.c .:naçio rJa referida Em· 
presa. CIZ) 

Art. 46. Os lucros provenientes da ycn.
da de propriedades imóveis, inclusive da 
-cessio d.e direitos, quando o proprietário 
for pessoa fiska ou jurídica. residente ou 
com sede no c:tterior. fic:a.m sujeitai z im· 
posto .à,; tu.as previstas pelo art. -43. 

Art. 41. Os crêdttos fi~~:ados para • im· 
portaçio de máquin:u e equipamentos usa· 
dos sc:rilo os mesmos tanto para os inves-
tidores c empresas estr::anacira.10 como para 
os nacion:ais. 

Art. 48. Au_torizad:~. uma importaç!o de 
m.:loqutnas e cquip:lmentos undos, &cnari 
de tC:JiffiC .:ambial ldéntico :ao viaorantc 
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par;a a importação Ue máquinas c equi~
mo:::nto~ novos. 

Att. 49 O Cun~clho de Polit•Ca Adua
flCÍra, ~j10pori da f:.aculdade de dedUZir ou 
de aumcnt:zr até JO<Q (trinta por cento) a1 
alíquot:zs do zmposto que recaiam sobre 
m:iqutnas c equipamentos, atendendo às 
peéuliaridadc:o das reg1õc:s a que se dcsti· 
nam, a conc~ntração mdustrial cm que ve
nham a sct empregadas c ao IP'au de uti· 
ltzaç.io d:.~.s máquinas e equipamentos an
te~ de clcuvar-sc a tmpon:zçio. 

l'M.:i.ir.lfo umco. (Juandu _a, m:iquinas e 
cqulp;amcntos forem trans(ettdos da rcatlo 
efe1tO de remessas futuras, sendo facuh;a· 
<JIJ. rurem, .. cu reinvesttmento nas próprias 
c:n1pre~.1S, <.J_UJU<io rrodutoras de b~:ns e 
:.crvt~u~. ou etn rq~tócs c s~:wres de atLvi· 
.i.tU~~ cun~t<Jc:r:~<.las de interesse para ::a 
econumia ru.czonal ind.i<:ados ~m decreto 
do Po<Jcr L~e-::uttvo, ouvtdo o CoNclho 
Na..:wno1l U.: E..:onomJ_a. 

li.:!." s .. ~ hi;'!oteses prev1stas no artrgo 
!:i Ua l.c1 n.'' 4,1;:11. de 3 de setembro de 
t••6~. ,1 remes~ .. de lucros Uu~ capti;J.is a 
que s.: rder<:: e~te aru~to será lu':'litada até 
o m.h1m<J de .5<;4 (<:ínco por cento) ao 
anu subre o n~omantc dos registras cfe· 
tU.1dos na forma dos ans. 3.0 e 4.o da· 
qucla Lei. 

Art. 3.° FJc:.m rcvoa;ad.os o p:zr:igra.fo 
UnLCo do are ::9. os ans. Jt. J2 e ~J d.a 
Lei n.U 4.01. <.\c l de setcmt>ro de 1962, 
e o n..:~rc:tu n.U .53.451, d"C 20 de janeiro 
de: \<,1().1., 

Art, 4. 0 [)enlr.l Ue JO Uias o Puder 
t:~e~uu~~· i'."'·lr:r. de.·rcto apruvanrJo o rc· 
aulamcnto p.ua o1 t•eeu{,:áo da Lei n.u 
4 1 lf, óc: ~ Ue \~'lt:mhru de 1'>102, .:om as 
prn..:nt~) .J.Iter.u,;.>c~. 12J 

Arl. !i." !·.~LJ. Ld ctnr:u:l em vig:or na 
d..1lol <.1<: SU.l J>uhh~olçiu, revo;o~das as dlS· 
p~-~i.;ões c:m coutrârio. 

d~(2J17 __ ,_v_.
1
•
9
,< __ seguir, Decreto n. 0 S5:762, 

.. -. 4ue re~~:ulamcnta a Lei n. o 
4.131. 

* 
DECRETO H.• 55.762 

OE 17 DE FEVEREIRO DE 1965 

REGULAMF.:-JTA A LEI N.0 4.131, DE 3 
DE SETE~fHRO DE 1962, MODIFICADA 
PELA LEI N.o 4.390, DE 29 DE AGOSTO 

DE 1964 
O Presidente d:l RepUbHca, usando da 

atribuição que lhe contere o artia:o 81, n.o 
I, da Constttulção, decreta.~ 

Art. I,., P:ua os efeitos deste Decrete, 
c:onst..ic:ram-se capitais estrangeiros os bens, 
miqum:as c equipamentos, entrad.os no Pais 
sc:m dispe-ndio inicial de divisas, destinAdos 
3 produção de bens ou serviços, assim co· 
mo os rei:Uhus financeiros ou monetários 
m"-re ... '>.J_..Ju5 po1ra apli.:>~.ç.io cm ativida.Jcs 
e.:unõmt~·.~~oo. &le~Ue que pertet,.,;am, em am· 
h.,s a~ IHP<•te~es, a rocs.~<hiS fis1eas ou juri
t!, ..... ~ rc~ooo<.lent~~. d<.>IIUCILtadas ou ..:0111. sede 
nu C:llóter1ur ll.CI n,O 4.13\. aft. !."). 

Para~tafl,) ún1co. O Conselho d:1. Supe~ 
tmtc:n<.lên.:i" d.1 Muei.la c do Credato de· 
tcrmmari os cntfrios para o rea:r.stro. dos 
capttaa que ..:orrc.spondam ;. outros inVC3· 
timc:ntos reali:r.ados por domiciliados no 
exteríor, aos quais n.io se aplique o dis~ 
posto neste azt110. · 

Art. 2.0 Ao capin.l cstra.n1eiro que IID 
investir no Pais :ocr::i dispensado tr:uamento 
juri~ico idêntico ao concedido ao capital 
nac1onal cm. rgualdade d.c condições, 1cndo · 
ved:tdas qua1squcr dJscrzminaçàes nlo pre
vtstas em lei (Lei n.o 4.131, art. 20). 

Art. 3. 0 Em serviço especial instituído 
na Superintend~ncia. da Moeda e do Cré
ditO, para registro de capita.is estrangeiros 
qualqu.er que seta su;a forma de int:ress~ 
no !':liS, bem como d.c operações financei
ras com o utcrior, serão reaistrados: 
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a) os capitais· cstrana:eiros que incres· 
sarem no Pais sob a forma de inTesti· 
mcnto direto ou de cmpr~timo, quer cm 
).~~~!iraq'!~: .. )~m bens (Lei n.o 4.1lt, art. 

b) as remessas feita pan: o exterior 
eomo retorno de capit;ais ou como rendl
mC'Iltos .Jeues capit.tis, tucios, dlvlden· 

dos, JUros. amurtiz:zçõcs, bem como u do 
".r.,ya.lt1cs' .. de paa::zmcnto de auist!nc:ia 
~e~ nu.; a, ou por 9ualqucr outro titulo que 
Imr;olt<,~UL: trans!ercncta de rendimentos para 
!~; .... ~~);Pais (Lei n.o 4.131, art. J.o, te-

<.:l os reinvcsttmenlos de lucros dOI ca
pitais cstranaeiros tLcl n.o 4.131, ut. 3,0, 
letra "c"'J; 

<il as alterações do valor monetirloa do 
capital das empresas procedidas de acordo 
com a legislaçio em visor (Lei n.o 4.131, 
art. 3.0 , letra "d"): c · 

e) os capitais cstransciroa e rcspceUTOt 
rc:tnvestimentos de lucros J::i existentes na 
Pais em 7.7 de setembro de 1962 {Lei n.o 
4.131, modificada pela Lei n.o 4.390 art. 
S.O, § J.O), ' 

§ _1. o Os rcaistros conteria os elementos 
necessários à caraCteriuç;io das OJ)ei'açi5es 
c individuação .das partes iatcrvenientes. 

!i 2.0 O rea•stro dos rcinvcstimcatoa a 
que se refere a letra "c"' scrt devido, ainda 
que se !rate de pessoas jurfdlcas com sede 
no BrasiL mas filiada a empresas estranaci
ras ou controlada por ma.iori• de ao;6cs 
pcrtcncc:ntes a pess"Oa:.s !isic:,s ou jurídicas 
com residência ou sede no cstran;dro (Lei 
n.o 4.131, art. 3.0 , paráa:ra.fo único). 

§ 3.0 As remessas para o exterior de
pendem do rea:istro d.a empresa na Supe· 
nntend.~ncia d;a Moeda e do CrEdite e de 
prov:~ do pa~~~:amento do impoato de renda 
que Cor <Jcvl<.lo ((.ei n.o 4.1JI. modUieada 
pclõ!. Lei' 11.0 4.)LXl, art. 9."', § J.O). 

An. 4.o o rc"-tStrc de e:apitaB scri na 
n~oc:d:t c:suanacna c:fctivamcnte in~~:ress:ada 
nc Pais e, nus casos de importao;lo finan
Ciada c de investimentos sob a forma de 
bens. na moeda do domicilio ou da sede 
do credor ou investidor, respcctinmente. 
ou, ainda, cm casos dlpcclais. na mccda 
de procedência dos bens, ou do financia~ 
mcnto, desde que obtida a pr!Yia anuenc:I& 
da Supetlntend!ncia 4a. Moeda c do Cr6o 
dito. 

ArL s.o o capital estranaeiro que Jn.. 
areSUr SOb a forma de bem 1crl rcaistra
do pelo preço corutante da fatura comer· 
cial, atendidu u fotmalidada. recutamen
tares . 

P::arfarafo único. O re;isuo scrf. pelo 
valor FOB se o investimento nic compre· 
cndcr at d.cspesu de transporte e sc;uro. 

A:t. 6.0 Efctuado o rcsistro, a Superin
tendtnc:ia da Moeda e do Crfdito fornece
ri 1 parte intcrc:ssa4a. o competente Certi• 
ficado. 

Art. 7.o As rcmcssu para o exterior se 
processado mediante aprcsentaçlo do rcs~ 
pcctivo certificado de rc;istrc emitido peta 
Supcrintendl:ncia da Mocda c do Cr~dito. 

1 t.a OS bancot que fizerem as opera
ções de clmbio rdattvu u tranafcr@nciu 
prcvlsw neste artiao dewarlo no cc.nlfl· 
cado as anot.aÇOel que forem dctermlnadu 
pela Supcrlntcnderu:ia da Moeda c: do Cú· 
dito. 

§ 2.o A Flscalizaçlo Banciria do Banca 
do Bruil S.A. verlfJc:ari a rc:autaridade 
das operações do que trata e11c artiJo, na 
forma que for estabelecida pela Super-ln· 
tcndl:ric:ia da Moeda e do Cr~dito. 

§ 1.0 Scrlo rt.Wadas pelo Com;clho da 
Supcrintcnd!ncia da Moeda e do Crédito 
oufr•s remcuas para o exterior, a qual· 
quer t[tt:llg ID sob qualquer fundamente. 

Art. 8.111' Considera-se reinYestirncntot os 
rendimentos auferidos por empresas esta~ 
bckcidu no Pa!s c: atribufdol a residentes 
e domiciliados no exterior, c que forem 
rcaplicadoa nu mesmu empresas de aue 
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procedem ou em outro setor b ~no1nia 
fl:lCIOnal (Lei n.o 4.1ll, moãfic~ pela 
Lei n.o 4.J9Q, 3rt. 1:0). 

Art. 9. 0 O rea;istro cW ifrveslimcnto 
estran:eiro seri requerido ~'Cftl'O de trinta 
dias da data de seu inirena. no Pats c 
independente do pa;:~ment. de qualquer 
taxa ou emolumento. No mesmo prazo, a 
partir da data da aprovaç5o do respectivo 
rc~istro contábil. pelo órp competente 
da empresa, proceder-se-i ZB fciistro dos 
reinvestimento• de lucros :(1.â n.0 4.131, 
art. 5.0). 

Art. _tO. O recistco dos rórn"eitimcnto• 
sc:ri dctuado simul:aneamcll'k em moeda 
nacional c na moeda do Pa'b para o qual 
poderiam ter siGo remetidos a rendimentos 
(Lei n.o 4.131, modificada p:la Lei n.0 

4.390. art. 4.0). 
§ l. 0 A convcr~o. par11. Ci• do dispos

to neste an.iao. será feita à a:u .:::ambial 
média vcrific:.d:a entre a ii-. da apura
çio dos lucros. em balanço CDIJI se trate 
de pessoa juddica, e a iia cfd.ivaçao do 
reinvestimento (Lei n . .o .-.131,.. modiflcada 
peb. Lei t".o -'.390, .art. 4 . .o). 

§ :2.0 A tua c&mblal médill tert apun ... 
da com b&ac nu c.ota.çôel. 110 pcrioc10 
considerado, no mercado de cJmbio pelo 
qual 01 lucros reinvestidos ,oderl&J:D tu 
sido tran:~Ceridoa para o eldl:rlor. 

Art. li. Ao capital eatrai'JJIEiro aplicado 
em. ativiciades Produtoras de bens c senl
ços de consumo suntuãrio, ddirudu em do
ere to do Poder Executivo mtlfiantc audifn.. 
da. do Conselho Nacional &:: Economia ~ 
limitada a remessa de luaos pra o exterior 
anualmente, a B%- (oito poT cento) do ca
pital resiStr:ado na Supet'tftetld~ncia da 
Moeda c do Crédito {Lei a!& o4.390, art.. 
2.0). 

§ 1.0 OS lucros que cxcedlzcm o limite 
estabelecido neste aniao. se .:cmetidos para: 
o exterior. serio çansidcn.aDS retorno de 
c:;a.;.ita\ e deduzido• do rc:;istto corrcapon- · 
dente. para eCc:ito de rem~ luturas, sen
da facultado, porém, seu ftU'IVcatimcnto 
nu próprias cmprou, qua.MIG produtoru 
de ben& e scrvi,os, ou cm Jtqiõca e Rto-o 
res de at\Yidadea considerad• de interesse 
para a economia nacional, iftc11cados cm 
decreto do Poder Execut"i'ro, ouvido o 
Conselho Nacional de Ecoaumia (Loi n. o 
oi.390, art. :z.c. § t.CI), 

§. 2.0 Nas hipóU:scs previstas no art. 21 
cia Lei n,0 4.131, de 3 de sc~ro de 1962. 
a remc::s'a de tucrna dos ~ a que se 
refere este artiso scrl li.-itada at6 o 
miximo de 5% (cinco por «nto) ao auo 
sobre o montante dos re;i:1110s cfctuadoa 
na rorma do art, 3.o (Lei &o 4,390, art. 
2.0, § 1.0), 

Art. 12. O montante dos lucros c diVI· 
4end.os Uquidos detivamcmr: remetida. a 
pcS$0&1 fisic:u ou jurfdicas. zesidentes, do
'tlici\i.adas ou com sede no exterior. llca 
sujeito a um imposto suplementar de renda 
sempre que a média das rC.c$SU cm um 
tritnio, a partir do ano 4c 1963, c:tt.cdcr 
a 12% (doze por cento) soble o capital c 
rcivestimentos recistra:dos ' n.0 4.131. 
modificada pela Lei n..o. 43). 

An. 13. O Conselho et!dl:n-
c:ia da Mocd.a e do inari 
quais os comprovantes e::daidos 
para. a Conc:essio .t':o reai:suo dos caplta_, 
csttan;ciros c rcs;,:Jec:tlvos reinvestimentos, 
inclusive dos ii e~istcntes co Pais (Lei 
n.o 4.131. modificada peta Lei n.o 4..i90. 
art. s.o. § 2,0). _ _ _ _ 

Art. 1-'. As pessoas fiSTC:tS -õu -;urfdicas 
4uc 11escjarcm fazer tral'llfcrencia para 

o exterior a titulo de lüer.os, dividendoS, 
juros, :.t.mortiza,ócs, "roya1tie"'", assistl!fto. 
cia t~cnlca, cientifica, admi!listrativa c -se. 
mclhantcs, dcvc:rlo submeter il Superintcn
dencia da Moeda c do Cr6dito os contra
tos c documentos que forca considerados 
ncccssirios para justificar a rcme:na (Lei 
n.0 4.131. modificada pela Lei n,o o4.l90, 
art. 9.0). 

Art. ts. As remesSas de juras do ez:n.. 
Qtéoltimos. cr~ilo& e fr.natlcia.mmtot serlo 
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~.:>u~u.lcr:.d;o1 ~.:>1110 oun<JUIIIol~tio do ~~1111111 
n.o p ... ne "1'-'C c~~cdi!"!CIM n:. t~~a de juros 
~-,m~tont1::~ d<.~ ~ontr .. t<J rcspccu~o e de seu 
rc~pcctivo !C:IIJStro <.:J.bendo à Superinten
úellCt.l Ll.t ~1t.>ed.l c do Cré:d:to tm;Juanar 
e rc..:us_.r a pUle d.a t:h:a q,.c: e.\~edet i 
t .. \..1 ..,.,10->r~nte no mercado financeiro de 
undc procede o çmprCstlmo. crédito ou fi. 
r .... r:.:"l.ltncnto,. n.t. dat.l. de sua rea.lilaçã.o, 

·p .. ra opcraçõC:s <.lo mesmo tipo c c:õn4i· 
o;Jc~ tLc:i n,<J 4.l31. art. s.oJ. 

Art 16. o~ ;Jedidos de reaistro d.o con
troLtO, para efeito de traMfertnc:ias hnan
~c,ras p .. ra o p;~gamc:nto de "royaltíc:s" 
o.Jcv,J.J pelo u~o de patentes, mar.:as de 
lnll.u~tna c de 'um~n::to ou outros titulas 
J..o. Jncsma <::~pC:.:tc, scrio tnstr.u!dos çam 
~.erudão p!Obatona da c.\lstênc1a c vistn· 
C1a. no Bra~1l, do~ n:~pe..:u~os privilfaios 
.:on~c:d1dos pelo D.:panamcnto Nacional de 
Pr,'>pricdólde lndllitnJ.I. bem como de du· 
tumcnto hâb•l prob<atório de que eles não 
CJ.ducaram no Pais de: oriacm (Lei n.o 
4 DI. m,udtfic:aci.l. pela Lei n.o '.390, art. 
11 ), 

Art. 17. O regtstro dos contratos que 
.:~n·olvam trans!erCncta.s a título de "royal. 
t1c:,, "', ou Uc: a~sistC:nc!:l técnica, cicnlffic:a. 
arJmi!'IIStr::ttlva ou sc::nclhan·tc, scr:i feitO 
11,, moedJ. J<1 Pais de domicilio ou sede 
Uv:. l:>cnc!J~Iârt<>S das remessa:\. • 

l'llr:lgr:.r.!o> Unico. Em casos especiais, 
lcm1o cm \(~ta o interesse: nacional, a Su
pc:nnten<J<!;n~lol. da Moc\Ja c do Cr~di,to 
l'vdcri a.ute>ru.a.r r~mcna~ ~m moeda diS· 
nm.a. d.t prC'v,~ta nn:. r.:~pec:uvos res1stro1. 

Art. 18. A~ somas da.~ qu:t.ntias Jevid.as 
a titulo de "royatucs" pela cxploraç.lo ele 
pa:entes Llc: tnvcnçio ou pelo uso de mar
c.o.~ de •nLiu~tna e de .:om~rdo, e por 
as~ISto!nct:t téc~ica, cientifica, administratl
~.l. ou semelhante, poderio ser deduz:idas 
nas dc:clllraçôcs de renda, para efeito da 
determma.çio do rendimento sujeito a tri
butaçio. :.até o limite mbimo de S% (cinco 
pur cento) da receita bruta do produto ra
bn..:ado ou vcr:~dtdo {Lei n.o 4.13l, art. 1'2). 

~ 1,0 Os .:ocfic:ientcs por iipos e ramos 
d.: produçlo ou ativtdadcs reunidas em 
"rupos, :.cgul"ldo o erau de essenc:ialidadc, 
:.crio e~t:.bcle.:•Uv~ c rcv1stos pc:riod•ca.men· 
te. mediante: ato \J<J Mintstro da Fazenda 
(lct n. 0 4.131, art. 12, § 1.0 ). 

§ 2. o As remessas que ultrapassarem a 
litnitl.çio prevista ncst.c artiso serio con· 
sideradas como lucro (Lei n.o C.tH, art. 
'lJ,t...,, 

An. 19. A SupcrintendCnda da Moeda 
c do Crfdito podcri. quando considerar 
necc:ssirio. verliic:ar a efetividadc da assi,.. 
,t!nci.a técnica, administrativa ou semelhan
te, presud.a a empresa estabelcc:lda no 
Brasil, ou exi&Lr a· comprovaçto c.a efeti• 
vida4o da ut.ilizaçlo das patentes c dos re-
aisuos referentes a "royalllca", desdo que, 
cm ambos os casos, haja remessa de diYi· 
sas para o exterior (Lei n.o 4.131, modi
ficada pela Lei n;o 4.390. aru, 10 111 11). 

Art. 20. Nlo. serio permitidas remcssu 
para paaamento d.e "royaltlcs'' pelo wo 4c 
patentes de tnvcnçlo e de marcas de lad6s~ 
tria ou de comtrcio entre filial. ou subi!· 
di.tria de empresa estabelecida no Brull 111 
sua matriz com sede no exterior, ou quan. 
do a maioria do capital da c:mpret;a no 
Brasil pertcn'a aos titulares do rcceblmcn· 
to dos "royattics" no estranaciro (Ld 
n.o 4.131, ardao 14).• 

Pariarafo ünico. Para os efeitos deste 
Decreto, considera-se subsidl:iria de eou.• 
presa esuanscira a pessoa jurídica, ettabo::· 
tecida no País, de cujo capital com dlreito 
a voto pelo menos SO (c:inqüenta por ccn· 
to) pertença, dirctamcnte ou indlretameft
te, .a empresa com sede no exterior. 

Art. 21. As pessoas flsicas c juddlcu. 
domiciliadas ou com .sede no Brull. ficam 
obn;:;,da. a declarar i Superintcndlncla 
de Moeda e do Cr~dito, na forma que for 
estabelecida pelo respectivo Conselho 01 
bens c valores q,ue ponu!.rcm no exterior, 
inclusive fjcpósitos banctrios, c:xeetuados 
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no caso de cstranseiros, os que possulam 
ao cntrn no Br;a.sil (lei n.o o4,1JI, art. 17). 

Art. 22. As pessoas !istcas ou Jutfdlcu, 
domtctl!adas ou com sede no Btasil de-
vcrio, ainda, comunicar à Supcrmtcndencia 
da Mocd.a c do Cr6dit.o as aquiJiç6ea do 
novos bens e valores no exterior, lndlcaudo 
os rec:unos para tal fim usados (Lei n.o 
•.131, art. 19). 

Par:tara!o únU:::o. As c:omunica!;6cs de 
que trata este anl;o dcvcrk> ser !eitat no 
pr:uo de 12 meses d;a. d..IHa da aquislçl.o. 

Art. 23. Anualmente, at~ o dia 31 de 
janeiro, as pessoas f!sicu ou Iur!dicu, do· 
mic:iliad.n ou com sede no Brasil, comual· 
earão à SupcdntendC!"lc:ia da Moeda c do 
Crédito o montante dos seus depósitos ban
cános no exterior, a 31 de dezembro do 
;a.no anterior, com justificaçio n:u variaç.Xs 
neles oc:urr:das (Lc:t n. 0 4.131, utlso t9. 
parágrafo llmco), 

Art. 24. As pessoas fisicas que atf JO 
de abril de 196S pedirem rctif!caçi.o du 
respectivas declarações de bens, rclativu 
aos uerc:ícioa de 1963 e 19M, para efeito 
d.c incluslo d.e valores, bcna c depóailOI, 
manudos no estu.nseiro e anteriormente 
omitidos, hc01m dispcnsadoa de: qualquer 
penalidade (Lei n.o 4.506, an. 81). 

Art. 25. As operações c:ambiail serlo 
cfctuadas atra.vb de estabelecimentos bao
cirios autonzados a operar cm clmbio. 
com a intuvcnção de c:orrctor oficial quan-
4o exisldo cm Lei ou Rezuj.amento, respoU
dendo ~bos pela idcntidsde do c:licnte,. 
assim c:oom pela .::orreta classilieaçlo <1aS 
informações por este pratadat. s~do 
normu fixadu pela Superintead!nda d.& 
Moeda c do Cri:dlto (Lei -'.131, art.. 23). 

I 1.111 O formultrlo, se,undo tit.odelo 
aprovado pola Su.porintendflncl.a da Moeda 
e do Cr4dlto e utt.Uzado cm cada operaçlo, 
aeri asslnado pelo c:Uente: e 'rllado pelo 
estabelecimento banc:irio corretor quo neta 
Intervir, c ddc e<>nsU.d obrlptodamcnte 
o tcs.to do art. 13 do Lei n.o C.l3l, de 3 
de setembro de 1962.. 

f :2.111 03 Iançameata. coattbeiJ du cm· 
presas compradoru ou vendedoras de ci.Dl
bio devem corraponder exatamcnte aos 
dados constantes do fonn.ulirlo a que se 
retere. o pari~tafo anterior. · 

Art. '26. AI opcraçi5el que nlo se en
quadrarem claramente nos itens espcclfl-o 
ÇOJ do C6d.lao de Cl:usifl~çlo adotado 
pela Supcrlntcndencia da Moeda e do Crt
dlto ou sejam cluslflcivcls em rubricar 
residuais, camo "Out:I:OI" e "DiYcnoa", 
16 poderio 1er realizadu através do Banco 
do Brasil S.A. (Lei n.a C.t31, ut. 1.3. f l.c), 

Art. 17. 01 ettabelec:imcntoa bancirkJa 
cncaminharlo l. Superintend!acia da MQe.. 
da c do CrUito (Fllc:allzaçlo e Re&htro di! 
C&pltall E•uanJ*itoa), dentro dos pruot 
C$tipuladoa, uma via do formultrio rcfcrCD
t• b opcraçl5el prcviJtu na letra "b'• do 
art. 3,0 , cm que o Banco fart dcclaraçlo, 
assinada por quem de direito, de ter sido 
a operaçio liquidada e feita a respcctln 
uanafc:rencia, com a lndb::açlo da datL 

Pari&r&fo ón!co. 01 atabeleclmtntot 
banciriot encamlaharlo tambáa u notu 
du remuu.a eas crualto1 que &fotgarcm. 
para o exu.rlor. 

Art. 21. Em qualquer circucstlncia e 
qualquer que tela o rcsime cambial •Isca
te, nlo J~odcrlo ser c:oncedldu b remc:ssu 
finall;cciru. dec:onentea de rcalstroa [citot 
na Superintcn4l!ncia da Moeda e do Cr6dl
to, çandlç6es mais fa"Y<IÚveis do que u 
que se aplicarem b remcau para pqa. 
mento de importaç6el, da cateaoda p;ral, 
do que trata a Ld .tt.O 3.2A4, de 14 1M. 
a.aosto de 195''7 {Lei n.o o4.1:U, artJ.to 34). 

Art. 19. o Conaelho da Superlntendea
cla da Moeda c do Crtdito podcri deter· 
minar que .. operaç6a cambiais :referca. 
tes a movimeatot. de capital st:illm croma. 
du, no todo ou em parte,. em mercadc. 
flnancairo de dm.blo. acparado do m.erçado 
da ClJ:portaçlo a lmportaçlio, sempra quo a 
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l!tu&ç;lo cambial aulm o r~eomc:nd.ar (Lei 
4.131, art. 4."1). 

Art. JO. C9-m_p~_ç aot estabelecimento& 
band.rios autorizado• a operar em clmblo 
trarumitlr l SuperlrltcrH~!ncia da M-:.eda a 
do Crldito, diariamente, lnformaçr.1.~ aobra 
o monuntc de compra e venda de cdmblo, 
com a e&pcciflaçlo de suu f!nalld11.det, 
secundo a cla.ui!icaç;lo estabelecida (Lel 
n.o 4.131, art. :14), 

A.rt. 31. Sempre quo ac torou &eetnl&
lh'•cl ccooom!Dr a utU!zaçlo de rucrtu 
do c.lmblo, fica o Cot~.~clbo da Suporintc:o
d!ncl.a da Moeda • do Cr4dlto cnedian&a 
lnsuuçlo, autoriZado a cxlalr um. enc:arso 
financeiro de car,tcr attlta.mcntc moaotA
rlo, que recalr' JObrc u uansfcrtnclu n~ 
nancclra, atE o mbl.mo de 10% (dez por 
çcnto) 1obrc o valor doi produtos 1mpor
tadCII c alli 50t.l' (clnqücnta por cento) so
bre o valor do qualquer tramfcriEll::l& n
na.nccira, inclusive para u dcspcsu com 
vi:a;:ena Internacionais (Lei n.o 4.131, art. 
29). 

Art. 32. M importlndu :arrecadada! 
por meio de enc:arao financeiro, previsto 
no artiao &Dter!or, c:onstituiiio reserva mo-
nctirla cm cnu:ciro!, m:u:atlda na Supcrin
tendCnc:ia da Moeda c do Credito, cm cai
xa própria, c scri utilizada, qu&Ddo lul· 
3ado oportuno, cxclwlvamente r~a compra 
de ouro c de dlvllu para reforço du rc
sarvaJ a disponibilidades cambiais (Lei 
n."" .\.131, art. 30). 

Art. 33. O Tesouro Nacional e u ea-
t!dadcs oficiais de c:r6dlto páblico da Unllo 
c dos :Eitados lnc:luslve sociedades de eco-
comia mista, por eles. c:ocuoladu, tomcnte 
mediante autorizaçlo cm decreto do Podu 
Executivo poderio prant:lr cmprEsllmcH 
obtidos, no exterior, por cmprcsa:11 cuja 
maioria do capital social, com dlr~lto a 
voto, pert.CI!ç:&. a pcssou ffslcu ou Jurídicas 
rc:~identel, domiciliadas ou com seda no 
exterior (Lei n.o 4.131, ut. 37). · 

Art. 34. M cmprcsu cuja maioria da 
capjtaJ. soclal, com direito a voto, pertença 
a peuoas !ltlc&l ou jutldicu, relidcntet, 
domlcUiad.u ou com aed• 110 cxtotlol', e 
u filiais de; cmpre~u auanaeiru nlo te
rio. at6 o Inicio comprovado do IUU ope
rações ou ativldades, acc:s10 ao cr&llto du 
entidades c cstabclec:imcntos mencionados 
no aniso anterior (Lei n.o 4.131, art. 38). 

Parfsrafo ú.nlco. Excctuam-1e du dUo
posições contidas neue: artiJo os proJctot 
co:aidcrados ele alto l.:l.tcteue para a 
economia nacional, mediante antttrizaç&o 
especial do Poder ExccuUvo (Ld n.0 4.131. 
ut. 38). 

Art. JS. As entidade~ e estabelecimentos 
de cr!dlto menciooadol no artft:o 33 IÓ po-o 
derlo conceder emprbtlmos, c:r~..Utot ou fi
nanclamcntol para novu ltlven6es a aeram. 
rcallzadu no atlvo fixo da cmproaa cuJa 
maioria d.o capital 1oclal, com direito & 
voto, pcrtenGa a pcuou ftdcu ou Jurldl· 
cu rcsldcntu, domicllladu ou com sedo 
no cxtcricrr, quiiDdo tais cmpreau c:r.crcc
rcm atJvld.adcs ccoa6mlcu cuenciall; e 
seus cmprccndimentOI''!c locaUt:arem cm 
rcaiões eeonômicu de: alto intercsao nacio
nal, assim deflnidoa.,-t-crwmcrados cm de
creto do Poder Executivo. mediante au-
di!ncia do Conselho Nacional de Econo
mia {Lei n.o 4.131, ar1:. 39). 

f t.o TamWm a apUcaçl.o de r~ 
provaaWrt• ck fUDdoa p6bl.lcoa dei iDTmd
m.mo. cri&dol PCit' lei. obedecrarl ao .. 
po$lO neste arti;o (Lei n.0 4.1JI, art. 39, 
parâara!o Umco). 

§ 2.o As entidades c estabelecimentos 
de cr.:dito m.encionadus no :ut. ]) pode
r-io rccmprcsrar às empresas rc:Cerid:u. neste 
artig.o os recursos provenientes de cmprC:s
tzmus, crcchtos c fm:u~o;iamcntos postos l 
sua <:hsposio;ão por g.ovcrnos cstranii:Ciros 
por suas a~:Cnci:u ou por cntida!Scs intcr
na..:ion::us; caso h;.&J:I. rzsco de cãmbio po
derão os .:on,;edentes do cr~dzto cxi&ir que 
o mesmo .s.:ia ou.surnzdo pelo concedente 
nu exto.:nur uu pcl..l empresa beneficiária 
d:a. operao;:io íini!.l. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. J6. As ~u~•cd.adc~ de crédito, ri
nan.:zounçnfo c LU"I<c~tuncnto ~umentc pode· 
c.iu colu<.:.U nu mcr..:ad.u ua.:iomd de ..:a· 
pu.u~. :.~.ç(•<::> -c litult>:> cmttidos pelas cm
pro:~.l:> <,;<lntr,•l.u.I.L~ t•<>r c.zpatal estrang.o:aro 
uu ~uburo.hn .. u .. ) " <:LIII•rc~o~s (:<Jm ~cdc no 
c~lro~n~c-tro, 41.1C' tzvo:n:m .~~~c"urado o di
reitO IJc voto lLt:t n." 4.131. :.art. 40). 

An. 37. As znfra~õc11. ao d1sposto n:.t Lei 
n." 4.lJl. rc:.s:.~!vad;.s as pcnatrdades espccl
fi..:a5 con:>ta.ntc:s de ~cu texto, ficam sujei· 
t.1~ .;, r:zultõ!. que varlario de 20 (vinte} a 
SO l~mqucnta) vc.oocs o m:uor valor de re· 
fctêm:za vzgorantc no Pais (Lca n.o 4.ll1, 
art. jiJ.I. 

Art. JS. As mult:rs impostas na Lct n.<• 
4.13 1, cxcctuadus o~ c a~ o~ do art. 45. scrii'L 
õLJ>Io..:.u.J:... pelo 0Lrdor t>:ec:ullvo. ~" Su· 
pcnutcniJCncia da Mucda. c do CreditO ca
bo:nda rc.:Uf)<.J~ a Cun~<::lho d..l mesma. cnm 
efeito suspensivo. Os re~urso5 scrãu Inter
postos no pra..~:o de 60 (sessenta) dias, con· 
to~dos do r~ccbimento da rcspecttva no
tificaçiu o qual puller1 ~cr prorro;ado pc!o 
Dirctor Executivo. 

§ 1.o As mult;~~ aplica~:u scrio rccol~í· 
t,l.1s uu:Ui .. ntc iULa upc,J,d:\ pela Supcnn
ttndênda ,Ja Muel!.a c dQ Crédito. às rc
r'lrtiçõcs arrccaJ..u.lora~ Uo Mini~têtio da 
Lucnda 11<.> m.:sm(l Jll~<J a que se rcfcr.: 
c~tc arti"o. 

§ 2. o N ,~. hipótc:~e de nio ser provido o 
rc:surso seri c:r;pcll1Ua nova notificaç.io com 
o prazo de JU U1.-s utc-1$ para o s,:~a;am.,nto 

devido. 
§ J.o ~~r.utado~ os pruos a que se re· 

fere este .arn~tu ser;,. promovida a c-obrançõl. 
juliu::ial do dêb1t0. 

§ 4,0 t; vedada qualquer p:articipaçlo 
no prin..:1p.1l c ,~.,·c~)Ort<J~ da; multa que 
scrã recolhida itzt<:lr:.t.lmenlC ôi.O Tesouro 
NacLonal. 

Art. 39. Sc.rão considerados produto do 
enrsqueci•ncuto ili.;ito c, como tal, objcto de 
processo criminal para que sc::jarn restitui
dos ou compcn~atJus com 05 existentes no 
Hrasli, os bens c \·aiorcs, inclusi_vc depósi
tos bancários, c:tbtentcs no extcnor perten
centes a pessoas !isicas ou. juridi~ domi.
c:sliadu ou com sede no País c nio de
clarados 1 Superintendê:ncia da Moeda c 
do Crédito (Lei o.0 4.131, art. 18). . 

Par,;rafo único. Os bens e nlof\111 
existentes no Brasil poderio ser ICqileatra
dos peLa Fazenda PUblica na me4ida cm. 
que 5cj:am suficientes para que se ratitu&m: 
ou se compensem com os existea• eo 
Clttcrior (Lei n.0 4.131. art. 18). 

Art. 40. Ficam suieitot a multa da at• 
o máximo conr:~pondcntc a 30 {UiDta) YC• 
-zes o maior valor de rctertncia Tipate 
no Pai• triplicado cm cuo de rcinc:idencia 
os estabclccjmcntol bancirios qua dciu
rem de cumprir o dispos.o ao art. 30 (Lei 
n.o 4.131. a.rt. 2S). 
Par~a!o único. A multa scri bnpo~ta 

'pela Superi.ntcnd!nda da Moeda c do Cré
dito c:abcndo recurso de seu ato sem efeito 
suspensivo p:.ra o Conselho da Superinten
d!nci:a da Moeda c do Cr<!dito, dentro do 
prazo de IS (quinze) dias da data da 
iutimaçio (Lei n.o -4.131, modificada pda 
Lei n.o 4.190, .art. lS, patõlitafo único). 

Art. 41. Constitui infraç.lo imputi•cl ao 
estabelecimento bancirio, ao corretor c :1.1). 

cliente puntvcl com mulla cqui)'alc:nte. ao 
triplo do valor da opcraçio p:ar.a c:ada um 
dos inrratores a declaraçlo de falsa iden
tidade no rormu1rio a que se refere o 
§ t.o do art. 25 (Lei n.o •.131, art. 2l, 
§ l.O). 

Art. -42. Constitui infnçlo de responu• 
billdade exclusiva do cliente, punlvel com 
znulta equivalente a 100% (cem por cento) 
do v:.tlor doa operaçio, a dcclaraçlo de 
informaçOcs f;alu.s do formulõlrio a que llS 
refere o § 1.0 do art. 2S (Lei n.o -4.131, 
art. 23, § 3."). 

A.rt. 4J. Constitui. tnfraçio imputivel ao 
estabelecimento bancirio c ao corretor que 
intervierem na C'lpcraçlo punivcl com mul
ti\ 11e 5% (cin..:o por cento) a 100~ (cem 
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por cento) do valor da opcraçio, para ca
da um útlS infratores, a classificaçlio incor
rc:ta, dcmro Uas norm:u fi:t:.t.<.las pelo Con
selho <.la Supenntcndtnci.a da Moeda C da 
Crédito das informações prestadas pelo 
cliente no forznul:irio a que se refere o 
§ t.o do art. 25 <Lc• n.0 -4.131, art. 23, 

§ Á:;/: 44. Em caso de rcincid!ncia nu 
intrações. c.aractcri.tad:u nos aniso• 41 e 
43 o Oirctor Exco::ulivo da SupcriftteDdi!:n
ci2 da Moeda c do Crédito podcri. deter
minar a instauração do competente proces
so par" com o re!ercndo do Comclho da
quele 6raão. pr<.:>por ao Minbtro da Fazcn
Ga a cHsação da autonzaç.lo para operar 
em câmbio ao ~tabeleclmento ba.Dcirlo 
rcspons:ivel c à autoridade competente, 
ic.têntrca medida cm rdaçllio ao corretor 
(lei n.o 4.1ll. art. 23, i 5.0). 

Art. 45. A pritica de fraude aduaneira 
ou cambial q~c re~ulte de sub ou superfa
wramenlO na CllPOrta.çio ou na importaçJo 
de bens c mercadorias, uma vez apurada 
cm procc:sso administrativo re[IUlar. no qual 
será auccurada plena defesa ao aCUiado 
lmporw' a apticaçla doi reapoas.lvefs. 
pelo CoDJdho da Supcdotcadenc:ia da Moe
da e do Cr6dlto do multa. de 10 (dcz) 'l'fl• 
us o valor du quantiu 1ub ou super
faturadu ou da penalidade de prolblçlo 
de exportar ou importar, por prazo de 1 
(um) a 5 (cinco) 1.1101 (Lei 4.131, art. 
U). 

Art. 46. O Ministt!rio du llclaç:6es Ex
teriores e a Supcriatcndencia da Moeda e 
do CrUito rcalixatlo, cm conjumo, e~tudos 
e sestõca: que habilitem o Governo Federal 
a cclcbrat acordos de c:ooperaçlo admi
nistrativa com P&iSCI cstranscirot vl.taado 
ao intcrc:lmblo de lnfonnaç:6es tfi: latcrea
se riscai e cambial, relacianadot com re
mcssu de dividendos, papmeataa devidos 
por ''royalties", usistf:ncla ttcnica,. cientl
fica, adminlltrativa. ou semelhante, pre;o 
de bens importados, alupcrca de fllmca ct
nematoarl.ltcol, miquirlu. bem como quais
quer outros dementes que sirvam de b~ 
à incidtncia de Uibutoc (Lc:i n.o 4.131, 
art. 16). 

Art. -47. O Consdbo de Polltlça Adua. 
ncira di!pod da faculdade de reduzir ou 
de awnent:ar att! 30" (trinta por cento) as 
aUquow do imposto que rea.iam. :~obre: 
mtqulnas c equipamento~, atendendo b 
pcc:u!larldadca du resi6es a que n dctti• 
nun, i COllCCfltraçio irlduttriaJ. CID que Te
nham a ser cm.prepclOI e ao arau da utlll
z.açlo du mtquift.U e equipameatos atrtes 
de cfetivar-ac a lmpottaçlo (Lt:l D.o 4.13!, 
art. 49). 

Par:iardu únko. Quantia as m'quitlu 
e cquip&mcntO& ferem transferidos d:a re
aiJo a que iDicialmentc se dcstinanm, deo 
verlo os rcapond.vcb papr ao !llco & 
quantia correspondente l redaçlo do illftoo 
posto de que du aozaram quando de aua 
importaçlo, semp.re quc Temovldas para 
zonas cm que a reduçlo nlo leria con
cedida (Lel n,o 4.131, art. -49, parQrafo 
único). 

Art. 41. Em cuos de reai:~uoa requeri
das c ainda nlo canccdldoc nem dencp. 
dos. a Supcrintcndencia da Moeda c do 
Crtdito podcri autorizar, até 29 de qosto 
de 1965. remeuas para o c:.:terJor a titulo 
de lucr01, divldc:ndoc. Juros, amortizaç6a, 
"royaltics", aufstlncla tlicnlca,. cientffic:a. 
administrativa ou :~cmclhante, mediante 
"termo de responubllldadt~" firmado pela 
direçJo das empresas lntereasadu (Lei. 
n,o .(.131, modificada pela Lei n.o 4.390. 
art. 9.o, I 2.0). 

!J 1.0 Na bipótcse de as remessas nlo 
se enquadra~ dcnuo do valor do cerfi. 
ficado de rc;iltro que posteriormente ve
nha a ~ expedido, a Superintcndl:ncla. da 
Moeda c do Cr<!dito proccdcr.l, conforme 
o caso, 1 compcnuçio do excedente quaD-
do da conc:eulo do. ra:pectiYe» rcailtto&. 
ou exiairt doi: respon~bcll a rat.itulclo 
du divius uansferidu cru e:r.ceuo. 
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§ l.0 O Co111elho da' Supcrinhladlnc::l& 
da Moeda c do Cr6:Utct uf&lti dOI lnt .. 
ressadoa a c::omprova;lo que julaar n.ca
siria par• autorLt.açlo clu tnnsfer!nclu 
(Lei a.o 4.131, modificada pda Lei n.o 
4.390. &rt. 9.0 ). 

f J.o A rcalizaçlo de tcalCSIU para o 
uterior, prevista neste atti&O, dcpendc:r6 
de prova de quitaçlo do imposto de ren· 
da (Lei n.o 4.131, modificada peta. Lei n.o 
4.390, art. 9.o, § t,o), 

5 -4... Anualmente, c antes de expirado 
o prlõ.Zo nu.do ccstc artiao, a Superintca• 
d!ncia da Moeda c do Cr6dito encaminha· 
ri ao Ministro da Fazenda cxposiçlo IC)o 
bre a necessidade ou nla de vir a ser 
prorroaad.a a via~nc:ia dessa COikelsi.o (Lei 
n.o 4.131, modificada pela Lcl n.o 4,390, 
art. 9.o, ! 1.0). · 

Art. 49. Sempre que ocorrer aravc de
scquiUbrio ao balanço de pap.mentos ou 
houver s~ria.s razl5cs para prever a I~ 
n!ocia de tal situaçio, podcr.t o Conselho 
da Supcriatend!ncia da Moeda e do Cd
dito impor restrl;aet, por przzo limitado, 
l importaçlo e às remeuu de rendimentos. 
dos capitais estranceiros, e para este fim 
outor,u ao Banco do Brasil monopólio 
total ou parcial du oper~ de elm.bio 
(Lei a.o -4.131, art. 28). 

1 J.o No caso prnil\o DCitc: aniso, fi· 
cam vedadas as rcmesau a titulo de re
t<-mo de capital c limitada a remessa da 
SCUI lucro• a~ 10% (dez por cento) ao 
ano ou att o miximo de '" (ci.Deo por 
cento) para oa investimento~. a que se re
fere o arL 11, cak:ulad.a., cm ambas u hl· 
pótescs, sobre o valor de iaftstimentoa a 
reinvestimentos rcaiatrados aa Superlntcn+ 
dC.ncia da Moeda c do Cr6dito {Lei ~:~.0 

4.lll, modificada pela Le.i n.0 4.390, c art. 
28, § l.o, c Lei n.o 4.390, art. 2.0• f 1.0). 

§ 2.0 Os rendimentos q-.1e e:~~:ccdcrem' a· 
percentaa:em rt:J:ada pelo Conlelho da Su· 
perintend,encia da Moeda e do Crtdlto de. 
verlo ·ter eomunlcad01 a eaa Superiatett-
d!ncia. a qual, na hipótese de se proloa· 
;ar por mail de um e:.;crclclo a rcstdçlo 
a que se refere este artiao, poder! autorl· 
u.r a remcna, no e:~~:ercfclo •eaulnte, da 
quantia relatLvas ao excesso quando os lu
cros nclca auferidos nlo atiraJircm aquele 
limite (Lei n.o 4.390, art. 21. I 2.0). 

§ 3.0 Nos mesmos c:u01 deste artiso, 
poderi o Conselho da Superintendência da 
MCM:da c do Crédi.to limitar a remessa de 
quantias a titulo de papmeatol de "roy&l· 
ties" c assistencia técnle& admínisuatin 
ou semelhante, at~ o valor m'zimo eumu~ 
lativo anual de 5% (cinco por ccnto) da 
receita bruta da empresa (Lcl n.0 -4.131. 
:lrt. li. IIi 3.0\, . 

§ 4.o ·Aínda nos CUOI.-ckste attiao. fica 
o Conselho da Superi~ 4a Moeda 
c do Cr6dito auto~ a t.lur iDitrua 
._.-.. :~ llmttando as dc~pens .::ambiais com 
''Vaa"cns lntc:rmt.~I .. :Jn:I.LS" {Lei n."' 4.131, 
an. 21l, § 45'). 

! 5.<> Nio h.aver:l, porém. renri.r;õct pa• 
ra :u remes.sas de Ju.tOs c quau.s de amorti• 
:r.açio. const;&ntc:~ do contrato de cmprés• 
umo. d.evld.amcnte re&J,.Straclo {Lei n.• 4.131. 
art. 28. § s.u). 

An. 50. A Supc:rintend~ncia ela Moeda 
c d.o Cro;:c..Hco pu<Jcrt autori::;u-: 

al a eonver~io. cm investlmcnco, do 
pnn~ illõi.l de crnprC~t•mos re&tstr:ulos ou de 
qU:tl~l.jUer l,jU:J.ntloi.S. llldUSIVC juros, «:mis~ 
~~ vc1~ para o extc:r~or: 

bl o rc"a$UO t.<:~mo emprbtamo, a prazo 
c .. um Juros o~.provados pela Supc:rintcn· 
..Jên..:aa. <Ja. Moclla c elo Crédito. dos juros 
.Jc ctnpn::stam<.>s r.:~asu .1<Jos c d.c quaisquer 
outr.!S quanU.1:> rcnll~~~vds para o exterlor. 
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§ I '"' As .:unvcrsõcs de que lt.ata esta 
aru~r:-u pol.ler;io ser .:un..Jn;ionadu ;... realiza· 
..;ã.o l.lc upcra.;õcs simbolicas de cimbio. 

!i ~.o Fa.:a .1 Supcrintcnd!nclil. da Moeda • 
c !.lu Crédito. sem prc·~-.:::a do normal pro
~cssamento li:u c.l.:ma') soliciuções. auto
rual.la. a ;~.dota' mcdio.lo~.~ especiólis dos pc
c.lu.lus de convcr!oi<.> lie que trata este arciao. 

Art. 5L O Conselho da Supcrintendên. 
~1a lia Moclia c ..Jo Cré<.li_to poderá csu.be. 
lc-:er cont.IJ~ócs c~pe~1ais para trans{c:rên. 
4ÍoiS <iUe tenham como cOntrapartida a en. 
tr:l.Ü.:J. de novos recursos. de valor pelo me
no:. :... cl:,c; C'-luivalcntc pau. ~apitai de airo 
ou compra de equipamentos prod.uzldos no 
Pais. 

Art . .52. Os relnvcstlmentos de lucros e 
a:. tr.1nsfcrO:nc,as ou ..:essõc:s de cap1tais, 
~rcllltos ou conlratos entre pessoas físicas 

. ou jurídiCaS domt..:ilí;tdas ou com .sede no 
c:o.tcn<.>r nio estio sujcttos a operações sim· 
boi u.:as de compra c venda de clmbio. 

P.a.rJ.zrafo único. Quando a cessS.o ou a 
tran~!erEnc1a se fizer a pessoas" físicas ou 
Juth.!i<.:;&s rc~ilic-ntcs, l.lomiciliadu ou com 
,euc 110 Pab. ~cri c~tu..:clatlo o r~c&.isuo. 

Art. 5:1>. E. uhriKat1'Hia nt~s balanços das 
t:ln~uo::..zs. m.:lu~o~ve ~0<.:1edadc:s anOnimas. s 
U.i~._mnmii<;ã<.> c.la par.:el:. U.o capital c dos 
..:ré<Jatos pertencente:. .a penu:.as !fs1cÜ Ota 
Jta1id1.:a1 rc~i<.lcntcs. Ü••mic1liadas ou com 
)edc uu extcr1~•r. u:a:a)tradu~ n11. Supc:nntcn. 
•li:ut.t.t do~. Mocc.la e do cu:111to CLei n.<l 
4 I H. art. :!.1). 

P<~.t:llõr•!<~ Umco. - h:ual di\cnminaçio se. 
i"á. !c1ta na cont.;r. lic ··Lucros c Perdas" pa. 
:.1 cv,,Jenciar a parcela de lucros, dividen.. 
l.los., juros e outros quai~uct provento:~. cre-
<Jita<Jos a pcu<.>as fisicu ou jurídic.:u resi
dentes. domiciliadas ou com sede no es~ 
tr.J.naeiro, cujos capitais estejam resistra.· 
<.W~ na SuperintcndO:ncia da Moeda c do 
Crêthto (Lei n.o 4.131. art. 22). 

Art. S4. Aos bancos estranaeiros, auto
rizados a fUIICion:\r no Uta,il, scrio apli· 
, adas u me, mas veda,.õcs ou restrições 
cquivalentca b que a leaUlaçio vlaorant. 
nas praçu cm que tiverem sedo IUU 
matrizes 1mp6o ao• banc01 brullciloa que 
nelas dclC:jem cttabetcccr (Lei 11.0 4.131, 

~ .. !~-.. 50). 

§ 1.o O ·conselho da Superiatcndtncia 
ela Moeda c do Cridito baixari u inltru
çõcs necessária para que o dispo.to no 
presente artiao seja cumprido em rdaçlo 
aos bancos cstranJECirol Ji cm funciona-
mento no Pais (Lei n.0 4.131, art. :50. p&ri
araro ünico). 

§ 2.o e vedado aos b•ncos estrartaelros, 
cujas matrizes tenham sede em praça em 
que a leaislaçio imponha rcstrlçóes ao fun. 
donamento de bancos brasileiros. adquirir 
mais de 30% (trinta por cento) das aç6cl, 
t.'Om dlreit" a voto de b;~~nços nacionais 
(Lei n.0 4.131. art. St). 1 

Att. SS. Os critérios fixados pua a i.rn." 
portaçio de miquina c equipamentos usa. 
dos sedo os mesmos tanto para 01 inYCS
tidores e empresas estranaeiru COII\O para 
os nacionais (Lei n.0 4.131, art. 47). 

Art. 56. A importaçio de mtquiaas e 
equipamentos usados, quando autorizada. 
aozari de rcaime cambial idl!nti~.:o ao viao
rantc para a importaçio de miquinu • 
equipamentos novos (Lei n.o 4.131, art. 41). 

Art. 57. A~ ~;oncu de depósito, no Pais. 
de pessoas físicas ou jurldicu resldentca, 
domiciliadas ou com sede no exterior. 
qualquer que seja a sua oriccm, slo de 11~ 
vrc movimentaçio, independentemente dll 
qualquer autorizaç.l.o, prévia ou posterior, 
quando os seus saldos provierem c:J:clu
SI_vamcnte de ordens cm moeda cstranselra 
Ou de vend:u de câmbio, poderio ser u. 
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uementc transferidas p;ua o c:xtcriÓr, :1. 
qua\qy,er tempo, in4epc:cdcntemcntc de 
qualquer autor1zaçJ.o. 

Art. 58. A Superintendência da Moeda 
e do Cr~dito, a seu exclusivo crítil!:rlo ou 
quando soJicitada, poderá remeter aos in
teressados diretos das operaç5es submeti· 
das a rc~~:astro cópia da conesponde.nc:la 
e notificações que expedir. 

Art. 59, A Superintendancla da Moeda 
e do Crédito pode ri aprovar, quando toli• 
citada e se julzar conveniente, remcsau 
par" pa;amcnto de projetas ou acrvtçoa 
tl!cnlcos especializados c para a aquislçlo 
de dl;:$(nhos e modelos industriais. 

Art. 60. Depende de aprovaçio pela 
Supcrintendl!ncia da Moeda c do Crtdito 
a aquisição, no exterlor, de empresas cujos 
ativos estejam preponderantemente no 
Brasil. 

Art. 61. Á trilnsCerl!ncia p:ara o c:~~:te· 
rior de heranças, premias, proventos e di~ 
reitos autorais recebidos ou auferidos no 
Pa.is e de património de pessoas que trans• 
firam resid!ncia para o exterior e outras 
remessa para atender a situações aemc
lhantcs dependem, cm cada caso, de aC~to

vaçAo da Su~rlntendl!nei& da Mooda • 
do CrUito. 

Art. 62.. hra 01 ereltos do dlapotto 
neste Decreto, a SuC~Crinte:Dd&lcla da Moe
da c do Crtdlto poderi, quando Jullu 
neecsdrio, apurar a veracidade das 4ccla· 
rações prestadu, atrav~ de fiscaliz.açlo, 
pede-ia • lenntamenta. proccdid. junto 
11 cmprcsu, ou soHcltar e c:~~:i&lr as.lnror
mações e compronç&s que jutpr nc
cessUiu. 

Art. 63. 0.. 6r;loJ da adrniaistraçlo 
pUblica, a aociedades de economia mista, 
as entidades de dlreito público ou de di· 
rcito privado que recebem favorea do Go
verno, e u ftmdaçkl, prestarlo, dentro 
do lmbit.o de sua competencia c com a 
moixima ur&fncia, u informaç6c:s ou a 
colaboraçlo que a Superlntendl!ncia da 
Moeda c do Clidito lhes soliciW para o 
fiel cumprimento deste Decreto. 

A.rt. 64. Jndependem de DO'IO pedido de 
reaisuo, a que alude o art.. 3.o, u sollcla 
taçõcs ji uscntadu l SuperintCJldl!ncia 
da Moeda c do Crtcüto aatCI da pubUca· 
çl.o deste Decreto. · 

Art. 6S. Os membtoJ; do Conselho da 
Superintend.l!ncia da Moeda e do Cr6dito 
ficam obti;ados a fazer declaraç&& de 
berq e 1·mdu próprial c de 1uu cspous 
e depc:ndentCI. at' 30 de abril de e.ada 
ano, devendo etcs documcnto:a ser cu .. 
minados e arquiTadoa no Tribunal de Coa· 
tu da Unilo, que com.u.aic:arl o fato ao 
Senado Federal (Lei n.o -4.131, art. 36). 

Par:filft{o órlico. O. serYidorea da Su
pcrintendencia da Moeda c do Cddito que 
tiverem respoasabillclade de cncariO& re• 
culamcn~areS nos trabalhos relativos ao 
recistro de capitail estnnceirOI ou. de sua 
fiK&liuçio. nos termos deste Decreto, fl~ 
cam iavalmcnte obri&ados la dedaraç6es 
de bens c rcndu previstas nCJte anip». 
(Lei n.o '.131, arr.. 36. parl.arafo único). 

. Art. 66. A Supuintendbcia da Moeda 
• do Crédito rari publicar no DLUUO 
OFICIAL da Unilo, pelo menoa semes-
tralmente relaçlo dOI rcliJUOI efetuadoa 
no perlodo_3nterior. 

Art. 67. 'thi casos amisaat ltrlo resolvi
doa pelo Coruclho da Superlntend&ncla da 
Moeda e do Crédito. 

Art. 61. O praeate Decreto cnltat.i em 
vlaor na data de 1ua publlcaçlo. revop.. 
da u díspo1iç6ea em contrúio, 
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"' ... --.,.j cm~r~ .... .;. :1. uu.:o 0.: •ncentlvcs fiscais e~~j~m L:;ent1S. au ve
nh.:ua .1. ser Ul:nt.::u:l.:~.>, d.\l p;<~o,"'l.lnen:o d<J lm~ de- Rend:r.. «Jntribulrio p:~.:a 
<J ~•!u ck P..LrL!cip:l.~.;:o. r• .. b:~.>e de C::..lculo:l como ~;e :~quek tributo fos.;e <ie'rld.o, 
~;bot.cl,~:d~ ....; :r.e~ctnW;:-~ru prcv1~US ncstt :utigo. 

li 4.- - .1.:> cntld:l.tic.> de !h:s n:lo lucn.tJ.vo.s, que tenh:un eml)lt'~r,~.dos assim 
c!~Wlo>~ ..-·:.1 !ce:L>I>I.!.'.i.o tr:J.b!l.lhi:lt.:l.. contnbulrio P:JX:L o ~ndo na tornt:L .a Jel. 

~ :..~ - A C!l.ix:~. EconOmlc:~. Fede-ral rc:10l'l'eci M C(UIDS. omts.socr:, de acotdo 
Nrn •>~ e:·:t.::\\.1~ fi:Odos JX"lo Cons<!'lho Monet.;i.rto Nae!oJ:laJ. 

.-\rt. 4.*- O Conselho Monetuú:l N:teloc:&l ~:i. altera:, ~te 50..,;, retnqUen
t.a. po~ cen:.or. p:~.ra. m..:L!..J ou par.~. menos. os per<:entu:d.J de «Jntrltlulçio de 
"""' •.n.t;.r. o J 2." do ..Lrt. 3 .... tendo em "JlSta .a. propon:lonalld.llde d.u c:ont1'1-
bulçõc.s. 

"-rt. s.• - .:\ c.b::l. Ecam'>tnk:J. Fl!<!er:a.l llm.ltlrá. em nome de czda em~
..io, ua .. , C.r,lo•rnct.:L di' P;r.rt!..:lp:u;:.O - Prorr:una de In~'l'~ Soe1:ü - movl
:.a-nt..H·I nll furma ®.., :ut.s. ao e 9." Uesta. Lei 

,\rt, ti.• • A c!.:Uv,.c~u dos dci'J0$1tas no Fundo carre3pandcn~ a o:ontrt
~~,~~ .~i.~~~~~ n1t,;~n,·a ti do :l4't.. 3.0 .scri proec.ua((:l. mcn.:;JJznentc a. partir de 

'Far;orr:.(o Ua..ico - A cont.rt.bul~~o de ~ulho se:-11. C":llculad& oom b~ no f:ttu· 
r:.:nen:•1 ..ie J:~o.nclro; a. .Je 3!;0-Sto, com b:ue no tatur:J.mento dll fevereiro; e a.sslm 
~ .. ~~:~.:or·._m.,r.: .. •. 

.-\:'t. ~.· -- A P:l.rt.lc;p:J.cão do em;n-cp.clo no FUndo t~r-~-i medl.:r.nte depó
~r:.u~ e!ctuo.d.u cm cont..\.~ lm:UvidUII.IS a.bllrt:llil em nome de ead.a empre::ado. ot~e
.:.,:~U<:.:. ~~ :.q,::aJ.nt.es cnterl~: 

:~>J ~u•: •.::inqli.ent.l por cento• (io valor de~Un~o :w Fundo seri dhi.dldo 
1:":11 ;:>.l:"'~s p.rOporcion:lis ao mon~nte de s:r.l:irlos reeebldos no petiodo: 

bl ''" 50', <cmqi.J.ent:r. por cento• ~sbn~s ~cio t\l'l'ldtcjos em pa~..el pro
;>-.~:-c:On:l.<.:> aos qw:r.qué-nl<ls de servl.;os ;:orest.ldo:s Pt"lo emprq-a.do, 

!I 1." - P."l.":l. os fins deste :Ll"..IS:O, a c:r.iJt:l. E"oJnõmlea. Fedcr':1l. com base tl<L1 
.;.:..,~·-·'~-' t<,.rncclda& pd:LS E-m;:.res:u. no prazo de ISO 'c-ento e oltental dias, 
:.,nt:l<:!·,• .:l.l ;•ubl.\e2Cio . des.rn.o. UI. on:::r.nl%~ um C:td.3..st.ro-Q-er:ü do.:o pa.tUCl· 
;,,,,a;.o:.> ;.:.., Furu:lo. na Iorina Que t.:~r e~t.:J.beleclda em ree:ul:~mento.. 

1'1 '! ... -A umi..Uio>Cnk:os:r. de Mme de empt'l!!jt:~.dQ entre o:s parUclpan~ do 
f' .o::do "'..L).:!~~ ..L :1 cmpifi:;i :1 mul:.:r. . .:1n tl~neflciO diJ FUndo. no valor dt lll lclt2:1 
"·" •·• C.:.· s.1l...r:o.s. devl.ckls· a.o emi"~!rado cujo nome houver sido om.l~. 

~ 3.~ -- h.:,. ... l pcn:l.loU,.de sct"":i .l;'lllc:~d:r. em c::.:;o de de<:tat;':1Cio !ats:a. :sobre 
~ ~-1-x •lu ,_:,~:'!o. c do !,•:n;:><:o de s.,....·,ço do cmp~s::~do na empres;1.. 

An. };," - · .V; cont.u Ue que t:at:J. o &rtl\!'1) .:mt.erlor .)~:lo ta.mb~m cnedlt:l.das: 
a. I ;:,·: .. •'1-·~~ •. 't":;io n~onet:l.n:~ :tnU:J.l .cko ~I) credor, na. me.$ma propo:,.!o tia 

I'.1:'>;,.<;.10 :~.X:~.d:a ;:."r;~. = Obtipçiie~ Reajust.ive11 do Te3ouro Naclon:ll; 
b! r•·!<:o~ J:I..:'Q:õ de_l•; ~~~s por tentol ao :r..no, c:llcu,la.d!)S, .:r.nu:i.lmtn~. sob~ 

o ....z.l:J.\l e.>rrl;'.do U<~s de:>Wit.os; -- -
cl :·.;.r r.:oo.~Jw.C:O lic;ul;:!O du upcr:aç<!'>K ~"e":r.liz:J.da$ com recur.;os do F\.u:~do. 

c, :J~,;~:.1.o.b 11.$ dl!:<t><'~.'ls :~dm:nlJtr~!.l.v:lol> e :J..S prov1$ÕeS e reserv:u cuja 
<.:u::,,:..Jt:.>!i·lo $tJ:I. lnd.l-:ipcn.s:~.vrt, qu:~nd.o o rendimento tor supedCir 3. .soma 
d"" !'...-:-~a e b. 

l"'.>.r.:o.~T.llu llni«o- A c;~.da. per!odo de um .:r.no. cont:ldo da. data. de :r.btrt.un. 
.L co~t::l. -~:.. !:J.cult.:i.do ;~o ~m;m""l:':r.dO <:1 ~v:~nt.:l.mcnto do v:r.!or dos juros. dlL ..... ~~.-·~:><lu.:~~~~;~~~~~~~~: !i • ..lú,, lou l'''l.Jdrr c d.• çp.'\.l•)':l:t~ p-odu~le!:1. p~IO 

A.rt. '::'-.Ao\ Jmport.\.nci:r..s c!'el1lt..:tda.s aos tmPI'l!gaàas nas tzdeme~ de 
~.:elp ... ,:,J.Q :s...o ln:l.llen:r.velll e lmpcnhGr:.~eu, dest.ln:J.n.do-se, :pr'..morcl.l:r.lmentc-. 
.• :orm:a~:.O de :p.ltr\monlo do t.r:r.b:r.lha.dor. 

I t.•- P~r oeaslio de =ento. l.pOstnt::r.dorl.l ou L"'"J:üldez do emJ)I'llg:r.do 
:.:..ul:~or da oont::r. J)OC1cr& o =mo n~btr w v:r.lc.re~ d.eposlt:J.dos, :nedlant.e com-

pronçio da oo:orrénd.a. nos tenna! do regu\a.ment.o: ocorroenoo 11. morte, as •a.-
10~.$ do (!epó.sl;t.o seri.o at.r1buid:os aos depecdeute.s ~. em sua !:rlb, aas sucu• 
:w.res. na. forma dll ltl. 

f z.• - A ped!d.o da tntereMa.do. o saldo d.oJ dep.ósltc» poderá .ser am~m 
utllludo como parte do :pa.gament.o destinado à aqulsl.ção da eau pcõprla, obt
deeidu u dl.lpoalÇÕI:I ~eiUlamentan. pre"J~ no ut. 11. 

t\ri. lt - M obrlpçóes da: ellll)n:31U. <beto:rente$ de5t& Le1.. .sio de cu .. tel: 
eulusl.Ta.:mente rueal, nio gerurdo dlre!tG$ de n.&tureza t.nbalblat& nem !Jlctd~n 
ela de qu.alqll6t cont:ibuiçio pre•Ldenclârt.a em :-eta.çia a QUal.1clUS" p~t.:1Ç6el 
dc'rldN, por !e1 ou per .-nter.ça. JU<I.ld&l, ao em~ 
~· Wl.l'=" - ..u lm:port.ãndu 1tiCI:IrPO'fada.s a.o Ftlndo nào ~ clurit1-

~=e~~S::o~~~~~~~~e1a:~~io~~= 
nem e:Jtio auJe1tu ao lmposto .abre a rendo~. e pro•ent.o. de qtm!Que:c" Datw."'lza. 

Art.. 11 - Dcn!.ro .de 120 (cento e Ylnte) t11u. a. ooot=r.r dlr. vl~Dcla de3t& 
Lei, a C11.1xa l!'.oonQmlea Feder'al. aubmeteri à aprovaçi.o do Coll.IClho MD~tirlo 
Nll.clona.l o :rea:ula.menta da F'U!ldo, n:undo ILll norn:l&ll para o recol~t.o e 
a dl.strl.bulçio dos l'I!'C=o5, a.$Wn oomo u dln:trlus e as crtt6rlos pa.ra 11. sua 
aplleaçi.o.. 

Pari.,nfo inko - O Coiuelho ~o Nacional pronWlclar·st-i.. no 
pn:.o de 50 r~ta) <!..IAs. a contar do ll!'u reeeblml!'ntcr, :10bre o projeto de 
rel(lllamento do Fundo . 

.&n. 1Z dest;. I.oe1 nio se aplle:t.tn a. quaisQuer ent!da.dH 
lntegru.tu Públle=. tedetal. es"..ad.ual ou munl.d.pal, óGs Terrt-
tórtos e do PiSt.ri ta ou IIKUre~ adota.."l.do-:;e, em tod<n M ni•eis. 

:~r~e~,::n:s~ DecW:.c:i:1.1 C:!d~ d:a:z.sA:nr~T~~io c~e1~~~~~ g:_ 
de 29 d~ setembro de l~t (1.), 

Art. u - Esta Le! CcmplC!mmtu l!lltnri. em TiBOr na Uta de- ~ua. 
publleao;io. 

ArL 1t - Re•ogUO.- u dispo5.1ç6es em ~>:~nttirto. 
Bra.silla.1 de sctt=bro de 19'11); 1(9,,. ela e 82. 0 da ReptlbiL:a..-

E..'YIILIO G. MWICl - .Aifrede Bau1ol - 8;Ln'O$ Nanes - O•bndo 
Get.el - Mário GlbMD Barl;roa. - Nctto - M:i.rlo Oa<"ld Ali• 
dn=u:a- L. F. ctrnc Uma - J'&ftru Q. PaDa · - J'iUo Buata - Min:~ 
di Sou& e Mdlo - P. Boch& !Lapa - Mareu icliiS h•tlnl de Monea -
ADtóDlo Dlu Leite 1Walor - ,Joie Z'll..t. b ltds Vcu- - JoM -costa CaTai· 
canU :;: B:rri- c. c-tU. 

LEI COMI'l.E.'1E."fr.I\Jt :-<.• 3. D~ 3 D'E Df'..Zl'::O.m&o n'F. 1!170 
In~tihd o Pro.(Taln:a cl!' Fnnn:«c.;o dn Pntrlmê>nl<> do ~~r'l'ldnr I'Ublir<>. 

& di ovtru pro•l~nflil.ll ,. 1 
O P~51dente da Repúblk11: ._ 
Faço .sabe: que o Con~ Naclon:~l clee~t:1. ~ ('U sane-\-:-~<:< :1. se~;:tln:to !."\ 

com~lem.entar. 
Ari. 1.•- :e insUtuido. n:. rom:a prc'l!'!:l. r:e;tn. Ll'i Compl"mmtl'l~- ., P;o. 

rrama de Fenn:~çio do Património do Servidor Poi.bUo:o. 
Art. z.o- A Unlll.o, ~ Esto.cl.os. os MUnlclplo~. o D!.s~.n!o F-:'!! .. ~:1.1 e~ T~r'~,;.. 

rtos contribuirão p:na o P~:~.. medl:m•o:- l'f't"'Ulim"n~o rr."~rl :1." I'l~·,....,. ,,., 
Brasil das ~eq-rlintr~ :p:m:e:as: 

I-Unli'io: 
1~~ fu:n por eentol d.a.s reee!\l..~ con'Jm~e~< ef .. •.:•·arr.'!'n!e ::Lr~vl~~:l:l . .:~<:·:~~<:!~" 

11.3 tn.ns!c~~:>CIM lelt..ls :r. Qtztr~s en:!d:~d""' 1h ... !!m!:~:·;-;~~!lo l'Ú"'l~~:t. ~ ;->~!"':~ 
de 1.o de Julho ele 1971; l.S$ rorm e me:o J"Qr e~:t:.O• t>m Wõ2 c ~c;;. 11)..., .< rv.·~ 
eentol no ano de 19'13 e .~uhreqilrntr~. 

Ir- Es~O!. Munlcli;llos, D!s\rllo F('d~~~~.t e Tcrri••·:-:o~: 
al I.,. •um :PO~" cento I d:r..s ro:"~"!!:t.~ ~o;-,-:~!,., prw'>p1'1:LS. dr-:lm:ld:a ~-~ t.:":lr-~<~"

r~ne!:~s fel~ a out:~ t'l~tl,;~Ue~ d;~ .\~:n~n!•~<:~~ ~ 1t\'J::~~. "' ;<;'!.~ ~ .. 
i:• de Julho d.e 1971: 1.5"': •um" m,.-, ~ ,....,.,~.,, r-m !"~r~~ "''•!~ <"':' 
cento> no ano d~ 19'73 e ~u~sl!'c:trient".o; 

hl z~~ rdots por- centol d:s.~ ~nnu .. r~:-.~~~,... ~::-cbld:u: .:!O G<'J'I'"~ d.:~. t'nL"i<:> .... 
(!os E&t.:ldo»atU.\f-3 do FU,.,-:1<1 dr P;'lt":~~'Õ'::~cil'< <'lo.> :&.lt:~o:lo.< D:&trl:o F·~':irr-": 
e Munte,pjOII. :1 ;~u'.lr d11 I." 1!-e Julho rlr W71, 

Parirrafo ú.n\119 - Nio ri!'C:tlrã.. em tl"'1h11:"1:1 h!'('IÕteiO<'. $r\J~e :t.'< t:ttn~r .. ~ên-
c!as de qttt tr:r.t:l. e.<~ utl®. mai-5 d.e um;~; ton"T~bn!r;á<J, ' 

di" eeon<:':n!:t m!.•''l. 
• d'l o:::r!.o~r:~o Feo:!.rr:t! f' ele' 
lqU:l.tro dé-:!mos J)O~ e~n~.:::n 
f"Cel~" ..,.,..r.'I.C!CI:~;'I\, :~ ..,,.,~~~~ 

ts.·is dreim-o& por C('TitOf e:n 19õ.! e n.s;.. <ol:o e~cl· 
laQ$ , .., subsl!qüente~. 

,\rt, c.•- As eontrlbu!o;-15e:s no:-ctl\d:i~ :;!(lo Banro Co l'l~:t.~~~ .•...,.~o d!.s~r'~::.l~~-
entu :odos os senido~ flrrt ;~;!!v:d.:r.de. eh·L~ e mlli~'lrt'S, d:r. Ur:lão, co.~ F.:.";.;!;rlt:'<l, 
Munlc!plos. DUtrito Feder3.l e T~rrltó~\t:.•. b~:n ::-?:n~ <l:ts ;<;'1:1:!. en'!d:\~"11 <!-:~ 
Admlnls:.t&ÇiO InCilr~.:r. e !uuda..;õcs, ob<'«''~do~ os -"o:-gU!n~ er!:.er\o»: 

a) sa~ proporcl.ona!s ao mo:~t:m:e d(l. r(':t\uru•'!':~o~áo p~!)'t!~ f'~!o .•"!'Tlrl..,r. 

Iro) :;e::";~rtu proparc\on;'IU no..• qulr'1'"'nlno: ~'!' ·•M"·:lc<'\" prcst.'\d~<:<~ .,... • .., 
sertidor. 

La'"'':."' '"'"'o •• ,\ u~· ~ttcu1rao de qu~ t:a'.a e~~t' nrt!IW ~o:ntnte ~neflc!ui 
otJ tltuians. nu ent1d:tde• menc!on:adas nesta Lei C>:lrnplementar. de- car!JO ou 
!'lno;-:io de provimento e~~t!To ou qu~ ptY.sam adqut.:Jr e.;~:\bllld::Ld.e, ou de crnp:oe;o 
de natureza não e•entual, «gldo pela leg'ls!::r.çio tn.b:dt:r!sta. 

Art. 5.• - O BU\co do Seul! S.A., ao Qu:ai competlri. a admln!str:açio do 
~çama. manter:!& contas lnd\Yidu~:tn.t.~a.s para cada serv!dor e eobrari uma 
eomtsd.o ~e ~ervlço. tudo na !orm:s ~tte tor estlpu!:ld-11; :pe!o c=e!.'to Monetário 
Na.clonal 

ft Lg - Os c!epó:sltos 11. que se retere e.!te ullgo :nlo estio sujeitos a ImpOSto 
de renda ou oontr!bu!çio prevldenc!i:la. nem. se lneorpon.m, para c;ua!Q.uer 
Um, à remun~io do cargo, função ou empt~ . 

COm~!;,;;e;;-ta:.:S~i~o~rcàJ~:!: no I\J'"CC> do B"a..sll S .. ~ .. na !orm3. dest:.. Lei 

a) pela eo~ mDn!'ti:la anu:r.• do sa.:do cudar. obedeetda.s os irnl.tces 
aplte:hel.l às ObrlgaCÕO' Re":Ljusti,·els o:!o Tesour:o Nacional; 

bl pelos Juro:J ~~ 3"0 ltres por c~ntol ca.leulac!os, a.nualmen:to . .oobre o satdo 
corrlqldo dos deposl:os; 
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eJ pelo tt.J;ulado ttquldo du operações rea.llz:u~,i:.s eom m:ursas do Prog:"aiDa. 
-de4U:r:!d.as lt.l' tle$pt~IL:I &dm!nlsttat.!vu e :u provlsões e W.MVJU cuja eoM
Ututção Mj& lnd.I.$Pf'n::ui.Yet. quando o rendhllfnto ror super!or à soma du 
allne:u. a e- 11. 

11 L• - Ao f!D&I de calho ano, eont..do da d:lt.a. da. a~rtun. da. conta, ~eri. 
!a.eulb.do ao serrldor o lnantamento dos JUWJ e d& eorrcç!o monetit'l~ bem 
Nmo dos rendimento. da. quQta..pute prod.uzhia pela alin~ e antet'\or, se e:d.rtir. 

1 t.•- P« oeulio de ea.:~ammto, aposentador! L tn!W'e~cl& para 11 reserv.., 
reforma. ou !n'l"&!ldez do .sentdor titular da co.::ta.. podrri. o mesmo receber 01 
•alores dcopos!tados rm seu nOlr!C'; ocorrencto a morte, esses 'l'al<IUI!i seria at.rtbui
dO$ 1.011 dependtnta 1:. ertl :sua. r.Ib.. aos suce=es, 

11 s.• - Na torma du non:au aprovadas pelo con,elbo MoneU.t'l<t Nadomü, 
o se"ldor poderá r~erer a llb62çio do saldo de :~tus c!.ep.6.llt.cs, pua utlllzaçio 
Wtal ou pattl.r.l na. compra de ean. pr6prta. 

1 c.• - O lb.nc:o do Btasll 8.A. orpnl:r;:a.ri. o cada.st.ro ~ dOIS bMLeflelirl<w 
desta Lei COlnp~ment.u. 

.&n. 11.•- Na admitiiSt.raçilio 6o Pf'cgrams. de Inteçaçio socl&l e do ProÇamJ. 
~ l"onn:r.çlo dO Pt.t.rttnõn!o do Senldo:- ~bllco. a Cilit. Eeenêmlea Federal e o 
Bal:l.co do 8r':r..dl S.A... n1o etetuuio npa.uu al~m de- 20% !vinte por cecto) dO 
n.:~r total du :r.p~ 111.~ 

Art-1.• 

para o p ...ado. e 'l'ltl:l·Ters&. 

t?D':u do ProjfTam:r. de Fomw:lo 
ma. de Inte~çio Soetal sio lllr.
a.rnen~ traM!ertdu d~ UID pa.r:a 

:z.çáo 4a. rel:r.o;iio d~ empr~. do 

Art. S.• - A aplk:r.Çio do ~ nesta IA:1 CQn~plemelltar aw E1bd01 e 
Mm:tlclp!o.s. is suu entidades 4:3. AdmlnlstJ:a.Çio Indl.reta e funda.;6es. bem co
mo aos Sl!IU .serrldores. depended. de nonn:a. l~'lattva ~~adual on rnunltlpat 

.ut. ,,. - Est1 Lel Comple=mtu entrará -em visor na. data de &un ptlbll.ea
ç-io, t~opdsa u dl3po&'lções ma eont"'='lo. 

- "L~~LJ. rttt~r'~A1::it.!:~~ ~ ~~.)=~~aDi:: ~~~p~l!i:: 
l&nMo Çe~ - Jorce de C:\n:aDMo e SiiYa - J\11ot.õnlo ~lftm ~'ltto - !'<tirlo 
DaYiol And~- L. F. Cin~e u.a -Jubas G. Fauarinho - .Jylla lbrs.ta -
Mtlrcle de Sauu. • !'<tella - F. aoetsa. L&Pa - Marcus Vlaldas Ptatlnl d• 
Mona - An.tõale Dias Lefc. ..JbtGI" - Joia hui. dot Reb Vell- - .J..W 
~a'l'alcuiU - J1nt- C. C.WtL 

a) CAMARA DOS O!PU'I'AOOS 

!-~11-

zm. .mo da ClmiU& dl;'ll ~_.dOI!. !lo dla U d~ nOY'lmlm:l 11), rot !!(!., e publ!
etdo- Pftl!et.Oo de 1rl comptnnent.~'r d<o :Smll...,. Prf:'!~tt<o"t~ ~" ?.ot';lt'>bl!ea. ~ll.,.~.,~., to 
del!bc~ do l'gdtz' Lqlslatl<JO: 

PKO.TETO DE U:l CO~F.'STAII. S.• G!l, OF. 19'71 

tn. t'ndH' t::u .. uu...-. 

'-'rENSAOI!:M N.~ 3':0·A 

Imtllal • rrncra- •• F...,.a('l. •• t'.ur!...anlto d,. Rrrld'.,.. r,;~u.-... <1:>. 
Mtl'u pnddohK(U. 

(kl Cnmlss6H de const!tulcAo ~ .J\L<tlçs, dot S.rrlto PílbUeo o: d~ FlnMc:~,,l 

O COflftnSCJ 'NidCIIl•t ~t": 

ArL L•- t 1nrtltul15o, n• !=-- p~ll'l~~ n"'lll t.<'l c ..... n:--rn~nt.llr, ., rr~ma. 
d~ J'Qrmaç!io- do Plltrtmônlo dn ~or Pllb\kO. 

Art. :..• - A. Unllo. 0111 !:s~dg~, os :.lunldp\0'1 • ., Otstrlto F~~ e o:-< T"-:1~~~,.. 
coc:.:1bu1rl.o p11r1. o Prot!;nlm&. mednatt =~'m6'1IO m>m•t\1 ao Uattt"O d" Il~ll•>l au 
secu!ntef p~: 

[- 'C'nllo: 

t ... (UJD; Por ~nto) daa ~ camnt~ ot!tt\ .. ftm~ntt IU't"'<':ftd&<:!&& <:!<""!n:zldll.< •• 
tr&Jll!erfondu feltu a outra t!"'ltl~ tlll Admln\~11'."1\'l\c> Publl~ll, 1\ ~rtlr -:~~ t.~ de 
Julln• de 1~1: 1.5"ó lu~n e mt:!o JlOl' ~''" ~ ~~~ ~ ~·· 'll"'" P"Jr e<m'!)' .. o :O.ll" dot 
1m e subRqllmtn.. 

n - l':!lt::r.dll". Munlclp\os, Diotrllao rrd""'l .. Tr~rl•f>rt('<O.: 

ai 1~ Cum 1'0'~" ~>mlfl' d~ll ~ e<>rl"'n•~ -pril!lrtll"' d~WidM "'' ll'."l'l•f-.~R·!u 
feltal a D\IUU n.!ldad.U da Aelmlnlstm~fi" P'Üllllc;::r.. ::r. p:<rllr M 1,0 !!" J•tllr" di' 
nn.: l.S"~ 'Uln • melo- par ~to• ~m 1"7.! " ~-- •do!< T'<'!' <:tn''" "" ~ri .. o~o> 
t!r.l "' :oubffQileDieJ: 

bl :z~ (doll por ce11to1 d.::r.., tn;mrmnnas =•btd"" !lo Gn"'m<> da tr"'i\<1 .. dos 
'f:n3dtw< atl'&Vk do Fundo d~ ?a,..k'PIIc:'lo d<>:; E••,<;~<>, t"l~·~'to r~~~~~ ~ '-f·tn~

e!plos. a p3rtlf de 1.0 d• Julho dot l~õl. 

~ro 6n~ - Nilo norntrll.. ..,., n•nlunn:.. llii'Ô,....."'· _,,.~ .~~ tr~·,.r~·"-•.-:':o.~ 

de q~ tn<ta 6~ ::r.nt~o. mal< d~ u.. ~nntrtr,ul(l•~ 

Art. :t.• - A~ rmtantulu. ~m!)IT.<U públ!~:o.~. <ccl~d!\d~J dot l"'~l."roml:o. rnl ·•· " r·'"""' 
<;6C2. da Uflli\n, ~.,. !::\t~~,.... <1"" Munk"IPI,...., <l<:> tJO<t•ttn Fed•r:.l " d"" T~r~<·•·•"" ~nn. 
trtb<;:~lrlo p;>.r& o- 1':'<:1Jn11ft11 com o,,"'. rqu:•tm di'C'!mo:5 PD1' eo:nto> dOI TCeel'" N~~-r.·n· 
t:\rla, ln~ta~li'C' tnnofer~ncl" I' ~ o~T&don~l. a p~rt1r d<' L0 6e Jt~:h., d~ ID71: 
O.SS fll!'b dklmt~ por ~lo• em. t!:ô':!: 1t 0.1";. rolto d<'c:mo:< por' rmtol no nro de \~T3 ·--

~EI COMP~EMENTAR. N.0 70, DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 1991 

lnstltul contribuição .,.,,. fin<~nci.amento da SeguridacLt 
Social, •leva a 01llquota da centrliKiiçio IOdai ..._ o lucre 
d•K institvições financ.;r,.., • dj outra• prnidhc:tas. 

O Presidente da RepUblica, 

F.aço s.aber que o Congresso Nacional tleereta e cu sanciono ~ 
seguinte Lei Complementar: 

Art. Jt - Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o 
Progr:~ma de llltegraç:lo Social - PIS, e para o Programa de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público- PASEP, fica instituida con· 
tribuiç~ social para financWDento da Seguridade Social, nos termo$ 
do inciso 1 do art. 195 da Constituiçio Federal, devida pelas pessoas 
juridicas. il:ldusive as a elas equiparadas pela legislaçio do Imposto 
sobre a Renda. deslinadas exclusivamente às despesas com ativid:ade.s
Íil\.S das .in:as de saúde. prevfd!nci.a e assistência social. 

Art. 2t - A contribuição de que trata o artie;o ;~nterior seri de 
dOis por «Dto e incidirá sobre o faturamento mensal. assim consi
der;~do a receita bruta das ,endu de mercadorias, de mercadorias e 
serviços e de serviço de qualquer natureza. · 

Pat"-'!fr•fe tlnicct- Nlo integra a receita de que trata este .artigo, 
pata efeito de determinaçio d& base de cilculo da contribuiçio, o 
r.olor. 

•• do Imposto sobre Produtos Industrializados,. quando desbc:ado 
em separado no documento fiscal; . 

bt das veDdas cancéladas. das df.:l'olvidu e dos descontos a qu.2l· 
quer titulo c:on«didos inc!Jndlclonalmeat.e. · · 

Art. 3t - A base de cilculo da contribuiçio mensal devida pelos 
fabricantes de cigarros, na condiçio de c:ont.ribulntes e de sut.Ututos 
dos comerdJ.ntes varejistas. será obtida multipUcando-se o pteço de 
venda do produto no varejo por cento e dezoito por cento. 

Art. 4' - A contribuição menul devida pelos distribuidores de 
derindos de petróleo e álcool eWico hidr:ttado para fins carburantes. 
n.1 l"Ontlu.;ãu rte subshtulus dos comerciantes vuejistas, ser:i calculada 
"'lbre o nl~nor \'a!or, ntt Pais. con.~tante da tabela de preços máximos 
t'ixadus p:lr.l \'enda a vart!jo, sem prejuizo da c:ontribuiç5o incidente 
sobre ~uas próp~s vendas. 

Art, S~ - A e<~nlribuiçio seri converlida, no prilneiro dia do 
mi:s subseqüente ao de ocorrência do fato gerador, pela medida de 
ulor e par.àmetto de atua!i:zação monetária diária utilizada para os 
tributus f~derais, e paga atê o dla vinte do mesmo mt!s. 

Art. t.~ - São isenl<ls da nu;tribuição: 

I - .as sociedades cooperativas que observarem ao dispo$!() na 
!egisi:u;:io especifica. quanto aos atos a10perativos pniprlos de su:as 
f;nalidades; 

11 - as sodcdades t'ivil' de flUe t.rllla n art. t" dl'l Det:"reii'I·I.ci 
n~· 2:. :;!t7. rk· :!1 de dc:E'mbro de 1987; 

111 -. ~·s t•ntldr.•!e$ benefitentcs de assistl-ncia social qne atendam 
;.,.: ext.;enci:Js estabeiE"Ctd:~s em lei. 

Ati. 7'~' - E ainda isenta da <'ontribui,ão a venda de mercado
. rias cn1 servi~,:os, destinados ao ederlor. nas condições estabelecidas 
~~~lo I '.;der Executivo. 

Art. a• - fVetadol. 
A,.t. 9" - ·' contribuiç:lo social sobre o (aturamento de que tra

ta est:~. Lei Complententar não extingue as atuais fontes de custeio d:~ 
Se!!tll:d3d~ Social, salvo a prevista no art. 23, inciso I. da Lel nq 8. 212. 
de '"24 de julho de 1991. a qual deb:ará de ser eobrada a partir da data 
em I'{Ue for exigivet a contribuição ora instituída. 

A .. t. 10 - O produto da :~rrecildaçiio da contribuição social sobre 
o faturamt!nto. inshtuida por esta Lei Complementar, observado o 
dispo~lt• na $t!gunda parte do art. 3~ da Lei n~'~ B 212. de 24 de julho 
de 19!tl. mtcgrar.i o Orçamento da Seguridade SociaL 

P01ri>grafo únii:o- A contribuição referida neste artigo aplicam-se 
as nol'lllas rc!.ativas ao pmce~ adn1inistrativo-fiscal de delerminaçiio 
e exi··.:ncia de cri:ditos tributários federus. bem como, subsidiaria. 
mEcte e no que couber. as dísposições referectes ao Imposto sobre a 
Rend:1. especialmente quanto a atraso de pagamento e quanto a pena
lidades. 

Art. 11 - Fica elevada e-m ot pontos percentuais a altquota. 
refer1da llfl ~ 1" do art. 23 rla Lei n. 8.212. de 24 de julho de 1991, 
relativa a conlribuição social sobre o lucro da$ instiluições a que se 
refere o ~ 1'1' do art 22 da mesma lei, mantidas as demais oormas 
da Le1 n>1 7. 689. de 15 de dezembro de 1988, C'Om :as alterações pos
teriormente introduzidas. 
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Po~rligr .. fo Unic:o- As pes.ooas jurídicas sujeitas .:~o disposto neste 
artigo !icam exdufdas do ~»ogamento da contrlbwç:l.o soctal sobre u 
faturamento, institufda pelo arl l'? desta Lei Complementar. 

Art. l2 ~-Sem prejuizo do disposto na legislação em vigor, as 
instituiç6es fmanceiras., as sociedades corretoras e distribuidoras de 
titulas e valores mobiliários, as sociedades de investimento e as de 
arrendamento mercaatil, os agentes do Sistema Financeiro da Habi
uç:J.o, as bolsas de valores, de mercadorias. de futuros e institulções 
assemelhadas e seus associados, e as empresas administradoras de 
cartões de crédito forneceriio à Receita Federal, nos termos estabe
lecidos pelo Ministro da Economia. Fuenda e Planejamento, Informa· 
ções cadastrais sobre os usuários dos respectivos serviços, relativ.:ls 
ao nome, à filiação, ao endereço e ao nUmero de inscrição do cliente no 
Cadastro de Pessoas FisiC'as - CPF. ou no Cadastro Geral de Con
tribuintes - CGC. 

§ 1• - As informações recebidas nos termos deste .artigo apli· 
<:a-se o disposto no~ 79 do art. 38 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. 

§ 2' - As informações de que trata o e.aput deste artigo ser;i.o 
prestadas a partir das relações de usutrins ronsta1:1tes dos registro! 
relativos ao ano-calendirio de 1992. 

§ 3• - A náo-observiincla do disposto neste artigo sujeitará o 
in!rator, independentemente de outras penalidades administrativas, i 
multa equiv::al.e.nte a lrinta e cinco unidade! de valor referidas nn 
3rt. 59 dest.l Lei Complement:lr, por usuirlo omitido. 

Art. 13 - Esla Lei Complementar entra em vigor na clala de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia. do mês 
seguinte ao.s noventa dias posteriores àquela pubJieação, mantidos. atê 
esS:J. data, o Decreto· Lei n9 1. 940, :ie 25 de m:Uo de 1982 e alterações 
posteriores. a allquota fixada no art. 11 d3 Lei n° 8.114. de 12 de 
dezembro de 1990. 

Art. 14 - Revogam-se o art. ZO do Decreto-~! nt 326, de 8 de · 
maio de 1967 e demais disposlçóe$ em ~ontrário. 

FERNANDO COLLOit - Pre~ldente da Repiahlie:s. 

J•rb ... P .. urlnt.. 

MucUio Muque• Mor.lr•. 

Antonio IM{Iri. 

DECRETO-LEI N.0 37 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 

DISPOE SOBRE O - IMPOSTO DE IM· 
PORTAÇÃO, REORGANIZA OS SERVI· 
ÇOS ADUANEIROS E DÁ OUTRAS 

PROVID~NCIAS 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lne confere o artiao 31, pa· 
ráarafo único, . do Ato Institucional n.o 2, 
de 27· de outubro de 'l96S, decreta: 

Art. 78. Po<Íéti ser concedida, nos· ter
mos e condi~,;~. estabelecidas no reaula
mcnto: 

I. restituição. total ou parcial, dos tri
butos que hajam incidido sobre a impor· 
taçio de mercadoria exponada após bene
ficiamento. ou utilizada na fabricaçio, com· 
plementação ou acondicionamento de ou· 
tra exportada; 

II. suspensão do papmcnto dos tribu· 
tos incidentes sobre a importaçio de mer
cadoria a ser exportada após beneficiamen
to, ou destinada à fabricação, complemen; 
tação ou acondicionamento de outra a sei" 
exportada; 

I II. isenção dos tributos que incidirem 
sobre importação de mercadoria, cm quan.o 
!idade e qualidade equivalentes à utilizadá 
no beneficiamento, fabricação, complemen-. 
tação ou acondicionamento de produto ex: .. 
portado. 

§ I. 0 A restituição de que trata estie 
artigo poderá ser feita mediante crédito da 

importância correspondente. a ser ressarci
da em importacllo posterior. 

§ 2. 0 O rel"'"mento estabelece ri limite 
mínimo para aplicação dos rellimea previs
tos neste capitulo. (2S) 

§ 3. 0 Aplicam-se a este arti110 no que 
couber, as dis~siç_ões dQ 1 .1. o~ .e. ff. 

DECRETO-LEI N. USJ - m: 21 PE Jt1LKO DE 1ga 

D~t •otrrt o ,.egfJM h'amt4rlo, um!llat e a4mfnUtratlvo ctu ZOnlll 
d.cl'f~olk ~~.t4d. Olt.Cnup~ 

O ~ d• RG;pübliea. 110 .ao ~ atrtbu!çlo que U. eon!ue o u1ICO 55, 
lt.ern U, da COilSI.Itwçla, decnta: 

Art. 1.• Pie& o Podes' EucuU.o autoriDdO a crtu, nu ~ lkllmltadu 
~lu IAlt =-· !.llrl('J, o ll.l73(1l, de~ dli dealll.bro de 1m • 2'1' dt outubro d• 
111Ge, respoeUvamento. o suu alt.eraç6etl ]JOitUtora, ZonN cse ~to de 
ExpOruçio - ZPE. •uJ~itu ao ~ l=tttllldo por .w :o..:n:to-t.et. oocn , 
~ dli fortalecer o btlançO M ptpmeatoJ. r.chll:ll' dftMaUlllbrtot redOI:I&LI 
e pro~, di!uão t.c:nol611ea • o u.-oimn.nto ~micO • .-acl&l® Plã. 

hricrafo ünlco, As zn: earact.rtz&nHt como linou de n...n eomúdo ç0111 

o oxterlor, ctoniiw!U • lmtalaçlo de ~ wlt.tdM pon. a ~ de bena 
a Mrw'l cotnCiret..llzada.t eorn o exterior, tendo ~ zoou prlmáriU pua 
eCetlto cse c:o11tro1t ~. 

Art. 2,• A crlaçio de ZPE tar-:104 pOr deta"'lto, que detllmitari sua '""· ~ 
'I'Dt& de p~la ÕOII Ettadot OU WJ.mldplot. - OCIDJWI.to OU lsO~. 

I 1: A propog., a q..w .w ra!•rt ett. utJao oirnl~ lllltis.!amr a. &qUinta 
:rcqu!&lta.: 

a) lndJc:açlo dot locaUzaçlo ildoquadll. no qu. dh rMJlflito a __, • porto. 
o uropo:tot lntemlldo~ 

b) C0f13Proallao doa propoowata de ~ u daaprop~ • obru 
dll lnfra.atrutura -'rlU; 

e) eompronçio de c!itpooibWdlodll f1naDceirL. Q:IMideranciD laclulift • ~ 
'bil1dadll • QIOI"ta de ~ da laiclatlq pri.Yad&: 

dl cow.provaçio ~ dlsponlbili~ mfnima da ln!:~ • dt: M~ 
c11p~ cte .absorver os ete1tos c1tt sua tmptant&Çio: 

el md.lcaçio da forma de adminlstr.IÇio dt ZPE; e 
fl :.~.tcnd.lml!llto ótt outn.S eo~dl<;ões que fofeftl atabe5otcldu em retU)arnmto. 

~ : • A admln~Str•dDI'<1 da ZPE de~et'á atender U iNttuÇOol; ela. órPI» com-
l'•'r.•nkx d<.J !l.l•n~>~ldrlo <'1 .. f'trl.!ncla qi.UUllO ao ~~~to l1a Uu. •o ~tt.ICma da 
Ull:,lli.U<:I;.& ~ 1'0$ dlspOlll.UYOli de ~rwtÇL. 

, ~ 3.· A !l.dmimsU'II.Iion. da ZPE pwrerá u IDst.rJaç6el. • os aqui~ 
'"~·.,,;.~nus :«> ~-ontrolo:. à YÍiii:IUneta e à admlnl.straçio utU&MJn. Joca1. 

~ ~ • o Te!ouro Nacional níw :&MUmlni. oaus do qualquer natureza pua a 
:w;Jl.uua...-.ao d~ ZPE. 

Art. 3: F. crlsdo o COt$!lbo Na.cional d.u :lonu dil ~to de Dpar-
t:J.o;ilo - CZPE, composto por M:rusu·os dtt Estado, .o qual competlrt: 

I - ...n>.111.1.11r » propostas de alaçio do ZPE;: 

li - anllllsu e spron.r o• projetollo lnd.ustriaJS; 
III - t~ ' onc~o superior da politl,Q du Zl"!:; 

IV - a.pllcu u sanÇÕeS de qu. tntam M i~ I. li, IV • V do art.iaO H. 

Par.,zr:lto Unlco. Pua 0$ efeitos do Itera I, o CZPJ: leVU'i em (lOI!.Ia,. dmUW 
outrO$. O$ $oeiUintet; ~.Spe<:to•: 

al cofDl!atibilldlde com os !D~ da~ II&Cional; 
bl c~rvànell. da& normas :reii.Uvu to ~!!elo 11m'bMntaõ • 
cl atendunento U prioridades cowmamentaa pan. oa dlwrsoll .. tom ct& 

ant.luatna 1\llCional c da J,10l1tica .conOnUelo l(lobal. 

Art. t.• O ln!do do tundonamento CS. ZPE d.epediiN do pNria ~ 
me~to da respectiY& úOL 

Art. S: Sflme~tet poderio lm~• lllll: zn: ~~ eujot proJIItol 0\'ki.IQ
ckm ICI'liÇiO ele tt%J!OrtCÇÓB C!C1Uvlmel1t. ~ U; ~ por OUU'U 
empn:J>;<S Cora ctela • eontr:lbU&ft1 para o ~vlnltato ~mu:o. ~ 
~ $<li!LOI.l do Pa.ls. "'jl 

Par!o!r:ralO único. Nio sel'!o autorlzadu, .n ZPE. a proctuçlo, a lmportaçio 
<JU uportaç1o de: 

ai .arrnu ou e:r;plo:slvo de•qualq,uon naw-, al'IO com prftla .utorlaçlo 
do Con>;elho de SqU:ança Nac:Lonal; 
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bl mater:.:l.l radl.oativo. W~o com pf1ivlu autQnuçio da COa :Ao Nacional 
de Energ>;a Nucleu - CNEN; 

cJ ;~~Lroleo e seus denv:r.l;bs. lubrt!•cantes e combWrJvel5 sujeitos ao controle 
do Con:;rlho :-racional de_ P~troleo - CNP: e 

dl outros md.Leados cm regula.mentu. 

.'l.rt & • A. ~oLclt•~*o !;!e •ru.talaçàQ de empreu em ZPE !ar·se·' mediante 
.<pro:sentaÇio. 311 CZP!:, d~ proJetO 11a !arma estabelectda. em l"tiUI.al:%!ent.o, 

~ 1 J\pwvado o :m;~J .. ru • .,,. tnhor.os.~<tls o!!'V<lrit.> eoru:tltulr entprcs. ctut 
ten~a: 

al ''"lnla.l -wcial, cm m••fll:mh• mlnlrno r1udo no ato dll •r>rovaÇlo do pt~> 
)!tO, Í<JI"ftl,l.dn eom o produto dll cnnv,.rs.:~o di! mDCda estnmgein, c:om a lnter· 
no.cilo <lo• l;,.n.~ de or•~em t'XIo<rru< '"'· .und;o_ ,.,,., ca~s a oU.: :<e rdtre o pn~ .. 
,. .... t .. •ini• .. ,, , ·"''"" 1w , '"" ""'"";""~" -~r·"~"'""''"• ,.,., (;oln;,.,.e;ro n~•·inruol; e 

bJ o objeto soei&! Wtutado à lnd.u.strJaJ.Wçio para exponaçlo. sob o re~e 
IDSUtuldo por este Decreto-Lei. 

§ 2." A empresa. constitu!d& na forma do pali;:rato anterior firmará com· 
prom!szo de: 

a) manter. oo PW, j1.1nto a banco a1.1tortzado 1. Ol'(!:a:' em dmbta. contas 
em moeda nacional e Utr'llni"lfK. a serem mcvlmel>t•du na'll t"eSpeetiVU moedaa,. 
na. fcnna 'lUe vtu a ser c:le!lmd.a pelo Bar.c;c Ctr~e.....t do BruU; 

bl cor~tratar empresa de .uclltoi'1A e:~:terna pars, pertodlcamenta ou Jempl'll 
q,ue solicitada pelo CZPE. el&bo~:~C~r relatórtc• (ko aeomptnha.rr.ento .:18 suas at.tvl· 
da~. not&d.l\mente pua fi~ de eontrole do eon:Ldo na allnea Jeplllte; 

cl u'lt=r ~~:asl.O$ m!nlmos ~ PW, tanto na rue d.e lnstalaçlo como na de 
opençi.o, com a IIQ.Ul.Slçio de ;náqumu e equlp~~mentos, d1 l~UUm03, de servlçQS 
e de mác-<ie-o'cnr. .n&C1ona.ls. co=derudos ao1 re5~1vos encar~~;os soela.zs; e 

dl nio produza 'belU .SUJelt.O$ ao regime de e<~tas decorrentes de Acordos III.· 
ternacion;.U 01.1 de procedlrnenws unllaten.t.s do Pllls com relaçio a d.etermm .. 
dos mercad~» externos, vt~;ente:s na data de IISSin&tura do <::Ompt'Qrnisso. ru:;al· 
vado o dispo$to r111 lllinea 4:1~. do § 1.•. do arttca 12. 

§ 3." Poderio ser coiiJl)utzdos no oorr.pn::m1SSO prevtsto na almea ~C" do § "2." 
os 1\.I<::J;'CIS e c11vldendcs e!et!"nmente l)t&Qs a :J<le~os res:dentu e domtciltndc.s 
wl'W. 

§ f.• somente ~ cocsklendo$, pua delta do computo dos ~utos mini· 
ma. a que se u!ere a lli.ne& ~e-. do § 2.•, d ste art110. os p~~aamento. reallu.do$: 

a) em moeQ.I. 1t$lrallletr&, com relaçú.o a operações efetuadas na fonmr. do 
a.rtl!ZO 21; li 

bl em moeda nat1orul obtida- pela con•erslo, junto a biDCO autori.,...ac!o a 
oporar em cAmbio no Pais, "" recursoa em moeda est:l:&n~elra pertencentes t 
empresa 1oca1Uada em ZPE e d.l:'lponlvea no ntertor ou em eQnta do depó:nto 
no Paia. 

§ 5." Nlo serlo com.!dl:~. para efeito de eômputo dos pstos mirUmos, 
o. valores de paKamen!.QS !e1tos no Pllls. nos setZUIIlt.u casos: 

al aqu1slçio no ~ra.d.o. !Dtemo ~e bens lmpattl.dos ou de beLU nadonaia 
com s!&nlllellbva parttclp&Çi.o de msum.os lml)Ortados. conforme dlspuser o .r:e
iUJamento; 

b) <!m be!>~l<:10 de ou~n. ~rr::a bim'Oáll. locaUu.cl& em ZPE, ou de empre
sa e.•trat~~~:eu•: c 

ç) r.-lativoa ~ ~~~,,~parte mtcrnaelor.ll. 

~ O • A !nob~E'":'"·'~n~la ~os r.~.~.<. ~~~~~"" !P ·1 "'"""~lrn·"'::tC do dispr.~sto 
no:o ~§ 1.• fl 2 · .;,~rn·t~d a reV<JC"''"·"" do ato é.. ap•..t• ··"' '• r>rCJ•'\.u, 

~ 7.• Atendendo n rJn:o.:nsl:in~LaS rrlt•~ntM, o :'<'11:ulan,<"ntr, ,,,· .•• r,! ..nt.:• a 
prorro~~:aç,.o dos prazos ; que se :·e!erc c paralt'l'~lo antenur. 

Art. 7." o ato que :1:utonzu a l~t:ol.:teào da emp~ em ZPE a!õ;õl'gun.rá o 
tratamento insmuldo pgr estoe- [k:<::reto·Lel. pelo pruo de até 12 !dO:tel "nos. e 
poderá .sE"r renovado em id~ntlcls. col\dl<;ões. deo.de q~.~e a empresa tenha ~thtg1do 
os ObJeuvos. respeitados os ~wsltos e eondlc0e5 e:~tabeleeldo~o 1\1. a\.ltOriu.çio. 
o a conflnWiçáo do ernpreendlmento garanti a manutmcio de- 'bt:lne!lctos li:ua.tS 
ou S!lpenorC'S par:o. a eeonom1a do PIJ..s, 

Art. t.,• A em:;lres& uutll&Ca em ZPE nlo pedera constltWr tlllal. nrma em 
norr.e lndLvld·.uo.t <'lU participar de outra la<::lllzada fora de ZPE. ainda quc para 
usufruir de "l~l'n!!v"~ prev1.stos nR l'"&tsht~o :rlbutár!a. 

Mt. g,• ,., &.'.ltOrJz~.<o r<lferJda 110 artl~ 7,' determinará as condições para 
,_ :m;..,.r.:....,.:.., ..: u~_. .. ,.,.,. d4.Cm',Jre-sa. 

~ : P;.u :1. la.5t' d<" Jmp!dn'tild•O, :.. ~utOfiUlÇ:ÍO detenni.nari, com bl..$0 no 
~·tu; .. :>~ .. .,r .. ~<"!l~.u~o. ,,,. .. ~ .. nt~s de ~~t~Jços e :1~ bens nacionais., e:J~traneel· 
rv~ J,,.,_ .... ~~"tJos até o. su• o!~ em !unctOnt.m~nto. 

i ;: · S.•lllt"rue os ll~n_.s e. :m:u~rlat~ tel~tonados no projeto podel:llo ser lm
i·••r:~.,,.s ;;..:'"" .,,.,_;ncsa. pll.ra ;o. SU& m.st.:~ol:~çic. 

~ t Para a rase de op<:"ra.çio, :1. :l.utor!2:a.Çáo semcn:e ab~' os lnsumo• 
w;or.: .... .,i,,~ r.o ;Jtojeto, Undo .. "<'mo rele~11L quadro, em rorma de matriz, no 
•l'•·•l •• ~··"' ,,,:,.,-lfk:ulus ,. qua":t!ic~dros '"JS produtos~ os elementOll nece:ssfrlos 
w !''• .t:~~., .... 

: i 1 • •,":.sdro ,;, n·:r.~ d<•_lur:.mt.:lro J'l:>.l:t. o ccntrol'e acl1.1a.nelro d.a:5 entradas 
••• ~ot ... _, .:.., ,,,~rc:o.d.Oli.J..• n.,!l. ZPI:: 

> w r • ..o\ O r.le apr:rvaç:,r.o dos prOJl'tos d1sporá 5Cbre a tolerincla de variações 
•-·~ <; .... r.u..:.....ks. l!pll~ ,. prvcedt'ne~óiS ~onstantcs do quac!ro, que- será õi.Cimitlda 

: .• :.:, !>UU~Jl<•S CO~IIJ.:JI('.J.Ç"O a !JSC:J!J;:;,.ç:jo :Ld\lolnO!If&, 

~ ~ • ::;.,:.:.o c.ob;ctc. de alltan=ç::..O pn:vta do CZPE variaçõe:5 al~m da talerln· 
, ._. pr,, .... :a no ata dr ~prova<;:ão-, Qem a.Mlm as &lteraçócs que Impliquem na ta· 
,.n, .. , •• v e.: :1ovos pro:::.:tos ou.= c~ssaçiLo da r:r.brJcac~o de produtos ~provados 

§ 7 J·:.n:~::d.c·se ,timo nom prod11to 3(1Uele (!Ut tenha, na Ncmenclatun. 
H.r .. ~ll• .r .. ~.;- '-Ien::u.ton~ - =-»'-1. da~slfJc:.;~o d.Jstm,!,ll d.os ~nt~normente apro
·.~C.vs r:> iJr'~)~tCI. 

D••NiaC> ~er pn·•:atnl·l>:\· :>;.>rc·•·:.uu, i'OClJl"tos ele expsn!.iõ da planta lnl· 
: .•. :u.:~·.- •::~talad::~..,. ollscn·ado o ú1sposro nos H 1: a 6• deste artigo 

.\:: I•> 3o'S i~npor:aço5<:s e e:o:pona~ões de empresa autorl.::ada a operar em 
;'i'F. ,: .. ,,,;;.o .!e 1senç:.o do Ir:npostCl sr>'ure a Ir:u~ort~çlio. ind#pendentementoe- do 
•'·~'""''·" :.Q ~ru~~:o IT 110 D .. <r~to Lei n. 3õ! 'r. de 18 de nov.,mbro de l!lli6. do Im· 
; • .:o • .: r•' t'•odutos In.lus:rioLh:;;odas, doL C'o:::trlbUJç!lo p:~ra o Fllrii:I.O de Desen· 
· ... :,,.,,, :1!•> ~•,C13l - FI!"SOCIAL. do Allr~!OMl ~o Frete ;J~ra Rell.ovaçào da Ma. 
:.·111·< '.l .. r(:onl•• do lmp<•~ro ~ulU'<' (l)l,.r.on'•CS <~<' t;r,...h~ll, C:.mb1o e ScllJtO, e so· 
.,.,. 11; ·•·•~'" s R<"Jauv.~ a TllUlO>I <' \":úures Mobrhanos. 

.1.1( 11. ,\ o•;npres:< lllSt,<l:H.!ol o•m Zrt•: l!!'ra O S..!,:.UI!l!C tratamento !:I~Ut;lno 
"' r•: ·~·•'-' ,,., !m.,o;:n S•·hre ~ R,·n<.l:.o. 

I · """' n·la~:,o .<1·~ lo1crr> .. at:f<rulr"' r>h!>l!rvar~,,â. o dl~posto n11 1r1:1Siuç:t.o 
,o::, ,l\o I ~~ <k':U~!S ?<:'-"'""" JUIIII!,•.JS Uul!:l<'llla<l:<" l>oo l'.uS, 

I! - :.•<••~o..:~n do tmposto mr1d~nte %br~ "s remes~"-" c os pag~mtntos ~e.all· 
..•. :os,·' qu.<lql,l'r tl:ul<.>. ;r. r~Sl<.l~lltC~ <:!' r.!umr~rh~dos no e~tenor. 

~ :.- ra~« f1r.s d11 :.pur:~.;::l.o dn lu~rn :nbut:'lvel ::~. .. ;-pres'l. nio poderi compl.l· 
'·'' e<.>•:1u .:uHo ou encar~u. a dcpr<"CII1~ào <.I<" be::..s ad.qu.ir1dos no mcr:ado ute.mo. 

~ :: O t~:.t3:nentc trrbut~no pre•·1stn m:ste artigo prlderá ~r rarantldo, no 
· .uu u~ p:or:.,~Jç~o du prn:z:o da :.ut<ITJ.t.~~~ll de Cunl'inna.mento. desde que a em· 
;.o:•·~" ><! •·omprometa, .:lc<·ar os ~.t:L:.t<o~ mmrmns na P".1ís 1:~.\inea -c~. do !i 2", dO 
.. r::,:o ti '• <Un!arme- C!spu~er o r~ICUJ.mn·nro. 

.\rt :~ .u lmport:.rcO<:"s e e;qJUrb.Ç•'oes de empresa autorizada a. Dpt"nl.f em 
.:?E: .. ~, .. do ~uJeltas ao :.t:Q.umtl!' traur.m..,lll admJrustntlvu; 

~ ... . .... ,., ... ~ 
I - s.enl. dlspeJU&da a obte-nÇi.o do Ueençu ou auto~ de 6zP,o1 feclc

rals. com ueeç!o das eQntroles ele ordem; santCII.rla. dlt t.t:rteresa da seauranca na
~~~~ ~:7s~ do melo amblomte., dc.s prevurtol! 1:1& Lei n. U32 t'l, d• zt do 

II - somente- serio adm!Udu Jmportaç6n do eqWp&I'I:U:!Q.tQ !Mqub11J 
relhos,. llutn.unentoa, INU:iu prtmu, comp::r.nentotr, pcçu ., ~noa ., o..:::; = ::~~~~o.o.:sadool, ~ t lnstalaçi.o lndustt1a1 ou que l:!.tezr.m c prn. 

apJ!:~ a"ex~=-çmrdo c:~==: autorluçõN- a que se re-tere o ltetn !_ n1o .. 

al destlnzdos a pi..C$el com os qual& o BruU rr.antenha conV\IniOII ii'e pa;:a
:C::!~:Jo~ ~~~~meteria as d:JS!)Olllç(les 111 controles estabt!e<:ldo& na tOl'rna 

b) sujeitos ao rea::imo dllt cotas q~.~e ve!:lha a ser J.nstitu!do apóll a data da ecrJo. 
bnçlo do eompromls$0 de t:tue trata o I 2.• elo artiJZo 6."; e 

el sujeitos ao Impo.:to sobre a .Eç.ortaç~Q. 

t :Z." As mereadorlu lmJ)orta<tu poderiO :ser. ainda. rnanUdu 1!!11 depósito. 
:ee:r:portadal; ou delitrwdaa, ~:~& forma pl'CISCrtta na ~ aduanein.. 

U a~~~ ~ri.:,:=tldu eompras no mercado Interno de bens nec:esaártos 

II ~ ~i':'cohi~:;, í~rma p~btaa no artl1o 21, dos bera menclcnadOII no Item 

II - dt OUtros bens, d~ q110 acompanliildoll de cloeuzmultaçio fiJea1 hlhJl 
:ao~~do:se~af~a:u:ome:~ nacional,. convertida na. fonna pre~bta 

Pl.râcrato rlr.leo. U m•read.orlu ad(ll.llrldaa ZID mercado t.t:rtemo poderio ser, 
a1nda. mantldu cm .Upd&lto, remettdu para o e:ttertor ou deltruidal 1\a forma 
PrMCt1ta na l~ação aduanelra. ' 

Arl:, Jj, As lmportaç6oa • ... &QUU;IçOa no ~ Jntemo dtvtdo sar !III 
tu 01m quantldadet compatlv<tls com o procram.a d!! prod.uçlo " u M<:eM!dl.del 
ape:radOI:I&ls da empraa. 

I J,• Pan os efeito. dei~ artiQ:o a autoridade aduaaoin. estabeha:d Um1tes 
ql.la:ltltatlva. lartle.o 9:, f 3."}. 

I 2.' Ultrap:u.udol: 01 ~ di' que trata o pa~o antartor. os eZCIItdentml 
donrrlo ler mnettdos para o exterior ou dD&trU.tdos, ca tonna :1a le11slaçA:> am 
vl&e~r, sem prejllfzo du ~ prr•lstu no art!;o z. 

Art. 15. AS lmportaç6ea:, eompru no m.ereado l.cter.!!O e npartJçõu d& ern· 
presa autorluda a operar em ZPE araria sujBi.lQ ao seaWrne rec:tnw cambial: 

I - tndl!po!nderlo de 'rlsto ou .S. .u~ admlaiat...ti'ra u t-war<lnciaa 
em moeda 1111tranpin. do exterior e- para o exterior, rtQ!bldu ou efetuadas par 
empreaa loealludu em ZPI:. beM aqtm l(l~ re&Uadu uatra- alu; 

II - u trans!err!n.elaa para o exterior refet1du no Jt.am anterior lndepen~ 
rio de contrato ele ~b!o; 

Z&d&I~-~:~:o mercado lntarno, etetuados por empresa loeali

... : ''"' mu.d.r. ~-:rar>~~~rd, r:a:; :: .. ..os de O;letaeóes Coe-it.slS na forma do utt&Q 
~1. ~ 

IJ • cm CTIIUdOs !>OS d.:m.us casO$, 

.!X - .aos p<~~amentrJ.s realtudl"'s no Pals em ~netlcio de empreu localinda 
om !.PE .J.ô).hcu·sea o tratame!>to dispensado a traJU.fer~l'l<::las, em sera.l. para o 
<.~~<:: .... • 

.\•: 1.: O Barn:o· Cellt1'1!1 do Br.14il nio USqUrarâ em tempO fl4um, (!freta 
"' ":-l:r<: .. m.:nte. cobertllr.l. camb1.01l para <::ompromiSSOs de emp:esu lii.Stalada 
,,1\ .<::f'E. 

.u: 17 O Ba.n:Q c-er:.:ra.l do Br:tsll man~ regtstrOll: especiais dos ln~· 
:ne:1: ·~ ~<.nvesume·tos ~ dema1s .:rt'dltos de empresa. l!l$talaria em ZPE..em siso 
· n ... •!,~t:n:~ cio preomo 11a Le1 n 4 131 ···J. de J de s.:tembro de tB62. 

l' ... r~,;~afn Ur:.lco P:lra os rms u~sre artigo, a oe-mpres.a lnstai:J.d.a em ZPE' for· 
'·' ·~·. "" .. o H .. l><'O f.'cl<tral c!rJ Br;..~Jl. n~ d.~eos e elernrl>tos neeesuíno$. 
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.~:; \.~ A ~:::p~"s-"' >r:<:~•~'<la .-m ZPE n!iQ poder:!. usufru>r de quaiSQ.uer !n· 
, :t~" ,, , ,, tl<~neli..::•>S rwo tt~>H•''I·'nwt'iot<' ;.re~:st<>s l'li!:'Ste Decreto Lei, r.em torna: 
;,~"'''·' ~nunc~lros ou .,u:e:r .:-...-.cn\l..t de qu.:~olquer "~Pi!Cl~ JUnto a res:dente ou 

a .... .....1, no P:us s .. l'.•i 'l.l"'nw a~>~ m:•·e~um~-~tos J,lcst.e~ na empresa. 

;>~,,~: .. !o '-'"'C'O A pd~a:l lls1ç.,1 o" JU:MdLca, res>dente ou ctorruclln;d;J. no Pais. 
;.~ ~'"'~::c.:~.-real=r UI".•Sttrr.e::Jt<'Jll em o'!mpres~ t~$talada.s ou a. se instalu em 
,•t•r: .: ... , .. <at;~f~:-·: .~.~ eonl!•.;.·.~s c•$t.>be\~das para mvesumentos brasileiros 

.Ir: :' A mcrc..;JOn.J. ;Jrt:~<lu:"t"' ,.n lPE som~nt<l poçjcrã ser lntrodu:tlda pa
' .... wm ... no mer•·-•da mterr.o, de~te que observ:l.das as :WG-Umtes condiÇ~s: 

1 •• ,, , ~L .:o r :.nc.Jol d;~. mtern~~llo de cada produto, de acnrdo com a. cla.ss•fl· 
..... ; .. ,. :-.H:.!, do! «mpr-.~.o. em Zli'E n.l.o pOdll"t:lo ser, em hlpóte-ze alftU.ma, !\1l)enor a 
,.,•; ·•i<-~ por ce-ntO) do ·talor cl~ re~~t•Vll prndu.:::lo, realizada. pela. mesma. em· 
: r<!~ .•. :1'-' .. no Jme9ta:..mente anter1or: 

11 <!I C"'ZI'E p;Hi<'m. n~ ~Pt<>vac u'> d<· cada. prOJeto, redw.lr o llmtte !lxado 
···' .... ,, ~'"HUJr. ou ptt>1lnr n mr~rn:l(:ÕO, e•n rur.çio du pnorldades goveroamen· 
· .. ~ ; ... ~ .. '·' d.-euos ~··turc5 da. l:-~(lu~tnn oactona.l 

, 1 .'\ , ~nda d<" mer~·~doru l'~t"- o nwrt'l\dO mterno estará su)el:a ao mes· 
r;.,• .. ,.,., t<!l :.dml:\l~rr .. n•n e ~amb1..1l das zmpOrt~Oes, 

, ~ ;, :ne..ca.dor1a produ:tda. ~m ;:PE e lnlrOd\l%tda p:~.ra comumo no mer· 
.-,1tJO ::::.·mo !w;~.ra s::Jeltól. ao pu .. mcmo des tmpo:nus e o:mca(\!05 . .:onferrne <ti:~o 
·:.:r.::~.·to nr.s •t~ns I e ti d~.~te ;>l>.ra~r;,fo, 

"'•llrc <!I v-.1ll'>t tn::d <1,1 tnn•r:u,;!lr>' 
,., lll'll'""o so"ore li'rr..1utns !ndll~tTI:.oltt.ados: e 
~,, '<.~.t~lbu:çio ~._.o FunJ11 o!" iks~n..,oluzmento Soci~l- FlNSOCIAL. 

11 . h.t\lr" o valur d~ tn.ll~n.spmnas. pr<'ld\ltl'l' lourml!d16t10S c m .. terllls 
.1~ emt..u .. >t<·:n •mpott.ld<.ls, .l;,::r.·~~~~.,~ ·"' pr<>dutu fml<L 

"'' lall'"~~" sotore .1 lml'<'"'·•·;l..,; 
t: · .\Ul~J..,II.!l ao fr•w p..r., R••l\\l~u~;'u'! <1:1. Mannha M~rçante: e 

c • !mp .. sto ~o"ore f'~r....,;W:> d• 1:r~dLLO, L:iLmbto e Se~~:uro, e sobr~ Opençõe:o 
1/.,.J.,I>,..., ~ Tr;ul":> e V.,lor"~ lo.tOI>Il>:>.r~•-"· 

~ 3.• Será pc:rnútl.d&. 'ol:! as eondlçOcs Pfl!"lstu em ~to. a apllca;;lo 
dos sq:umtes re;imea~ aduanelrQI upoc:l&la à mercad.oria aa1da dl!l Zl'E: 

a) trW!ta &du.netro; 
b) adm,lssio temportrla; e 
e> o previsto no Item n d.o ut1&0 'l& clD Decreto-Lei. g,. 31', de IS do covembro 

de L96d. 

§ 4,• A apllca.çl.o ~ r-et1me ffierido 'C.& al1nca •e• d(l ~ .m..rtor, 
quarld.o • mercadoria se dcstl:!&r a retomo para a ZPE, .erã re&Wad& por ata da 
sec~taria da R«otta Federal. 

Art. :o. Ftea. -::rlado o lmpoxto sollre a rnt~~rnaçlo. devido pela tntroduçlo 
no merelldo interno dlt mflteadCII'1a produ.tida em ZPE, a que tera c:ontO c:ontribuin
te a emp~sa p:rodutara.. 

Pa:'cralo Unlco. O lm~to a que SCt refere o llrtlio l.tldd.l.ri à allquota da 
7$<;:. r setenta e o:lnco por eC!I.to) so"on a cli!en~Z~Ça entre o \'~olor total da intllt11.1.
·ç~o a o nlor du mat6:rial-prlmu, produto$ ~ a materiaiS de em~ 
lqem Importados. apepdoa a.o produto !1nal. 

Art. 21. As V<lndu de bens pua. emprna loeallz:ada em ZPE, reai1z&dq ao 
mm.paro de aut.. da ExpOI'taçlo ou docuzrnmta ele afeito eqWYalente. com cobertll.
:ra eambl:ll, :aerá atrtbll.llio o meuao tratameato flleal. camblal, credJUcio • a.d. 
mlnl.strativo aplid.v.l U uporUÇOoll ~ pn.l pu'& o m.rto;r. 

Art. ::12. o Mln1sterto da Fuend.a pt.abe'-rá llOrnlU pua o ~o • CCD
uola 1\d.uanel:ro~~ de mereadorla e= Zl'E:.. 

Pa~r-.l!o lln.ico. tncwncl.rá .. autortdad.a lldus:telra o controle e • Ycmt.les. 
çio de embarque e, qullr.ldo for o ca.so. de destln&çlo de mercadoria exportacb. 
por empre$&. Instalada em ZPE. 

Art. 23. Pa:ra eCeltos ti!<:$Lil, cam."o!IJ.I a ul.."nilllstrati'O'QS, aplicar se·' aos 
sei"'I~O& o sc~U1nte tratamento: 

I - os p:re!õbdos em ZPE, por empresas ali Instaladas, serio conslde-rldol 
como prestad03 no e>:terlor: 

II - os prestados em ZPE. por :re.sldente ou o;!Qmlclliado no e:.:terior, pa.n. em. 
presu ali lnst:aadu. serilo con:~lderadoa eomo prestados no ezte:rlor; e 

ln - os prestados por :esider!U! ou domleiUado r.o Pv.i:!, pua empresas nta
be\oeclá::l.s em ZPE. seria constder&do• como ezportaçio de servlçoa, e:.:ceto ot 
n:p\orados em virtude de concessão <lo PO<!e:r ?1.\"oUco. cs docorren~ da con. 
trato de tr11balbo 11 outros 1ruilcact.os __ ~ re~to. 

I 1.• E vodada. à empresa lnstlllada em ZPE 1o p~ d(l Gervlços, tora 
del., 1o usidlmte ou dornJ.eUI&do no Pala. 

I 2.• Os paa;amentos cklvldos pe:r empre:sa lll.5~ em Zl'E a rutdente w 
doml.cUiado no PIJ.I, decornnte:l da prnt!IÇio de qua.Uq·~cr ~~erviços, ~o~~rio !..!eo. 
em cruzaclos. na forma d& aline& ~b~, clD t ,_., d.o l.l'tiCO 6,". 

.ut.. :U. Sem preJui%os du sançõn 4e .na.tu:~ 0sca1. cambial. ad:n1n1stra
Uva e penal constantes d& lct:lslaçáo em Tlcor, o de:scu.."l''primento du dlspeaiçO. 
prev1StU DeSte Decreto-Lei .su]dtari & etup~ lnlta.lad& em ZPE àa ~ ~ 
~ tendo em Tll.ta a ~~nvidade da lnfraçio e O'oserv&Cio o d11:posto em re-
auWnento: -

I - :.;J~,·rt~nc:a; 

!! -· n: ·''"' t'QUI"~lente ~IJ ~:.olor de 2COO ldu.as tTUlJ & 100.000 H:cm mJil Obri-
.,:.....;0~ •• .::o l'<";><::I.HO :-ó,lCI011:1.l - OT:-r: 

!li - r,.nhmento de h<ms: 

!V - wt•·:r<ll~io diJ est:ob~lcç1m~nto l.r.du:itrlal; 

v - c,.,.:w.ç:l.o da :~.utorW~~ç.Oo p_a.ra fun~tonar em ZI'E 

.\ti ~~ C'Vn:.;Lderar·S</·:1. domo ·"' .,mno p;o.~ .. ~r~uo de "Pl!Cil("4o da pena de 
,.._r,Lm..c:.~o. r~:o forma ~ k~l~l.a.<,:au e:.l) ... cltlca. 

"'" U•tNC1U.::àO n<!l mercad.o zntem<J de mercador1a. proce:tente de ZPE. que 
:t•n!:... ~ • .:Lu t..:<·.;ru:ta<i:l. • .l.dquL~Id.:L n<.l m.:rcado lnl<::oo ou prod.l,l..l.,lda. cm ZPE:. fora 
UllS """"~ :H<tOn;ro.dcs oeste Dec.rcto·LtH: 

ll• .. 1r.:roduç:lo em Zli'E de me-rcu:dor\a eslr~n~m< !".1o pert:litld:i:: e 
~ • .• ;:·u :<Jduçio em ZPE de m~t<":.dona n;ac:or..at :'lto su"omeuda ~ prccec11. 

:l:cn:,:~ ~··.:·.;t ... r ... ~ de elf~nrt~<;oiO de ctUc tr:1.ta o ~t11100 ~t. ou .rem observi.ncla d.u 
!i'itO~··,<-<:S run:l!!u no nem U do arn~o 13 

?~: ... ..;:;,:.., Unzco. A ;x:n<l de p~rd.m:cnto de bens ser:::o. :~::pllcadõl. pelo ór~tio ra. 
•• ·aJ~r"' ,.,,,,,,,,tente. 

A~: ::o r) d~scumprtm~nto tiJt;..l 'lll Jl:<rcial de ~ompromisso de e:.:portaçio 
.,.. n,• ro.lur!'., 11:~. t:>en'.!d"na a Z?l:: • .>.S~u.nude ;!fl:< b~:~!lcJ~fl:l diJS l'<:ltl!l'le"S adua.· 
:~,·,r~:i ··»;;<-:• ... ,s d<' ~.tu~ tratam :.s altr.~:..s. ~b· e -e·, do§ 3 ·.do artl&e 19, sujelta.tá 
.. l:'ltr .. :.:ora :Ll'. :;elfiomtes penalldades. api!cá.vet.S ISOla.d:L. IJU cumula.tin.mente: 

""' ::: ... 1L.J. de too;. (c~m.por eenr.ol do v&lor da mercadoria p:n)<:Cdente d.& 
Zi>E: ,, 

"O• :·r•>1l.l•~.lo de I.OSI.L{ruLr dl:ls reCendes reg1mes. 

;,r: ::? o I'oder Ex~cunvo re&l.ll.:.mentar:l. no priUo de 60 (~enental liias, 
1 u:s;: ... ~to n..::.te Dccn:lO-Lel. 

J • • ~ .S<>.l .. ICJI =- P~utdent<' da Republica. 
Jla•~~lt Fc~l'eila da N~rcga. 
J(,,<!; li:J.!J~ C<>.dda Bra11~0 

LEI N. 8.896- DE 21 DE JUNHO DE 1994 

Dá nova redação ao artigo 31 da Lei n. 8.689tU, de 27 de julho de 1993 • 
. ~_que dispõe sobre a extinçA.o do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da. Previdência. Socia.1 - INAMPS 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n. 515(2)~ 
de 27 de maio de 1994, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucep.a~ 
Presidente do Senado Federal, para oa efeitos do disposto no parágrafo único do lU'" 
tigo 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1• O artigo 3" da Lei n. 8.689, de 27 de julho de 1993, passa~. vigorar 
com a seguinte redação: 

.. Art a• ····················-······-·-··············· ··························----····· 
§ 112 • A execução orçamentária do INAMPS, relativa à pro~ação ~na

tente da Lei n. 8.652<3', de 29 de abril de 1993, fica, a partir da data de sua ex· 
tinção, sob a responsabilidade da Junta Deliberativa do Fundo Nacional de Saú
de. 
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§ 20 Fica a Junta Deliberativa do Fundo Nacional de Saúde autoriza· 
da. na forma da lei. a realizar todos 08 atos inerentes à gestão orçamentária 
e financeira das ações previstas para o INAMPS na lei Orçamentãria vigente. 

§ a~ Os eventuais créditos adicionais relativos à programação do 
INAMPS serão concretizados com base na classificação institucional da Lei 
n. 8.65~3. 

§ 411 Os créditos suplementares, que forem autorizados nos termos do 
parágrafo anterior, observarão os mesmos subprojetoa, subatividades e gru· 
pos de despesas previstos na Lei n. 8.652,'93. 

§ 5• O Fundo Nacional de Saúde responderá pelas obrigações fmancei· 
ras do lNAMPS." 

Art. 2i Ficam convalidados os atas praticados com base na Medida Provisó-
ria n. 489"'· de 29 de abril de l994. 

Art. av Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LEI N. 8.924- DE 29 DE JULHO DE 1994 

Renova o prazo de que trata o§ 61 do artigo 2A do Decreto-Lei n. 2.452fU, 
de 29 de julho de 1988, introduzido pela Lei n. 8.396121, de 2 de 

janeiro de 19927 para a instalação de Zonas de 
Processamento de Exportaçõeo jli existente• 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso N acioD.al decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1• É restabelecido o prazo de vinte e quatro meses de que trata o§ 6" 
do Decreto-Lei n. 2.452, de 29 de julho de 1988, introduzido pelo artigo 1° da Lei 
n. 8.396, de 2 de janeiro de 1992, para instalação das Zonas de Processamento de 
Exportações já apr;ovadaa até 31 de dezembro •. <!~, 1991.7 , 

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3g Revogam-se as disposições em contrário. 

Itamar Franco- Presidente da República. 

E1eio Álvares. 

LEI N. 8.396- DE 2 DE JANEIRO DE 1992 

Altera o Decreto-Lei n. 2.452m, de 29 de julho de 1988, que diap6e sobre o 
regime tributério, cambial e admilliatrativo daa Zonu de Procauamento 

de E:q>ol'l:açi5n, e .U outras providência 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

·Art. 1? Os artigos 1?, 2?, 5?, 7'!, 11 e 12 do Decreto-Lei n. 2.452, de 29 de 
julho !J.e 1988, pasaam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a criar, nas regiões menos 
desE-nvolvidas, Zonas de Processan1ento de Exportações- ZPE, sujeitas ao 
regime jurídico instituído por esta Lei, com a finalidade de reduzir desequilí
brios regionais, bem como fortalecer o balanço de pagamentos e promover a 
Ciifuaão tecnológica e o desenvolvimento económico e social do País. , 

As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio com o exterior, 
destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a se
rem comercializados exclusivamente no exterior, sendo consideradas zonas 
primárias para efeito de controle aduaneiro. fi' 

Art. ·2? A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, 
à vista de proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto ou isoladamente. 
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§ 5~ A concessão de ZPE caducará se no praZo de doze meses, conta
dos da autorização, a administradora da ZPE não tiver iniciado~ efetivamen
te, as obras de infra-estrutura de acordo com o cronograma previsto no proje
to de instal:l.çáo. 

§ 6~ Em se tratando de ZPE já aprOvada, o prazo de que trata o pará
grafo anterior será de vinte e quatro meses, a partir da data de publicação 
desta Lei. 

Art. 5? É vedada a instalação em ZPE de empresas cujosf projetos evi
denciem a simples transferência de plantas industriais já instaladas no País. 
••A•••-oo_o,oooooo-.o-ooOOoo~~ ... --,.,.-oooooooo~oooooO+oooO•ooO++-oooooooo ____ oooOoooOOooOOO+oOO-oOO•Ooo---·-••••-o-oo 

Art. 7? O ato que a.utoriznr a in~talaçã~ de -e~·presas em ZPE assegu
rará. o tratamento instituído por esta Lei pelo prazo de até vinte anos. 

Parágrafo único. O tratamento assegurado poderá ser estendido, su
cessivam.ente, por períodos iguais ao originalmente concedido, nos casos em 
que a empresa tenha atingido os objetivos, respeitados os requisitos e condi
ções estabelecidas na autorização, e a continuação do empreendimento garan
ta a manutenção de benefícios iguais ou superiores para a economia do País. 

Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o seguinte trãtãfuento tri
butário em relação ao Imposto sobre a Renda: 

I - co1u relação aos lucros auferidos, obser:,var-se-á o disposto na legisla
ção aplicável h.s demais pessoas jurídicas domiciliadas no País, vigente na 
data em que for firmado o compromisso de que trata o § 2~ do artigo .6! des
te Decreto-Lei, ressalvado trata11lento legal mais favorável instituído poste
riormente; 

II - isenção do imposto incidente sobre as remessas e os pagamentos 
realizados, a qualquer título, a residentes e domiciliados no exterior. 

§ 1~ Para fina de apuração do lucro tributável, a empresa não poderá 
computar, como custo ou encargo. a depreciação de bens adquiridos no mer
cado externo. 

§ 2? O tratamento tributário previsto neste artigo poderá se·r garanti .. 
do. no c.aso de prorrogação do prazo de autorização de funcionamento, des .. 
de que a empresa se coJrJ.prometa 3 elevar os gastos mínimoS no País (alínea 
uc" do§ 2:;> do artigo 6!',·conforme dispuser o regulamento). 

Art. 12. As intportn.ções e exportações de empresa autorizada a ope· 
rar em "ZPE estarão sujeitas ao seguinte tratam!'!'nto.a.dntinistrativo: 

I - será diopenaada a obtenção de licença ou autorização de 6rgáoa fede
rais. com exceçio dos controles de ordem sanitária, de interene da seguran
ça nacional e de proteçlo do meio ambiente, V"edadaa quaiaquar outraa :reatri .. 
çôea ll produçAo, operação, comercializaç.lo e importação de bena e aerviçoa 
que náo aa impoata. por eata Lei; · 

§ 1~ ·····----·-·--··--··-·-·······--··-·····-··--·-··-·-·-·--·-······-·-···;_ 

b) aujeitoa a regime do cotaa aplic:áveia U ezporta~• do Pafa. vigente. 
·: na data de aprovaçAo do projeto. ou que venha a ser inlltitufdo poeteriormenta . .. 

Art. 2!' Esta Lei entra em vigor na datâ de aua publicação. 

Art. 3~ Revogam .. ae u diapoaiç6es em contrário, especialmente a alínea 
''d'• do§ 2? do artigo 6~. o artigo 19 ''caput'', e§§ 1?' e 2? e o artigo 20 do Decre
to-Lei n. 2.452, de 29 de julho de 1988. 

Fernando Collor - Presidente da Repâblica. 

Marcflio Marques Moreira. 

Simá Freitas de Medeiroe. "' (A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECO. 
NÓMICOS- DECISÃO TERMINATIVA.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Sam.ey) - Os pro
jetes serão publicados e remelidos às Comissões 
competentes. 

A Presidência recebeu, do representante no 
Brasil da Organização das Nações Unidas para Agri
cultura e Alimentação - FAO, expediente comuni
cando a convocação para o Word Food SummH, a 
nível de Chefes de Estado ou Governos, a realizar
se em Roma, no perfodo de 13 a 17 de novembro do 
corrente ano, nos termos da Resolução da Confe
rência da FAO, aprovada em sua 28" Sessão. {Di
versos n• 58, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foram 
encarmmmdos à Mesa, em obediência à Resolução 
n• 3, de 1990-CN, os nomes dos candidatos do Se
nado à eleição para compor a Comissão Repre
sentativa do Congresso. Nacional, prevista no § 4° do 
art. 58 da Constituição Federal. 

São os seguintes os nomes indicados pelas Li
deranças: 

Titulares: PMOB 
1. Renan Calheiros 
2. Emandes Amorim 

Suplentes: 
1. Ney Suassuna 

· 2. Nabor Júnior 

Titulares: PFL 
1. Antonio Carlos Magalhães 
2. Odacir Soares 

Suplentes 
1. Júlio campos 
2. Hugo Napoleão 

Titular: PSDB 
1. José Roberto Arruda 

Suplente 
1. Sérgio Machado 

Titulares: PPB, PT, PTB, PDT, PSB, PSL e PPS 
1. José Eduardo Outra 
2. Epitacio Cafeteira. 
Em votação as indicações. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
Declaro eleita a chapa. 
Sobre a Mesa ofício do Presidente da Cãmara, 

que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Se
nador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

SGMJP589 

Brasfiia, 27 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que a Cãmara dos Deputados, em sessão reali
zada nesta data, elegeu, conforme relação anéxa, 
os Deputados que integrarão a Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional prevista no § 4° do 
art. 56 da Constituição Federal. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de aprece. - Luís Eduardo, Presiden
te. 

COMISSÃO REPRESENTATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 

(JULH0/1996) 

Bloco Parlamentar PFIJPTB {4) 
TitUlares: Álvaro Gaudêncio Neto, Ca~os Magno, 
Hugo Rodrigues da Cunha e Pedrinho Abrão 
Suplentes: Paulo Gouvea, Paes Labdim, Philemon 
Rodrigues e Ursicino Queiroz , 

Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSUPSCJPMN {3) 
Titulares: Eliseu Padilha, Fernando Diniz e Geddel 
Vieira Lima 
Suplentes: Eudoro Pedrosa, Hélio Rosas e Udia 
Quinan 

Bloco Parlamentar PPBIPL {3) 
Titulares: Jofran Frejat, José Rezende e Márcio Rei
naldo Moreira 
Suplentes: Benedito Domingos, Valdemar Costa 
Neto e Wilgberto Tartuce 

PSDB{3) 
Titulares: Antônio Aureliano, Antônio Garlos Pannun
zio e Marconi Perfilo 
Suplentes: Aécio Neves, Arnaldo Madeira e Ubiratan 
Aguiar 

PT{2) 

Titulares: Chico Vigilante e Pedro Wilson 
Suplentes: Gilney Viana e Maria Laura 

PDT 

Titulares: Severiano Alves 
Suplentes: Eurfpedes Miranda 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) • Fica as
sim constituída a Comissão Rl!tiresentativa do Con
gresso Nacional, que exercerá o mandato no perCo
do de 2 a 3:1 de julho do corren1e ano. 
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SENADO FEDERAL 

Titulares: PMDB 
1. Renan Calheiros 
2. E mandes Amorim 

Suplentes 
1. Ney Suassuna 
2. Nabor Júnior 

Titulares: PFL 
1. Antonio Carlos Magalhães 
2. Odacir Soares 

Suplentes 
1. Júlio Campos 
2. Hugo Napoleão 

Titular: PSDB 
1. José Roberto Arruda 

Suplente 
1. Sérgio Machado 

Titulares: PPB, PT, PTB, PDT, PSB, PSL, PPS 
1. José Eduardo Outra 
2. Epitacio Cafeteira 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Titulares: PFUPTB 
1. Álvaro Gaudêncio Neto 
2. Carlos Magno 
3. Hugo Rodrigues da Cunha 
4. Pedrinho Abrão 

Suplentes 
1. Paulo Gouvea 
2. Paes L.andim . 
3. Philemon Rodrigues 
4. Ursicino Queiroz 

Titulares: PMDB, PSD, PSL, PSC, PMN 

1. Eliseu Padilha 
2. Fernando Diniz 
3. Geddel Vieira Uma 

Suplentes .... ·. 

1. Eudoro i'Eiarosa. 
2. Hélio Rosas 
3. Udia Quinan 

Titulares: PPB, PL 

1. Jofran Frejat 
2. José Rezende 
3. Márcio Reinaldo Moreira · 

Suplentes 

1. Benedito Domingos 
2. Valdemar Costa Neto 
3. Wigberto Tartuce 

Titulares: PSDB 
1. Antônio Aureliano 
2. Antônio Carlos Pannunzio 
3. Marconi Perillo 

Suplentes 
1. Aécio Neves 
2. Arnaldo Madeira 
3. Ubiratan Aguiar 

Titulares: PT 
1. Chico Vigilante 
2. Pedro Wilson 

Suplentes 
1. Gilney Viana 
2. Maria Laura 

Titular: PDT 
1. Severiano Alves 

Suplente 
1. Eurfpedes Miranda 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 630, CE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, artigo 175, alínea d, 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a inversão de pauta da Ordem do 
Dia, no sentido que o ítem 01 seja apreciado após o 
item 03. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 1996. -
Senador Esperldião Amin 

ü SR. FRESIDEt.rrE (José Sg,mey} - Em vota~ 
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Já foi 
votada a inversão da pautl!f; V. Ex" poderá usar da 
palavra quando a matéria for anunciada pela Presi
dência. 



690 ÁNAlS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 71, DE 1996 
(Incluído em Oidem do Dia nos termos 

do art. 172, 11, "b", combinado com oart. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 71, DE 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos, 
como conclusão de seu Parecer n' 354, de 
1996), que auloriza o Estado de Minas Gerais a 
emitir Letras Financeiras do T escuro do Estado 
de Minas Ger<E - LFTMG, cujos recUISOS se
rão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Estado, vencível no 2" semestre de 1996. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a áJS

cussão. 
Sobre a mesa, requerimento de destaque que 

será lido pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Sena
dor Renan Catneiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 631, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da expressão "deduzida a parcela de 2% • cons
tante da letra a do art. 2' do Projeto de Resolução n' 
71, de 1996. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1996. - Se
nadora Júnia Marise-

0 SR- PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento de destaque. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado, contra o voto dos Srs. Senadores 
Roberto Requiiio e Lauro campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em vota
ção a parte destacada 

Os Srs. Senadores que aprovam o destaque 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. {Pausa) 
Sobre a mesa, p<!recer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1' 
Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 368, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 71, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 71, de 1996, que autori
za o Estado de Minas Gerais a emitir Letras Rnan
ceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais 
(LFTMG), cujos recursos serão destinados ao giro 
da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no se
gundo semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho 
de 1996. - José Sarney, Presidente, Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias- EmHia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N• 368, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1996 ' 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais - LFTMG, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dí
vida Mobillárla do Estado vencível no se
gundo semestre de 1996-

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado de Minas Gerais autorizado, 

nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado 
Federal, a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais - LFTMG, cujos recursos 
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Es
tado, vencível no segundo semestre de 1996. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substitufdos, atualizados nos 
termos do § 7' do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal. 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até sessenta meses; 
... .. e) valor nominal: B$1,00 (um real); 

d) prazo: de até sessentf"meses; 
e) valor nominal: R$1,00 {um real); 
f) caracterfsticas dos b1ulos a serem substitufdos: 
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Título 

511827 

511827 

511827 

511826 

511827 

511826 

511827 

511826 

511827 

511826 

Vencimento 

1"-7-1996 

1"-8·1996 

1"-9-1996 

15-9-1996 

12-10..1996 

15-10..1996 

12·11-1996 

15-11-1996 

1"-12-1996 

15-12-1996 

Quantidade 

5.022.117.769 

3.512.424.521 

6.757.963.720 

4.928.091.151 

4.646.247.769 

6.87 4.891.065 

9.437.166.011 

9.960.865.889 

28.683.901.320 

14.896.731.620 
g) previsão de colocação e vencimento dos tf· 

tufos a serem emitidos: 

Coloca!<l!o Vencimento Título Data-Base 

1"-7-1996 1"-7-2001 511826 1"-7-1996 

1"-8·1996 1"-8-2001 511826 1"-8-1996 

2"-9-1996 12·9·2001 511825 2·9-1996 

16-9-1996 12·9·2001 511811 16-9-1996 

1"-10..1996 1"-10..2001 511826 1"-10..1996 

15-10..1996 1"-10..2001 511812 15-10..1996 

1"-11-1996 1"-11·2001 511826 1"-11-1996 

18-11-1996 1"-11·2001 511809 18-11-1996 

2-12-1996 1"-12-2001 511825 2·12-1996 

16-12-1996 1"-12·2001. 511811 16·12-1996 

h) forma de colocação: atra•tés de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 9.589, de 9 de 
junho de 1988, Decretos n2s 29200 e 29.201, am
bos de 19 de j~iro de 1989, e Resolução n• 1.837, 
de 23 de janeiro. de 1989. 

Art. 32 Esti..'áutorização deverá ser eierclda no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado 
da publicação desta resolução. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3 

OFÍCIO N2 S/51, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, 11, 'b', combinado com o art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Ofício n• S/51, DE 1996, através do 
qual o Banco Central do Brasil encaminha 
solicffação do Município do Rio de Janeiro a 
fim de que possa emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Município do Rio de Janeiro 
- LFTM·RIO, cujos recursos serão destina
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Municí
pio, vencível no 22 semestre de 1996. 

(Dependendo de parecer da C~Jmissão 
de Assuntos Econõmicos) 

Nos termos do alt. 140, a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Nabor Júnior para proferir 
parecer em substituição à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. NABOR JUNIOR (PMDB- SC, para em;.. 
tir parecer.) -Sr. Presiden1e, Sr"s e Srs. Senadores. 

I - Relatório 

O Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Ja
neiro encaminhou a esta Casa, mediante Ofício 
• s· n• 51 , de 1996, pedido de autorização do Se
nado Federal para emiti r Letras Financeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro (LFTM·RIO), 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida 
Mobiliária do Município vencível no 2• semestre de 
1996. 

O pleito encontra-se adequadamente instruí
do quanto à documentação encaminhada ao Sena
do Federai, nos termos dos arts. 13 e 16 da Reso
lução n• 69, de 1995 do Senado Federai que dis
põe sobre limites globais e condições para as ope
rações de crédito interno e externo dos Estados do 
Distrito Federal dos Municípios e suas autarquias, 
nas quais se inclui o lançamento de títulos de dívi
da mobiiiária. 

O Banco Central dd" Brasil effiffiu Parecer DE· 
DIPIDIARE-96/615, intorrnando que o pedido de autori
zação não se enquadra no limffe estabelecido no inciso 
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11 do art. 4° da supracitada Resolução. Assim, o Mu
nicípio do Rio de Janeiro apresenta Margem de Pou
pança insuficiente para fazer frente ao cronograma de 
é1Spêncf10s previstos com os serviços de sua dívida 
fundada. 

É de se ressallar, entretanto, que essa situa
ção de desequillbrio independe da operação de cré
dito pleiteada pelo Município. Com eleito, o montan
te do refinanciamento pretendido não implica a ele
vação da dívida fundada do Município de Rio de 
Janeiro, uma vez que seu valor já vinha sendo 
computado para efeito dos seus limites de endivi
damento. Assim, com essa rolagem de dívida mobiliá
ria não haverá elevação no endividamento global do 
Município. · 

Por seu turno, a Emenda Constitucional n• 3, 
de 1993, em seu art. 5", assegura a emissão de títu
los públicos pelos Estados e Municípios, quando 
destinada ao refinanciamento de seu principal devi
damente atualizado, o que corresponde ao pretendi
do pelo Município do Rio de Janeiro. 

A regulamentação do conceito de "principal 
atualizado" é feita pela Resolução n• 69/95 em seu 
art. 16, parágrafo sétimo que define, ademais, que 
compete ao Senado Federal estipular o percentual de 
refinanciamento adequado às condições próprias de 
cada solicitante. Em conformidade a recomendação 
desta Comissão de Assuntos, Económicos e a ne
cessidade de se proceder a amortizações periódi
cas da dívida mobiliária, definimos um percentual 
de resgate de 2% e, em conseqOência, o percentual 
de 98% para a rolagem da dívida mobiliária da Ci
dade do Rio de Janeiro vencível no segundo semes
tre de 1996. 

Dessa forma, a emissão pretendida será reali
zada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, deduzida a part:ela de 2"/o. 

b) modalidade~oominativa transferível; 

c) rendimento:' igual ao das Letras Rnanceiras 
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: Se li c: até 5 {cinco) anos; Cetip: até 
1.706 (um mil, setecentos e seis) dias; 

e) valor nominal: Selic: R$1,00 

Cetip: R$1.000,00, em decorrência de cujo va
lor de P.U., as quantidades serão divididas por 
1.0000 (mil) 

f) camcterística.sdos títulos a serem substituídos: 

Título 

681447 

681447 

681447 

Vencimento Quantidade 

1"-7-1996 48.014.740.406 

1"-9-1996 76.387.736.787 

1°-10-1996 97.730.869.445 
Títulos registrados no Sellc 

Título Vencimento Quantidade 

681218 1"-7-1996 50.100.000 

681218 1"-7-1996 60.000.000 

681249 1"-7-1996 50.100.000 

681249 1"-7-1996 60.000.000 

681280 1"-7-1996 50.100.000 

681280 1"-7-1996 60.000.000 

681310 1°-7-1996 50.100.000 

681310 1"-7-1996 60.000.000 

681341 1"-7-1996 50.100.000 

681341 1"-7-1996 60.000.000 -
' 

Títulos registrados no Cetlp 

g) previsão de colocação e venCimento dos tf
tulos a serem emitidos: 

Cofoca!<l!o Vencimento Títulos Data-Base 

1"-7-1996 1°-7-2000 681461 1"-7-1996 

2-9-1996 1"-9-2000 681460 2-9-1996 

1°-10-1996 1"-10-2000 681461 1"-10-1996 
Títulos a serem registrados no Selic 

Coloca cão Vencimento Título Data-Base 

1°-7-1996 1°-7-1999 681095 1"-7-1996 

2-8-1996 1°-8-1999 681095 1"-8-1996 

2-9-1996 2-9-1999 681094 1"-9-1999 

2-10-1996 1"-10-1999 681095 1°-10-1996 

2-11-1996 1"-11-1999 681095 1"-11-1996 
Títulos a serem registrados no Cetip 

· h) forma de colocação: através de ofertas pú-

~~C:n~~s ~!:~~da Resolu~o n• 565, de 20-9-79, 

i) autorização legislativa: Lei n• 1.373, de 20-1-
89, e Decreto n• 8.355, de 26-1-89. 
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Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Pre
feito da Cidade do Rio de janeiro, encontra-se de 
acordo com o que preceitua a Constituição Federal e 
a Resolução n• 69/95, do Senado Federal, devendo 
ser concedida a autorização para a rolagem de sua 
dívida mobiliárta vencível no 2° semestre/96, nos ter
mos e na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 73, DE 1996 

Autoriza o Município do Rio de ja
neiro a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro -
LFTM-RIO -, cujos recursos serão desti
nados ao giro da Dívida Moblliária do 
Município, vencível no 2" semestre de 
1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Município do Rio de Janeiro autori

zado, nos termos da Resolução ri• 69, de 1995, do 
Senado Federal a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro- LFTM-RIO 
-, cujos recursos serão destinados ao giro de sua 
Dívida Mobiliária, vencível no segundo semestre de 
1996. 

Art. 2• A emissão referida no artigo anterior de-
verá ser realizada nas seguintes condições: · · 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, deduzida a parcela de 2%; 

b) modalidade: nominativa transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, 
de 25-11-87; 

d) prazo: Selic: até 5 (cinco) anos; 

Cetip: até 1.706 (um mil, setecentos 
e seis) dias; 

e) valor nominat..Selic: R$1,00 

Cetip: R$1.0<J!};oo; em decorrência de cujo va
lor de PU as quantidades serão divididas por 1.000 
(mfl), de forma a adequar o valor financeiro de colo
cação; 

f) características dos títulos a ser substitufdos: 

Titulo 

681447 

681447 

681447 
... 

Vencimento 

1"-7-1996 

1'·9-1996 

1"-10-1996 
Titulas registrados no Selic 

Quantidade 

48.014.740.406 

76.387.736.787 

97.730.869.445 

Titulo 

681218 

681218 

681249 

681249 

681280 

681280 

681310 

681310 

681341 

681341 

Vencimento 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1"-7-1996 

1•-7-1996 

Quantidade 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 
Títulos registrados no Cetlp 

g) previsão de colocação e vencimento dos tr
tulos a ser emitidos: 

Colocação Vencimento Titulo . Data-Bllse 

1°-7-1996 1"-7-2000 681461 1"-7-1996 

2-9-1996 1°-9-2000 681460 2-9-1996 

1"-10-1996 1"-10-2000 681461 1°-10-1996 

Títulos a ser registrados no Sellc 

Coloca cão Vencimento Titulo Da1a-Base 

1"-7-1996 1"-7-1999 681095 1"-7-1996 

1"-8-1996 12-&1999 681095 1"-8-1996 

2-9-1996 1"-9-1999 681094 2-9-1996 

1"-10-1996 1"-10-1999 681095 1"-10-1996 

1"-11-1996 1"-11-1999 681095 1°-11-1996 
Títulos a ser registrados no Cetlp 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Lei n• 1.373, de 28-1-
89, e Decreto n• 8.355, de 28-1-89 • .. 

Art. 32 O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir da sua publicação. 
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Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - O pare
cer é favorável, nos termos do Projeto de Resolução 
n• 73, de 1996, que oferece. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. {Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação final ao projeto, que será lido 
pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Renan 
Galheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 369, DE 1996 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 73, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 73, de 1996, que autori
za o Município do Rio de Janeiro a emitir Letras FI
nanceiras do Tesouro do Municfpio do Rio de Janei
ro - LFTM·RIO, cujos recursos serão destinados ao 
giro da Dívida Mobiliária do Municfpio, vencfvel no 
segundo semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de ju
nho de 1996. - José Samey, Presidente - Ney suas
suna, Relator- Levy Dias e Emitia Fernandes. · 

. . 
ANEXO AO PARECER N• 369, DE 1996 

Faço saber q~e o senado federal aprovou, e 
eu, Presidente,"iios termos do art. 48, item 28 do re
gimento lntemo, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Município do Rio de Ja
neiro a emitir Letras Financeira do Tesou
ro do Município do Rio de janeiro -
LFTM-RIO, cujos recursos serão destina
dos ao giro da Dívida Moblllárla do Muni
cípio vencível no segundo semestre de 
1996. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° É o Município do Rio de Janeiro autori
zado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, a emitir Letras Rnanceira do Te
souro do Município do Rio de Janeiro·LFTM-RlO, 
cujos recursos serão destinados ao giro de sua Dívi
da Mobiliária, vencível no segundo semestre de 
1996. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substitufdos, atualizados nos 
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2% 
{dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras 
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: SELIC: até cinco anos; 

CETlP: até um mil, setecentos e seis,çlias; 

e) valor nominal: SELIC: R$ 1,00 (um rial); 

CETlP: R$ 1.000,00 (um mil reais}, em de
corrência de cujo va•or de P .U. as quantidades serão 
divididas por um mil, de forma a adequar o valor fi. 
nanceiro de colocação. 

f) características dos titulas a serem substftuf· 
dos: 

Titulo Vencimento Quantidade 

681447 1·7·1996 48.014.7 40.406 
681447 1·9-1996 76.387.736.787 
681447 1-1()..1996 97.730.869.445 

Títulos registrados no SEUC 

Título Vencimento Quantidade 

681218 1·7·1996 50.100.000 
681218 1·7·1996 60.000.000 
681249 1·7·1996 50.100.000 
681249 1·7·1996 60.000.000 
681280 1·7-1996 50.100.000 
681280 1-7-1996 60.000.000 
681310 1·7-1996 50.100.000 
681310 1-7·1996 60.000.000 
681341 1-7·19981' 50.100.000 
681341 1·7·1996 60.000.000 

Títulos registrados no CE11P 
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g) previsão de colocação e vencimento dos ti
tufos a serem emitidos: 

Colocação 
1-7-1996 
2-9-1996 
1-1Q-1996 

Vencimento 
1-7-2000 
1-9-2000 

1-1D-2000 

Titulo 
681461 
681460 
681461 

Títulos a serem registrados no SEL!C 

Colocação Vencimento Tftylo 
1-7-1996 1"-07-1999 681095 
2-8-1996 1°-QB-1999 681095 

2-9-1996 2"-09-1999 681094 
2-1Q-1996 1°-1D-1999 681095 
2-11-1996 1°-11-1999 681095 
Tít1 dos a serem registrados no Ci;T(P 

Data-Base 
1-7-1996 
2-9-1996 

1-1Q-1996 

Data-Base 
1"-7-1996 
1"-8-1996 
1"-9-1999 
1°-1Q-1996 
1°-11-1996 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 1.373, de 26 de 
janeiro de 1989, e decreto n• 8.355, de 26 de janeiro 
de 1989. 

Art. 3° Esta autorização d!!Verá ser exercida no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado 
da publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

. O SR •. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à·promulgação. 

. O SR. PRESID_!;NJE (José Samey) -Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 72, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 622, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 72, de 1996 (apresentado 
corno conclusão do Parecer n• 364, de 
1996, da Comissão de Assuntos EconOmi
cos), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo a contratar operação de crédito 
externo junto ao Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento- BID, no valor de US$150 
milhões, destinados ·à implementação do 
Programa de Urbanização e Verticalização 
de Favelas- Prover/Cingapura; e autoriza a 
RepOblica Federativa do Brasil a conceder 
garantia referente à mesma operação. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pela Sr. • 
11 Secretária, em exercício, Senadora Emma Fer
nandes. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N° 1-PLEN 

Dê-se ao ftem do art. 1• a seguinte redação: 

'Ar!. 1° •• : .......... : .................. _ ............ . 
destinação dos recursos: Programa de 

Urbanização e Verticalização de Favelas e 
Regularização de Loteamentos. • 

Justificação 

Trata-se de emenda que tem por objetivo har
monizar os termos utilizados pela Resolução do Se
nado com o projeto de lei encaminhado pelo Chefe 
do Poder Executivo no município de São Paulo à 
Câmara Municipal. O art. 1• do projeto de lei n• 01-
057811996 utiliza a expressão constante desta 
emenda para definir a destinação dos recursos a se
rem contratados junto ao BID. O uso de expressões 
diferentes pode trazer prejuízos ao município no mo
mento da assinatura dos contratos. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1996. - Se
nador Eduardo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A emen
da lida vai à pulbicação. Concedo a palavra ao Sr. 
Relator, Senador Esperidião Amin, para emitir pare
cer sobre a emenda. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para pro
ferir parecer. Sem revisão do orador} - Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, infelizmente, conheço 
apenas a emenda que o Senador Eduardo Suplicy 
apresentou em plenário • 

A emenda do Senador Eduardc Sup!icy ade
quaria o projeto de resolução aos termos da lei que 
foi ratificada, ou seja, este texto foi revogado pela 
Lei Municipal n• 12.114, que adequou a autorização 
legislativa que já existia ao projeto técnico apresen
tado ao BID, que é conhecido por uma única deno
minação: Programa de Urbanização e Verticalização 
de Favelas - Cingapura, Prover-Cingapura. 

No âmbito da negoclaçã~ a que se refere a Lei 
n• 12.114, não existe esse sullxo, que também con
sidero correto; é um dos procedimentos que acho 
que deve fazer parte da grande competição de criati-
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vidade; não existe uma só solução habitacional para 
o Brasil. 

Anteontem eu estava defendendo aqui, numa 
discussão com o Senador Pedro Simon sobre um 
outro assunto, a regularização de loteamentos, muti
roes, tudo isso faz parte desse esforço. A Conferên
cia Habitat 2 teve es1e grande condão: mostrar-nos 
experiências do mundo inteiro sobre habitação e ge
ração de renda. Esse foi o grande mérito. 

O projeto que a Prefeitura de São Paulo apre
sentou ao BID - se aqui não foi dtto, eu gostaria de 
fazer o registro- recebeu prioridade do Ministério do 
Planejamento, na gestão do então Ministro Beni Ve
ras, em junho de 1994 - aqui está presente o Sena
dor Beni Veras. Por motivos técnicos, ou seja, por
que a concepção técnica desse projeto tem essa de
nominação é que ele passou a se chamar Prover
Cingapuna. 

Então, não posso acolher a emenda do Sena
dor Eduardo Suplicy. Não porque discorde do uso do 
dinheiro para a regtJarização de loteamentos, mas 
porque este projeto, que vai ser financiado pelo BID 
com a nossa autorização, tem como t1lulo Prover
Cingapura. 

Por essa razão, Sr. Presidente, não ,posso aco
lher a emenda do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, é 
possfvel pedir um aparte, só para um esclarecimento? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é contrário. 

Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.) 
Com a palavra o Senador José Eduardo Outra, 

para discutir o projeto e as emendas. 

Em seguida, falarão os SIS. Senadores Eduar
do Suplicy e Lauro Campos. Consulto se alguma ou
tra Senadora ou Senador deseja discutir a matéria. 
(Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
Sr"s e SIS. Senadores, em primeiro lugar, gostaria 
de registrar que, Qlianto ao mérito, somos favoráveis 
à aprovação da matéria, somos favoráveis à uribani
zação de favelas, até porque a administração ante
rior do Município de São Paulo fez isso com muito 
mais intensidade do que a aàministração atual. 

Mas existem algumas coisas, pana as quais 
gostaria de chamar a atenção dos Srs. Senadores, 
sobre como o Senado da República está sendo tra
tado. Estranho, inclusive, o fato de o prefetto Paulo 
Maluf estar, ultimamente, criticando tanto o Governo 
Federal. Vemos, aqu~ que S. Ex' recebeu tratamen
to vlp em relação à tramitação desta matéria. 

O otrcio encaminhado ao Banco Central pela 
Prefettura de São Paulo foi feito no dia 24 de junho 
de 1996. Aí vemos a primeira irregularidade, porque 
a Resolução n• 69, de 1995, do Senado da Repúbli
ca diz: 

"Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, 
os Municípios e suas autarquias encaminha
rão ao Senado Federal, por intermédio do 
Banco Central do Brasil, os pedidos de auto
rização para a realização das operações de 
crédito interno de que trata esta Resolução, 
instruídos com: 

I - pedido do respectivo Chefe do Poder Execu
tivo"'. 

Eis a primeira irregularidade: o pedido, encami
nhado dia 24 de junho, foi assinado pelo Sr. José 
Antônio de Frenas, Secretário de Finanças. Essa é a 
primeira irregularidade. 

Mas não é só isso, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o pedido foi leito no dia 24 de junho. Com 
data de 25 de junho, há parecer favorável assinado 
pelo Sr. Jairo da Cruz Ferreira, Chefe do Departa
mento da Dfvida Pública. O Sr. Jairo da Cruz Ferrei
ra poderia, inclusive, ser incurso em crime de res

. ponsabilidade, porque, em seu parecer, assinado no 
dia 25 de junho, diz: 

"Acompanham o presente parecer os 
seguintes anexos, conforme exigido pelo art. 
13 da Resolução n• 69195 do Senado Fede
ral: ( ..• ) 

g - autorização legislativa para realiza
ção da operação;( ... ) 

Porém, esse anexo não está incluído como 
está dtto no Parecer do Sr. Jairo da Cruz Ferreira 
por um motivo muito simples: a autorização legislati
va da Câmara dos Vereadores de São Paulo foi 
aprovada em segundo turno ontem, dia 26 de junho, 
e publicada hoje no Diário Oficial do Município de 
São Paulo. 

O Sr. Esperidião Amln - Foi publicada no Diá
rio Oficial de ontem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Mesmo que 
tenha sido publicada no Diário Oficial de ontem, 
Senador Esperidião Amin, acontece que ontem foi 
dia 26. No parecer do dia 25, o Sr. Jairo diz que ane
xa a autorização legislativa. Isso não poderia acon
tecer, a não ser que S. S" tenha participado do filme 
"De Voita para o FUturo" e tenha sido o seu ater prin
cipal, porque se foi publicalló ontem, dia 26, um pa
recer do dia 25 do Banco Central, não poderia dizer 
que havia autorização legislativa. 
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Além disso, o Sr. Jairo da Cruz Ferreira assi
nou parecer conclusivo depois de ofício da Prefeitu
ra, tempo considerado por ele suficiente, apenas um 
dia, inclusive para o cadastramento da operação de 
crédijo pelo Firce - Departamento de Fiscalização e 
Registro de Capijal Estrangeiro -, que teoricamente 
analisa ... 

O Sr. Roberto Freire - V. Ex' permite-me um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Ouço V. 
Ex' com prazer. 

O Sr. Roberto Freire - Só para esclarecer. S. 
s• anexou um projeto de lei. Não é nenhuma lei. É 
projeto de lei: "Autorizo o Executivo" ... Não tem nú
mero, é evidente. É um projeto de lei. Está aqui em 
um documento oficial. Isso não é sério. O projeto de 
lei não está aprovado, não é lei, não é autorização; 
portanto, é inexistente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muijo obri
gado, Senador Roberto Freire, V. Ex' usou exala
mente a palavra que eu não havia usado. Essa ope-
ração não é séria. · 

O Sr. Esperidião Amin - V. Ex' concede-me 
um aparte? O assunto agora começou a invadir a 
seara da conclusão de natureza moral. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Senador, 
quero só concluir os pontos que vou levantar sobre 
as irregularidades. Primeiro quero registrar que o 
tratamento que o Banco Central deu é que não é sé
rio. V. Ex" está tomando as dores do Banco Central 
e não do Prefeito Paulo Maluf. O que estou queren
do demonstrar é que o tratamento dado pelo Banco 
Central a essa matéria não foi sério. 

Primeiro, o oficio chegou no dia 24 de junho, 
assinado por quem não é de direito; o parecer dado 
no dia 25 de junho paio Sr. Jairo faz referência a 
uma autorização legislativa que ainda não existia, 
porque, como V. Ex' mesmo disse, foi publicada on
tem, dia 26. Além dissO--

O Sr. José Fogaya - Senador José Eduardo 
Outra, não tenho nt;lllhllma razão para defender ou 
atacar esse projeto; "Sou absolutamente neutro nes
sa matéria, mas todos os pedidos de autorização le
gislativa do Banco Central vêm com esse mesmo 
conjunto de alíneas. Todos dizem: autorização legis
lativa, que é o projeto de resolução que vai ser exa
minado. Então, V. Ex" verá que no texto está dito 
que é remetido o projeto para decisão final. Portan
to, a autorização legislativa é considerada como um 
pedido encaminhado ao Senado. Isso vale para tudo 
o que aprovamos aqui; há dez anos que estamos 
aprovando desse je®. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Senador 
José Fogaça, o que estou dizendo é que não existia, 
quando desse parecer, autorização legislativa da 
Câmara Municipal de São Paulo. Essa autorização 
não existia. E ele a apresenta como anexo. Na pági
na 11 , talvez para tentar enganar o Senado, há uma 
cópia do Diário Oficial do Município de São Paulo, 
em que se faz referência à Lei n• 11.959, de 
29.12.95. Só que o projeto que foi encaminhado peló 
Prefeito propõe exatamente a modificação da Lei n• 
11.959. E é essa que foi publicada ontem, segundo 
informação do Senador Esperidião Amin, no Diário 
Oficial. 

Continuando, o Rrce - Fiscalização e Registro 
de Capitais Estrangeiros -, que teoricamente analisa 
o impacto cambial e a adequação à política de endi
vidamento externo do País, salienta que a assinatu
ra dos contratos só poderá ocorrer depois de efetua
do o exame das minutas de contratos pela Procura
doria-Geral da Fazenda Nacional, emitida a Reco
mendação Cofiex e a lei municipal. 

Os contratos não foram analisados pela Procu
radoria-Geral da Fazenda A operação não foi anali
sada pela Cofiex - Comissão de Financiamentos Ex
temos. No entanto, no mesmo dia 25, o Presidente 
do Banco Central assinou um ofício ao Senado, para 
solicitar autorização legislativa. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, está 
certo que o Senado tem tratado de maneira até ir
responsável - o que já foi por diversas vezes anali
sado pelo Senador Vilson Kleinílbing - assuntos 
como a rolagem de dívida, os empréstimos etc. Mas, 
em nome da respeijabilidade desta Casa, pelo me
nos os trâmites legais deveriam ser exigidos. Essa é 
um peça que está recheada de irregularidades do 
ponto de vista da sua tramitação, começando por 
quem pede, que não foi o Prefe® de São Paulo, 
como está aqui assinado, mas o Secretário de Fi
nanças, José António de Freijas; e continuando por 
um parecer sem análise da Procuradoria da Fazen
da, sem autorização da Câmara Municipal de São 
Paulo. Já que foi publicada ontem, o Senado pode
ria, em tese, votar. 

Sinceramente, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Se
nadores, quanto às peças que compõem esta maté
ria, no mérito, votaremos a favor. Em nome da res
peitabilidade desta Casa, considerando que não 
causaria maiores problemas para a matéria em si, 
que, por ser de tramMção exc~~Jsiva do Senado, na
turalmente, está incluída na convocação extraordiná
ria, a sugestão que fazemos é que seja sobrestada a 
matéria, para que sejam corrigidas as irregularida-
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des, a fim de que seja anexado o material necessá
rio à votação no Senado. 

Reafirmamos nosso estranhamento pelo fato 
de o Banco Central ter dado tratamento tão ágil a 
um pleito da Prefeitwa e não ter feito o mesmo com 
relação a um pleito do Governo do Estado, que é o 
caso do Banespa. 

Minha sugestão, Sr. Presidente, é que seja so
brestada a matéria, que poderá ser votada durante a 
convocação extraorámária. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a pala

vra o Senador Eduardo Suplicy, para dscutir a matéria 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, gostaria de dizer que a emenda que 
apresentei tem o sentido de tomar mais flexlvel e 
amplo o propósito do empréstimo e consistente com 
o projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, de 
autoria do Prefeito Paulo Maluf, que diZ no seu art. 
1•: "Rca o ExecutiVo autorizado a ratificar o item 2" 
do art. 42 da Lei n•11.959, de 29.12.95, afim de que 
possa ser contratado, junto ao BID, empréstimo 
equivalente a US$150 miihões, acrescidos de juros 
e demais encargos financeiros, nas condições apro
vadas pelo Banco Celllral do Brasil e demais órgãos 
competentes, destinado ao financiamento do Progra
ma de Urbanização e Verticalização de Favelas e 
Regularização de Loteamentos. • 

Portanto, tais reoorsos, pela lei aprovada on
tem, em segundo turno, na Câmara Municipal, pode
rão ser destinados a lUdo que envolve o Programa 
de Urbanização e Vel'licalização de Favelas e Regu
larização de Loteamenkls. 

Ressalto que dwante o Governo Luiza Erundi
na houve diversas iniciativas nessa direção e inclusi
ve projetas de verticalização de favelas - não com o 
nome Cingapura. Consideramos importante a expe
riência relativa ao Projeto Cingapura, assim como 
outras experiênCias, inclusive o Projeto Mutirão, ao 
qual, infeli:zmênte, o Prefeito atual preferiu não dar 
continuidade, ainda que se tivesse comprovado ser 
aHamente benéfico e de custo relativamente menor 
e aprovado pelos moradores das favelas. Os benefi
ciados pelo Projeto Mutirão passaram a morar em 
habitações digna.S e com qualidade. 

Gostaria de ressaHar que, durante a discussão 
do tema na Comissão de Assuntos EconOmicos, 
perguntamos ao Senador Esperidião Amin se a ma
téria já havia sido aprovada na Câmara Municipal de 
São Paulo, em segundo turno, e tiVemos a informa
ção de que havia sido aprovada. 

Conforme relatou o Senador José Eduardo Ou
tra, essa matéria havia sido encaminhada na sema
na passada, para ser votada dia 19. Como não hou
ve quorum, dia 19, na Câmara Municipal, o primeiro 
turno de votação aconteceu no dia 24, e o segundo 
turno, no dia 26. 

O Presidente do Banco Central ter encaminha
do a mensagem ao Senado antes do processe legis
latiVo ter-se completado é um tratamento excepcio
nal. Pode ter agido de boa-fé, na presunção de que 
seria votado. Entretanto, o Presidente do Banco 
Central não poderia ter agido dessa forma. Houve, 
inclusive, equfvoco da Câmara Municipal, ao ter pu
blicado a lei, como se já tivesse sido votada em se
gundo tUrno, antes disso acontecer. 

Conversei há poucos instantes com o Lfder do 
PT, Vereador Devanir Ribeiro, que me esclareceu 
que a matéria foi votada ontem, em segundo turno. 
Assim, avaliamos que houve um procedimento ina
dequado, que gostarfamos de registrar. 

Quanto ao mérito, conforme assinalou o Sena
dor José Eduardo Outra, somos favorávels à maté
ria, porque acreditamos ser do interesse da popula
ção de São Paulo, sobretudo aquele 1 milhão e 950 
mil dos 11 milhões de habitantes de São Paulo, que, 
infelizmente, ainda vivem em favelas. 

Portanto, Sr. Presidente, trata-se de financia
mento para algo relevante e de grande prioridade. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Para dis
cutir a matéria, tem a palavra o Senador Lauro Cam
pos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, parece-me que não são todos os 
setores da administração pública que merecem ser 
reformados. Não são os problemas oconridos na tra· 
mitação - a pressa, o açodamento com que analisa
mos um empréstimo de R$150 milhões para o Proje
to Cingapura - que me trazem aqui. O que me preo
cupa é o fato de o Brasil ter optado pelo mais fácil, 
pelo facilitado, diante da dívida pública que atinge 
R$139 bilhões, das dfvidas estaduais, como a de 
São Paulo, de R$50 bilhões, e das municipais. O 
Brasil optou pela extemalização das dfvidas. E esse 
caminho é muito perigoso. 

Parece que esse anranjo vem de longa data. 
Aumentou-se o prazo, aHerou-se o perfil da dfvida 
externa, a fim de que o Brasil pagasse anualmente 
uma impor1ância men<jf pelo serviço da divida e as
sim pudesse se endividar mais. Esse endfvidamento 
crescente é do interesse dos bancos da banca inter
nacional, que está de novo, como aconteceu no inf-



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 699 

cio dos anos 70, precisamente no ano de 1973, afo
gada em liquidez. Uquidez ·que não pode ser investi
da lá no capitalismo cêntrico, fechado, restrito, pela 
crise com que ele hoje se depara. De modo que es
ses recursos lfquidos vêm para cá produzindo a divi
da externa periférica. E embarcamos novamente nis
so, esquecidos de que, em 1992, tivemos de pagar 
um preço elevadíssimo -e o estamos pagando ainda 
- pelo endividamento que nos foi impingido a partir 
do início de 1970. 

Portanto, temo que, dessa fonna aparentemen
te cômoda de extemalizar a nossa dívida externa, 
resulte novamente uma espécie de drawback. Man
damos a dívida para lá, e eles a aumentam, colocan
do juros, spread, fees, e a nos empurram de volta, 
acrescida 

Parece que vamos sofrer novamente o efeito 
de um bumerangue que lançamos para fora do país 
e que retomará sobre nós ou sobre. a próxima gera
ção como uma obrigação de pagamento, como uma 
injunção que impedirá ou obstaculizará o processo 
de crescimento real da nossa economia 

De modo que sou contrário a esse e a qualquer 
tipo de intemalização da dívida externa. Os exem
plos de pafses que entram em crise profunda são 
inúmeros. O Egito perdeu tudo, inclusive a sua sobe
rania, devido ao endividamento externo a que se 
deixou entregar a partir do ínício da década de 70 do · 
século passado. E outros países, como a Austrália, 
a Colômbia, o Brasil e a Argentina, cuja divida exter
na em < 890 representava 80% do endividamento 
daquele país. Ou seja, 80% do endividamento exter
no argentino era endividamento público externo. E 
estamos caindo de novo na mesma esparrela. 

Levanto-me contra esse caminho fácil, aparen
temente capaz de pennitir investimentos e êxitos 
pessoais de governos das três esferas. na União, 
nos estados e nos municípios. Tanto neste caso 
como nos demais; me manifesto contra. inde
pendentemente do .mérito a que se destinem esses 
recursos. .'c::.:~ 

Muito obrigadÓ. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Continua 

a discussão. 
Com a palavra o Senador José Serra. . 
O SR. JOSÉ SERRA (PSOB-SP. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, queria aqui manifestar meu apoio a esse 
projeto, segundo o parecer do Senador Esperidião 
Amin. 

Quero dizer que, quando, ocupando o Ministé
rio do Planejamento, fomos consultados pelo Banco 

Jnteramericano a respeito da prioridade desse proje
to. O Banco condicionou o andamento do mesmo, a 
análise e a possibilidade de assinar o contrato ao 
parecer do nosso Ministério. E demos, naquela opor
tunidade, o nosso parecer favorável. 

Acredito que o plano de verticalização de fave
las, na verdade, na denominação mais genérica, é 
um instrumento, sem dúvida, para combater o pro
blema habitacional brasileiro. Não é o único mesmo, 
no caso de favelas há outras attemativas como seja, 
por exemplo, a da urbanização. E para_ o problema 
habitacional, mais amplamente, há outras possibili
dades que estão sendo desenvolvidas na área de 
mutiriíes, ou da própria construção pura e simples, e 
isso eu me refiro às áreas onde não haja aglomera
ções de favelas. Mas esta, sem dúvida, é uma das 
aHemativas como mostra a própria experiência mun
dial e as próprias análises feitas por especialistas 
nesta questão, não apenas do nosso País, mas no 
âmbito. internacional, inclusive na própria Conferên
cia do Habitat, em Istambul, à qual, não fosse o meu 
afastamento do Ministério, eu deveria ter compareci
do como Presidente da Delegação Brasileira. ' 

Nessa oportunidade preparamos extensas aná
lises sobre a questão habitacional, inclusive, no 
caso, a da verticalização de favelas na cidade de 
São Paulo, o chamado Projeto Cingapura. 

Quero dizer também que com relação a esse 
projeto, a Secretaria de Política Urbana do Ministério 
do Planejamento deu o seu apoio ao financiamento 
dentro do Pró-Moradia. Como se sabe, o Pró-Mora
dia é um programa organizado pela Secretaria de 
Politica Urbana destinado a fammas de rendimentos 
de até três salários mínimos mensais. Trata-se de 
um programa financiado com recursos do Fundo de 
Garantia e aplicado diretamente pela Caixa Econõ
mica Federal. A alocação por estados. Sr. Presiden
te, é feita pelo Conselho Curador do Fundo de Ga
rantia, que reúne as principais centrais sindicais, os 
empresários e o Governo. 

O percentual destinado a cada estado dos fi
nanciamentos baseados no Fundo de Garantia, in
clusive do Pró-Moradia, é fixado por esse Conselho 
Curador, e não diretamente pelo Governo, nem pelo 
Ministério do Planejamento, nem pela Secretaria de 
Politica Urbana. A alocação, dentro de cada estado, 
é feita a partir de recomendação dos conselhos es
taduais, criados em cada estado, pilotados pelo Go
verno do Estado, com particll!lação de municípios e 
entidades da sociedade civil. 

O conselho criado no Estado de São Paulo, co
mandado pelo Governador Mário Covas, decidiu a 
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respeito dessa alocação, recomendando que desti· 
nássemos recursos para o Projeto ·cingapura, em 
São Paulo. Efetivamente, a Caixa Económica Fede
ral aprovou a destinação de financiamento no âmbito 
do Pró-Moradia para o Projeto Cingapura, e os mu
tuários beneficiados por esse projeto seriam os lave
lados. 

Portanto, a nossa ação com relação à questão 
da verticalização de i!avelas se desdobrou, de forma 
positiva, em duas direções: em primeiro lugar, no 
apoio, no sinal verde para que o Banco lnterameri
cano desse seqüência a esse financiamento, em se
gundo lugar, na alocação pela Caixa Económica de 
recursos de financiamento para essa área 

Quero lembrar ,~e o Pró-Moradia tem estado 
presente em todo o &asil. Não é a única modalida· 
de de financiamento que criamos, uma outra, funda· 
mental e ainda pouco conhecida, que revolucionará 
a questão habitacional do Brasil, é a da Carta de 
Crédito, que se desfína a famflias de 3 a 12 salários 
mínimos mensais. Pootanto, a Carta de Crédito está 
fora das possibilidades de um programa como este, 
que se dirige para setores de pobreza mais critica, 
ou seja, para aqueles que moram em favelas nos 
centros urbanos. 

Eu dizia que o Pró-Moradia tem estado presen
te em todo o País. Realmente, é um programa que 
se pode considerar bem-sucedido e que terá uma 
importância futura decisiva para a questão habitacio
nal brasileira. 

O Pró-Moradia pode, inclusive, ser aplicado em 
habitações, a partir de mutirões ou de processos de 
urbanização. Há vários éasos, e eu mesmo compa
reci, talvez na minha última visita como membro do 
Governo, a Fortaleza. para conhecer, de perto, um 
projeto de urbanização de zonas semifaveladas • éfi. 
gamos -, com base em recursos do Fundo de Ga· 
rantia e também do Pro-Saneamento, que é o tercei· 
ro programa que criamos no Ministério do Planeja
mento para orientar a alocação dos recursos da Cai· 
xa Económica. b Pró-Saneamento também é dirigi
do às familias em condiçiies de pobreza crftica que 
residem nas regiões urbanas mais pobres. 

Nós já assinamos contratos em praticamente 
todos os estados, do Rio Grande do Sul ao Amazo
nas e outros do Norte do País, em função desses 
três programas. A eles foi acrescentado um progra
ma temporário, o Pró-Conclusão, destinado 'precisa
mente a concluir obras em andamento tanto na área 
habitacional quanto na área do saneamento. 

Lembro, também, que os financiamentos do 
Fundo de Garantia f01am reabertos em 1995, depois 

de três anos de paralisação e de saneamento desse 
património e da Caixa Económica, iniciados no Go
verno passado, de Itamar Franco, e concluídos pelo 
Governo Fernando Henrique Cardoso. Neste ano, 
pelo Brasil inteiro, cerca R$4 bilhões estão sendo 
destinados a financiamentos nas áreas de habitação 
e saneamento. 

Aproveito a oportunidade para dar conheci
mento aos Srs. Senadores que o principal problema 
para a aplicação desses recursos é, neste momento, 
por incrível que pareça, a falta de projetas. Em geral, 
no Brasil, nós nos defrontamos com problemas de
correntes da es::assez de recursos, especialmente 
para investimentos r>a infra-estrutura econômico-so
cial. 

No entanto, neste momento, em que temos 
uma disponibilidade substancial de recursos, há es
cassez de projetas. É muito importante ativar a pre
paração de projetas de boa qualidade em todos os 
Estados, sejam projetes de habitação para famílias 
que percebem de zero a três salários mínimos, se
jam projetas de habitação para as famflias de renda 
mais elevada, de três a doze salários mínimos, se
jam projetas de saneamento. 

Sublinho aqui o::tue projetas como esse se en
quadram dentro do que foi considerado prioritário na 
área habitacional de melhorias urbanas e de sanea
mento do Governo Fernando Henrique Cardoso. Daí 
a nossa posição de apoio a esse financiamento. 

Na verdade, o Brasil tem tido uma posição defi
citária nas relações tanto com o Banco lnteramerica
no quanto com o Banco Mundial. Ou seja, estamos 
tomando muito menos recursos do que pagamos 
como juros e amortizações de empréstimos passa
dos. 

Lembro-me de que de 1990 a 1994 o fluxo com 
o Banco Mundial e com Banco lnteramericano foi 
negativo da ordem, se bem me lembro, de US$ 7 bi· 
lhões, ou seja, pagamos como juros e amortizações 
de empréstimos passados US$7 bilhões a mais do 
que recebemos. 

Portanto, os financiamentos do Banco Mundial, 
do Banco lnteramericano, na verdade, são bem-vin
dos. Eles representam, do ponto de vista do balanço 
de pagamento, uma forma de rolar uma parte da dí
vida Se cessássemos de tomar esses empréstimos, 
·simplesmente teríamos de honrar todas as amortiza
ções e juros de uma veyor todas, sem atenuar o 
fluxo de migração de divisas para o exterior. 

Conseqüentemente, não se pode dizer que um 
financiamento como esse acrescenta à dívida em 
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termos líquidos. Na verdade, está diminuindo um 
pouco o ritmo de amortização da dívida passada. 

Do ângulo das relações financeiras externas de 
nosso Pais, digo aos Srs. Senadores que não vejo 
maior problema. Digo também que o Governo Fer
nando Henrique, por intermédio do Ministério do Pla
nejamento, tomou providências para reverter a ten
dência negativa desses fluxos. Como"Z Exatamente 
organizando o processo de contrapartidas. 

O Senador Beni Veras, quando Ministro do Pla
nejamento, teve oportunidade de coordenar um pro
cesso de cancelamento de projetes inadequados. 
Demos seqüência a esse trabalho organizando o 
processo de contrapartidas, também ·mediante a 
concorréncia de mais de uma entidade multilateral. 
Por exemplo: obtêm-se empréstimos do Banco Mun
dial para contrapartida dos do BID e vice-versa ou 
obtêm-se empréstimos da OECF japonesa para con
trapartida de outros financiamentos. 

Com isso, tem-se elevado consideravelmente o 
afluxo líquido de recursos dessas instituições inter
nacionais desde o ano passado. 

Dadas essas considerações, Sr. Presidente, 
manifesto a nossa posição favorável ao parecer do 
Senador Esperidião Amin, que destina um financia
mento do Banco lnteramericano para o Projeto Cin
gapura de São Paulo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

em discussão. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden

te, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDEN-TE (José Samey) - Tem a 

palavra V. Ex". 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
seria despiciendo dizer que somos favoráveis à 
aprovação do parecer do Presidente do meu Partido, 
nobre Senador Esp~ridião Amin. 

Apenas esclareço. ao Senador Lauro Campos 
que não é tão rápic!ÇÍ-quanto S. Ex" falou. Demorou
se até para se obter· ó apoio do BID. Falou-se que o 
emprástimo de US$150 milhões seria equivalente ao 
valor de R$148.200 mil em 31 de março. Portanto, 
pelo menos antes do dia 31 de março, esse assunto 
já vinha sendo tratado. 

O projeto Cingapura envaidece qualquer brasi
leiro e muito mais a nós do Partido ProgreSSista Bra
sileiro. Há dois dias a nobre Senadora Júnia Marise, 
Uder do PDT, fez aqui um pronunciamento referin
do-se ao Projeto Cingapura e às soluções que vem 
encontrando para o problema de verbas. 

O Presidente do meu Partido, o nobre Senador 
Esperidião Amin, agiu bem em não aceijar a emen
da, porque todo o contrato desse empréstimo desti
na-se a algo que já foi discutido com o BID, que é a 
verticalização de favelas. Resolver problemas de lo
teamentos realmente iria contradizer tudo o que foi 
pleiteado e aprovado pelos órgãos técnicos. 

Nosso Partido orgulha-se de votar esse proje
to. Quero apenas esclarecer que, se não o votarmos 
hoje, só vamos poder votá-lo em agosto, porque a 
sessão de amanhã, que será a última sessão do 
mês de junho, não será deliberativa, e o mês de ju
lho será dedicado apenas à apreciação das matérias 
que forem objeto da convocação estabelecida pelo 
Senhor Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
a discussão. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, gostaria preliminarmente de cumprimentar o 
Senador José Senra pela segurança com que deba
teu o assunto e pelo sentido cívico que demonstrou 
em apoiar o pedido de empréstimo para a continui
dade do Projeto Cingapura. S. Ex", o Senador José 
Serra, demonstra que estudou profundamente o pro
blema habitacional nacional. 

Gostaria apenas de fazer algumas referências, 
se o Senador Esperidião Amin pudesse ouvir-me. 
Senador Esperidião Amin, o ofrcio enviado ao Sr. 
Presidente do Senado, José Samey, pelo Chefe do 
Departamento da Dfvida Pública do Banco Central é 
datado de 25 de junho. O projeto foi aprovado na 
Câmara Municipal, em primeira discussão, a 19 de 
junho. Portanto, a primeira discussão estava aprova
da quando o offcio foi encaminhado a esta Casa. 
Repito: a primeira discussão já tinha sido aprovada 
quando o ofrcio foi encaminhado a esta Casa pelo 
Chefe do Departamento da Divida Pública. A segun
da discussão foi aprovada a 25 de junho e publicada 
a 26, sob o n" 12.114. 

Eu gostaria de apelar aos Srs. Senadores para 
que aprovassem esse projeto. Em carta enviada 
pelo Prefeito Paulo Maluf ao Senador Esperidião 
Amin, Relator dessa matéria, ele faz referência ao 
lamentável incêndio recentemente ocorrido na favela 
de Heliópolis e se compromete a dar continuidade 
às obras dos esqueletos que lá se encontram. 

A discussão da verticali1!ição das favelas nos 
remete ao problema de espaço ffsico. Claro que São 
Paulo exige a solução da verticalização, porque é 
comprimido o espaço físico. 
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Os projetas de Fortaleza, que foram premiados 
internacionalmente no Habitat 11, são horizontais em 
função da existência de espaço físico, de terra onde 
se pode construí-los. 

Precisamos aprovar esse projeto e esperamos 
que o Prefetto possa concluir os prédios inacabados 
da favela do Heliópolis. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

a discussão. Concedo a palavra à Senadora Júnia 
Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discu
tir.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho 
freqüentemente ocupado a tnbuna desta Casa para 
questionar o Governo Federal com relação às priori
dades na área soCial. 

A questão da habttação e da mor<~dia tem sido 
exatamente a grande preocupação em todàs as ci
dades, em todos os municípios e, principalmente, 
em todas as capttais do Pafs. . '· 

Sabemos, por exemplo, que o grande êxodo 
rural, no interior dos estados, é para a ca.pttal, o que 
acontece em todos os estados. 

Ouvi aqui atentamente as palavras do ex-Mi
nistro e Senador José Serra sobre o Programa Pró
Moradia do Governo. Nesta semana, fiz aqui um 
questionamento ao Governo federal porque, em 
Belo Horizonte, ninguém conhece esse Programa. 

Temos lá 400 fammas que invadiram terrenos e 
estão há 90 dias pedindo às nossas autoridades 
condições dignas pam morar, porque estão debaixo 
de lonas. Por todo o centro da nossa cidade, debai
xo dos viadutos, a sttuaÇão não é diferente. As pes
soas estão morando debaixo dos viaqutos. 

Por isso cttamos. esse Projeto Cingapura, de 
São Paulo, o qual não conheço pessoalmente, mas 
assisti a uma reportagem pela TV Manchete, e me 
impressionou o sentido social dessa iniciativa. Ouvi 
depoimentos e lí que se trata de um projeto que vai 
ao encontro d~· necessidades básicas das nossas 
populações cari;!ntes e, principalmente, da defesa 
que sempre tivemos e que sempre fazemos em prol 
da humanização das nossas favelas. 

Portanto, encaminho favoravelmente à aprova
ção desse projeto, porque cabe ao Senado Federal 
a grande responsabffidade de definir sobre essa ma
téria. Já temos aqui aprovados vários financiamen
tos do Banco Mundial para vários estados e municf· 
pios. Por exemplo, pam o meu estado já foram apro
vados muttos empréstimos, por solicttação do Go
verno estadual e com o aval do Governo Federal, 
como aconteceu recentemente para as obras de 

conclusão do metrô de Belo Horizonte, uma reivindi
cação não apenas da nossa população, mas tam
bém da própria Prefeitura Municipal daquela Capttal, 
administrada por Patrus Ananias, que, sem dúvida 
alguma, está realizando uma grande administração 
em nossa cidade. 

Tenho, pois, sempre defendido a aprovação de 
projetas de iniciativa social. No caso dos emprésti· 
mos externos, certamente eles são importantes, até 
porque não estamos vendo o Governo Federal ter a 
mesma preocupação e o mesmo entendimento com 
relação aos programas sociais neste Pafs. Estamos 
vendo que o Governo acode os bancos, tapa os 
rombos, tapa as fraudes dos banqueiros, mas as Ia
m mas e as nossas populações carentes continuam 
praticamente passando necessidades, sem moradia, 
sem emprego e sem alimentação. 

Assim, Sr. Presidente, diante dessa questão ai· 
lamente importante, como Líder da Bancada do 
PDT, encaminho favoravelmente à aprovação· desse 
projeto. 

Como parlamentar, tenho sempre prtii::Urado 
ser coerente e responsável, em especial qua~do es
tamos debatendo e discutindo projetas como esse, 
principalmente projetes de empréstimos externos, vi· 
sando liberar recursos para· os grandes empreendi
mentos sociais. É por isso que encaminhamos favo
ravelmente a votação, e entendemos que certamen
te o Senado vai corresponder a essa solicttação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Esperidião Amin, Relator da ma
téria. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) • Sr. Presi
dente, percebo nitidamente que o Plenário, por sua 
ampla maioria, compreendeu e concorda com o ob
jeto do projeto de resolução que tenho a honra de 
relatar. 

No entanto, não gostaria que algumas interpre
tações ficassem sem um esclarecimento que julgo 
ser do meu dever apresentar. Digo isso em função 
de algumas conclusões a que companheiros chega
ram a propóstto de informações que aqui temos. 

Em primeiro lugar, quero reiterar a seriedade 
absoluta do projeto que estamos a apreciar e a ab
soluta correção da sua tramitação. 

Quem compulsar as páginas 16 e 17 do avulso 
distribufdo poderá perceber que a autorização legis
lativa do município de 5iP Paulo para contrair em
préstimo junto ao BIRD era datada de dezembro de 
1995. A retificação que, por delegação, se fez ao 
Executivo municipal tinha sido aprovada, em primei-. 
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ra discussão, no dia 19. Por solic~ação minha, o 
Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, formalizou a in
formação, com vistas à tramitação desta matéria, de 
que tal primeira discussão já havia sido vencida. 

O Banco Central, com base nisso, encaminhou 
a matéria ao Senado e, devido a esse encaminha
mento, requeremos urgência. A urgência mereceu a 
assinatura das lideranças, conforme o Regimento 
determina, e, por iniciativa que considero sã e corre
ta do Presidente da Comissão de Assuntos Econõ
micos, a matéria, ainda que não precisasse, posto 
que já tinha recebido urgência, foi apreciada naquela 
Comissão no dia 25. Lá, instado pelo nobre Senador 
Eduardo Suplicy sobre o segundo turno da votação, 
afirmei a S. Ex" que havia sido votada naquele dia. 

Quero esclarecer que a reunião da Comissão 
de Assuntos Económicos não foi no horário ordiná
rio, pela manhã, e sim à noite, anteontem, em uma 
reunião que se prolongou até às 22h. 

Diante dessa informação, portanto, perfeita
mente clara, da existência de uma lei autorizativa e 
de uma retilicação que estava em curso, a Comis
são de Assuntos Económicos acolheu o nosso pare
cer no seu âmbito. 

O segundo ponto que desejo esclarecer é 
que .•. 

O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex" me permite 
um aparte, nobre Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não, nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Apenas para um bre
ve esclarecimento. A informação que obtive é que, 
no dia 19, não houve quorum. Estava prevista a vo
tação em primeiro turno, e foi no dia 24 que .•. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Dia 24 foi segun
da-feira. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Então, foi no início 
desta semana que houve a votação em primeiro es
crutínio e, ontem, a. votação em segundo escrutínio. 
Já foi aprovada. O ··que foi expresso pelo Senador 
José Eduardo Dutrà. é que a informação do Banco 
Central ao Senado Federal se deu antes da votação 
em segundo escrutfnio. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Mas isto eu estou 
afirmando: que havia uma autorização legislativa ante
rior, que havia a necessidade da sua retificação, que a 
ratificação estava em curso e não foi concluída. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Como dizia, Senador 
Esperidião Amin, ontem foi feita a votação, em se
gundo escrutlnio, sobre o que estamos votando 
aqui. Na Comissão de Assuntos Económicos, vota· 
mos com a presunção de que já havia sido feito o 

segundo escrutínio, mas isso só aconteceu ontem. 
Reiteramos: o PT é a favor do ménto, mas houve um 
tratamento excepcional. A informação correta, dada 
agora pela Câmara Municipal, foi a de que o segun
do escrutfnio foi votado ontem. Posso até ligar outra 
vez, mas essa foi a informação que recebi. 

O SR. ESPERIDIÃO AMJN - Sr. Presidente, 
estranho que o Senador Romeu Tuma esteja escla
recendo ao Senador Eduardo Suplicy, até numa 
condição privilegiada, porque foi S. Ex" quem obteve 
a informação junto à Câmara. Mas tenho o Diário 
Oficial do Município do dia 26, que se reporta a 
uma lei do dia 25. 

O Sr. Epitaclo Cafeteira - O número da Lei é 
12.114. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Há o texto do Diá
rio Oficial, que fala da lei do dia 25. 

Sinceramente, penso que o Senado está exer
cendo uma nova função. 

O Sr. Eduardo Supllcy - O Senado agiu de 
boa-fé, com informações não devidas, encarJ1Ínha
das pelo Banco Central e pela própria Câmara Muni
cipal. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O Senado está 
exercendo uma função que talvez fique exemplar, 
posto que nunca tomei conhecimento de diligência a 
respeito da existência de lei estadual ou municipal, 
para um contrato que só pode ser exercitado me
diante tal condição, ou seja, sem a satisfação desse 
requisito, não haverá a assinatura do contrato. O Se
nado acabou de aprovar autorização para emissão 
de novos títulos, com base em lei anterior, sendo 
que nela não havia autorização para se àgregar, ao 
valor do principal, os montantes que nós estamos 
permitindo corrigir, com base numa resolução. São 
dois pesos e duas medidas. 

Mas tomo nota da preocupação do Senador 
Eduardo Suplicy, posto que, para fins do Senado, 
bastaria mencionar a lei de dezembro de 95 e nada 
mais. 

Para autorizar a rolagem de dívida, que é um 
ato unilateral do Governo, autorizado - o Governo re
cebe autorização, por exemplo, de Minas -, a partir 
da Resolução do Senado, emite as novas letras e 
está encerrado o assunto. Vamos aqui autorizar a 
firmar um contrato; e não é um contrato com o ban
co da esquina, é um contrato com uma agência mul
tilateral, com o Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento. Ninguém aqui tem o l!!ireito de imaginar que 
o BID vai cobrar spread excessivo, que vai ter co
missão de corretagem. Trata-se de um contrato pe
dagogicamente interessante para o Pafs. Só podem 
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habilitar-se a assinar um contrato junto ao BID quem 
tiver capacidade de pagamento, capacidade de pou
pança. O empresário que executa uma estrada fi
nanciada pelo BID, ou um açude, um conjunto habi
tacional, executa um trecho da obra, emite a !atura, 
que o Estado ou o Município paga integralmente e a 
apresenta quitada ao BID, para receber aquilo que 
não é a sua contrapartida. Portanto, quando o sujei
to entra pela porta do BID, ele sai da porta das aves 
de rapina - ave de rapina é a letra do Tesouro, é a 
dívida interna impagável. 

Estamos autorizando a rolagem de dívidas por
que os Estados não podem pagar, para isso pode. 

Temos que autorizar, com o voto do Senador 
José Eduardo Outra, o Governo Federal bancar a di
ferença do Banespa, tendo como garantia as suas 
ações. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Esperi
dião Amin, V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Trata-se de uma 
operação sã, de algo sério. Mas isto aqui não é sé
rio, porque é com o BID. O Senador quer saber qual 
é o contrato ..• 

O Sr. José Eduardo Outra- Senador Esperi
dião Amin, V. Ex" me concede um aparte? 

O SR.. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
José Eduando Dútm, o tempo do orador está esgotado. 

O Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presiderite, 
estou solicitando um aparte somente para efetto de 
economia de tempo, porque, se o Senador Esperi
dião Amin me conceder, não precisarei pedir a pala
vra depois. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre 
Senador, V. Ex" poderá falar no encaminhamento de 
votação; só não pode apartear sem autorização do 
orador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Só quero concluir, 
fazendo duas colocações objetivas. O valor do em
préstimo é de 1~ milhões de dólares, a contraparti
da do Município será de 100 milhões de dólares. 
Isso é um dadOÕbjetivo, consta da aprovação da Co
missão de Rnanciarnentos Externos, Coliex - reco
mendação de 7 de junho de 1994 -, que tem a assina
tura do Senador, então Ministro, Beni Veras. Esta é 
uma informação objetiva que estava devendo. 

Rnalmente, -quero fazer aqui um comentário 
político e pessoal, enaHecendo a presença do Sena
dor José Serra. Tenho certeza de que os Senadores 
Eduardo Suplicy e Romeu Tuma votarão a favor 
desta matéria, pois este projeto não é perfeito, não é 
a única solução, mas é o primeiro empréstimo exter
no em 20 anos feito ao Brasil, como pessoa jurídica, 

de direito público, ou seja, a todos os seus entes: à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
cípios. 

Esse é o primeiro empréstimo externo fetto jun
to a uma agência de desenvolvimento para habita
ção popular, num país em que há um índice indefini
do de déficit habitacional. Ninguém sabe ao certo, 
mas fala-se que há um défictt de 4, 8 ou 12 milhões 
de casas. Mas temos certeza de que esse délictt é 
muito grande. 

Reparadas essas questões de natureza fonnal, 
as quais procurei esclarecer- peço desculpas se me 
excedi -, não posso aceitar a emenda do Senador 
Eduardo Suplicy pelas razões que já especifiquei. 
Mas entendo que é do dever do Senado dizer sim a 
uma prpposta de resolução que, uma vez aprovada, 
só será implementada se a União examinar o contra
to e se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 
o Bl D concordarem. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Freire, para encaminhar a votação. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR.. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que uma 
das declarações aqui trazida à colação pelo Senador 
Esperidião Amin foi de minha autoria, de que o pare
cer dado pelo representante do Banco Central não 
era sério. · 

Em momento algum falei que a operação ou o 
Projeto Cingapura não fosse sério. 

S. Ex" não precisaria ficar aborrecido, preocu
pado e tentando enfatizar a a~emativa do Sr. Paulo 
Maluf. Isso não entrou em discussão. Muito pelo 
contrário. Até adversários polflicos do Sr. Paulo Ma
lu! em São Paulo já declararam que votarão a favor, 
e eu votarei também. Não tenho votado contra ne
nhum desses empréstimos, e nem seria o momento 
para isso. 

Apenas quis dizer ..e reafirmo - que o parecer 
do representante do Banco Central não é sério. E é 
por isso que há casos como dos bancos Econômico 
e Nacional. 
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Um representante público que dá um parecer, 
dizendo que tem autorizaÇão legislativa anexa, sem 
que ela exista, evidentemente não é sério. Como fi
caria esse parecer se, no segundo turno, a Câmara 
Municipal de São Paulo negasse o empréstimo, a re
tificação? Isso não é uma brincadeira qualquer! Po
deria esperar um dia ou dois! 

A autorização da Câmara Municipal entrou em 
vigor no dia 26, promulgada pelo Sr. Prefeito e publi
cada - ela entra em vigor quando da sua publicação, 
ou seja, no dia 26. O parecer dele é do dia 25. 

É claro que alguém pode dizer que é mera
mente fonnal. Não, não é fonmal. É dizer algo com a 
representatividade, a responsabilidade de uma insti
tuição pública, algo ainda não verdadeiro, não exis
tente, não factual. Provavelmente, pareceres desse 
tipo foram dados para o Nacional, para o Económi
co, para instituições financeiras que depois trouxe
ram toda essa gama que este Plenário conheceu do 
descalabro, das fraudes, dos ii feitos, da incompetên
cia e inapetência do Banco Central para ser um ente 
estatal na fiscalização do Sistema Financeiro Brasi
leiro e até se discutir uma CPI. 

É de somenos importância? Não me parece. E 
era nesse sentido que havíamos colocado a faHa de 
seriedade do parecer. Não é do projeto, não é do re
latório do Senador Esperidião Amin, não é do Sr. 
Paulo Maluf, não é do empréstimo; é deste parecer. 
E é importante que se tenha consciência disso até 
porque o Senador Esperidião Amin teve muita quan
do aqui veio levantar um empréstimo, em uma emis
são de letras que o Estado de Pernambuco propu
nha apenas porque se abria a possibilidade de as 
emissões poderem ser em datas diferentes. S. Ex" 
levantou com muita pertinência questões para escla
recimento, que era importante se esclarecer. 

Quero dizer que naquele momento era só es
clarecimento; isso é um alerta. Não pode mais acon
tecer isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobie. Senador José Eduardo Outra 
para encaminhará votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -sE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador. ) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como disse 
no início do meu pronunciamento, na fase de discus
são, os questionamentos que ia levantar não seriam 
relativos ao mérito, mas a todo o processo. O Sena
dor Esperidião Amin, com toda a sua competência e 
o seu esforço, não conseguiu contestar, porque está 
escrito aqui. Não vou entrar no debate se foi anteon
tem ou ontem que a Câmara dos Deputados votou. 

Aqui, consta que a cópia foi distribuída no dia 26 de 
junho, posterior ao parecer. E não venha dizer que 
já havia autorização legislativa porque não havia. A 
autorização legislativa que antes existia era de 150 
milhões de dólares para o desenvolvimento de proje
tes de canalização de córregos e de serviços com
plementares. Portanto, não havia autorização legis
lativa para este empréstimo no Projeto Cingapura. 
Passou. Por isso é que houve o projeto para lazer a 
retificação. Se houvesse o processo anterior, não 
haveria necessidade disso. 

O estranhamento de que o Senado Federal 
não foi tão rigoroso em matérias anteriores - o Sena" 
dor Roberto Freire já deu um exemplo que foi no 
caso de Pernambuco - talvez tenha acontecido por
que também não vimos uma celeridade tão grande 
por parte do Banco Central em relação a emprésti
mos anteriores. 

RessaHados os nossos alertas, o nosso voto é 
favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - CO!'\Cedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin para 
encaminhar a votação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao encaminhar 
favoravelmente, em primeiro lugar, quero prestar 
uma última infonnação: o que o Senado Federal au
toriza é o endividamento, o qual precisa de uma lei 
do respectivo Legislativo. E os 150 milhões de dóla
res para os córregos, que era o equívoco de destina
ção, pennitem exatamente 150 milhões de dólares 
de empréstimo junto ao 610. Até porque - quero es
clarecer - o verdadeiro empréstimo para o programa 
de cómegos já tinha sido assinado pela Prefeitura Íle 
São Paulo anterionnente, com base numa autoriza
ção de 1994, assinada em janeiro de 1995. 

Portanto, o limite de 150 milhões de dólares 
que nos cabe aqui já estava autorizado em dezem
bro de 1995. Este esclarecimento faz parte do que 
veio da Prefeitura de São Paulo. Isso é irrelevante. 

Ao encaminhar, por uma questão de justiça, 
junto com os meus agradecimentos ao Senador 
Eduardo Suplicy e ao Senador Romeu Tuma, e até 
pela circunstância de que o Senador José Serra é 
não apenas Senador e ex-Ministro, mas candidato à 
Prefeitura de São Paulo, disputando contra o candi
dato do meu partido, o Dr. Ct!fso Pita, quero registrar 
que S. Ex", no Ministério do Planejamento, foi sensf
vel aos apelos que fizemos para que o projeto tives
se o curso mais adequado possível. Pelo menos é 
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um registro que, neste momento, quer simbolizar um 
gesto de grandeza que quero reconhecer. 

O SR. ROBEiillO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para 1!11Caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Requião. 

Pergunto ao Senador José Serra se também 
quer encaminhar a volação. 

O SR. JOSÉ SERRA- Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Mais al

gum dos Srs. Senadores deseja encaminhar a vota
ção? 

O SR.' NABOR ..IÚNIOR - Eu desejo, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Nabor Júnior. 

Com a palavra D Senador Roberto Requião. 

O SR. ROBER10 REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
encaminhar a votação.. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, pedi a palavra não apenas para encami
nhar favoravelment~ mas tentar, também, dirimir de 
uma vez por todas a capacidade jurisdicional do Se
nado Federal na concessão de empréstimos. 

O Banco Cent ...... quando encaminha um pedi
do ao Senado Federal, se apóia em urna lei munici
pal ou estadual. O Senado Federal, no entanto, limi
ta-se a autorizar o empréStimo pelo seu valor. Nada 
impede que, amanhã ou depois, a câmara municipal 
ou a assembléia legisllativa mudem o destino do em
préstimo de acordo com a entidade financiadora. 
Como Governador do Paraná, alterei destinos de em
préstimos junto ao BIRD e ao 810 inúmeraS vezes, 
porque, uma vez auti:úizado o empréstimo, o Senado 
Federal, por resolução. não pode sobrepor-se ·à capa
cidade legislativa de Estados e de Municfpios. . · : · · 

Outro dia, aind". recebi com os meus colegàs 
Senadores da Comissao de Economia urnil''esdru
xularia' do Banco Central que autorizava a emissão 
de bOnus para a·rolagem da dfvida da cidade do Rio 
de Janeiro e est;âbàlec:ià, ar sim, de forma absoluta
mente irregular.~.o ba!K:O pagador, a corretora, que 
era a Merril Lynch, o valor da corretagem e o valor 
das despesas gerais do processo de colocação dos 
bOnus no mercado. Jamais uma resolução do Sena
do poderia homologar urna concorrência, sobre a 
qual o Senado não tinha informação alguma e nem 
poderia ter, porque, antes da autorização da emis
são dos bOnus, essa concorrência não poderia ter 
sido realizada. Deverms definitivamente corrigir o 
encaminhamento desses processos. 

Agora, se hoje mJtorizamos o empréstimo de 
150 milhões de dólaJeS para a Prefeitura de São 

Paulo e, amanhã ou depois de amanhã, a Câmara 
Municipal de São Paulo, de acordo com o agente fi
nanciador, resolver atterar a sua destinação de habi
tação para saneamento, ou de saneamento para ha
bitação, esta questão está absolutamente fora do 
âmbito de resoluções da competência do Senado 
Federal. 

Perdoe;ne, portanto, o Senador José Eduardo 
Outra, lfder do PT, mas o problema de a autorização 
ter sido no dia 25 ou no dia 26 não é do Senado Fe
deral. Pode haver urna no dia 29, uma no dia 30, 
mudando a destinação. Se a entidade financiadora 
estiver de acordo com essa mudança, nada temos a 
discutir, pois única e exclusivamente analisamos a 
capacidade de endividamento e de pagamento da 
unidade federativa que pede o empréstimo. O resto 
é urna discussão que não deveria nem ter havido e 
que tomou tanto tempo deste Plenário. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidéncia, que é ocupada 
pela Sra. Emflia Fernandes, suplenttf de Se
cretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy, próximo Senador inscrito para o encaminha
mento de votação. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de es
clarecer ao Senador Esperidião Amin que o projeto 
de lei, em segundo escrutrnio, foi votado ontem, às 
17h, na Câmara Municipal de São Paulo. 

Portanto, a informação anteriormente dada, de 
que já havia sido votado em segundo escrutínio, não 
corresponde ao que realmente aconteceu. Houve 
um equivoco na publicação da lei pela Câmara Mu
nicipal; equfvoco esse reconhecido ontem na referi
da Câmara. 

O projeto agora está aprovado e não vamos 
colocar objeção aqui. Entretanto, para que a nossa 
palavra possa ser aqui acreditada, pois pedi ao Se
nador Esperidião Amin que me enviasse a compro
vação do fato, é que faço registar aqui o equfvoco 
havido na Câmara Municipal de São Paulo. 

Duran/e o áfiiJI.ItSO do Sr. Eduardo Supfi
cy, a Sra. Emtra Fernandes, suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é OCIJ

pada pelo Sr. JDSé Samey, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador José Serra. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encami

nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, queria registar aqui a 
atitude do Senador Esperidião Amin quando expõe a 
esta Casa que, procurado por S. Ex" em função do 
encaminhamenlo desse Projeto Cingapura junto ao 
Banco lnteramericano, expressei, ouvindo os seus 
argumentos, que como Ministro, apoiaria a continui
dade das negociações com o BID - Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento, e o financlamenlo pela 
CEF ao Projeto Cingapura. 

Realmente, como Ministro, apoiei a destinação 
de recursos e de financiamento tanto do Banco lnte
ramericano de Desenvolvimento quanto da Caixa 
Econõmica Federal para o Projeto Cingapura. 

Isso corresponde tanJo a uma orientação do 
Governo Federal quanto à orientação que sempre 
segui na minha vida pública, ou seja, tomando deci
sões a respeito de recursos, nunca colocar em pri
meiro lugar a questão partidária, mas, sim, o interes
se público. 

Apoiei o financiamento ao Projeto Cingapura, 
uma vez que entendia que era positivo para a popu
lação de São Paulo - tanto a destinação de recursos 
do Banco lnteramericano quanto da Caixa Econõmi
ca Federal para esse projeto -, atitude, além do 
mais, que foi comum a várias das decisões que to
mamos com relação a outros Estados e a outras ci
dades. 

Como Ministro, compareci a pelo menos dez 
Estados para assinatura de· contratos de. financia
mento de habitação popular, dentro dessa perspecti
va, sem levar em conta a orientação polftica ·ou a fi
liação desse ou daquele governador, deste ou da-
quele prefeito. · 

Portanto, é com muita satisfação qiJe encami
nho o voto favorávef ~C! financiamento do. Banco ln
teramericano de DesenvoMmento para o· Projeto 
Cingapura, de São PaÜio. 

Muito obrigado. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com. a 

palavra o Senador Nabor Júnior para encaminhar a 
votação. · . 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que, pelas 
discussões aqui havidas, todos os pontos em torno 
dos quais havia dúvida sobre esse projeto já foram 
suficientemente esclarecidos. 

O projeto foi aprovado no último dia 25 deste 
mês, por unanimidade, na Comissão de Assuntos 
Econômicos. E tem sido praxe, aqui no Senado Fe
deral, aprovarmos as autorizações para contratação 
de créditos internos, externos e para rolagem das df
vidas dos Estados e Municfpios. 

Por esta razão, encaminho favoravelmente à 
votação desse projeto, recomendando à bancada do 
PMDB que siga esta orientação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão para encami-
nhar a votação. . 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acompanhei os 
debates, na tarde de hoje, a respeito do Hem n° 1 da 
pauta com a maior atenção e verifiquei exatamente 
a posição da emenda pretendida pelo lfder do PT e 
os argumentos expandidos pelo Presidente do PPB 
em tomo da matéria. 

É bom verificar que, preliminarmente, a Léi n• 
12.114, de 25 de junho de 1996, que trata do .Pro
grama de Urbanização e Verticalização de Favelas e 
Regularização de Loteamentos, seguindo a Lei n• 
11.959, de 29 de dezembro de 1995, não constou do 
avulso do processado por ocasião do exame da ma
téria na Comissão de Assuntos Econômicos, à qual 
tive oportunidade de estar presente. 

Assim,. calcado na lei anterior, houve o exame 
da matéria e foi redigido o projeto de resolução nos 
termos em que veio a Plenário, que, somente agora, 
toma conhecimento da segunda lei em tomo da qual 
o Partido dos Trabalhadores propõe a sua aprova
ção por intermédio de emenda, ou a aprovação da fi
nalidade do programa a que se refere a segunda lei. 

Devo dizer que salientava o lfder em exercfcio 
do PMDB, Senador Nabor Júnior - o que é verdade -
, que o atual.programa ao qual se destina a resolu
ção não vài iinpedír de qualquer maneira a urbaniza
ção riem a VertiCaliZaÇão de favelas e a regulariza
ção de loteamentos·- esses já estarião inclufdos fa
talmente nos termos da res<Íiução aprovada, não ha
vendo prejurzo para a intenção do programa mencio
nado·na segunda lei. 

Por esta razão, o PFL recomenda e sugere a 
votação favorável nos termos da resolução aprovada 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Jojié Samey) - Em vota
ção o projeto, ressalvada a emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
penmanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado, com o voto contrário do Senador 
Laura Campos. 

Em votação a emenda com parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer serdados. (Pausa.) 
A emenda foi rejeitada. 
O projeto wi à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, redação final que será lida pela 

Sr" Primeira Secretária em exercício, Senadora Emí
lia Fernandes. 

É lida a seguinte: 

PARECER N• 370, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n°12de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 72, de 1996, que autori
za a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco lntera
mericano de Desenvolvimento - BID, no valor de 
US$150,000,000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos), destinados à implemen
tação do Programa de Urbanização e Verticalização 
de Favelas - PROVER/CINGAPURA; e autoriza a 
República Federativa do Brasil a conceder garantia 
referente à mesma operação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho 
de 1996.- José Samey, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias - Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N° 370, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do ar!. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo a contratar operação de crédi
to externo Junto ao Banco lnteramerlcano 
de Desenvolvimento - BID, no valor de 
US$150,000,000.00 (cento e clnqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos), des
tinados à Implementação do Programa de 
Urbanização e Verticalização de Favelas 
- PROVERICINGAPURA; e autoriza a Re
pública Federativa do Brasil a conceder 
garantia referente à mesma operação. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Paulo 

autorizada a contratar operação de crédito externo 

com Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de US$150,000,000.00 (cento e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos), desti
nados à implementação do Programa de Urbaniza
ção e Verticalização de Favelas- PROVERICINGA- · 
PURA; e autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia referente à mesma operação. 

Ar!. 22 A operação de crédito externo a que se 
refere o art. 1• tem as seguintes características: 

a) credor: Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID; 

b) destinação dos recursos: Programa de Ur
banização e Verticalização de Favelas, Prover/Cin
gapura; 

c) valor pretendido: US$150,000,000.00 (cento 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), 
equivalentes a R$148.200.000,00 (cento e quarenta 
e oito milhões e duzentos mil reais), em 31 de março 
de 1996; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) juros: sobre os saldos devedores diários do 

empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo Custo dos Empréstimos Quali
ficados tomados pelo credor durante o semeStre an
terior, acrescidos de. uma margem expressa em ter
mos de urna percentagem anual, que o credor fixará 
periodicamente de acordo com sua política sobre ta
xas de juros; 

f) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula 
setenta e cinco por cento ao ano), sobre o saldo não 
desembolsado do financiamento, contado a partir de 
sessenta dias da data de assinatura do contrato; 

g) condições de pagamento: 

- do princípat o empréstimo deverá ser amorti
zado mediante o pagamento de quarenta e seis 
prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto 
possível, iguais, no valor aproximado de 
US$3,260,869.57 (três milhões, duzentos e sessenta 
mil, oitocentos e sessenta e nove dólares norte-ame
ricanos e cinqüenta e sete centavos) cada urna, com 
vencimento em 8 de dezembro de cada ano. A pri
meira prestação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de juros, 
uma vez transcorridos seis meses contados a partir 
da data prevista para o desembolso final do emprés
timo e a úHima até 8 de dezembro de 2021; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 8 de 
abril e 8 de dezembro de cada ano, a partir de 8 de 
junho de 1997; 

- da comissão de ctJdito: semestralmente ven
cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga
mento dos juros. 
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§ 12 A quantia de US$1,500,000.00 (um milhão 
e quinhentos mil dólares norte-americanos) se desti
nará a atender Despesas de lnspeção e Supervisão 
Geral do credor. Essa quantia será desembolsada 
em prestações trimestrais e, tanto quanto possfvel, 
iguais, ingressando na conta do credor inde
pendentemente de solicitação do Mutuário. 

§ 2" As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 30 É a República Federativa do BraSil auto
rizada a conceder garantia à operação de crédito ex
temo de que trata o art. 12 desta Resolução. 

Art. 42 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 12 deverá efetiVar-se 
no prazo máxime de quinhentos e quarenta dias, 
contado da data da publicação desta Resolução. 

Art. SO Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada . 
O projeto vai à promulgação. 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Emflia Fernandes, s••plente de Secretá
rio. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
403, de 1996, do Senador Roberto Freire, solicitan
do, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n• 41, de 1996, de autoria do Sena
dor Flaviano Melo, que introduz alterações na Lei n• 
8.629, de 25 de feVereiro de 1993. 

(Em virtude de adiamento) 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa ordinária de 26 de maio último, quando 
teve sua votação adiada para hoje. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr" Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 
A SRA. PRESIDENTE (EmOia Fernandes) - V. 

Ex" tem a palavra por cinco minutos. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr" 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Requerimento 
n• 403, de 1996, visa requerer regime de urgência 
para o Projeto n• 41 do Senado, de autoria do Sena
dor Flaviano Melo, que introduz alterações na Lei 
8.629, de 25 de fevereiro de 1995. 

O projeto já havia figurado anteriormente na 
pauta da Ordem do Dia de nossos trabalhos. E o 
próprio Senador Aaviano Melo, para ensejar uma 
discussão mais aprofundada sobre a matéria, solici
tou à Mesa o adiamento de sua votação, e o Plená
rio o aprovou. 

O que se pretende agora é incluir novamente o 
projeto na Ordem do Dia, razão pela qual encami
nhamos favoravelmente a sua aprovação e solicita
mos às demais lideranças que procedam no mesmo 
sentido. 

A SRA. PRESIDENTE (Emflia Fernandes) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1996, 

será inclufdo em Ordem do Dia oportunamente;· 
A SRA. PRESIDENTE (Emflia Fernandes) -

Item 5: 

REQUERIMENTO N• 543, DE 1996 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, elo Requeri
mento n• 543, de 1996, do Senador Sebas
tião Rocha, solicitando, nos termos do art. 
222 do Regimento Interno, voto de louvor 
em favor da Organização dos Estados Ame
ricanos - OEA, que elegeu por unanimidade, 
o Antropólogo e Senador Darcy Ribeiro, 
para receber o Prêmio Internacional de Edu
cação Andrés Bello, de 1995, por sua rele
vante contribuição e atuação no campo edu
cativo nacional e internacional, tendo 

Parecer favorável, sob n• 358, de 
1996, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em votação o requerimento. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr" Presidente, 

peço a palavra, para encaminhar a votação. 
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - V. 

Ex" tem a palavra para ~ncatpinhar a votação. 
O SR. SEBASTIAO ROCHA (PDT-AP. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr" 
. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, há alguns dias o 
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Senado brasileiro aplaudiu e festejou com alegria a 
escolha do nome do Senador Darcy Ribeiro para o 
Prêmio Internacional de Educação Andrés Bello. 

O objetivo desse requerimento é expressar as 
nossas congratulações à Organização dos Estados 
Americanos, que, no dia 18 de abril, por um júri in
ternacional composlo por Célio Cunha, do Brasil 
(Presidente); Alfredo Van Gelderen, da Argentina; 
Carlos Muiios lzquien:lo, do México, e Israel Cano, 
de Belize, outorgou, por unanimidade, esse prêmio a 
Darcy Ribeiro, como reconhecimento à sua ampla e 
destacada atuação no campo da Educação, que co
bre distintos níveis e modalidades, como também 
pela originalidade' de sua contribuição e relevante 
atuação no campo da ação educativa nacional e in
ternacional. 

Entendo ser desnecessário comentar a biogra
fia extensa de Darcy Ribeiro, mas vale a pena -
acredito - ressaltar os numerosos trabalhos literários 
de Darcy Ribeiro e a sua atuação sempre em busca 
de uma educação melhor para o País, obtendo, des
sa forma, destaque nos cargos que ocupou, sobretu
do agora recentemente no Senado como Relator da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Essa foi a forma que encontrei para que o Se
nado brasileiro pudesse se associar à OEA na esco
lha de Darcy Ribeiro para receber esse importante 
prêmio internacional. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA'- Sr< Presiden

te, peço a palavra para encaminhar. 
. A SRA. PRESID.ENTE (Emilia Fernandes) -

Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva 
por cinco minutos. . 

A SRA. BENEDITA DA SILVA' (PT-RJ. Para 
encaminhar a votação.· Sein revisão da oradora) - Sr" 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia deixar 
de me manffestar e destacar as principais obras de 
Darcy Ribeiro. Essa hÇrilenagem que está sendo pres
tada honra muito o Esiado do Rio de Janeiro. 

Esse homem, nascido em 1922, antropólogo, 
dedicou dez anos de sua vida ao estudo dos povos 
indígenas e merece de todos nós uma homenagem. 
A partir de 1955 ele se dedicou à educação. E não 
poderíamos deixar de ressaltar aqui o fato de ele ter 
sido Vice.Presidente do lnstitu1o Nacional de Estu
dos Pedagógicos ao lado de Anísio Teixeira. Foi Mi
nistro da Educação e Chefe da Casà Civil do Ex
Presidente João Goulart, criou a Universidade de 
Brasma, a Universidade Estadual do Norte Rumi
nense, a Universidade Nacional da Costa Rica e 

contribuiu para a reforma de universidades em vá
rios países. Retomando do exmo, foi eleito, em 
1983, Vice-Govemador do Estado do Rio de Janeiro, 
o meu Estado. 

Sei que o reconhecimento desses méritos, no 
plano internacional, é motivo de grande orgulho para 
o Estado do Rio de Janeiro, para o País e também 
para esta Casa. 

A iniciativa do Senador Sebastião Rocha em 
fazer um. requerimento para agradecer essa home
nagem deve ser enattecida. Não estamos acostuma
dos a prestar determinadas homenagens e, às ve
zes, nem nos damos conta da dimensão, da impor
tância de algumas personalidades. Mas Darcy Ribei
ro merece sobretudo, além do que já se falou a seu 
respeito, o meu carinho e a minha gratidão em parti
cular, porque tenho nele uma dos maiores aliados 
na luta contra a discriminação neste País. 

Darcy Ribeiro, em momento algum, deixou de 
estudar, de investigar qualquer situação que pudes
se colocar em dificuldade as chamadas minorias no 
Pais. 

Na verdade, esse encaminhamento de apo;f> é 
para dizer, da tribuna desta Casa, ao Senador Darcy 
Ribeiro, esse grande homem, e ao Senador Sebas
tião Rocha esse muito obrigado; o muito obrigado da 
carioca, da cidadã, da Senadora do Estado do Rio 
de Janeiro, Benedita da Silva. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr' Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napo
leão, para encaminhar a votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr' 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero solidarizar
me com as palavras dÔ Senador Sebastião Rocha e 
da Senadora Benedita da Silva em tomo desse item 
que ora votamos, que Visa a aprovar um voto de lou
vor em favor da Organização dos Estados America
nos - OEA -, porque elegeu, por unanimidade, o an
tropólogo e Senador Darcy Ribeiro para receber o 
Prêmio lntemacion.al de Educação Andrés Bello, por 
sua contribuição e atuação no campo educativo na
cional e internacional. 

A Senadora Benedita da Silva já esclareceu, à 
saciedade, os motivos relevantes que a levaram, 
como Relatora, a aprovar na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Naciona\,- com o meu voto, a 
presente moção. 

O nosso Colega Darcy Ribeiro dispensa quais
quer comentários, em função da força que o seu 
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próprio nome encerra, como um humanista dedicado 
às grándes causas naciónais, dentre as quais avulta 
a da educação, por cujo campo transitei não apenas 
nos idos da década passada, quando governei o 
meu Estado, mas também quando fui Ministro de 
Estado da Educação deste País. 

Numa dessas ocasiões, tive oportunidade de 
inaugurar a nova biblioteca do MEC e a galeria de 
retratos dos ex-Ministros. Tove com S. Ex', o Sena
dor e ex-Ministro Darcy Ribeiro, um interessantíssi
mo diálogo após a referida cerimônia. 

Como sempre fui um aficionado do lnst~uto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - o 
INEP, tendo, inclusive, iniciado e praticamente con
cluído a construção de sua nova sede, a mais do 
que cinqüentenária instituição de Anísio Teixeira, 
gostaria de inserir Darcy Ribeiro como parte da His
tória aluai do nosso País. 

Num dos seus mais recentes pronunciamentos, 
que foi exatamente na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, votada no plenário desta Casa, 
S. Ex' deixou extravasar todo o seu conhecimento e 
toda a profundidade de sua vasta cuHura, que en
cantou a todos nós. 

Por isso, gostaria de encaminhar favoravel
mente à presente moção, ao presente voto de lou-
vor. 

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -

Com a palavra o Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr" 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia dei
xar de associar a minha voz às inúmeras manifesta
ções que aqui foram proferidas em apoiamento ao 
Requerimento n' 543, de 1996, de autoria do Sena
dor Sebastião Rocha, que manifesta um voto de lou
vor à Organização dos Estados Americanos, OEA, 
pelo fato de ter elegido, por unanimidade, o antropó
logo e Senador D~rcy. Ribeiro para receber o Prêmio 
Internacional de ~cação Andrés Bello. 

Como é do COnhecimento de todos, Sr. Presi
dente, o Senador Darcy Ribeiro é um homem que 
granjeou o respeito e a admiração não só desta 
Casa, mas de todo o povo brasileiro. 

S. Ex' já exen::eu inúmeros cargos públicos 
neste País, como Vice-Govemador do Rio de Janei
ro. Atualmente é Senador por aquele Estado, embo
ra de origem mineira. Militou por muitos anos na 
área educacional, tendo sido inclusive fundador e or
ganizador da Universidade de Brasma. Darcy Ribeiro 
também desenvolveu vasto estudo no campo da an-

tropologia e conviveu durante muitos anos com as 
tribos do Estado do Mato Grosso. S. Ex' também é 
um homem de letras, é um escritor renomado, autor 
de vários livros, o que ensejou que a Academia Bra
sileira de letras o aceitassem como imortal dessa 
Instituição do nosso País. 

Por essas razões, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, quero manifestar, em nome da Bancada 
do PMDB, o nosso apoio à aprovação desse requeri
mento. 

Durante o discurso do ·sr. Nabor Jú
nior, a Sra. Emflia Fernandes, suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy, su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Em 
votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário: 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -ljem 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 87, de 1991 (n• 
2.838/89, na Casa de origem), que dá nova 
redação a dispositivos da Lei n• 3.857, de 
22 de dezembro de 1960, que cria a Ordem 
dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a re
gulamentação do exercício da profissão de 
músico, e dá outras providências, tendo 

Pareceres sob nOs 290 a 292, de 1996, 
das Comissões: 

-de Assuntos Sociais (1• pronuncia
mento), pela audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela juridicidade e constitUCionalidade 
da matéria; e 

- de Assuntos Sociais (2" pronuncia
mento), favorável ao Projeto, nos termos de 
substitutivo que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em 
conjunto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o substmwo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. . 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro

jeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de re

digiro vencido para o turno suplementar. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

EMENDA N°1-CAS (SUBSTITUTIVO) 

Altera a Lei n• 3.857, de 22 de de
zembro de 1960, que "cria a Ordem dos 
Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu
lamentação do exercício da profissão de 
músico e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Os arts.4°, 6", 11, 12, 17,23e28 da Lei 

n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que "cria a 
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu
lamentação do exercício da profissão de músico e 
dá outras providências", passa a vigorar com as se
guintes atterações: 

• Ar!. 4° O Conselho Federal dos Músi
cos será composto de 15 (quinze) membros 
titulares e 15 (quinze) suplentes, brasileiros 
natos ou naturalizados. 

§ 1 • Os membros do Conselho Federal 
serão eleitos por escrutfnio secreto. e maio
ria absoluta de votos, em assembléia dos 
delegados dos Conselhos Regionais. 

§ 2° As eleições do Conselho Federal 
realizar-se-ão no prazo de 120 (cento e vin
te) dias após as eleições dos membros dos 
Conselhos Regionais. 

§ 3" A assembléia dos delegados dos 
Conselhos Regionais será constitufda de de
legados eleitos na seguinte proporção: 

I - 1 (um) delegado para os Conselhos 
Regionais com até 150 (cento e cinqüenta) 
músicos inscritos; 

11 - 2 (dois) delegados para os Conse
lhos Regionais que tiverem de 151 (cento e 
cinqüentã'é um) até 300 (trezentos) músicos 
inscritos; · · 

III - 3 (três) delegados para os Conse
lhos Regionais com mais de 300 (trezentos) 
músicos inscritos. 

Art 6° o mandato dos membros do 
Conselho Federal dos Músicos será honorifi
co e durará 3 (três) anos. 

Art 11. Os Conselhos Regionais serão 
compostos de 9 (nove) membros, quando o 

Conselho tiver até 150 (cento e cinqüenta) 
músicos inscritos; de 15 (quinze), até 300 
(trezentos) músicos inscritos; e de 21 (vinte 
e um), quando exceder esse número. 

Art 12. Os membros dos Conselhos 
Regionais dos Músicos serão eleitos em es
crutínio secreto, em assembléia dos inscri
tos de cada região que estejam em pleno 
gozo de seus direitos, vedada a discrimina
ção que exclua qualquer inscrito do direito 
devotar. 

§ 1° As eleições para os Conselhos 
Regionais serão realizadas mediante o re
gistro de chapas, que deverá conter a discri· 
minação dos cargos da diretoria 

§ 2• O mandato dos membros dos 
Conselhos Regionais será honorffico e dura
rã 3 (três) anos, permitindo-se apenas uma 
reeleição. 

§ s• São elegfveis os que preencherem 
os requisitos legais, especialmente o dispos
to no art. 28 desta Lei. 

§ 4° A convocação para as eleições 
far-se-á: ' 

1 - 120 (cento e vinte) dias antes do 
término do mandato dos membros do Con
selho Regional; 

11 - por edital, publicado em jornal de 
grande circulação local; 

III - por carta simples dirigida a todos 
os inscritos; 

IV - por outros meios definidos pelo 
- Conselho; 

§ 6" Será deferido um prazo mínimo de 
20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) dias para 
a inscrição das chapas,. devendo a eleição 
realizar-se no prazo de até 30 (trinta) dias 
antes do término dos mandatos dos mem
bros do Conselho Regional. 

§ 1" No prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após o término da inscrição de chapas, 
o Conselho deverá divulgar, na forma do 
disposto no § 5" deste artigo, a relação das 
chapas inscritas, onde deverá constar a indi
cação dos candidatos e os cargos da diretoria 

................................................. -............ . 
Ar!. 17. ··········-···--···············-·--··-· 

~ ~ N;·;;;;ã';·~-;;;c;~i~·~;;~;i~;; 
porariamente a sua profissão em outra juris
dição, deverá apenas oficiar o Conselho Re-
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gional da jurisdição, discriminando o perío
do, que não poderá ser superior a 90 (no
venta) dias. 

§ 3° Se o músico inscrito no Conselho 
Regional de um Estado passar a exercer, 
por mais de noventa dias, atividade em ou
tros estados, deverá requerer ao Conselho 
Federal uma licença suplementar, que terá 
validade de um ano, mediante o pagamento 
de taxa a ser fixada pelo Conselho Federal. 

§ 4• Do produto da arrecadação da 
taxa a que se refere o artigo anterior, 80% 
(oitenta por cento) será rateado entre os 
Conselhos Regionais, com créditos men
sais. 

Art. 23. O voto é pessoal e obrigatório 
para todos os inscritos em toda eleição, sal
vo doença ou ausência comprovada plena
mente. 

§ 5• As eleições serão feitas por escru
tínio secreto, perante o Conselho, podendo, 
quando haja mais de duzentos votantes, de
tenninar-se locais diversos para o recebi
mento dos votos, pennanecendo neste 
caso, em cada local, dois diretores ou músi
cos inscritos que não sejam candidatos, 
sendo facuttado às chapas inscritas a indica
ção de um fiscal para cada uma, inclusive 
as itinerantes. 

§ 6° Em cada eleição, os votos serão 
recebidos durante 1 O (dez) horas continuas, 
pelo menos. 

Art 28 ...••.•••.•.••.••.•.•....••.• ::::::::::::::::-.:::: 
i) aos que praticarem o gênero popu

lar, que deverão ser submetidos à banca 
examinadora integrada por professores devi
damente· ~acitados e escolhidos pela dire
toria dos, -Conselhos Regionais, que deverá 
divulgar.(i:ealendário anual dos exames, que 
não serão inferiores a quatro, pelo menos. 

§ 1• Aos músicos, a que se referem as 
alfneas f, g e I deste artigo, será concedido 
certificado que os habilite ao exercfcio da 
profissão.• 

Art 2• Os Conselhos Regionais da Ondem dos 
Músicos do Brasil realizarão eleições no prazo máxi
mo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 
publicação desta Lei e o Conselho Federal convoca-

rá eleições 120 (cento e vinte) _dias após as eleições 
dos membros dos Conselhos Regionais, confonne 
disposto neste artigo, observado o seguinte: 

I - são preservados os mandatos dos atuais 
membros dos respectivos Conselhos até se comple
taro termo final de seus mandatos de 3 (três) anos; 

11 - os Conselhos funcionarão provisoriamente 
com número de membros excedente ao previsto 
nesta lei, até que se complete a extinção dos man
datos dos membros remanescentes; 

III - a renúncia ou o impedimento de membro 
remanescente dos Conselhos ocorrida após a reali
zação e posse dos membros eleitos em confonnida
de com esta lei, importa na extinção da vaga, não 
sendo admitida a posse de suplente; 

IV- excepcionalmente, na primeira eleição após 
a promulgação desta lei, não serão discriminados os 
cargos da diretoria, que será eleita pela totalidade dos 
membroi; integrantes do Conselho, no prazo máximo 
de 3 (três) das a contar da data da posse; 

V - não se considerará reeleito o membro re
manescente de Conselho que se candidatar para as 
eleições previstas neste artigo. < 

Art 3• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · · 

Art. 4• Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o parágrafo único do art. 42 da Lei 
n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei da Câmara n• 117, de 1994 
(n• 4.151/93, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que attera 
dispositivos do Decreto-Lei n• 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, tendo · 

Pareceres sob n•s 212 e 213, de 1996, 
das Comissões 

- de Serviços de Infra-Estrutura, fa
vorável ao Projeto, com Emendas n"s 1 a 
39-CI, que apresenta; e 

- de Assuntos Sociais, favorável ao 
Projeto e às Emendas n"s 1 a 39-CI, apre
sentando, ainda, a Emenda n• 40-CAS. 

(Em virtude de adiamento) 

J( matéria constou da sessão deliberativa ordi
nária de 21 de maio úttimo, quanto teve a sua dis
cussão adiada para hoje. 

Passa-se à discussã,.,am conjunto do projeto e 
das emendas em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 
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Em votação o projeto sem prejuízo das emendas. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Conce

do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra 
O SR. JOSÉ ,EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, esse projeto, de iniciativa 
do Executivo, visa reduzir alguns entraves burocráti
cos que existem no Código de Mineração brasileiro. 

De modo geral, somos a favor do projeto. É a pri
meira vez que se votam questões relativas ao Código 
de Mineração porque kJdos os anteriores foram objeto 
de decretos que surgitam nos perfodos ditátoriais. 

Mesmo com as modificações feitas, ainda não 
estamos tocando no ponto principal que entrava a 
mineração no Brasil. Apesar dessas alterações con
tinuamos ainda com ·o mesmo modelo de administra
ção de recursos minerais brasileiros, que remonta 
ao ano de 1934, modelo de conoessão cartonai que, 
hoje, está na contramão da história já que pratica
mente em todos os pafses desenvolvidos se estabe
lece um modelo de ooncessão contratada dos recur
sos minerais, a exemplo do que acontece no setor 
de energia e em outros setores, em que se estabele
ce o prazo da concessão, as obrigações do poder 
concedente, as obrigações da empresa contratada, 
as punições, etc._ 

Infelizmente, ainda é mantido o modelo de con
cessão em que há um processo de autorização de 
pesquisa e depois que é conoedido o direito de la
vra, mediante mera publicação no Diário Oficial, na 
prática, o concessionário passa a ser o detentor da 
propriedade dos recursos minerais, tomando letra 
morta o artigo da Constituição que diz que a proprie
dade dos recursos minerais é da União. 

Estamos trabalhando num projeto de uma Lei 
de Diretrizes e Bases da Mineração, que pretende
mos apresentar logo no infcio do segundo semestre, 
em que aponiamos soluções para esses problemas. 
Sabemos que ~ assunto é basiante árido e des
perta a atenção ·apenas daqueles que profissional
mente estão ligados a essa matéria, mas esperamos 
contar com a sensibilidade dos nossos Pares em re
lação a esse assunto. 

Como disse, de modo geral, as modificações 
caminham no sentido da retirada de alguns elemen
tos burocráticos do atual Código. 

Vamos votar a favor, mas encaminhamos à 
Mesa um pedido de destaque para votação em se
parado do § a• da Emenda n• 28, da Comissão de 
Infra-Estrutura, que diz respeito ao art. 64. 

Dispõe o § a•: 

"§ a• - As penalidades serão sempre 
aplicadas gradativamente, iniciando-se pe
laP advertência, seguindo-se a multa e final
mente a caducidade, sempre mediante ins
tauração do correspondente processo admi
nistrativo: 

No nosso entendimento, essa seqüência gra
dativa para aplicação de finalidades, iniciando-se ne
cessariamente pela advertência, seguindo-se a mul
ta e finalmente a caducidade, independentemente 
da gravidade do ato praticado pelo detentor da auto
rização ou da concessão, é um tipo de hierarquia es
tranho a qualquer conceito normativo e contraditório 
ao próprio espfrito do projeto que visa a eliminar as 
restrições burocráticas, substituindo-as pela análise 
do mérito e da polftica para o setor. No nosso enten
dimento não há nada mais burocrático que estabele
cer, a priori, a seqüência das penalidades a serem 
aplicadas à infração, sem o conhecimento das mes
mas. 

Por isso, no sentido de suprimi-lo, encaminha
mos esse destaque de votação em separado- do § 
a•, para o qual solicitamos o apoio dos líderes parti
dários. De um modo geral, votamos a favor do pare
cer do Senador Fernando Bezerra, da Comissão de 
Infra-Estrutura 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, votaremos favoravelmente ao projeto. 
No que tange às emendas, temos conhecimento de 
que o Senador Fernando Bezerra vai propor a fusão 
da redação das duas Emendas, a de n• 8 e a de n• 
40, que se referem ao art. 15 do projeto, com a se
guinte redação: 

"A autorização de pesquisa será outor
gada a brasileiro, pessoa natural, e à empre
sa constitufda sob as leis brasileiras e que 
tenha a sua sede e administração no Pafs, 
na forma da lei." 

E isso porque o texto proposto pelo Senador 
Fernando Bezerra vai ao encontro da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 

Era, por hora, o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra, Rela-
tor da matéria "" · 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, S,.s e Srs. Senadores, apenas dois pon
tos a considerar no relato, já compreendido pelos 
Srs. Senadores que participaram da Comissão de 
Infra-Estrutura e da Comissão de Assuntos Sociais, 
relativamente à fusão das Emendas n• 8 e 40, que, 
acred~o. aperfeiçoa o projeto. 

Quanto ao destaque encaminhado pelo nobre 
Senador José Eduardo Outra, mantemos a nossa 
posição explic~da na Comissão de Infra-Estrutura, 
ou seja, no sentido de que as punições devem ter 
uma gradação. 

Discordo do nobre Senador, e mantenho a re
dação aprovada na Comissão de Infra-Estrutura. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo SÚplicy) - Em 
votação o projeto, sem prejufzo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Peusa.) 

Aprovado. 
Em votação as emendas. 

. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ademir 
Andrade. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 632, DE 1996 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento 

Interno desta Casa, requer o destaque, para votação 
em separado, da expressão 'poderá ser', constante 
da emenda n• 40-CAS, oferecida ao Projeto de Lei 
da Cãmara n• 117, de 1994, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

Sala das Sessões, ·27 de junho de 1996. - Fer
nando Bezerra, Senador. 

REQUERIMENTO N° 633, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, do §, 3° da Emenda n• 28 - Cl, oferecida ao 
PLC. n°117, de 1004-. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1996. - Se
nador José Eduardo Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Edlardo Suplicy) -
Aprovados os requerimentos, os dispositivos desta
cados serão apreciados oportunamente. 

Passa·se à votação em globo das Emendas 
n. •s 1 a 40, de parecer favorável, ressalvados os 
destaques. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA {ADITIVA) N°1 - Cl 

Acrescente-se no final da ementa do PLC n• 
117194 a expressão • •.. e dá outras providências'. 

EMENDA {ADITIVA) N° 2- CI 

Acrescente-se ao caput do art. 1° do PLC n• 
117194, a referência aos arts. 2°, 6•, 20, 26, 43,44 e 
58, do Código de Mineração, bem como a expressão 
'7.805, de 18 de julho de 1989, 7.886, de 20 de no
vembro de 1989 e 8.901, de 30 de junho de 1994 •, 
passando a ter a seguinte redação: 

Art. 1• Os arts. 2•, ao, 6•, 7", 15, 16, 17, 20, 22, 
23,24,25,26,30,31,37,38,41,43,44,55,58,63, 
64, 81, 85, 92 e 93 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de 
fevereiro de 1967 - Código de Mineração, alterado 
pelo Decreto-Lei n• 318, de 14 de março de 1967 e 
pelas Leis n"s 6.403, de 15 de dezembro de 1976, 
6.567, de 24 de setembro de 1978, 7.085, de 21 de 
dezembro de 1982, 7.805, de 18 de julho de 1989, 
7.886, de 20 de novembro de 1989 e 8.901, de 30 
de junho de 1994, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

EMENDA {ADITIVA) N° 3- Cl 

Dê-se ao art. 2" do Decreto-Lei n• 227/67 {Có
digo de Mineração), a seguinte redação: · 

Art. 2• Os regimes de· aprove~mento das 
substâncias minerais, para efeito deste Código, são: 

1 - Regime de Concessão, quando depender 
de Portaria de Concessão do Ministro <!e Estado de 
Minas e Energia; 

11 - Regime de Autorização, quando depender 
de expedição de Alvará de Autorização do Diretor
Geral do Departamento Nacional de Produção Mine
rai-DNPM; 

III - Regime de Licenciamento, quando depen
der de Licença expedida em obediência a regula
mentos administrativos locais e de registro da Licen
ça no Departamento Nacional da Produção Mineral; 

IV - Regime de Permissão de Lavra Garimpei
ra, quando depender de Portaria de Permissão do 
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produ
ção Mineral; 

V- Regime de Monopolização, quando, em vir
tude de lei especial, depender de execução direta ou 
indireta do Governo Federal. 

EMENDA {ADITIVA) N• 4- Cl 

"' Acrescente-se ao término do § 1° do art. a• do 
Decreto-Lei n• 227 a expressão 'desde que não haja 
comercialização das terras e dos materiais resultan-
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tes dos referidos trabalhos e ficando o set, ' provei· 
lamento restrito à utilização na própria obra" · 

Art 3° ...••.••.• ·-········--·-·········-·····-·····-····-· 
§ 1° Não estão sujeitos aos preceitos deste Có

digo os trabalhos de movimentação de terra e de 
desmonte de materiais ln natura, que se fizerem ne
cessários à abertura de vias de transportes, obras 
gerais de terraplenagem e de edificações, desde que 
não haja comercialização das terras e dos materiais 
resultantes dos referidos trabalhos e ficando o seu 
aproveitamento restrito à utilização na própria obra. 

EM2NDA(MODIFICATIVA) N° 5- Cl 

Dê-se ao inciso 11 do caput do art. 6" do Decre
to-Lei n• 22.7/67 (Código de Mineração) a seguinte 
redação, mantida também a redação do seu pará· 
grafo único: 

• Art. 6• ····························-·······-····-··-············· 
I - ·········'·''··························-···-····-········-·· 
11 - Mina Concedida, quando o direito de lavra 

é outorgado pelo Ministro de Estado de Minas e 
Energia." 

EMENDA (ADITIVA) N° 6-CI 

Acrescente-se ao caput do art 7" do PLC n• 
117/94 a palavra "Geral", depois de Diretor do 
DNPM: 

• Art. 7" O aproveitamento das jazidas depende 
de alvará de autorização de 'pesquisa, do Diretor· 
Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada 
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia." 

EMENDA (MODIRCATIVA) N2 7-CI 

O parágrafo único élo art 7" do PLC n• 117194 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 7" ······················-···-··············-····-·-····· 
Parágrafo único. lndepende de concessão do 

Governo Federal o aproveitamento de minas mani· 
!estadas e registradas, as quais, no entanto, ficam 
sujeitas às condições que este Código estabelece 
para a lavra, tributação e fiscalização das minas 
concedidas." " 

EMENDA (SUBSTITUTIVA) N° 6-CI 

Substitua-se a redação do art 15 do PLC n• 
117/94 pela seguinte: 

• Art. 15 A autorização de pesquisa será outor· 
gada pelo DNPM a brasileiros, pessoa natural, finna 
individual ou empresas legalmente habilitadas, me
diante requerimento do interessado. • 

EMENDA (SUPRESSIVA) N° 9-CI 

Suprima-se o inciso 11 do art. 16 do PLC n• 
117/94, renumerando-se os demais incisos. 

EMENDA (ADITIVA) N°10-CI 

Modifique-se, no caput do art. 16 e no seu inci· 
so VI (PLC n• 117/94), a expressão "Diretor do 
DNPM" por "Diretor-Geral do DNPM". 

"Art. 16 ········-········----·-··--··--···········-···-· 
VI - memorial descritivo da área pretendida, 

nos termos a serem definidos em portaria do Diretor
Geral do DNPM;" 

EMENDA (CORRETIVA) N2 11-CI 

Corrija-se a referência ao inciso VIl do § 12 do 
art. 16 do PLC n• 117/94 para inciso VIII (a ser renu
merado para VIl). 

EMENDA (SUBSTITUTIVA) N° 12-CI 

Substitua-se a redação do § 2" do art. 16 do 
PLC n• 117/94 pelo seguinte texto: 

"Art. 1.6 ···············-··················-··-----······ 
§ 1" ···············-···-···--············---·····-··· 
§ 2° Os trabalhos descritos no plano de pesqui· 

sa servirão de base para a avaliação judicial da ren· 
da pela ocupação do solo e da indenização cklvida 
ao proprietário ou posseiro do solo, não guardando 
nenhuma relação com o valor do orçamento apre· 
sentado pelo interessado no referido plano de pes· 
quisa.• 

EMENDA (MODIRCATIVA) N°13-CI 

Módifique-se a numeração dos incisos VI, VIl e 
VIII referidos no § 3° do art. 16 do PLC n• 117194 
para V, VI e VIl, mantida a redação original. 

EMENDA (ADITIVA) N°14-CI 

Acrescente-se a palavra "Geral" depois da ex· 
pressão "pelo Diretor", no caput do art. 17 do PLC 
n• 117/94 e no seu § 2°, com a correção, também, 
no caput da referência .aos incisos I a VIII, que pas
sariam para I a VIl. 

EMENDA (SUBSTITUTIVA) N°15-CI 

Substitua-se a redação do art. 20 e de seus pa· 
rágrafos do Decreto-Lei n• 22.7, de 28 de fevereiro 
de 1967, pela seguinte: 

Art 20. A autorização de pesquisa importa nos 
seguintes pagamentos: 

I - pelo interessado, quando do requerimento 
de autorização de pesquisa, de emolumentos em 
quantia equivalente a 270 (duzentos e setenta) ve
zes a expressão monetária da Unidade Rscal de 
Referência (UFIR), instituldq,.pelo art 1• da Lei n• 
8.383, de 30 de dezembro de 1991. · 

11 - pelo titular de autorização de pesquisa, até 
a entrega do relatório final dos trabalhos ao DNPM, 
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de taxa anual, por hectare, admitida a fixação em 
valores progressivos em função da substância mine
ral objetivada, extensão e localização da área e de 
outras condições, respeitado o valor máximo de 2 
(duas) vezes a expressão monetária da Unidade Rs
cal de Referência (UFIR), institufdapelo art. 12 da 
Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991. 

§ 12 O Ministro de Estado de Minas e Energia, 
relativamente à taxa de que trata o inciso 11 do caput 
deste 7 artigo, estabelecerá, mediante portaria, os 
valores, os prazos de recolhimento e demais crité
rios e condições de pagamento. 

§ 2" Os emolumentos e a taxa, referidos, res
pectivamente, nos incisos I e 11 da capUt deste arti
go, serão recolhidos aos Banco do Brasil SA e des
tinados ao DNPM, nos tennos do art. s• caput, inci
so III, da Lei n• 8.876, de 2 de maio de 1994. 

§ 32 O não-pagamento das emolumentos e da 
taxa de que tratam, respectivamente, os incisos I e 11 
do caput deste artigo ensejará, nas condições que 
vierem a ser estabelecidas em portaria do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, a aplicação das se
guintes sanções: 

I - em se tratando de emolumentos, indeferi
mento de plano e conseqüente arquivamento do re
querimento de autorização de pesquisa: 

li - em se tratando de taxa: 
a} muHa, no valor máximo previsto no art. 64; 
b) nulidade ex oflicio do alvará de autorização 

de pesquisa, após imposição de multa. 

Justificativa 

O propóstto desta Emenda é o de incorporar ao 
PLC n• 117 o artigo 12 do Projeto de Lei n• 4.149, de 
1 993, em tramitação na Câmara dos Deputados, já 
aprovado pela Comissão de Minas e Energia daque
la Casa, e que aHera o artigo 20 do Código de Mine
ração, reinstituindo os emolumentos para requeri
mentos de pesquisa, injustiflcadamente extintos pela 
Lei n• 8.522, de·.11-12-92. A inexistência do õnus 
provocou uma ve_$deira avalanche de requerimen
tos nos protocoiO.s .. do DNPM, a maior parte deles 
servindo apenas a propósttos especulativos (em 
1 994 foram registrados mais de 30.000 novos reque
rimentos de pesquisa, contra uma média histórica in
ferior a 10.000, dificultando enormemente o trabalho 
do DNPM e, colocando em risco a retomada dos in
vestimentos no selo r). Adicionalmente, disciplina-se 
o pagamento da taxa anual por hectare- um impor
tante instrumento de polftica mineral- e são introdu
zidas modificações no sistema de liberação de áreas 
de modo a acabar definttivamente com as execrá
veis "filas" à frente dos protocolos do DNPM em todo 

o Brasil. Segundo fontes do Poder Executivo, a men
sagem que deu origem ao Projeto de Lei n• 4.149, 
de 1 993, foi destacada do corpo do PLC 117/94 em 
face de sua extrema urgência, na expectativa de que 
sua tramttação pudesse ser acelerada, o que infeliz
mente não ocorreu. Desta foram, retoma ao corpo 
da lei principal, cuja tramitação encontra-se em fase 
mais adiantada, e, assim, apressando a solução 
deste grave problema. 

EMENDA (MODIFICATIVA) N• 16-CI 

Modifique-se para a seguinte a reaação do inci-
so 11 do artigo 22 do PLC n2 117/94: 

Art. 22 - ·- Mantido. 
1- ... mantido 
11 - é admttida a renúncia à autorização, sem 

prejufzo do cumprimento pelo titular, das obrigações 
decorrentes deste Código, observado o disposto no 
inciso V deste artigo, parte final, tomando-se ope
rante o efetto da extinção do titulo autorizativo na 
data ila protocolização do instrumento de renúncia, 
com a desoneração da área, na forma do art. 26 
deste Código. · 

EMENDA (ADmVA) N2 17-CI 

Apresente-se a palavra "Geral", depois da ex
pressão "Diretor", na letra a, do inciso III e no inciso 
V do art. 22 do PLC n• 117/94. 

EMENDA (SUPRESSIVA) N2 18-C.l. 

Suprima-se no caput do art. 23 do PLC n• 
117194 a expressão "relativos à lavra• e que passa
ria a ter o seguinte texto: 

Art. 23. Os estudos referidos no inciso V do art. 
22 concluirão pela: 

EMENDA (ADITIVA) N2 19- C.!. 

Acrescente-se a palavra "Geral", depois de Di
reter, no ar!. 25 do PLC n• 117194. 

EMENDA (SUBSTITUTIVA) N2 20- C.l. 

O artigo 26 e todos os seus parágrafos do De
creto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, modifi
cados pela Lei n• 7.886, de 20 de novembro de 
1989, passam a ter a seguinte redação: 

Art. 26. A área desonerada por publicação de 
despacho no Diário Oficial da União ficará disponf
vel pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para fins de 
pesquisa ou lavra, confonne dispuser portaria do Mi
nistro de Estado de Minas <;,Energia. 

§ 12 Salvo quando dispuser diversamente o des
pacho respectivo, a área desonerada na forma do ca
put deste artigo ficará disponível para pesquisa. 
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§ 22 o Diretor-Geral do DNPM poderá estabe
lecer critérios e condições esp_ecíficos a serem 
atendidos pelos interessados no processo de habi
litação às áreas disponíveis nos termos do caput 
deste artigo. 

§ a• Decorrido o prazo fixado no caput deste 
artigo, sem que tenha havido pretendentes, a área 
estará livre, para fins de aplicação do direijo de prio
ridade de que trata o art. 11 , letra a. 

§ 42 As vistorias realizadas pelo DNPM, no 
exercício da fiscalização dos trabalhos de pesquisa 
e lavra de que trata este Código, serão custeadas 
pelos respectivos interessados, na forma do que dis
puser portaria do Diretor-Geral da referida autarquia. 

EMENDA (ADITIVA) N° 21 - C.l. 

Modifique-se e adite-se o inciso III do arL ao do 
PLC n2 117/94, conforme segue: 

Art. ao -. ··············-········-·····-·--······ 
I - ·······························--·-·············-·-· 
11 - ........................................................ -

III - arquivamento do relatório, quando ficar de
monstrada a inexistência de jazida, passando a área 
a ser livre para futuro requerimento, inclusive com 
acesso do interessado ao relatório que concluiu pela 
referida inexistência de jazida. 

EMENDA (MODIRCATIVA) N" 22-CI 

Retire-se o pronome "lhe", substituindCHl pela 
palavra "interessado", no § 2• do art. ao do PLC n• 
117/94, que passará a ter a seguinte redação: 

"ATI. 30. ·············-·-··········--···-·····--·-··----· .. 
1- ······················-···························--·--·--·· 

solicijação justificada do t~ular, mannestada antes de 
findar-se o prazo inicial ou a prorrogação em curso." 

EMENDA (ADITIVA) N2 24-CI 

Acrescente-se a palavra "Geral" depois da ex
pressão "Diretor", no§ 32 do art. 41, do PLC n2 117!94. 

EMENDA (ADITIVA) N• 25-CI 

Altere-se para a seguinte ~ redação do art. 43 
do Decreto-Lei n• 227 (Código de Mineração): 

• Art. 4a. A concessão de lavra terá por tftulo 
uma Portaria assinada pelo Ministro de Estado de 
Minas e Energia." 

I 
EMENDA (MODIFICATIVA N• 26-CI 

Modifique-se o parágrafo ónico do art. 44 do 
I 

PLC n°117/94, conforme se segue: 

"Art. 44 ... --··-··--····•···························--···· 
Parágrafo ónico. O ttular pagará uma taxa de 

emolumentos correspondem~ a 500 (quinhentas) Ufir. • 

EMENDA (SUB5TITUTIVA) N• 27-CI 

Subsmua-se no art. 'ss do Decreto-Lei n• 227, 
de 28 de fevereiro de 1967, a expressão "Decreto de 
Concessão de Lavra• por "Portaria de Concessão de 
Lavra•, passando a ter a seguinte redação: 

"Art. 58. Poderá/o titular da Portaria de Con
cessão de Lavra, m~iante requerimento justificado 
ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a 
suspensão temporária da lavra, ou comunicar a re
núncia ao seu titulo." 

11-,., .. ~ü .......................................... -.......... EMENDA (ADITIVA) N° 26-CI 

III- ·······································-··---·········-· 
IV - •.......•..•. ······-·····-··-··--·-------·······--- Adicionem-se ao art. 6a, caput do Decreto-Lei 
§ 1• ···················-·········----···-··--··-··-······ _ _ ___ n• 227f6'7 (Código de Mineração) as expressões 
§ 2• Se, no novo estudo apresentado, não ficar "das permissões de lavra garimpeira" e "do licencia-

demonstrada a ex~üibilidade técnico-econômica da menta• e o § a• a seguir transcritos: 
lavra, o DNPM pooorá conceder ao interessado, su- • Art. 6a. O não-cumprimento das obrigações 
cessivamente, novos prazos, ou colocar a área em decorrentes das autorizações de pesquisa das per-
disponibilidade, na forma do art. 32, se entender que missões de lavra garimpeira, das concessões de la-
terceiro poderá viabilizar a eventual lavra." vra e do licenciamento implica, dependendo da infra-

EMENDA (MODIFICATIVA) N° 23-CI 

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único 
do art. al do PLC n• 117/94: 

"ATI. 31 ......................................... -·--··-··--·-
Parágrafo único. O DNPM poderá prorroga TI o 

prazo referido no caput por igual perlodo, mediante 

ção, em: 
I - advertência; 
11- multa; e 
III -caducidade do titulo. 
§ 1• ........................... ,.: ................................. . 
§ 2" .............................................. - .............. . 
§ 3° As penalidades serão sempre aplicadas 

gradativamente, iniciando-se pela advertência se-



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 719 

guindo-se a multa e finalmente a caducidade, sem
pre mediante instauração do correspondente proces
so administrativo. 

EMENDA (SUBSTITUTIVA) N• 29-CI 

Substitua-se a redação do parágrafo único do 
art 81 do PLC n• 117/94 pela seguinte: 

"Ar!. 81. ······················-·········-······---······ ... 
Parágrafo único. O não-cumprimento do pra-

zo estabelecido no caput ensejará as seguintes 
sanções: 

I - advertência; 
11 - multa, a qual será aplicada em dobro no 

caso de não atendimento das exigências objeto des
te artigo no prazo de 30 (trinta) dias da imposição da 
multa inicial, e assim sucessivamente, a cada 30 
(trinta) dias subseqüentes. • 

EMENDA (SUBSTITUTIVA) N• 30-CI 

Acrescente-se a expressão •ou mina• no infcio 
do art 85 do PLC n• 117194, e no seu final substitua
se a expressão •a fixação de limites em profundida
de por superffcie horizontal", por •a fixação de li mi- . 
tes em profundidade por superffcie horizontal", pas
sando o artigo a ter a seguinte redação: 

Art 85. O limite subterrâneo da jazida ou mina 
é o plano vertical coincidente com o perfmetro defini
dor da área titulada, admitida, em caráter excepcio
nal, a fixação de limites em profundidade por super
ffcie horizontal. 

EMENDA (ADITIVA) N° 31-CI 

Acrescentem-se os §§ 1• e 2" ao art. 85 do 
PLC n• 117/94, com a seguinte redação: 

• Ar!. 85 ..•.....•.•.••....•.•.••. ·-··-----······--
§ 1° A iniciativa de propor a fixação de limites 

no plano horizon~lAa Concessão poderá ser do 
titular dos direitos'minerários preexistentes ou do 
DNPM, ex offlclo.' cabendo sempre ao titular a 
apresentação do plano dos trabalhos de pesquisa, 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data 
de publicação da intimação no Diário Oficial da 
União, para fins de prioridade na obtenção do 
novo título. 

§ 2" Em caso de inobservância pelo titular 
de direitos minerários preexistentes do prazo a 
que se refere o parágrafo anterior, o DNPM po
derá colocar em disponibilidade o tftulo repre
sentativo do direito minerário decorrente do des
membramento." 

EMENDA (MODIFICA TI'/ A) N° 32-CI 

Renumerem-se o art 93 do PLC n• 117194 e o 
seu parágrafo único, que passarão a ser os §§ 3" e 
4° do art. 85, suprimindo-se parte do aluai art. 93 e 
acrescentando-se no final do § 4° a expressão •res
peitados os direitos preexistentes e as demais condi
ções estabelecidas neste artigo•, conforme segue: 

"Ar!. 85. ··············-···--··············-····---····· .. . 
§ 1• ................................................................. . 

§ 2" ···········-··········-----·······-······-·--··--· 
§ 32 Em caráter excepcional, ex offfclo ou por 

requerimento da parte interessada, poderá o DNPM, 
no interesse do setor mineral, efetuar a limitação de 
jazida por superffcie horizontal, inclusive em áreas já 
tituladas. 

§ 4° O DNPM estabelecerá, em portaria, as con
dições mediante as quais os depósitos especfficados 
no caput poderão ser aproveilados, bem como os pro
cedimentos inerentes à outorga da respectiva titulação, 
respeitados os direitos preexistentes e as demais con
dições estabelecidas neste artigo. • 

EMENDA (MODIRCATIVA) N° 33-CI 

Modifique-se a redação do art 93 do Decreto
Lei n• 2Zl/67 (Código de Mineração), conforme se
gue: 

• Ar!. 93. Serão publicados no Diário Oftcfal da 
União os Alvarás de Pesquisa, as Portanas de Lavra 
e os demais ates administrativos deles decorrentes. • 

EMENDA (SUPRESSIVA) N° 34-CI 

Suprima-se o parágrafo único do art. 93 do De
creto-Lei n• 2Zl, de 28 de fevereiro de 1967. 

EMENDA (MODIRCATIVA) N• 35-CI 

O art. 2" do PLC n• 117194 passará a ter a se
guinte redação: 

• Art. 2" Fica suprimido o titulo do Capftulo VIl -
"Da Empresa de Mineração•, do Decreto-Lei n• 227, 
de 28 de fevereiro de 1967, passando o referido ca
pítulo a ter o título "Das Disposições Finais", com inf
cio no art 81 do citado diploma e renumerado, em 
conseqüência, o seu atual Capitulo VIII. 

EMENDA (ADITIVA) N• 36-CI 

Acrescentem-se o art. ,ao e um parágrafo único 
ao PLC n• 117194, com a seguinte redação: 

• Art. 3° A taxa anual institufda pelo art 20, inci
so 11, do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 
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1967, com a redaçãD data pelo art. a• da Lei n• 
7.886, de 20 de novembro de 1989, vencida e não 
paga até a data desta lei, relativa a alvará de autori
zação de pesquisa em vigor, deverá ser recolhida, 
devidamente atualizada com base na variação inte
gral do Índice Naciol'Jal de Preços ao Consumidor
INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estalistica - IBGE, no prazo de até 
60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta lei. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
no caput deste artiga e~:~sejará a nulidade ex officio 
do respectivo alvará de autorização de pesquisa." 

EMENDA {ADITIVA) N° 37-CI 
o art. 4° do PlC n• 117/94 passa a ter a reda

ção do art. 2" do mesmo PLC n• 117/94, acrescen
tando-se, no seu final, o seguinte: "revogadas as dis
posições em contrário,. especialmente os arts. 5", 21, 
79, 80 e 82 do Decre!D-Lei n• 227, de 28 de feverei
ro de 1967". 

A nova redação é a que segue: 
"Art. 4° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) 

dias após a data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente os arts. 5", 
21, 79, 80 e 82 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fe
vereiro de 1967. · 

EMENDA (ADITIVA) N° 38-CI 

Acrescente-se um parágrafo único ao art. 4° do 
PLC n• 117, com a seguinte redação: 

"Parágrafo único.. O Poder Executivo fará publi
car no Diário Oficial m União, na Integra, o texto do 
Decreto-Lei n• 227, de28 de fevereiro de 1967, com 
todas as atterações Sllbseqüentes à sua publicação 
e as decorrentes desta lei, no prazo de 90 (noventa) 
dias da promulgação oo presente texto legal." 

EMENDAjSUPRESSIVA) N° 39-CI 

Suprima-se o art. 3° do PLC n°117. 

EMa.>A N• 40-CAS 

Dê-se ao caputdc art. 15 do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 117/94, a seguinte redação: 

"A autorização de pesquisa poderá ser 
outorgada a ibrasileiro, pessoa natural, e a 
empresa constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua sede e administração no 
País, na forrm da lei". 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Vota
ção do destaque da expressão "poderá ser", feito 
pelo Senador Fernando Bezerra. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

Votação do destaque do § 3° da Emenda n• 28, 
da Comissão de Infra-Estrutura, oferecida ao PLC n• 
117, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo 
outra. 

Tem a palavra o Senador José Eduardo Outra 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, eu queria fazer um apelo aos líderes 
partidários, porque, no meu entendimento, esse § 3° 
contraria o objetivo do projeto do Governo. 

Qual o objetivo do projeto de iniciativa do Go
verno? É reduzir a burocracia no Código de Minera
ção; é dar oportunidade para que as questões eiwol
vidas nesta matéria sejam analisadas de acordo 
com a polnica geral do setor e de acordo com os fa
tos que porventura aconteçam. 

O Código já prevê, corretamente, e a emenda 
incorpora, as punições que podem acontecer, que 
são advertência, multa e caducidade. No entanto, o 
estabelecimento de uma hierarquização na legisla
ção, sem sabermos qual é o fato em si, a meu ver, 
reforça a burocracia, porque existem fatos em rela
ção aos quais temos que partir direto para a anula
ção do tnulo ou para a caducidade. 

Manter que obrigatoriamente deva ter adver
tência, depois mutta, depois caducidade, é reforçar 
um princípio que já existe hoje no Código de Minera
ção, pelo qual praticamente não ocorre caducidade 
com concessão de lavra, porque a burocracia envol
vendo a defesa em cada caso de advertência, em 
cada caso de multa, toma inócua na prática a possi
bilidade da caducidade e da cassação do direito de 
lavra. 

Por isso, faço um apelo ao Sr. Relator e às U
deranças do Partido do Governo no sentido de ga
rantir essa supressão, porque, na minha opinião, tra
ta-se de emenda que vai ao encontro do objetivo ini
cial do projeto do Executivo, que é reduzir as amar
ras burocráticas no Código de Mineração. 

O SR. PRESIDENTE (é"duardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator, Senador Fernando 
Bezerra. 
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O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, mantenho a posição de preservar o texto aprova
do na Comissão de Infra-Estrutura. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Em 
votação a emenda. 

O que está sendo votado é o § 3° da Emenda 
n• 28-CI - oferecida ao PLC n• 117 -, proposto pelo 
Senador José Eduardo Outra. Os que votarem "sim" 
manterão no texto o parágrafo. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) · 

Aprovada. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de quorum, com o apoia
mente dos Senadores Lauro Campos, Marina Silva e 
Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O no
bre Senador José Eduardo Outra pede verificação 
de votação. Sendo regimental, S. Ex" será atendido. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - É ne
cessário o apoiamento de três Srs. Senadores. - · 

Apóiam o pedido os Senadores Lauro Campos, 
Ademir Andrade e a Senadora Marina Silva. Será 
feita a verificação nominal. 

Solictto aos Srs. Senadores que se encontram 
na Casa que compareçam ao plenário, uma vez que 
havená votação nominal. 

Avisamos aos Srs. Senadores 51ue porventura 
não tenham marcado a sua presença, que sená apa
gado o painel para o registro da votação nominal. 

Retteramos que está encerrada a discussão. 
Os Senadores que votarem "sim" estarão apro

vando a emenda, ou seja, o § 3" da Emenda n• 28 
que seria oferecida ao PLC n• 117 de 1994. Quem 
votar "não" estará rejeitando a emenda. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus lugares. . . 

Os Srs. Senailõres já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Sis. Senadores já votaram? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -Sr. Presi
dente, o PR.. sugere o voto "sim" à emenda. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Pre
sidente, o PMDB sugere o voto "sim" para manuten
ção do texto aprovado na Comissão de Infra-estrutura. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - O 
PMOB orienta o voto "sim". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSOB orienta o voto "sim", Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. 
Presidente, penso que é preciso orientar a Casa 
com relação ao fato de que há um destaque para vo
tação em separado, uma vez que a emenda é do 
Relator Fernando Bezerra. É preciso, repito, orientar 
a Casa quanto ao voto que sená dado aqui. "Sim" à 
emenda signtlica apoiar a posição do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
emenda é do Relator e o pedido de destaque é do 
Senador José Eduardo Outra, então, o voto "sim" 
mantém a emenda do texto e o voto "não• acompa
nha a proposição do Senador José Eduardo Outra. 
O Senador Esperidião Amin encaminhou o voto, 
mas não pôde ser ouvido porque o som não estava 
ligado. 

Como vota o Uder do PPB? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB.SC) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
"iiador José Eduardo Outra, V. Ex" tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, quem é favonável ao desta
que vota •não•? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
que está sendo votado é a emenda. Então, quem 
vota a favor da emenda do Senador Fernando Be
zenra deve votar "sim"; quem é contra a emenda 
vota ·não·. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, o meu destaque é em relação a um panágrafo 
da emenda. Se quero retirar o panágrafo, devo votar 
•não•? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Per
feitamente. Como vota o PT? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A Bancada 
do PT vota "não". 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senidores, só queria assina
lar que realmente isso aqui é uma grande inovação. 
A graduação automática em penalidade, quando 
muitas das infrações implicam, pela sua gravidade, 
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imediata caducidade, evidentemente é algo que de
veria ser retirado. Parece-me completamente incon
gruente a obrigatoriamente de se fazer uma escala 
independente do grau da infração. 

Já está dito que haverá penas de advertência, 
multa e caducidade, que serão aplicadas, é claro, 
em função da gravidade do mal que foi ocasionado 
ao bem público em relação à legislação. A obrigato
riedade da graduação parece-me um absurdo. Por
tanto, voto favoravelmente ao destaque do Senador 
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Por
tanto, V. Ex" vota 'não'. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra a V. Ex". 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, estávamos discutindo as pre
liminares do entendimento. Gostaria de saber o que 
está sendo votado neste momento. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Pro
cede-se à votação da emenda do Senador Fernando 
Bezerra. Os que forem favoráveis à mesma devem 
votar•sim·. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, a U
derança do Governo encaminha o voto "sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM 'SIM" OS SRS. SENADORES: 

Bello Parga - Carlos Wilson - Elcio Alvares -
Esperidião Afllin .,: Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Freitas Neto::.. Geraldo Melo - Gilvam Borges 
- Hugo Napoleão - Hugo Napoleão - Joel de Hol
landa -Jonas Pinheiro -José Fogaça- José Serra 
- Marluce Pinto - Nabor Júnior - Osmar Dias - Re
gina Assumpção - Sérgio Machado - Waldeck Dr-
nelas. • 

VOTAM 'NÃO' OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Benedita da Silva - José 
Eduardo Outra - Lauro Gampos - Lúcio Alcântara -
Marina Silva - Roberto Freire - Roberto Requião. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Vota-
ram SIM 20 Srs. Senadores e NÃO 8 Srs. Senadores. 

Não howe abstenção. 

Total: 28 votos. 

Não houve quorum. 

A Presidência suspende a sessão por 1 O minu
tos, fazendo acionar as campainhas para o compa
recimento dos Srs. Senadores ao plenário, conforme 
determina o Regimento Interno. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18h36min, a sessão é reaberta 
às 18h44min.) 

p SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
reaberta a sessão. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) -Sr. Pre
sidente, solicito a V. Ex" que nos conceda mais cin
co minutos. Estamos em um processo de negpcia
ção para superar esse impasse, a fim de que possa
mos votar ainda hoje esse destaque, e o projeto re-
tome à Câmara dos Deputados. < 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Mesa atende à solicitação de V. Ex". 

Está suspensa a sessão. 

(SUspensa às 18h45min, a sessão é reaberta 
às 18h50min.) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
reaberta a sessão. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem seus lugares. 

Os Srs. Uderes gostariam de orientar a Bancada? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar.) - O PFL l'ecomenda o voto 'sim', Sr. 
Presidente. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar.)- Sr. Presidente, o PSDB recomenda o 
voto •sim•. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, voto favoravelmente à supressão do § 32• Lamen
to que uma emenda, que está de acordo com o pro
jeto original do Executivo, que visa à desburocratiza
ção, seja encarada pela base do Governo como 
emenda do PT. 

"' Se eu soubesse, teria solicitado ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães que apresentasse o des
taque, porque a Oposição só consegue aprovar algo 
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de interesse da Nação quando é assinada por algum 
Senador da base do Governo. 

Portanto, o PT vota "não". 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
apenas para não perder a oportunidade - não vai 
aqui demérito algum para nenhum dos Srs. Senado
res -, mas, como a esquerda está votando pela su
pressão desse artigo -e penso que a esquerda não 
é burra -, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
terá que vetar. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para en
caminhar.) - Sr. Presidente, a Bancada do PMDB 
recomenda o voto "sim", para a manutenção da 
emenda do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus lugares, para procedermos à verificação de 
quorum solicitada pelo nobre Senador José Eduar
do Outra. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Artur da Távola- Bello Parga- Casildo Malda
ner - Elcio Alvares - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Freitas Neto - Geraldo Melo - Hugo Na
poleão - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José 
Fogaça- José Roberto Arruda - Levy Dias - Nabor 
Júnior- Romero Jucá -Sérgio Machado - Waldeck 
Orne las. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Benedita da Silva - Emnia 
Fernandes - Flaviano Melo - José Eduardo Outra -
Laura Campos_.·::.· Lúcio Alcántara - Marina Silva -
Osmar Dias -.R.õberto Freire- Roberto Requião. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Vo-
taram SIM 18 Srs. Senadores; e NÃO 11. 

Não houve abstenção. 

Total: 29 votos. 

Não houve quorum. A votação fica. pois, adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
Senador José Serra assinala que . também vota 
"sim". Portanto, são 30 Srs. Senadores presentes. 

Antes de encerrar a sessão, gostaria de trans
mitir ao nobre Senador Esperidião Amin informação 

. sobre polémica aqui havida. 

A Câmara Municipal de São Paulo informou
nos, precisamente, que a votação deu-se no dia 25 
e a publicação no dia 26. 

Permanece, pois, o argumento de que o Ban
co Central encaminhou antes da votação. Mas 
houve a votação nos dias 19 e 25 e publicação da 
lei no dia 26. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presiden
te, antes de encerrar a sessão, quero agradecer 
a V. ex• e regozijar-me também com o destino, 
porque V. Ex• hoje consagrou o meu santo pa
droeiro. Nasci no dia de São Tomé- na cronolo
gia dos santos, dia 21 de dezembro é dia de São 
Tomé -, e V. Ex•, para ter certeza, colheu infor
maçao em três lugares distintos. Este seu amigo 
e admirador não o enganou e nem foi enganado 
- e poderia ter sido. :. 

Houve duas votações: uma no dia 19 e outra 
no dia 25, dia da reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos, quando lhe informei que tinha sido vo
tado em segundo turno. Fico grato pela grandeza de 
seu .gesto de fazer o registro. 

Tenho uma ponderação final a lhe fazer. V. 
Ex", que já foi Presidente da Câmara de Vereadores 
de São Paulo, deve estar dando pouca atenção aos 
seus amigos de lá, pois recebeu com muito atraso 
uma informação que recebi há dois dias. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - No
bre Senador Esperidião Amin, V. Ex" observou que 
para nós é muito importante a informação correta. 
Estaremos sempre juntos, tentando obtê-la de forma 
completa, até o fim. 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB-MG) -
Sr. Presidente, meu voto não foi registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
registrada a presença de V. Ex". 

Os itens restantes da pauta, de números 8 a 
12, ficam adiados em virlffde da falta de quorum. 

São os seguintes os itens, cuja apre
ciação fica adiada: 
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-a-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 32, DE 1995 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1995, 
e o Projeto de Lei do Senado 

n•251, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 32, de 1995, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que inst~ui o nú
mero único de Registro Civil e dá outras pro
vidências, tendo 

Parecer, sob n• 272, de 1996, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, com emendas de n•s 1 a 4-
CCJ, que apresenta; e pela rejeição do Pro
jeto de Lei da Câmara n• 66, de 1995, e do 
Projeto de Lei do Senado n• 251, de 1995, 
com voto em separado do Senador Lúcio Al
cântara. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N2 66, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com os 
Projetas de Lei do Senado 

n•s 32 e 251, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmar;t n• 66, de 1995 (n2 

2.304/91, na Casa de origem), que cria a 
Carteira de Identidade Única, tendo 

Parecer, sob n• 272, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela ~jeição da matéria e do Projeto de 
Lei do Senado n• 251, de 1995; e favorável 
ao Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1995, 
com emendas n"s 1 a 4-CCJ, que apresen
ta, com voto em separado do Senador Lúcio 
Alcântara. 

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N° 251, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n• 66, de 1995, e o 

Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 251, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que institui o 
Registro Único para a identificação dos bra
sileiros e dos estrangeiros residentes no 
Pais, tendo 

Parecer, sob n• 272, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela rejeição da matéria e do Projeto de 
Lei da Câmara n• 66, de 1995; e tavorável 
ao Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1995, 
com emendas n•s 1 a 4-CCJ, que apresen
ta, com volo em separado do Senador Lúcio 
Alcântara. 

-11-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N2 54, DE 1993 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 54, de 1993 (n• 444191, na Casa 
de origem), que dispõe sobra a prestação de 
assistência religiosa nas entidades hospita
lares públicas e privadas, tendo 

Parecer sob n• 335, de 1996, da Co
missão 

- Dlretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 82, DE 1995 

(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 258, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 82, de 
1995, de autoria do Senador Júlio Campos, 
que aHera dispositivos da Lei n• 8.004, de 
14 de março de 1990, que dispõe sobre 
transferência de financiamento no âmbito do 
Sistema Financeiro de Hab~ção e dá ou
tras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE t'Éduardo Suplicy) - So
bra a mesa, parecer que passo a ler. 

É lido o seguinte: 
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PARECER N2 371, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobra o Pro
jeto de Decreto Legislativo n• 40, 
de 1996, de autoria da Senadora 
Emília Fernandes,. que susta os 
Decretos n•s 1.498 e 1.499, do 24 
de maio de 1995, que reavaliam as 
anistias concedidas pela Lei na 
8.878,de 11 de maio de 1994. 

Relator: Senador José Edua'do Outra 

RELATÓRIO 

A ilustre Senadora E:milia Fernandes propõe projeto de decreto 
legislativo que tem por escopo suspender a eficácia dos decretos 
presidenciais de números 1.498 e 1.499. ambos de 24 de maio de l.99S, 
atravês dos quais foram constituidas, no âmbito do Ministério da 
A.dmioistr.J.ção Federal e da Reforma do Estado c: no do Conselho de 
Coordenaç.to e Controle d35 Empre!.3s Estúais • CCE. ~ 
comissões especiais de revisão dos processos de anistia de que trata a Lei ri' 
8.878, de 11 de maio de 1.994.-

Sustear::1 a insigne represe:nt:mtc gaúcha nesta Cau que tais 
comissões especiais revisoras. criadas com a fimçio prec:ipua de reexaminar 
decisões das subcomissões setori:üs e da comisslo especW de anistia, a que 
se refere o art. :s• da lei supracitada, "'carecem de legalidade ~ çrim:m 
instâ:Dc'.a recursal. nJo prcvísta em lei". ApoDm. para efeito de~ 
de suas alegações a respeiro do devido procc:dímento a se observar, qumto • 
nweria,. o mesmo art. S"' e seus parágrafos do retromencionado diploma· 
legal 

Após reponaNe :lOS ensinamentos .i: :-:."ELY LOPES 
MEIRELLES f fJ1n:1m A.dmrnr:~ifau-vo--nras,ir.:i.t•o. ~- edic:!o. São Paulo. 
ReVIsta dos Tribunais, 1977, p, ISO) concernentes ã fu.t.lidade d~ normas 
regulamenra_doras que contranem ou extrapOlem os contornos da lei, a nobre 
propor.::nte aduz. em Stla justific:ação. que o Set:~bor Presidente d:J. 
RepUblica. ··ao editar os decretos em questão, exorbitou do poder 
regulamentar. ferindo principio constitucional de fiel exec:uçâo da lei.. 
segundo o qual o regulamento de uma lei deve se restringir ao seu texto, não 
sendo pennitido acrescentar nem subtrair direit~s. sob pena de ilegalidade c 
inconstitucionalidade·· 

FinaL"'llente, argumenta oue as decisões das :r.J~omissõcs 
setoriais <!e anistia sã_o·~. inex.istindÕ pendências recursais, de carâtcr 
definitivo, constituem ato jÜrldlco perfeito, pelo qual se adquirem àireiros, 
concluindo, conredo, qu~:e\~ revisão, em caso concreto, de proc:csso 
maculado por irregularidade absoluta tilo-somente seria tolerada por ato 
emanado do Presidente da RepUblica. _s~ _prejuizo de sua sujeição à 
apreciação judicial Por derradeiro, arremata com a liçilo de HEL Y LOPES 
r...fEIRELLES, para quem ""exauridos os meios de :tT1!)Ugnação 
administrativa. toma-se ir:retratãvel, adminístrativamente, a última decisão .. 
(obt. cit., p. 635). 

E o relatório. 

VOTO 

Exantino, inicialmento. as questões ptefacWs mativos à 
regularidade fonnal da propo!rição. 

Esclareço, desde logo, que, na espcc1e., a manifestação da 
Comissão de Constftuição, Justiça e Cidadania sobre a constitucionalidade 

ào projeto, er vi art. 101, itens I e. V do Regimento lntcmo, euvoh-e o 
ex:ame de preliminares coacemcntes a. questões de ordem fonnal c a 
apreciar;Jo de seu mérito. por força de nec.essária confrontação de 
dispositivos coostitucíonais perticentes às ccmpetmcias do ?residente da 
RepUblica e do Congresso Nacional. 

Anoto. também,. quantO <!O mêrito, que, não obstar!te tratar-se de 
proposta que importa em opinião deste Colegiada, na qual se inverte a 
ordem rwnnal da a:âvidade legislativa - .que consiste em, via de regra, o 
Congresso Nacicmal aprovar leis para o Presidente da RepUblica sancionar 
ou não- ê finne a compctCm:ia da CCJ. ã luz do an. !01, irem 11. números 
2 e 6, do Regimento Interno, por· exsurgJr da opinião deste Grêmio 
Parlamentar um duplo juizo acerca dos atas que se apreciam. Um juizo 
polirico, apenas por razões orgànico-funcionais: e. sobrerudo. um juizo de 
controle de legalidade secundãria sobre matêria que, primeiramente, sujeita
se a apreciação ccngressual. e que, r.este itinerário, passa, n:mna!mente, 
pelo crivo desta Comissão ('"anistia··, ""ó~os do serviço público civ;l da 
União" e "servidores da adminlsttaçao direta e indirera··). 

Insere--se a proposta no campo das atribuições exclusivas do 
Congresso Nacional. prevista no inciso V do art. 49 da Consriruição da 
RepUblica. Esta regra. consagrada no constitucionalismo brasileiro a partir 
da carta promulgada em 1988, deita suas origens no que LOt.'lS FISHER. 
em sua memorivel obra Cf»"!Ptcl Berween Congre.~s and rlu: Pr~stdenc 
(PrincetoD. New Jersey, Princeton University P!'ess. 1985, p. 162-165) 
chama de "'veto legislativo" (legrS/otive veto}, fruto d3 concertação politica, 
nos EUA. entre os poderc:s E.-::ec:urivo e Legislativo, promovida por \'alta de 
1930. 

Consistia o veto legislativo, em resumo, na inversJo da 
polaridade do processo 1egifmnte. O Presidente Franklin Delano Roosevelt.. 
em seu intento obstinado de reorganizar os serviços pUblicas, e:n face da 
depresslo eeonõmk;a. cxigía a ampliaç~ de sua autoridade discricionária;. o 
Congresso, por seu turno, niO estaVa disposto a abdicar de suas 
prerrogativas de controle sobre a reforma administr.ttiva. Chegou-se, então, 
à soluç:lo de compromisso, pela qual se fixou o entendimento de que o 
Presiden1e poderia editar ates com força. de lei (sem que o Congresso tivesse 
votado norma leg:d propriamente ditt. nesse sentido), salvo se o Poder 
Legislativo, por- deliberaçlo nJo..sujeita à sançao presidencial. a 
~-

. FISHER. mostra que essa pritica evoiWu para o controle da 
aç1o ãdministras:iYa até que em 1983, ante a inexistência de expressa 
pmU:Io constitucional. a Suprema Cone norte-americana declarou o veto 

~~-
Apesar de ali encontrar sua fonte como pr;itica politica, outra é 

a sitnaçJc do chamado veto legislativo no direito constitucioaal positivo 
brasileiro. A regra eXplicitamente insculpida no citado inciso V do art. 49 
de nosso Estatuto Politico confe:e incqufvoca legitimidade à. iniciativa da 
- Emitia Fetll>lt>des qae. fotmulada coasome a boa técllica 
legis1aliva e nos precisos termos da letra ""b .. do art. 213, do Rt::gimeoto 
Interno. é. portanto. no çue :-:spe1ta :::. aspectO$ tbnnrus. revesuda de 
consrirucionaiidade. ju.'idiciàadc c regimentaiidaé.e. 

Porêm, essa prerrogativa, quanto ao mérito, há de ser ex.ercida 
com cautela. A conseqüCncia da imprudência. neste caso. pode ser a de se 
exereitar interferência inde\~da e inconstitucional. com quebra do principio 
de separação dos poderes, insert:l no art. 2" da Constituiç:fu Fed.erni. 

Já afinnei que o ato de • .sonttale parla:nentar que se praric:r 
a!Iavês da presente proposição deve s!E- de natureza polku:o, apenas quar.to 
à origem do õrgão que o exerce e as funções que constitucionalmente !J··" 
são atnbuidas. O Ministro CELSO DE MELLO, ao relatar a Aç!o Dtreta 
Inconstitucionalidade no 7-lg..J. amparado em HANS KELSEN, O::eclar. 
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. ·: ·h·;; .. ·:.l !o::gisiati .. ·o. ~o qual é sustada a c:ficâcia de um 
re_;;.,;!.u::-::rm ~[der.c!al ''6 norma âerrogarue q_ue não e:>tarui um dever-ser, 
~as '!:r. -:J., .... f~t·•-:r·léT ... t:om o q'.Le se VIabiliza ·~ po.~.~rhrl!•!mle J!lridrco
~·m,t:'ut.:t,nci .r~ rr:gcr2ru.·ta «um poder fr1 Lr!glslatlvn. no r.·aso) na 
;;mhti3r.<.:o.: ~:spaç11 de arutU;i!tt» r>utmu:wnal de nurm (f'l E:r:r:ar.'NO). Dada 
11 .:xcr:pc.::•ma!Jdude dr: ruptum com o fr;,ndtrmenra dr: pamlha do poder, 
.!~te r.·;;nm;fe aeve .ver tdn-~te controle de legalidade da ~tiwdade 
norma::wJ ..:.xen·;da peJo Poda E:r.ecurrvr,-· ( ADin 748-3, p. 47-54, apud 
FER.tt.;z. Anna Cindida Cunba,.CIJ!Ijliro entre Pudere.o;. São Paulo, Revista 
dC'Is Trib1mais. 1994, p. 85-9S.dcstaqud). 

Atento, portanto • .ao imperativo de mero controle de legalidade, 
pa.<;,;;c ao e:tame de mêrito .dapcqtoSiçào. 

Sabe-se que o -poder regulameata:r, na tradição da melhor 
do.Jutnna administtarivisra. e de :zcordo com principias constitucionais. aqui 
desde sempre observados a p3dir do mom~o em que o Brasil se eoostiruiu 
em Estado politicamente orpmtzado, é função que se atribui ao Poder 
Executivo. 

Com efeito. já no ãrt. 102, § 12, ~ C~tui~-do Impêrio 
consta_va a competência do P.oóer E:cecuih-'0, e:<C'Cido por Sua Majestade. 
Para •·expedir decretos. imlmr;õcs c rcgulameatos adequados à boa 
execução das leis". 

· Trata-se, todavia.. de poder, que consiste cm concretiz:ar, nas 
pah:vras autorizadas de A..~ CÂNDIDA DA CUNHA FER.RAZ. .. o 
exercicio de wna função nonativa subordinada. qualquer que seja c SCil 

objcto (Conjl1ro entre Poderrr:!:. O Poder Congrissual de ,Çumu os Atos 
X'lrmamns do Poder E:cccut.flltJ. São Paulo. Re...;sta dos TnDuna,is., 1994, p. 
68, destaquei). 

O mesmo condicioaamento i lei que se verificava.. no Império. 
na octorga ao Poder Ex:ccuth'O do poder regulamentador, observa-se, ainda 
hoJe, no Texto Constitucional Reza o art. 84, inciso IV da Carta Maior que 
":'.compete privativamente ao ~dente da RepUblica sancionar, promulgar e 
fazer publicar as leis, bem como i!.tpcdtr decretos e regulamentos para a 
sua fiei eze(;!J.çdo"'. 

Se a expedição de d=crctos e regulamentos ê, dcstarte., fimçiO 
nonnativa subordmada, não se pode admitir seu alheamento em relação 3. 
nonna de que deriva e qu= reclama a .. fiel exccuçOO". OSWA.LDO 
BANDEIRA DE MELLO, cicoJo por JOSÉ AFONSO DA Sn. V A. em seu 
imprescindivel Curso áe Dimto Constihlt:ional Po.çrtivo. 9" ediçac (~ 
Paulo, Revista dos Tnbunais. 1993, p, 372) leciona que "o regtÚ3mentO tem 
iirrutes decorrentes do cfutito positivo. Deve respeitar os textos 
constitucionais, a lei regulamentada e a legislaç!o em gml c as fontes 
subsidiârias a que ele se repor~~. últtapassar limites importã em abuso de 
poder. usurpação de compeélcia, !Omando-5e irrito (nnlo) o alo 
admlnistrati.vo proveniente ... 

Apesar de =-~ .. própria Constitui<'<' o poder 
regufamentu" deferido pelo comtituinte ao Executivo reveste-se de estreita 
discncionariedadc~ prende-se à lei. detalhando-a, é vmiadc;. mas dela nJo 
devendo se afastar.-~ poc1mdo lhe afttr:~r o texto ou o sentido. Essa 
natureza de ato quas~vinculadtJ do regulamento, repito, decorre da própria 
Constituição: se para a efic:âciado sistema de partição de poderes é que se 
atribuiu ao Executivo a atiVidade rcgulameatadora desse Poder exige & 

norma coostituc:ional Comportm1Citt0 teudente apenas à "fiel cxec~ .. das 
leis (ait. 84, IV, CF). Se da lei se destlea o ato regulamcntador. tal 
desvenclhamento importa em dt:sequillbrio da necessaria equipotmcia 
entre Legislativo e Executivo,. pressuposto fimdmental de fimcionamealo 
do Est:ldo Oeznocrátjco de Dil'álo. 

Os rogulamezl!os * oxecoçlo se impOem nos ~ 
juridicos por inc:onve:niencia ê dever a lei tudo prever, at6 is minúciu. 
Entretanto, "não pode cxcedl:r os limites da fimçfo executiva, o qnc 
significa dizer que não pode fu.et as vezes da fimçlo leg:i:slativa form&. 
modificando ou ab-rog:mdo ramas primári:as, leis formais. De outro, nlo 
pode ulrnpassar os lindes da lei que regulameuta, dispondo uttm ou atrrz 
/egem·· (FERRAZ. A C. obr.cit, p. 74). 

Hã. pois. limites gerais 1 !mpos-stbilidade de s:.tbstinUção da 
- função leglslati..a.. ou c:en:~ento de modifi<:ilçáo ou re•:ogaç:ão de leis 

formats) e limites especificas (·vedação de criação. ampliação ou restríção de 
direitos ou obrigações. sem expressa previsão legal) a condicionar, entre 
estreitas baJizas, o exercicio da fitnçào rcgulamemadora pelo Poder 
Executivo . 

.AJega a proponente c:,ue o P!'csidente éa RepUblica., w editar os 
Decretos no 1.498 e 1.499, ambos de 2.f. de maiO de !'}95_ c.:cu '"instância 
rccursal não prevista em lei .. c, assim. feriu a· norma conStitucionai que 
restringe o poder regulamentar à fiel execução de instimto legal. 

Pela leirura do art. 5" da Lei D0 8.878, de 11 de malo de 1994, 
verifica-se que, para os devidos fins desse diploma legal, o Poder Executivo 
haveria de constituir uma Comissão Especial de Anlstia e subcomissOes: 
sctoriais ... com estrurura C competência definidas .em regulamt!ntd'. E mais: 
no § 1" do mesmo artigo está articulado o procedimento ?.dminiscrativo 
cabivcl quanto ao exame dos pleitos de reconhecimento ::la condiçio de 
anistiado, na fonna da lei em questão. Por esse dispositivo tem-se que o 
pronundamcnto da AdriiinisttaÇão deveria ser feito, o.o mâx:ímo, -por -aupto 
grau de apreciaçâo das postulaçOes: aailise e manifcstaç;to das 
subcomissões setoriais e recurso para a Comissão Especial de Anistia que 
poderia, alnda. consoante o § 1" do art. SO' da lei em tela. "avocar processos: 
em caso de indeferimento, omissio ou retardamento io.justificWo ". 

Cwnpre assiDalar que o regulamento a que se rcfer: o capu1 do 
art. SO, 1n fine, da Lei n" 8.&78194 foi editado em 8 de junho d:: 1994 
(Dcaeto n" 1.153). 

Os dectetos ~ 1.498 e 1.499, em seus respecti~ artigos 1'". 
incisos I. es:labe!ecem que sio constituidas,. no âmbito do Ministério da 
~ Feder.al e Reforma do Estado e no do Conselho de 
Coordénaçoo o CcntiOlo dis EmpreSas Estalais • CCE. duas oomissaes 
especiais de rcvislo dos processos de mtistia. com a finalidade de 
"reeuminar as decisões que acolhemn pedidos de anistia profericiu pelas 
subcnmizAes setoriais, assim como aquelas proferidas nos r~cmsos 
interpostos per.mte aComissJo Especial, referidas noart. so daLein° 1.878, 
de 11 de maio de 1994 ... 

Ora, ao constituir, no seio da ~ PUblioa, -
comissões distintas. de c:ar.itcr revisor, com competência para reexaminar 
decisões proferidas cm. 1" e r ~ em relação â matéria em foco, o 
Soahor Presidonte da Rcpdbüc:a fustituiu, de falo, sem O><JX'SS" pm;,.., 
legal, uma terceira e compulsória instância de diccão adrninistrariV2: sobre 
todos os pedidos protocolizados no prazo fixado no art. 2° da Lei r." 
8.878194. Ademais. n:lo atentou Sua E.'(cclatlcia para a concentração de 
atribuições que a lei destinou à Comissão Especial de Ar..istia, competente o 
bastante para avocar processos. em caso de indefcrlmenro, emissão ou 
retardamento. 

Somente se recoMece- o poder de avocação a ó~os situados 
no topo da escala administrativa, ~ que se confere d:finirivüiade cm suas 
decisões. Se um órglo, fora dcs lbdes lesais, ê: criado, sem base em !cri, 
para rever deliberações de outro órgão, constituído por lei com. capacidad!: 
avocatória., tem-se, cntlo, t!m3. subvcrsilo, peto Executivo, do comando 
constirucional de fiel sujeição de sua pmrogativa regulament:ir a vontade da 
lei 

Pedindo vema ã nobre Senadora Emília Fernandes para dela 
dissentir neste particular. reconheço que. sob o ditame da Súmula n• 473, do 
Supremo Tribunal Fedetai. se houve irregularidade - como sustenta 0: 
Presidente da República nos considerandos de ambos: os decretos - cabe ao 
Poder Exccurivo rever decism pretéritas. Mas sô poderi faze-lo atra\'és da 
Comisslo Especial de Anistia. prevista no art. S" da Lei n~ 8.878194, nunca 
através de dois outtos colegiados "revisores", sem que a lei os reco~ 
como supcrvenientes 3.quc:le ôrgão rm- sem que tal bifim:açlo orgânica 
teoha fund=-lcgal. . 

Na medida em qU.C a lei estipulou que o regulametrto disporia 
sobre o prazo de concluslo dos trabalbos das subcomissões setoriais e_ da 
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<:omissão especial e que este findou-se em 29 de dezembro de 1994, 
confor:mc o disposto no art, !0 do Decreto~ !.344. de 23 de dezembro do 
1994, qualquer revisão só poderia ser efetivada !KM' restatll':lçJo de uma 
única comissão especial, com prerrogativas de concenttaÇllo. Tolerar.-so-ia, 
tão-somente, sua ac1equaçJo à reestl'Utt.nç1o administrativa levada a efeito, 
postenõrmem:e, pela Medida Provisória n"' 813, de 1° de janeiro de 199~ 
(hoje MP 11° 1.450, de 11 de maio_ de 1996), seado de se subliDhar que na 
Comissão Especial de Anistia. oomtitufda pelo Dc=to n• l.lll/94, tinham 
assento dois ~ da ent1o Secretaria c hoje Ministério de 
Plancjameato e Orçamento. a que se vincub. o Conselho de Cootdcnaç5o e 
Controle das - Estai2is • CCE. 

Frise-se, por necessário, que as ~ da 
Procuradori:r.-Gcral da Reptiblica. ccnstmtes do Oficio PGR/GAB nu 7SS, 
de 25.04.95, não obstariam a proposittn da compcteDtC Açlo Civil Pública 

!""" - de - ~ ~ ~ peJu 
subcomissões setoriais e pela Comissão Especial de Anistia. lesivos ao 
patrimõnio pUblico. em face da constatação . .:m concreto, de ilicitude. 
Entrementes, a ratificação de ru:os concessi,.'Os de antstil. pelo próprio 
Presidente da RepUblica, conforme se deu em 23 de dezembro de 1994, por 
edição do Decreto n° 1,344 f:art. rl. não pode e não deve sucumbir ã mera 
alegação de "elCistência de indicies de irregularidades··. 

Mister acrescentar que a l.ei no 8.878/94 resulta de convers:lo, 
sem alteraçõe~. da Medida Pro,.i;ória no 473, de 19 de: abril d= 1994, 
editada pelo Poder Executivo. Desta fonna., é intolerãvel e injustific:ivel que 
este Poder se atnonomize, no uso da atribuição de e:tpeCÜr regulamentos. em 
relação a norma legal que nele mesmo se originou. 

E nem se diga que mudanças de enfoçuc administratiw 
poderiam ter ensejado alterações, quando é fato público e notório que e:ntre 
a atual gesllo e a anterior T'.io ocorreu soluçJo de continuidade, a propósito 
de diretrizes de ação govemament.ll. 

Entendo que, neste caso, observa...sc uma e:mapolaçio dos 
chamados limites- -C:Specificos do podtt regulamentar. De fato.. o Poder 
Executivo alterou. por regulamento, o procedimento pelo qual. segundo a 
lei, obtêm-se o pronunciamemo da AdminiscraçJo, concessivo ou. 
denegatôrio de postulação de rec:oahecimcnto da condição de anistiado. AD 
regulamentar, sem fundamento ertt lei :mterior e exttapO\ando as froateita.t 
da complemcntariedade até onde estava autorizado, o Poder Executivo 
violou os princípios da ··prec:edêacia da lei'' e da .. acessoricdade dos 
regulamentos" (d. CANOTn..HO. José Joaquim Oomes. Direito 
ConstituclonaJ. ~ edi~. Coimbra. !Jmed:iDa,. 1992, p. 922-929). cabeado, 
desta forma, a sustação elos ates eiv.ldos por cxorbitinci&. 

. V criticada a exorbitância, os indigitados atos prcsidcDciais do 
passivêiS de sustaÇào pela modalidade de "relevante controle ~ 
(MEDAUAR. Odete. Controle da Admininroçdo Pública. SJo Paulo.. 
Revista dos Tn'bunais, 1993, p. 108}. ):RVistl no art. 49, inciso V da Carta 
Republicana, disposição que snnboliza - forllllcc:imcll!o do 
Legislativo diante do Executivo, na sede de eoatroles da Admjni'tt'IÇ'o 
(PEREIRA JÚNIOR. J~-:ToatS. O Controle e AtmtWmvc4tz fúltlicg 
na Nova Cnn.ft1tuicln Bra.tffeirq. flL.Rmsta de lnjormat;ao úgtslama. 
ano 26, n<> l03.juU.ser. 1989. p. 39-40). 

NSo sem antes render minha lvJner•SI""' 10 MDUstro 
SEABRA FAGUNDES que, cm simpósio pnllllO'ido pela Otdcm dos 
Advogados do BtaSil, Soçio do ~ Fcde!ol. "" wao da legislatur& . 
anterior. sobre "Plebiscito e Revisão Constirucional··. ~audou come 
-a.IvissareinC a inovação do art. 49, inciso V da Constinú~o Federal. para a 
devida eficâcia da partição dos poderes e funcionamento vigoroso da 
mecanismo de "freios e contrapesos'" na incipiente demoaac:ia brasiicira,. 
concluo, no merito, pela constitucionalidade e pcrtinêru:ia da proposiçJo, 
opinando favoravelmente ã sua aprovaço\o, com oferecimentO de duas 
seguintes emendas de redaç:lo. 

S:tladasReuniões.. de maio de 19% 

Scu~õii~UfRA 

EMENDA N" 1· CCJ 

AftcrC...se. aa cmeata da proposição. a exprcss1o "Teavaüa .. 
para "'constituem comissões espeCais de revisão dos processos de anistia de 
que trata a Lei n'" 8.878, de 11 de maio de 1994". 

Sala das~· c1c amo de 1990 

EME:-<DA ~· 2· CCJ 

OM:e ao art. 1~' da proposição a seguinte redação: 

..An. 1'" . Fica sustada a apltcaç;to dos Decre!Os n~s 1.498 c 
1.499, de 24 de maio de 199S, qUe constitue!!!: comiss&s esc:-ciais c!e 
revislo dos proces~os de anistia de que trata a Lei no 8.878, de II de maio 
de 1994.". 

Sala das RcwriOe:s, 

(LEGISLAÇÃO CITADA, ANFEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA.} 

MEDIDA PROVIS:ÓRIA. N. 473- OE 19 DE AllRU .. DE 1994 

Di1põe 110bn • coneoJO.I4o de ulatia llAII condlçoca que menciona 

O Pruidt.U. da B..pliblica, JlO uao da atribuição que lho eorúero o artiro 62 
ela en..tituiçio. •dota a aecWnM Medida ~ôri .. cam força de lei: 

Art. t• e concKid.a anilltia- ...-vidot'a p>iblico. <:i-ria. eJn:Pt"egt..X. da Ad· 
mirU.InÇ.iio PúbUça Fedc'ld dú-et&. aur.áfquiea • fundaçlcmal, bçm çom.o ao. ernpn
pd.o. U em.p~su pllblleu: • .odedadas d• eo:onomia mista IKib «~ntrole ela Unii.o 
qu41, :r..o período CCJ!Dpl'ftadid.o •atro 16 dos março c1.s 1990 e 3G do 1etem.bro de 199'2.. 
taahEUXtaido; 
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I - -..&. ou c!emit.idr.-~ di dbpo.itivo CDIUtituckmal oulopl; 
I[- dcapedldo. ou. dUipe.DUdaa h ..u. o~prep com 'riola;io de d.iapo&lti

vo eGJUt.i.bu:!onal,lepl.. re~ ou dll cláuaula ((IUtallte ele IICOI"do, COI1VIa.• 
çio ou M.Dt.IDÇII aormath·a; 

III- UOMraàol. dllm.!UdM-.c&ptnaado.pormotivaçio poUtica. devi~ 
te carsctori.uü. ou por ~ • at.ivldadti proi"JUioD.IJ - c1ecmrinci& di mo
vimontao;lo~ 

Pari,ralo W:&fco. O di.-. u.ta artlp çlicu.·aa,. ncla-ivament.. llO..,... 
vidor tltullll' • carp de pt'OVim-llfetho ou dto lllnJiniJ'O porm-.ne11ta 1 época da 
~~dcmiuio ou diJpeUL 

Art. 2' O rfiOn1G ao MI'Y10I' ._._... osduaivamCDto, a.o Cll1'p ou -=llfltiO 
an~ ecupaÕD oq, Q!,UI:I1Cl;okcrm80,. uquele nwltm.te da r.pcrctin. t:r.Mo 
fMmaÇio a~ •• qld a.ula:a f'MIUtl'i=nto !undamezatado 1 aeo!llpa· 
nhKo da ~çio ~ DCI prazo iulpronotllivel da -ta dlu, coa.• 
tado da btatab.çio da Comiuio a .,. .. m .. o utiro s-, UMJIU'Uldo-.. Priori
dlicte de .u.ãliN aoe qu ji tuihaa-c:emlnh•do documentao;io à Col!liad.o EI]M
cW coaatituída JMI}o n.cntom,.a. 23 de ju.ahod. 1993. 

Par4nto drúc:o. o ~ u.t.. anip do .. apllea ac- -.ra&... 
m.Iddol. dbpaudoe; ou~- &qiGI 011 •!U:idad. qu taha!zl•ide IXÜD.• 
to..UquidA4oll oa prift~uho qvaDdo u ~- atividadM: 

a) talham eldo truul~ ~ou a.ec:utadu por outro 6qio ou. III.• 
tidad<l da A~ Pú.bUca Feàzlll; .. 

b) ..tljua. -. cuno de ~lida ou. di ab.orçlo por outl'o õrPe 011 Cltf· 
dadeda~ Pllblk:llF-.....~ aaq\M'arttomG~ apóia 
efttlY& iiDJI~ da tnDdaiDciL 

Art. 311 m:..-dê o dl..-',QIÊ& Medida PlvviaSri&. de acacdo- .. -
~I dlQO'!Iibjllded• ~tbiu I flrwi.Oiiru da Admi:l:tiltraç1 O~ 
4ar ~ dlfili'IN O Nton0 -Mr'riço &a..maor- OU IIIDP"Pd.o. deepedl• 
à ubltftr'ialllmtl DO ptlriod8 ...... nt.n o ilrdp 11• 

P&r:i.!P'&lo W:!.ieo, Na h;póteH pN:Vi.tt.a ao "caput", aará ••n~nda priori· 
oi:lde de ~torno 10 Bcrvi.;o ao. que:; 

I- utejam co~nprova®menta desempx-e;adoa na ®ta d.a pubii,ca.çio ciesta :-rr.
did:~ Provisória; 

II- embora empn.-&'adoa, perabam, na data da publicação duta. Medida Pro
..-isória. n.-muneraç::lo de ate cineo Slll:irios minimos. 

,\tt. 4• A Administnlçio :?Ubllca Federal e :11 empresa. sob C<Jntrole d.a üniiio, 
qu:~ndo neccssâria a rcáU:z.ação de COr\C:UriO, eontrauçAO" 0(1 proeeuo seletivo com 
\'isus ao provimento do car;o ou -empret;O permanente. excluirão du Vlli'BS a serem 
pr~nch.ida• pelos concursados o nUmero correspondente ao d~ postulantes ho.bili• 
tados na forma deatll Medida Provitóda para~ re3pectivos Cllt";oa ou emPMlfOS. 

Art. s- Pua os fins previstol nesta M1dida Provisârin, o ~de'r Executivo, 
no prno d• ate trinta dias. corat:tuir:i Comisa~o Especial de Aniati:a. c Subcomia.· 
$ÔU Sewriais, com eatrutur::t. • -eompetineia dcünldaa em rcrp:lamento. 

§ 111 O lU ded..M:!s das SubeDmis.sõel Setoriais' caberá recuno pan. a Comis• 
s.lo ~pcdsl de Anistia. que poderi avoc:Jr p!'Oceuos am cuos de ir.deferimecto, 
orniuão ou retardamento injusti.ficado. 

! 2" O pra:r.o para c:onclusi,c, doi trabo.lho. deuo.s comissões 3erã fixo.do no 
:~to que Is instituir. 

Art. 6" A anistia a que se refcn esta Medida Provi~ria. .$(i ;crará erdtos r,. 
::;:~:::; ~:~~:~::~~~vZ:t=no à ativldada, ved:ub. n remuneroção de q.uslquu 

Art. 'i" ~ des~ dcc:~!TimW desta Medida Proviaório. c:on<:r"5o ia cont:r. das 
<lot11ÇÕC.S o~snentãrilu próprias doa rhpaetiwa ôriiioa ou entic1.:1du. 

Art. 81 Não se aplica o di.pgd.o no 5 1• do attico 81 dn Lei 1:1. 8,!13'2'1. de 30 
de Htl!mbro da 1993, ia anist.ia de qua trata est.:J. ;.,[,.dida Provl.,;ôria. 

An.. 9" Esta Medida Provisória eatra em vicor na data de sua publicação. 

It.:IIDIU' F~anco - PNald~n.Ul da. RçüblicL 
Rubens Ricupe~. 
Beai Veru. 

Rosnildo Canhim. 

<!:1 Lq-. FoL. 1H3.sir. 1GSI. 

LEI :-<. 8.878 -OE 11 DE MAIO DE 1994 

Dispõe sobrt: a conee .. 4o do anistia. nu 
e<~q,dlçõea que menciona 

F:~ço s&bet- que o ?ruh!.en~ da Rep\lblica adotau :11. ~Iedlda Provi3ôria n. 4.73'~', 
de !9 de abriL de 1994. que o Concruso ~:1cional ap~vou. e eo.:. Humberto Lucena, 
Presidenw- do &!nado Fedcr:t.l para os efeitos do dispoato no parliil'&fo Unieo do ar
tit:o 62 da Constitui~io Federal, promulro 1 uruinte lei: 

1\rt.. 19 E c:onn-did.a a:1i.tia.,. sel:"lidores públicos dvi• e emprepdot da Ad· 
mtnistn.çio PUblica Federal- diftu.. zutin;ulca e fundacional. bem C(lmo ao3 empre-
gados de empreu.s pliblicu e sodecls.d.cs de economia milita :$0b C<Jntrole da l."niii.o 
(lue. no pcriodo compt'ffndtdo en~ 16 de ma~o de 1990 e 30 de setembro de 1992, 
tenham sLdo: 

ti) t..1. 1'"..! •• t'r.M. D<il• fõ:lfl. 

I- exonel'll.doa ou demitido. com violação de di.!posit.i.vo con.nitucional ou lell&]; 

II- despedidos ou,dispenn.dos dos seus empl"ego5 com violação de dispositi· 
,.o con.stttuclor:r.a1, lera!, resuJamer:r.t.:Lr ou de clausula ccrata.nte de acordo, convea· 
çio ou senunc;a cormativa; 

UI- exone1'1.d01, demitidol: ou dispens:tdD:II por motivação politica, d~vidamen· 
te caracterizada. cu per i:l~pçio de a-.ivi•iade profi~ional cm de.comncia de mo· 
,·imentaçâo ~:revista. 

Parãrufo Unico. O .disposto neste an.igo aplka.,e. exclusivamente, ao ser
v,dor titular de earco de pro..-im.ento efetivo ou de emprego permanente à êpoca da 
exoneração. demisaio ou diapeaaa. 

Art. 2" O retomo ao serviço dar·se·.i., exdu.sivamentc, no earfC gu emprero 
anteriormente ocupado ou. quando for o euo, naquele resultante da reapeet.i.va trliilS· 
ÍQrrnaçio e restringe-se ao1 qua formulem n::querimento fundamer:r.tado e acampa· 
nhado da dccumenta~il.o pertinente no pruo imprcrrogavel de seuenta dias. con· 
udo da instalação da Comissio a que se refere o srti&'O 5~. aueEUnndo·n priori· 
dada de anâlise aoa que jli tenb.a.m encaminhado documentaçio à Com.isaão Esp•· 
cial ccz;l.ltituida pelo Oecreto'".l1, de 23 de jucho de l993. 

P:lrtirnJo Unieo. O dt.poa.to neatll artti'O nio se aplica aos exonerados. de· 
mit.i.dcs, dispen.:~adca ou dupedidoa dos ór1ãoa ou entidades que tenh3.r.1. sido enul· 
tcs. liquidados ou privat1zadoa. salvo quando as re3pectiva.s stivida.::~~; 

al tenham 3ido transferidas, absorvidas ou executada.& por outro ôr1io ou en· 
tidade da Administração PUblica Faderal; 

bl estej,am em c= de transfer-ência ou de absorçio por outro ór&'io ou eati· 
dade da AdnÍinistraçio PUblica Federal. hipótese em que o retomo dar·sc·À spóa a 
efet.iva implementsçdo da transferencia. 

A.rt. :P Observado o dis~to nelltl Lei e C. soordo com as necessidades e dia· 
ponibilido.des orçamentárias e finance1ras da Adminlstra.Çio, o PGder Executivo de· 
ferirá o retomo ao servl'fO dos servidores ou emprersdo.a desped.ido.a arbitrariamen· 
te no ~eriodo a que u refere o arti&'O 11• 

Padlrt'a!o único. ~~hipótese prevista no "capuC, serD. :~ssegurada priori• 
dade de nwmo ao serviçc 11.01 que: 

I - estejam comprovlldall:lentct dctse~~:~preradot na data ela publicaçii.o dHta lAi: 

ll- embora empres:ados, pet:"Ceblll:l, na data da publicação dea.ta lAi.: remu.· 
neraç.io de atê cinco s.al.i.ri~s mínimos. 

Art. 4-1 A Administnlçio Pública Feden.l tu e1nprnas sob conti'Ole b. t'niii.o. 
quando ntcesaâria a realtzaçiio de concurso. contratat;iio ou processo seletivo com 
''i.stas ao provimento de carro ou emprero permanente, excluirio das vaps a serem 
preenchid.:!.s pel~s conCUJ'I:adoa o número eo~Te:Spoudente ao de p~tul:antel habili· 
tados na forma d•atã Lei para os respactivos csrros Gu empreros. 

An.. 51 Para a. fiM previatos celta l.Ai. o Poder Executivo. no prazo de até 
trinu dias. col\ltituírã Coznissio Eaporeisl de Anistia • Subcomisaiin Scttoriais. com 
estrutura e com.petene;a defiaida.s em rerulamento. 

§ 1.1 Ou dee;,õcs du Subcomissões Setoriai• caberá recurso p&rll a Cem i.· 
siG E.special ds A11iatia. que poder~~; avocar processos em caso• de indeferimaDta, 
omissão ou r.tardamento injustificado. 

§ :z- O prs:zo para eondusio dos tn.balbos des•aa c<~miuães serã fixado no 
ato que as illl.t.ituir. 

.o\rt.. 6" A ~.~:~istia a q.ue H refere esta Lei só renrt efeitos fin:m~i:ros a Plll'"
tir do efetivo ret01'11o i. atividade, vedada a remunersçio de (ll:lalquer espécie em ca• 
riter retroativo. 

Art. jll AI despe1as dtcor!'fllteS delta Lei C<Jn-erio à cor:r.ta du dotações or
çament::iriu prôprias dos rupectivu órrios ouer:r.tid.ad.ea. 

Art:. 81 Nio se &"Plica o dispcsto no !i 11 do artiro Bl da Lei n. B.71JI1l, de 30 
de setembro d• 1993. ia ani.tia de que t.t'Jts eata Lei. 

Art.. 91 Esta lAi etltra em viror aa data de sua publicação. 

(•) MEDIDA PROVISÓRIA N. 813- DE r. DE JANEIRO DE 1995 
Di•~• .obro a oq:auiza.çlo d• Proe1id!11ci• da Repllbllc• 

o doi Ml.Distêrio .. e cl' oatn.s prcn-iclêDciu 
O Prcsidante ela República, .:.a uso da atnbuiçi.o quolhe c:onfero o artigo 62 

da Constituiçio Fcclen.l. &dota a IB&'Uiute Medida ?n~v:isória. com for"Ç"&. de lei: 

CAP1TTJL01 

Da hellidliD.ci• d• República 

SEÇÁO I 

D• Estrutura 

Art. 1' A Preaid~ncia da República" ccutituída. nse~slmente, pela Ca· 
u Civ:il. pela ~-Geral, pela Secratan.a de Comu11icação Social. pela S•cre
taria d• Auuntos Ea.tntélicos • pela Cua Militar. 

I 1: Intezntm a Presid~neia da ReP.ública como ór;:los do a.ssenoramento 
imediato ao Presidant• da República: P'" , 

~ ... &ç'lo: P.,b!ind• d• •eordo cam ro~açiO lo'"""" "Diuta Otl<:io4a. ·2, de 'do JU•i· 
rade IH5. 
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a) o ConsClho du Govert~o: 
bl a Advocada-Geral da U~~otio; 
c) o Alto Coml.lldo du Forçu Armadu; 
d) o El.t.ldo-Maior du Forçu Armadu. 
'i ~ Junto à Preaidônda da Repliblh:a runeioc&rio, como Órfl\o. de conslll

t.& do Preaidente da República: 
a) o CDnselho da Rcpllbliea; 
b) o Cacu•lho de Defeta Nadocal. 

SEÇÁO li 

n .. Flnalidadea e da 0rl'azduç.io 

Art. T- À Cua Ciril da i'l'etidflocia da República compete auiatir diret.a e 
ic:u~diatament. ao P~idecte da República co due:npe:Lbo da 1U.. atribulçÕ<Is, es• 
pecialma~ oa eoonlenaç!o e na it~.teçaç.lo da açio do iQVen:LO, na verificaçil.o pré
via da cunatltueioDa.lidade e le&alidade dot at.oa presidencial~. no relacion.araento 
com o Coorresso Nadonal, com 01 demais Diveia da Adlnini.straçi.O Púb\Jça e com 
a sociedade, tendo COll10 ntrutura bá1ic:a.: 

[- Conulbo do Pro;Tilma Comunidade Solidaria; 

n - G•binete; 
lll- s~,~.beheli:~. Ex-ec~.<tiv:a.; 

l\'- Subchefia pua As:runtos Parl:unentues: 

V- Subchefia de Caardenaçio da Ar;io Govemamental: 

Y1 - Subebefia para Assunws Juridiccs; 

Vtt - Subcbfe de Relações lntergovemamentaLs. 

Art. 3~ A Seeretaria-~ral da P~sidC.neia da Rapiiblica eampeu ,assistir di· 
reta e Ullediatamente: ao Presidente da Repiib\iea no desempenha de suas atribui· 
çõu. e~Jlmente na supervisia fi uecltÇâo das atividadu ;!dmuú.st1;'2.tivas da Pre
sid~~taa da Reptibliea tende c:omc estrutura bis1c:a: 

I -Gabinete: 

11 - Subscentana-Gual; 

Ill- Gabinete Pe,ual do Presidente da Republica; 

IV- Coordenadcria de Apeio e de Cerimonial: 

V- Auenoria Espec:i.al; 

VI -Secretaria de Controla ln temo. 

Art. Ç À Sec:reuria de Comunicação So:i:al da Pre:3ide:tcia da Repllbli<;<a eom
pete usitti:' direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de 
suas atribWç6u, esptciahnente M& a.sS\lntas nlati..-o1 .ir. poliàc:a de CQmurucação so
aa\ do raveruo. e de Lmplactaçlo de programu informatLV05 e de educação ii. dis· 
tlncil. eab«<do-\he o centn:Llc, a supervnio e ccordenaçio da publicidade das órrios 
e entidade:3 da Adm.ini:stnç.lo Pública Fedt!':l.l. direta e indinta e d~t- sociedades sob 
c:o'!ltrole da Vni.lo, tenda como utrutu:-a bãrica: 

I - G11binete; 

li -Subsecretaria Executiva; 

III - SI.Lbseeretaria de Imprensa e Div~:~\caçi.a; 

III -Subsecretaria de Com~:~ni.c:.::.çlo Instituc:lanal; 

V- Subsecretaria de Programu de Educaçlo à Distlncla. 

Art. s~ À Secretaria de Aasunt05_.Estra~1Pcos da PresidC.ncia da Repüblic:a 
compete auistir di reta e imediatamecte ao Presidente da República no desempe
cb.o de t'IIU atribuiç6cs, e promover estudo,, elaborar, coordenar e controlar pla
nas. proETamu e prujeton de nature<~:& utn.téJic:a, asJim caracteri:z:adas pelo Pre· 
sidellte da Repúblitll, inclu~i" no tcx:Mte a infcrn:.aç(ies e ao mac:ro:z:oneamen:o flC!'O• 
politiea e ecanõmico. exeeutar as atlvidades permanente~ neceuãnas ao exerc:lcio 
da campeti.:u:ia do Conselho de De:fen. NaClocal, tendo .:amo estrUtura ba:iica: 

I -Gabinete; 

II - Subsecntaria de [nteli!l!ncia; 

III - Subsec"'taria de ETor.am:a c Pro,ietos Estrat~(io:o~; 

IV- Ceiiti"o de Estudas Editratcicicoa: 

V- Centro de Pesquisa e De.tecYOhi.mento pua a &!«tlr:m.<;a du Comunica
ç6el. 

Al't. 6t À Casa Militar lb ~sidiccia da RepUblie:t. eomJMte auistir dircta 
e nnediatamente so PruLdente da RepUblica no deumpenbo de suaa atribuLçóes. 
rios assuntes referentes :i. adminiatração militar, di!' :elar pela serurança peuoal 
da Cbde de E:!i:tado e pela segurança dos titulares dat Oq:ios ess,.,.ncials da Prea;i
d~nc:La da Re;a~bliea. bem coma das respec:tivo.s pahic:i05 pn!!tidenc:ia,s. tendo eomo 
Utnltlla básica: 

I -Gabinete; 

II - Subc:hefia Executiva; 

lll - Subcb.efia da :\1arinha: 

I\'- Subchefia do E:xcireita; 

\'- Subchefia da Aeron:i.utica: 

\1 - Subchefia de Segurança. 

Art. ~ O Côtll"~!ho de Cevemo. que t.em por o:omp~tMda assessorar o Pre
ndente da R~piiblica na fatmulaçia de d<re:trizes da sçAo ,ovemamental, ~e.-a di
vtdtda em dotS n1ve" de at'U:.çio: 

I - Coruelbo de Governo, ínteçado pelo• Mi.DLStros da Euada, t1tulares da• 
~rcilol ell!enriai..s da Prellidenl;'la da Rep'Ub!ica e pelo Advo~o-Gtln.l da t:rmio, que 

ser:i. pnsididc pelo Presidente da Rep<.iblica, au, por sua determínaç.la, pelo :O.tinis· 
tra do:! Esu.do Chefe da Casa Civil, e sKntarlado por Ui:n dos membros pan: este fim 
dnLgnada pele Presidente da Repúblic:.a; 

II - Càmnras da Can~elho ele Goveroo, com a finalidade de formular polltlca1 
p~blicas setona~s, C\l.lc escapo ultrapas:~e as camp~t~nciu de UO:L Unico :V!imstério, 
intel!"radas pel~ Mirustro:~ de Estada da~ areu envolvid.u e presididas pelo i\.hnis· 
tro de Enado Chefe da Casa Civil da Presioiincia da República. 

§ 1! Para desenvolver u açOf!s exec:utivu du C.lomaras menclonada.s na ia
ciso !1, serão canst1tuid~ Co1n1~' Executivas, integrados pelos Secretã.rias EXKll· 
twos das ~tirustiinos, cujc1 titula~s u inttcra=. e pelo Scbchefe r=xec:utivo da Ca· 
sa C:,·il da ?resideneia da Repúbliee, presididos por l.l!XL d~ seta membrcn, desipa· 
do pelo ~fin~ttro de Estado Chefe da Casa Civil. 

t ~ O Conselho do:! Governo nw:tú'-.e-á por conva.;açãa do Presidente da Re
~ública. 

§ 3~ t criada a Câmara de PoUtic:u Rtrionaia, da Cocselho de Governo. fL. 
cando o Poder EJ:ecutiTO autorizado a di:Jpar sobre a criaçio du demais Câmara•. 

§ -4~ O Miniatro da Fuend• e Cl Mini..sb1:1 do Plsnejamento f! O~amente~ in
tegraria as C.lmar&.l de que tnta a lDCtso II de ~c:eput", 

§ _5~ _ O Poder Exeeutivo dlspgri sob«: u campet<!m:ias e o funcionamento das 
Cãtri"aias-e Comi tiOs a que se referem a inl:iso U da "'capue- e o § 1~. 

Art. $' À Advoc:acla-Geral da Uniio compete anessorar o Presidente da Re· 
ptl.bl\ca em ""suntos de na.ture:u juridica, uciformiz.ar ajuri~pruder.c:ia a.dz:niniJ
trativa federal e. c:oord•mar, ~upervisionar e o:ontrolar as aavided•s do serv~ço ju· 
rid1co da Admin1straçAo PUblica Federal, n:presentar a União judicial e extraiu di· 
dalalente, bf!ln como desempenhar u demllis atribuiçoSea pn:vinu na Lei Comple
mentar n. 73f11, de 10 de fevereiro de 1993. 

Art. g: O Alto Comando du Fo~u Armadas, integn.da pelos Mininros l-lt· 
litares, pelo Ministro Cbef• do Estada·M&Jor du Farçu Nmadu e peia Cbefe da 
Estado·M&~ar d~ cada uma du ForÇas SingulaR$, tec por eompe~nc:i:a :LSseuorar 
o Presid.ente.d.a República nas d,.,;isõe:a :reLat;vas a polie::a mihtar e a coordenação 
de auuntos Pertinentes às Farçu Armadas. 

Parlirrafo Unico, O Alto Comando das For1;as Armadas nunir-•se·à quando 
convocado pelo Presidente da Ropúbbtll e seri seer•ranado pelo Chefe da C~a ).li· 
litar. 

Art. 10. Ao Estado·!>taior du Forças Annad:u, mantida sua atual e~trutu· 
l'll., compete aneue~rar a Presidente da Repú.bhca nos assuntes referente. â estu· 
dos para fi:uç.lo da politica. utrat~(i.a e a doutrilla milit.1r<::1, bem coma na elabo
raç:lo e coordenação das planos e pt'OI!TIImiJI d11.i de<:(l=tes, no estabelecimento de 
planos para o emprero du far1;u c:au:tbmadas CIU con)t:~nt.1s e de forç:u singularu 
destacadas para participar de operaç~el militare•. levando em consideração os ali· 

rodos e u suJUt~es dos Mini:stt'O:I :.tilita:re:,, na coordensçio das informaçõu es
trati:iicu no campo militar. na coordenaç.lo doa plana' d~ pesqui.sa, de desenvol· 
~'Ímento e de mobili:uaç:.;i.o das Forço Annadu e as progracas diJ' aplicação das ~ 
c:ursos dec:orTentts e na coordenação das npresemaçõe:s du Forças A.nn.adas no Pais 
e no e:.:r.terior .. 

Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Def~a :-<acianal. com a 
o:ompo1ÍÇ!io e u atribui<;oSel preYiltaa na Constituição, tim a orpnuaç:l.o fi o fun
cioll.amento "'culadaa pelu Leis n.s. 8.041' 21, deSde ;u'!lb.o de 1990, e S.l83•J•. de L1 
de abril de 1991. respectt.va.mente. 

Paratrafo únio:o. O Conselho de Defesa Nacional e o Con.selbo da Repú.bli· 
c a terlo como SeereU!ricls Executivos. «:SJMCtivamente. o ~târio de .~o.:n~os E'
tratérlco• da PresidhOa da República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presid6nc::ia da República. 

Art. 12. Flo;a. criado o Propma Caz:nunidadt Solidária, vinculado à Pre:~i
dene-.a da RepUb\lc:e, tecdo por objeàva coordenar as açóell (OVe:-aamentais Vllan
do o atendimento da pa."'CO!a da populaçia que nia dispót: de meios pai"& prover suas· 
nec1uidades búlo:u. om e1peeial o c:ombate ila fome e a pobreta. 

Parirnfo ú!l.ico, O Poder Encutwa dispora sobre a romposlçlo e as compe
tinc:iu do Conselbo do Pro(!"I.IDa Comur..dade Solidária, a que se refere o inciso I 
do~r-. 

CAPiTULO II 

Dos Miniatérioa 

sÚ:Ar> I 
Da Or1~:z:ac;i.o 

Art. 13. Si.a oa se:~inte1 oa Miniat<!rioa: 
l -da Administraçio Federal e Reforma do Estado; 

II -da Aeron.utica: 
III - da A;ri~ultur:a, do Abastecimento e d.a Reforma Açãria.;. 

IV- da. CiCnc~a e 'recm!lop.; 
V- du Camunica<;Ou; 

YT - da Cultura: 
'I.TI- da Educa~ão e do DullcE'to; 

VIII -de Exerc:tto; 

IX- da Fa~enda; 

•l•t.•r F•d. l'93 P~r s~ 

l• Lu Fo<l .. 1~0. ~·• ·u, •J! LUt, por ~os 
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X - da IndUstria. do Comtrdo 'e do ThrislO.o; 
XI -da Justiça; 
XH -da ~arinha: 

.'<HI - do ;..tcdo Ambiente. do3. Roeeurs011: Hídri- o da A~ru~.zlinia ~ral; 
X!\" - de "Iinu e Energia; 

XV- do Planejamento e O:çamento; 

XVI -da Prevido!ruaa e A.ui.sti:neia S!láal; 
:....,_"!! - du Rela-;óes Exteriores: 
)...,_111- da SaUde: 
XIX - do Trabalho; 
XX- <ios Tramportn. 

?~ ~co. São Ministres de Estado os titulares dos ;\IirUstmcs, da Ca· 
!la CJ.vll da PreSLdimcia da Repll!liiea e do Estado-Maior de E' orças Atma.du. 

SEÇÃO II 

Daa ke .. de Competiac:ia 

Art. 14. O~ assuntos que COMtitue111 &na. de eompetoincia d11 ead.a Miniit6-
rio são 0.11 seguintes: 

I --Mini.sterio da Ad~ Fedo:ral o Reforma do üu.do: 
a! polie;eu e diretri:tes pata a ~forma do Estado; 

bt politica de duenvolvb:Denta imtitueionale c&pllC:ib.çio do servidor D.O :l111· 
hito da Ad:n1ni.stra-;lo Federal;. • 

el nfor=a admiai.stratin; 

dl supe~ o ~rd.enaçi.G do. ,mtemu dtl peuoa1 civil. <ie orplllzaçio e moo 
demu;aç.io adm:lnLsC'&tlva, do admimat:'aiio dt :recunoa da i.nforma~io e uúorm.t· 
tia. e de :serviços ~rW: 

c) lnOd.e:rnh:açio da gest.lo e prcmoçlo da qualidadtr no Setor P6blico. 
II- Ministlirio da Mronáutica: 

a! politica aeroespacial naciml.al civil e militar. 

rea B~~oi~~:;zaçt.o dos efetivos e o aparelh.amento e o adestramento da Forçaloi:

cl defesa atrea nacional; 

dl operaç:lo do Con"eio Aireo Nacional; 

e\. orientaçJo, inceativo, apoio e controle du at.ividadet aeronáuticas civis • 
eo:r.er~:~ais, pnvadu e desportlY&r, 

. . fl utabeletimento e e~o, di reta ou m~~dlante autorizaçlo ou coneesslo, 
~:c ~;r~-::strutura auon.iutica., iacl.usive os aerriçoa de apoio neces.t.irio à navep• 

gl orientaçlo. incentivo. eocnltn~. apoio e reali=açio de pesquisu e desen· 
volvimet:~to direta ou mdiretamente relaccnadu com os an~mtoa aeraniutl.cot e el· 

hJ orientação toi:cnica. incentivo e ap~:io à indUstria aeroilj,utiC:ii -Ciisp&clil: 
ii planejamento, equi~menm e operaç.lo C a m!ra-estrutura aeronáutica e dos 

sel"o'tÇOS de apoto n.ecessânos à Força Aoi:rea Brasileira e a aeronáutica civil. 

III - ~Iinisti:rio dA Açlcultu:a. da Abastecimento e da Reforma Acfári.a: 
a! politica açicola. abriUI~O produç1o, comert:iali:açlo, abutecimcnto. ar· 

ma:zenagem e a:arii.D.tia de pn!ÇOS mínima:J; 
bl produção e fomento arropecuiria; 
c> mettado. cotnercializ.a<;1'11 e :r.butecitnento açapecu:irio, inelu$i...., estaques 

re~ladcr~s e estratégicos: 
di informação a~cola; 
el defen. snrutària :r.rm::~.al-e ~:eretal; 
() fiscalb:aç1o dos msumas'lltiliu.d~ nas atividadu appecuârias e da pres· 

taçio de ser'Vl.ÇOS no setor. 
;:1 clauificaç1o e inspeçiio de produtos e denvado:i animais e ,·erctais: 
h! p:ote<;:lo. conservaç1o e -.ceJO do solo e ~~. ~:olt.ados ao p.rc~s.so produ· 

ti,·o a~ cola e p~cu.l.rio; 
il pesC~ui.sa tecnolóQ:ica. ll)!íí ~c~:~ltura e pecwiria: 
j) reforma agrária: 

11 metcoro\cpa e climatolllcia; 
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e aucciadvismo; 

nl energuaç1c rural. ag:rocaercia. inclusi.ft eletrificaç.io fUt"al; 
classistin~:~a toi:cnic:a e er.enslc fUrai. 

tV - :<.tinistério dJ. Ci~ncia • ~cnoloria: 
a) politlc:a nacional de pesquisa cientifica e teenclófica; 
bl planej•mcoto, coordell.aÇio, superrilio e contrOle du atividad" da ~n-

da e tec:nclo11a; 
cl po\itl.ca de desenvolvimez.to de infon:~.:itica e automa<;.l,o. 
V- Minist~no du Col!lunicac;ões: 
a) politica naàoaal ele telecmnunicaç4ea, inclusive ad!nlnistnç;lo, outcrp.. con· 

trole e fucalizaç:lo da utili:z:J.ç:lo de espectro de n.dicfreqlién('las; 
bl sflrViços po5tais. 
\,"'[-Ministério da Cuhun:: 
a) politica nacional de ~ur~ 

bl prcteçio do patnmónio histórico e cultural. 
VII - Mini.s~no da Educação e do Desporto: 
a) politiea nacional de educa~ãc e política naeional do desporto; 
b) educaçio pri--escolar; 
c) educação em geraL compreendendo ensino fundamental. ensino tn~dio. cn· 

sino supenor. e~Utno $Uplettvo, educaç.io tecnolôgiea e edueaçlio especial. exeeto en· 
sino militar; 

dl p-esquisa edueacion.al; 
el pesquisa e n:tend.a univers1târia: 
fi mai]stéric; 
gl coordenação de prt~gratn&l de atenção inte~l a cr•anças • adolescentes. 
VIII - Mintsu;nc de Ext:rt:ito: 
a) política militar ter:estre; 
bl ora:amzaç.io cl03 e!etivos. aparelhamento I!' .:t.dcstramet~to da:s forças tertei· 

tn!s: 
cl estudo:J e pesquis:u de int~r~se do Exército: 
dl plancjamento estratégico e execução d~ aç_lies relativas;,. defesa mtem:J 

e enerna do Pais: -
e i p:JI:'tidpaç.olo na defesa da !rcntcin maritima e n.a defesa aêrea; 
() participação no prcpa.rc e t1.a exec;uçio da tnobihzaçio e desmobilizaç~o na· 

eionais; 
i! autorizaçilo para fabricaç!o de p:rodutos controlados. fiscalização e comer· 

ciah:açào: 
hl produç1o de m•terial bélico. 
IX- :Ministério da Fazenda: 
al moeda.. crédito, instltuiçlM!s financeira:~, capitalização, poupança popular, 

seruro• pnvados e previdencia pnvada abera; 
bl polítle:i:t e adminilltnç;io tributáriA e aduaneira. fisealizaçio e arrecadação: 
cl admini.atnç;io orçamentãna c ftnac~ira. cont.rcie inw:no. audi~cria e çon

tabilidade püblicu; 
di administraçlo d.aa dividu pUblicas interna e e,;:terna; 
el admininraç.io patrimonial: 
O tl.ei0Ciaço5et eeouõmlcu e financeiraS eom iOvernos e entidade, ~ionais. 

estranseiru e internacional:s; 
il preços etn Cl'rai e tarifas públicas e administr:adas; 
hl Eiseali:açto c COII.trole do ec o:loén:\o exterior. 
X- ~[ini:Jtêrio da Indústria, do Cotnêrcio e do 'I'uri:nno: 
al politica de deJellvolvltnento da indü.stna. do <:omércio e :tos serviços: 
b} propriGdade industrial. mat"CU e patentes e trauferi:nda de tecnolccia: 
<:) tnetrologiA, n.wmalizaçio e qualidade in.d\Utr:ial: 
d) ccmérdo exterior; 
e) turismo: 
fl formulação da poh'tica de apoie à ~:~ico. pequena c moi:dia empresas: 
e-l execuç:lo das atividades de registro do comercio; 
b l café, açúa.r e álcool. 
XI- Minbti:rio da Justiça: 
a) defella da ordem jur:idlea, d~ direitos pübHccs e das garantias con..stitucic· 

-nala; 
b) politica judlei:i.ria; 
c) dinito:t da ~•d.adan.ia.. direitos da criança.. do adolescente. dos indios e das 

minoriu; 

Distri~ ';::f:~~a p~blica, Polida Federal. Rodoviãria e Ferrovi:ir:ia Fed.er•l e do 

inte;~ç~~';'~~O: !::!~~::a:pessou portadoras de deficiincia e promoç1o da sua 

fi defe:sa da ordem eeon.õmica nadon..J c doa dir"!ito:s do consumidor; 

Cl planc;iamenw. cocrdenaçio e admini.straçio da po!ítlea pemtencari& n.acio· 
na!; 

h• nacionalidAde, imigraçilo e estnnpiroa: 

H doeumel'lt:aç!o, public'lÇlo e arquivo dca atoS aficiala; 
j • ou,'ldoria-reuL 
XII - Ministério da Marinha: 
a• politica naval: 
b1 couu;uiç:lo. ora-ani:c.açào, efctivos, aparelhamento e adutrame.n.to du for· 

ças navais; 

e• orientaçio e realização de enudot e pe!quillu do inte!'esse da marinha: 
d • orien.taçilo e eoctro\e da marinha mert:ante e d~ma1• ;::tdades cor:elatas, 

no ictere:sse da sea:urança da naveraçio, ou da defesa na~: . .u; 
e! serurança da navegaçio tnariti'ltl.a. fluviAl e lattlllltt'C!; 

O adenramtnttl militar e supervisão de adestn.me11t.o civil no interell:se da 1e. 
turança. da nAveraçio naczcn..J; ..,. 

(1 polícia cav-.1. 

XIII - :Ministério do Meio A.Jntnente, dos Recurso~~ Hidricos e rlA Amazônia L .. 
(&i: 

- :l:tl planejamento, cootdel'l!lçio, $Upervislo e eoctrole de. aço5ea relativ:u ao meio 
ambtente e aos reeunos hídnccG; 
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bl formu!açio e exe~uç:lo da política nacional do ~~:~elo ambient• e dos ncur· 
sos hldncos; 

el preservação. con~ervaçáo e uso ncicual doa rec:unos naturais renováve1s; 
dl tmplementaçio de aconl.o• intemacionai• 1:11. lina :unbill!ntal. 
XIV - Mint,tt!:rio de Miaas e Ener(ia: 
11.) reoloJia, recurso• mi.DenaiJ e eno~ticoa; 
bl apro~itamento d.a ecer;ia bidriulica:; 
el mineração e metalurgia; 
di pett'Óleo. combusti~l e oene!'(ia ell!trica, iacluaive _nudear. 
XV - Miniu;,rlo do Ptanejamento e Orçamento: 
a) fon:oulaç;lo do placejamento utratl!;ico nacional; 
bl coonienaçio e s:ut.:lo do 1istem11. de planejllmento e or<;:~.mento federal: 
el ibrmulaç:io de diretriua e controle da ~~~o du empresas estatai..s; 
di e!abon.ç:lo, acompanhamento e avaliação do. pli.Zial nacicaais e reg~.omus 

de de,envolvimen.to; 
e\ reaHzaçio de estudos e pesquisas 5óci-conõmlcu: 
fi fa=ulao;:io e coorienaçio das políticas nacionais de deseo.volvimento l.:tbano: 
gJ administraçio doa sistem:u cartoçáficoa • U ostatísticas nac1oc..,a: 
h\ acompanhacento e avaliaçio doa castos pUblicca federais: 
il fixtçio das dlretrius, acompa.nh&ml!cto e :avaliaç:lu dos proç:am:a.s de Ccan· 

ciamento de que trata a al(nol!'a ac" do inel.lllo l do antro 159. da Constttuiçio. 

XVI - Ministêno da PTevid!o.c:ia e Auisticcia Soeial: 

al previd~ncia social; 
bl prevtdência complementar: 
c) Msistincia social. 

XVII - Mininério das Relações Exteriores; 
aJ política internacional; 
bJ relações diplomátu:u e sef'!'iÇOS coru~ularu: 
cl puticipaçio nas nq-aciaçõQ comerrilli1, ol!'conQmiCI.ll. têc:nicu e culturais 

cam cavemos e enttdadu enranceiru; 
dl proçama.s de cooperll.çio to.ternaooo.al: 
e} apoio a delep.çóell, comitivu e repnseo.u.çães brasileiras em .,enci.as é ór-

ganismos intema.donal.lll e multilaterlllll. 

XVlii - ~tiniaterio da Slúde: 
al polítk:t. o.acional de saúde; 
bl coorden11.ç.lo e fi,c:alin.çio do Sbtema Único de Saúde; 
c) uú.de ambiental e açau de p~moçlo. pret<eÇio e recuperaçilo da saUde in· 

d.ividual e eoletiva, inclusiva a do' trabalhadores e dos índios: 
d) informações de saúda; 

e) insU%11as criticas I'*"• a saúde~ 
fi .afio pi'("Ventiva em ren.t, viPllncia e conmte sani:tàrlo de fronteiras • de 

portos maritlmos, Iluviais a senas; 
i:'l viillincia de saV.de. espeeialment~ dr':!fU, m~icuneutas • alimentos: 
hl l)f:llqui:n cientifica o teco.olo(ia na. áru. de núde. 

XIX- Ministêrio do Trabalho: 

al politica o.adonai de empr~go·e men::ado de tnbalbo; 
b) trabalho e sua fiscalizaçlo; 

e) politica salarial; 
d) formaçio e de:euvol'limllntll p~finionlll: 
el relaçóea do trabalho: 
D serurança e n.úde no tn.balho; 
rl politica de imiçaç:lo. 
XX- Minist~rio doa Transportei: 
a.) polftica nac:!onal oH transportlls ferravilirio, rodoriãrio e aquaviário; 
b) mari11ha mercanU....portol • viq naTegáveia; 
c) partieipaçio 1:1a ~llilnaçlia doa transportei aei'O'riári011. 
Parirrafo úllico. E'lil'U.OS d11 c:alamldade pública ou de neeutidad11 de U· 

peeial atelldimeuto A populaçio, o Pres\de1:1te da República podará dispor sobn a 
o:olaboraçlo dos Minist&-ios Ci'ris e Millt&nls com os difneutes ulve1.t ds .'l.dminil· 
trao;:ão PúbllcL 

SE.CÁO III 

Dos órcioa Comuns aos Ministério• Civis 

Art. 15. Havera. na estrutura bi.aica de cada ~tinisterio Ch·í1' 
1 - Seaetana Executiva. exceto no ~tLnLnerio du Rat.ça..s Exteriores; 

II - CabmliLU do :Oiini,tro: 
UI- Consultaria Jurú:hca, e:x~to no ~tinistêrio da Fazenda: 

I\'- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento; 
\' - Sub~ecretaria de Assuntos Admin•strativcs. 
§ 1~ :>:o ~linisterio da Fazenda u funções de- Consultç:.ri_a Jurldiea serõlc exer

Cidas pela Proeuradona-Geral da Fazenda :Sae:lonal. 

6 Z: C01ben ao Sec~tano Executh·o. ut~:lar dõ. órgão a que se ~ft"re c tnd· 
so [ deste ar:tgo. alem da supeT".''lSIÍc e da coardena1;i0 das Seeretan:l-' integr3r:res 
da estrutura de ~lln•sterio, exerc:er as fucçóes que- lhe ferem atnbuuias pelo :l-!:nLS· 
uo oie- Estado. 

. ~ 3~ Os orgãos a que se referem os InCISO-' I\." e \'deste Mtl~ tnttgnm .l e$· 
trutura das Secretarias Executivas. 

SEÇÃO [V 

Dos Órg:ioa Especineo• 

Art. 16. São órgãos esp~ficcs dos ~linist<inas: 
I - no :'o!inisteno da Administração Federal e Refon:'la do Estado: 
a) Secretaria de Se:rvtÇD-' Gerais; 
bl Seen.tana de Organi:i:>:r.<;ilo e Informática: 
cl Seerttaria àe Recur:sos Humanos: 
dl Seaets.ria da Reforma do Estado. 
II - 110 :lliz:Listerlo da Arrieullura, do Abastectmento e da Rl:forma Agr:iri:t.: 
al Conselho Nacional de Política AgT"Leola; 
bl Com.iuio Especial d011 Reeursos; 
c) See:.taria de Politica Agrícola; 
dl Stc:Htaria de Defe~a Arrcpecu::iria; 
e) Secretaria de Deser:~volV'lmento Rural: 
n Comiss.io Executiva do Plano da Lavoun~ Cacaueira: 
il IMtituto Nacional de ~~~~tecrolo·~a. 
m -no Ministêrio da Ciênoa e 'Ie~noloiia: 
al Conselho Nacional de Cleneia. e Tecnolo~: 
bl Con.selho Naciona.l de Infonnática e Auton'Laçilo: 
el Seereuoria de Planejamento e Avaliação; 
dl Seeretaria de Coordenaç.io de Pro~ama.s: 
el Secntar:ia de 'Iecnolo(ia: 
n Sec:retar:ia de Política de lnformátio:a e Automa~.io; 
i') Instituto Nacional de Peaquisu Espaciai'; 
hl Innituto Nacional de Pesquisa• da Amazt.tnia; 
il lll.llltituto Nacional de TecnologiL 

IV- no Mini1t6rio du Comunicaço5el: 
a) Conselbo Nacional de Comunieaç6es; 
b) Seereta.ria de Filcalizaçlo e Outorp; 
c) Secretaria de AdmiDiltraçio de Radio&eqilinciu; 
d) Secrt~taria do Seniço• de Comunicaç6e•. 

V- DO Mini1t6rio da Cultura:: 
a) Couelho Nacional de Política Cultural; 
b) Comil:1l0 Nacional de lncentiTO :l Cultura; 

c) Comi1slo de Cinema; 
dl Secretaria do Informaç6es, Estudo. e Planejamento; 
e) Secretaria do Interdmbio a Projetoa EllpOCim; 
O Secretaria da Apoio :l Cultura: · 
g) Secntaria para o DenuTOIYimanto Audiariau1l. 
VI- no Hiniatfrio da Educaçio a do Dupcnto: 
a) Con1alho Nadou! da Educaçlo; 
b) Coualho Saparlor de Dolporioa; 
c) Secntaria de Edueaçto Fundamantal; 
d) Secntaria do Edu.caçio M6dia a 'DtcDol6Jiea; 
e) Secntarla de Edu:e.;io Su:pmior; 
f) Secretaria da Duportol; 
c) Secretaria de Projatol Edue.eionaia Eapaciail; 
hl Sacntaria de Edueaçlo :S.pedal; 
i) lnatituto Nacional da Bltuda. a Peaquial Educacionai.l; 
j) Instituto Ba!Qamin CODital!.t; 
I) Instituto Nacional da Educqlo de SU'Illw. 
VII - no Miniat:4rio da Faseada: 
a) COD.Ialho Mcnwtúio Nacioaal; 
b) CGuelho Nacional da PoUtica Fazandúia; 
c} ConHlho da Raeanol: do Siltalu. FiD.ancairo Nacional; 
d) CollAlho Nacioul da 8quroa ~ 
itl Cimara Superior da Rac:unoa FiKm; 
O Couelho ConaultiTo do SiiWma U Controla Interna; 
d 1\ 2! e 31 Coaaelhu da Coutribuint:M; 
h) Comitl Bruileiro da Nomenclatura; 
O Procuradoria..a.ral da Fanada Nadcmal; 
J) Seentaria ela n.c.ita Fedenl!"' 
l} Sac:rataria dn 'Illltouro NKioaal; 
m) Sacrataria de PoUtica Econ.Omica; 
a) s.cr.tarLa da Acompuhamanto Eccmemic:a: 



732 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

o) Secretaria do Pat:rimGaio da Unib; 
p} Secretaria Federal U Coatrolr. 
q) Secretaria de Asauntaa Intenuad.on-.d; 
r) Escola de Admilli~ Ftuend6ria; 
•) Junta do Programaça. FinanCiira. 

VtJ! - ~;:~o Ministirio da IndUstria. do Comércio t1 do Turi.lt11o: 
al Con=~elb.o !'iao:toc.al de Meauio!ll•· Norm&.lizaçio e Qualidade [nduatria.t 

bl Conaelb.o !iadonal das Zoa:N de: Processameui.O d• Eq10~açio; 
cl A.:llaessona Especial de Eunt.o!-gi.a de Novos NeQ'Deioa; 

dl S!:'cntana de Politica tc.liatrial; 

el 50KTeUna de PolittCIIL ~ial; 

O Seeretana de Comércio E:derlor; 

g) Se~taria de 1\:riamo eSaviças; 
hl Secretaria de Thcnolopa bdu.stri&l.. 

IX - uo Mintstério da Jurti~ 
al Corn~elho de Defesa doo Direitos da Pu1oa Humana: 
bl Coo5elho !iacionat de PoUtica Criminal e Penitoociúiâ: 

c) Co111elb.o !iacional de 'I'rlDsi.to; 

dl Ccnsell::lo Federal de E:atalpl!'l:eotea; 
d Cocselho Naconal dos Dl:mtos d.a M:ulhor; 
fl Con~ Nactot~al doa Difositoa da Criança • do Adolnc:.Dtr, 

c• t:'<l:urdlloG !ia.cioe.ai de ~ç· Pübliea; 
h.l S«:ftt:uia dos Direitol da Cid1daaia; 

i) Secreta:ri1 de Justirra; 
j) Secretana de PlAILej~W~ell.UO de Açõe- Naciocai• de Sccurança Pública; 

11 Secretana de Direito &ea6mieo: 
=.) Secretaria de AIIIUiltot Lqi.JiatiTOII; 

c) Deput:lll!.ento de Politica Federal; 
o) ArquiVG Nacioaal; 

p) Iopnll.la Nadoaal; 
ql Otrridor:ia-Genl da Rçnhlica. 

X- 11.0 Mill.at6rio do Mrio ~.da. RccariM Hfdrieo. • da Amazónia I..-

a) Con~~elho Nadolllll do M.- Ambieut.; 
bl Cot~~~elh.o Necional da ~aia Lepl; 
c) Coae~lho Nacional do. Raoo::ano. Natlznill RI.DOY,Yeie; 
d) Comit6 do Fllildo NacioD-.I do Maio Ambieat.; 
e) S..:ntana de Coordeuaçie doa APWit:Ga do Meio AmbieD.t.; 

f) Secretaria de Coordena~ do• APuW da .AII1a:Hilia IApl: 
g) Secntaria de Coorde~ do• A,.Wltoll U D.ND'n:ll'rimento I.atarn.do; 

b.) Secretaria C.e Recurso• !UI!rleo.. 

XI - ao Minutér:io de Miul e E~ez-tia: 
a) Se<:retar:ia de Minu 1 M.talo.rPao 
b) Secretaria de ~ 

XII- no MiDi,tGno do Pla~ento c Orçamento: 
:~.) Comiuio de Fi=aciametd:a E:~:ter1101; 

bl Comido de Avaiiaçto de C:édito ao Bmrior, 
~:) Con,elb.o Federal de Pl=.tjamento e Orçamento; 
dl Con.selho Deliberativo do Fundo Co!Utitlll:loaal de FiniiDciam~r&to do Cea· 

tro·O~te: 
e) Con.selho de Coor~na.çloa Cootrole du Empf'IMI Eltatai1; 

f) Con.,:lho de Cartasnfia; 
gl Secnt.aril!. Espetfa:tde Politicas Rcfionais; 
h) Sec~u.ria de PI.:-néjametllll e Avaliaçta; 

i) Secretaria de Política Urbaa; 

j) Secretaria do C?ordenaiie• Colltrole du Empn1 .. Eatatail; 
ll Secretaria do A.uWitol launuciollail; 
ml Secretaria de OTç&m.er&to Federal; 
r&) Junta de Canciliaçlo Orpmentária 1 Fi11&11ceira. 
XIII - no Miaist~rio da Preridiccia 1 APlstõaci& Social:: 
11.l Coa~elho Nacional da Sec-rldadl Social; 
bl Cor&selho Nacioual de Pftri:ilacia Social; 
cl Co~aelbo Nacional de Auiatllltda Social; 
d) Coaselba de Recuraoa da PnvtdJzu:ia Social; 

e) Conselho de Gestto da Pftoridaacia Com.plamaatar; 
O Connlbo Gestor do Cadum:J Nacional de laformaç6a Sociais: 
&:l Secnt.aria de PTI!Yido!acia&eial; 

h.) Secretaria de A.11lab!nciaSocial; 

tl Secnrtaria de Previd~ia Co~:~~.plementar: 
j) lupetoria-Geral da Pnvidlo .. cla Soda!. 
XIV- no MiniiUrlo du Relaçóel E:r.teriore1: 
a) Carilnol:lial; 
hl Secrltaria de PJaaejameato Diplomático; 
e) Iupatoria-Gual do Senoiço Erterior. 
dl SeeNtaria-Gcral du Relaç6e~ Ercer:iorea, composta de: 
1-Swobaaentari&-Gcral de All/<ountoa Políticoa; 
2- Subaecretaria-Geral de Allsu::tt.cl de Integnç.lo EconOmieoa e de Com6r-

c:io Ezt.rior: 
3- Subaoc:ntaria-Gen.l do Serriço E:rterior. 
el Seet'41tari:t. de Controle lnten10; 
fl Ill.lututa Rio Branco; 
C) mi116e1 diplomátieu permallentea; 
hi npartiç~• consulana; 
O Co~tHlho de Polftiea Externa; 
jl Comiato d• Promoç{le,. 

XV- no Mini1t<ilrio da Saúda: 
a) CoJ~.Seiho Nacional de SaUde: 
bl Secntaria de VLI'iltncia Samtúia: 
e) Secretaria dt Aui1to!:ncia ii Sa~de: 
dl Central de Medicam.elltos - CEME. observlldo o ofu:posto no artigo 15 d.a Lei 

n. 8.029'", de 12 de abril da 1990. 
XVl - no Mini,teno do Trabalhe: 
a) Conselho N:t.e>ollll.i do lfabalho; 
h) Coru~elbo Nae1ocal de Imiçaçãa: 
cl Coueího Curador do F'undo de Garantia da Thmpo de Serviço~ 
d.J Con.sellto Deliberativo do Fundo de Ampa.ro ao "Ihlbalbadar: 

el Secretaria de FormaçJio e Desenvolvimento ProftS3iono.l: 

O Secretaria de Politicas da Emprego e Sallirio; 

il Secx-etana de Rel:t.ç6el do Trabalho; 
hl S.c:n!taria de Serurança e Saúde no "n'abalbo; 
i) Secn~taria dlt Fisca.Huçlo do 'lh1bmlho. 

XVII - 1:10 Minitt6rio doa Tr1.11sportu: 
a} Secr~t:t.ria de Produçlo: 

b) SI!Crtltarill de PlMejamento; 
c) Secretaria d11 In:ler&volvimer&to. 
§ 1~ Slo mar&bd.ll• u estruturas básicas dos "[ini1to!:rlcs Milit11ru. 
~ 2! O Con:~elho Deliber.tivo do Fundo Connitueional de Fmanciamento do 

Centro·~tl. de qUI! trata a alínea "d~ do i:ciso XII dt~te am~tQ. teri. as atnbl.li· 
ç6a1 pn~vi.ttaa no artip 14 da Lei r&. 7.827'1', da 27 de lltembro de l9S9. 

§ 3! O Come1ho da Politica &;tema. a que 'e refll!'ll a al.ícca "'I'" do iD.ciso XIV 
de1W :t.rtiro. aari. p:reaidido pelo Milllltro de Estado das Rela#e' Exteriorea 1 11'1· 
te;ndo palo Secn:tário-Ger:t.l du Rcl .. ções Exterions: pelo Chefe de G"abicete do 
Miniltra d1 e.tado; pelos Sub~«r"~ttãnot·Gtn.il da Assuntos Politicas; da A.uun· 
tot de blterraçio, Econ.o3micos • de Comilrci.o Exterior; do Set"riço Exterior; e pelo 
CbaC. de Gabineta do Seenitár:io.Giral du Relaçõea E:cteriorn. 

CAPITULO tn 

Da 'I'raa.fonaaçio, Traaaferiaeia, E:Etia~ào " 
Criaçlo de órrlos e Carrot~ 

Art. 17. Sla tnuuformadoa: 
I- a Asuuoria de Camuuicaç.io Inatitucioual da Presidiada da República, 

em Secretaria de Comunicaçto Sacitl da Presidér&cia da RepUblica: 
· II- a Secretaria de Pl&Dejamtltlto. Orç&m.er&to e CoordeD.Ilçlo da Pre3idência 

da Repüblica. am MinlaUrio do Pl&De)amer&to ti" OrÇamento; 
III- a So:retaria cà Admiltiatraçlo Fe-deral da Pr'Hidéncia da República. em 

Mir&iatmo da Aàminiltt"I.Çio Federal a Reforma do Estado; 

IV- o Miniltllirio do Maio Ambier&te e da AmazOni& Lcral. em Mintnéno do 
~eio Amb:iante, dot Recuno' Hidncoa a da Amuo3cia Lep.l; 

V- o Mir&inérlo da Previdéllcia Social. em Ministeno da Previdencia e Aua· 
téllciaSoci:t.l: 

VI - no Ministério da Justiça: 
a) a Secretaria Nacional de Ent.crpecen.te,. em Departamento de Entorpecen· 

w. vinculad.a Z Sectetaria de Pl=e)ameata de Ao;Oes Nacr.onail de S~rança Pú
blica: 

bJ 11. Secretaria de Estudos Legislati'I'OS. em Secrotaria de A.uuntos _Legislativos: 
cl a Secretaria do' Oinito' d.a Cidadania e Jl.Utiça. em Secntaria d~ Dini· 

to' da Cida<bnia. 
VII - na Cua CivU da Pre•idCnci~ República: 
al a Subche6a Jlarll. Divulpçjo e Re~ F'üblicu. em Subchefia de Relar;õea 

InterJOVernamelltl.il. 

l4t L.ot. l'o<l .• tflO, p&p. SS$ • &H: lSl Dai, P't· 695. 
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'v''IU - ~ ~retaria-Geral O.a P~sidCno;i.a d• República: 
a1 o Gabtnct_e Pu,oal. ~m Gabinetl!' Pu~oal do Pre~identfl da Repúblin.; 
b1 o Cericornat, em CoOI:"der..adoria de Apoio e de Cerimonial; 
c! a A.:lsenoria. em Allsessoria Espee-iat. 
A.rt. 18. Ficam transferidu as com~t~ceiu: 
I -da Sect"ltaria de Planeja.men(o Est:-at~t\<:0, da Seeretaria de A.!sunto:~ ~

tratlig~.ccs da ~s1df:n<::ia da Reptibl:iea. para a ~b.IU; dt Pla~amento e Ava· 
haç:lo, do Ministério do PI&MJ&mentc e Orçamento; 

U - du Seerttariu do Desenvolvimento Rerional, do Defesa Civil. de ~Seu· 
vo.ivimento do Centro·Oute, e de Dasenvolvi:ru:nto da Rejp.io Sul, todu do Miflill· 
terio da Intotçaçào !W~onal. para a Secr-etaria Especial do Polític:u ~(icnais, do 
~lini.stério do Planejameato e Or<;amento; 

UI - das Secnt.viu de Oesenvolvit~:~ento Urba11o e de Are .. Metn~pO!ita:tu, 
ambas do "{iniaténo da Inteçaçio Regional. pa:a a Seeretaria de PoLitica Urbu.a 
do ~Iimst~rio do Planejamento e OrÇamento; 

IV- da Sec~aria dt lrrliaçio, do Ministério da Internaç'o Re!Ponal, para 
a Seeretaria de Re=os Hidrico1, .lo Mi.nUtêrio do Meio Ambilllntt,lloa ~ 
Hidricca 111 da Amazónia Leca!~ 

V- da ~a d• Relaç6es com Estadoe, Di:tntG Fe<leral e Mwlidploa, dG 
~tini.l:téri<:> d.a IDtl!!ll'o;io Re(ional, para a Sgl!chefla da Relaçõea [ntftJovanlCIIII!l· 
tala:, da Cu~o. ÇiYil da Prnld~nt:la da República: 

VI - du Seerlltariu de Habitaçio e de SaceameD.to, do Minist,rio do Btll:l• 
Estar Sodal, p.ua a Seet'!!taria de p.,Jftica UrbiUia, do Miclistério do PiaD.IIJ&men· 
te;~ e OrçameD.tG; 

VII - da SKnltaria da Pnlmoo;lo HwnaD.a, do Mi.!:li:slb!r!o da Bem·Estu Social. 
pua a Secretaria de Anist~ncia Social, do Ministério da Pl:evido!D.cia e Assi:!lt!ucia 
Social: 

vnt- da Coonhnadori& Nacional pan Integraçllo da Pessoa Porta®n de O.. 
ficiincia. do MinU:têrio do Bem·Estar Social, para a s.eretaria doa Direi toa da Ci· 
dadania, do MinistRrio da J1.1saça. 
P~o W!ico. O Cocselho Deli~ do Fwu:lo Constituc:ioual da Fina!~.· 

damento do Cel1tr0·0ute, do Mini1têrio da Interrao;io Recional, pana a interru 
a utrutll.ra da Secretaria Eapeeial de Poüticu Reg:i011W, do Mil:lis~rio do Pl.ane
jamento e Orçamento. 

Art. 19. Fic~tm e:rtintoa: 
I - 11.1 Fundaçi5n Le~r~4o Bruite~ra de A5=Ub!ncia - LBA e Centro Bruilei· 

ro par.s. a W!ne~a e Ado!esc~11eta- CBIA. ~r~.cculadu ao Ministério do Bem·Enar 
Socai; 

n -o Ministério do Be~t~·Estar Social; 
III -o Ministirio da Interraçio ae'gi.ocal: 
IV- no Min1sthio da JUIItiça: 
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade da Criação e Ell:pns:.io; 
b) a Seet"etaria de Politica Federal; 
c:J a Secretaria de Trãn,itG. 

V- a Secretaria de Prcjetos Especim, no Ministério da Admi.nistraçio Fed ... 
rale Refcrtna do Estado. 

Art. 20. A Seeretaria Es~cilll de Polític:u Rec:ionais, referida na alínea~, .. 
do icci:Jo XII do artigo 16. desta Medida ProvUóri.a. urf ;~upervis1onada dil"'!tam.C.· 
te pelo Miuilltro de Enado do Plant!J&mento e OrÇamento; e tení as serwnta1 com· 
petCnciu: 

r- inteSTaçio dos aspecto1 reclou.aia du político setori~. ice!UIIi .... desen• 
volvimento urbll.IIo; 

ti - poLitica e c:cntrole da aplic:açio do1 fundos c:on.stitudonais dt deenvolvi· 
mento; 

m - deftn c:i...U. 
Art. 21. Fieam t.ranaformadoa oa cn;t~a: 

I- de Secretário da Se;ur&l1Ça de Estudoa Lezi,:slati~ em SeaBttrio da Se
Ct'(ltaria de Assuntos I.eritlatiYoa, no Mini=tério da Juatiça; 

II -de Cbefe de Gabinete Peuoal, em Chefe do Gabineta Pnsoal do Preaidln· 
te da República; dt Auenor Chefe da Autuaria Espec:i.al. Códiro DAS lOLS. em 
A.:ilsessor Chefe da Al~euctla Espeeia.l. C&f'IOS de 11atunu. espeaal. tod~ na Sac:R
tana·Gcral da P:esid~ccia da Rep6hlica; 

m - de Seet'(ltário ExKUtiYO da S~·cretaria Ezet:utiTa, em Su~p Ea
c:utivo da Seaotaria ~tival õa Sec:ratãrio da Socretaria de lnteliatncia, am Sub
sec:ntário da Subaaentaria 9-lctalirfll,c:i.a: dll Sect'ttário da S«ntaria d. Procra· 
mu e Projetoa Eatra~, em SW.ecr.~ da Subsecretaria de Procnm.u e Pro
jetas Estratflieoa, todos da Seawtclria de AlsuntoJ Estraté(icoa da PresNbeia da 
fU.pliblica. 

Art, 22. Ficam extinto• o• earroa: 
I - de Seaetárlo das .s.c:r.tarlu dll Arou Mettopolit.anu; dll DeiiD.'IOhimtn-

to Rqional: de I}afeq Cíoril; de DeHtlYOIYimatlto do Cantro-Oute; • dt Daaanvol· 
viCHI'tltO da Rqilo Slll, tod01 do Mlniltér:IO da Intli!ITII.~lo Rect02l&l; 

ll -de S=t&rio du Secretariu de Ectorpec:ente•: e de 'ni.nsito, no Mim. 
tério da Juatl.ça; 

lll- de Stcntárlo da Secn~taria do1 Direitos da Cidada!1ia a Jwtiça, DO Mi
nistério da Justiça; 

IV- de Seere~rio da Secretaria d• Deaanvolv\lull.to Urbano, do Mlniatftlo 
da. rcte~nçt.o Rli!~r~oaal; 

V - de Secntúio do Socntaria da Uripçlo, do Ministhiil da ~ Re
tiotial; 

VI - <I• Secnltbio da Seerotaria dll Rela...,.. - Eltada., Diatrito Federal • 
Munle:ipioa, do Mi~tério d.a latatno;io ReCJonal; 

VII- d• .s.c:r.ttrlo da Socretuia de Habitaçio; • de Saneomeo.to, do Minl1· 
tfiW d, B.m-EIItaz' So<;ial; 

VIII - dt Secretário da Secretaria da Pr-omo-;io Ht:us:~.ao.a. do Mi"iatério do 
Bee·EJtar Social: 

lX - de Pruilknte du Fnndaç61111 dt que trata o i.nciao I do utico 1.9, dena 
Medida Pr-ovisória; 

X- de SltCI"llttrio Exeeutiro, Chefe de Gabinete. Consultor Jurídico aos Mi· 
nistlirioa dll que tratun 111 inc:isoJ II e III do artieo 19, desta Medida PL'OVisória; 

:XI- de ~o do Adminitcraçio Geral, :a011 Minilltério. Civia de que tra
ta o artii'O 13, d"ta Medida PZ'oviJ6ria; 

XIT- de Secnttrio de Policia Federal, no Mio.iatêrio da Justiça; 
xrn- de SeeNtário da Sec!oetaria de Projeto. El~, do Min:i~Urio da Ad

miniatraçio Fednal e Reforma do E~tado; 
XIV- de Subebaffl da Subchafia pua DiYlllpçio e Relat;6e8 Públicas d.a Ca

sa Civil da Pr•ndincia da Rcoptiblica. 
Arl. %3. F'2eam,. ta.mWm, e:rtintoJ 011 e&r&'OS de MiDistro de Estado Chefe da 

Secnitaria-Get11 da Presidillcia da RepUhlio:s: de Ministro de Estado Chefe da Se
cretaria da A.latmtoa Eatr.ttlcieoll da Pn~id6ru:ia da República: de :Ministro de Ea· 
tado Chefe da Casa Militu d.a Prnidlticia da Rftptibliea; de Mmi.tro de E5tado Che
fe da S•cretaria da Administnçlo Fl'dorll.l da Preaid~ncia da República:. de Miuili-

~Z~ded~~~~~=;:!i~:'~~d:.~~~-~=~•= 
bianto e da Amazónia Lep,l. 

Art. 24. Ficam criadoa oa carroa de aal;\1r'Ua etpecial de Cbefe da Cua Mi
litar da Pre.tdincia da RepUbllea. de Stc1'1ttário-Gen.l da PT-eaid!nda da Repühli· 
ca, de ~~~ dll Comu.uieaçio Social da Prelid.incia da RepUblica o de Sec:retli.. 
rio dll .ÀPUDtoa Eatratlic:icOII d.a Pruid6ticia da República. 
~ dnic:o.. Ot titulanr:J doa car&M da qoe trata e.te utiro totto Pf'll1'" 

roptrru, prat~tiu,1'&Zltqana a diraitoa equi....untn aoe do Mixtiatm da Eatado. 
..Art. 25. Ficam criac!oJ os e&r&N de Mini1tro da Eatado da PliUI.jamento e 

Orçanwrito,. dll ~de Eltado da AdministraçAo Federal Cl Reforma do Eltada, 
de Miniltr'D de Estado da PteridiD.cia • Auínlneia Social a d• Minlrtnl da ~ 
do do Meio AmbiaDt., do. a.euno. Hídrico. • da Amazllnia Lepl. 

Azt. 28. Fica criada o carp d• Miniltro da Eatado E::rtraol:'dinário da. ,EIJlOI'" 
tu que tarA u atroiDtoa at:ribuiça..: · 

t-~~o deacrYolYUnanto d0111Np0rtaa no Pat.; 
II- ll!.IIDtor iDtft'clmbio o:om o~ pUhlic:os • priqdoe. na.<:ionaui: inter

naei.ollaia e utnnpiroa:; 
m-arti~ com oa damail: Ml(1lHDtol da adminiatrao;t.o pUblica. tendo 

e.!ll Yina a~ de aç6oa i.!:ltacradu ~ árft doa .. portn. 
Pari&nfo úaico. A S«Ntaria da Daportoa. do Minist&!r!o da Educ:açlo e do 

Daçorta, "• 'fincu!ará tecnicUI8Dt. ao Mi.zUJtnJ do Estado E%tnordinârio doa El
portea • pra:art o apoio ~e admio.iltrati1'0 ceen1árloa ao Jeu denmpenho. 

Art. 27. Fica criado o euro de nat'al"'XO. eopecial dCI Scentárlo Euc:utivo da 
Clman. da P<llf:ticu Rqionais do Co:aa1ho .U Gcrrtn~,. a q1111 ae t'(lfeno o ! 3t do u
tii'O n duta Maditl& Prorisória. 

f 1t O titular do cutu d1 que trata alta artip Hri. tamb.sm o titular da .se.. 
c:retaria Elpaâal dll PoLitieu Re&!CI!Ws do Miniltério do Place]ame:nto e Orçamet~to. 

f 2' O PruidtntCI da RepUblica encamiubari ao Conçeuo Nae:~ocal projo. 
to de !ai eompltmantar, d• acordo com o utico 43, § 1~. ineuo II, da Couutuiç.io. 
para incluir o Sta"atãriO E.speçial da Politicu Re;ionail do Mlcistlirio do PlaceJ&· 
menta • Orçamaato. DO,t Conselho• DelibenttiVOJ da Superictendi:aci.a do DesenvoJ. 
vimel:lto do Nardute- St.."DENE. SuperintHldéneilo do Desenvolvimento da Ama· 
~rUa- SUDAM a no Cotu~clho da Ad.mi.cimaçlo da Superint;etld~tleia da Zona Fran
ca de Mua111 - St1FRAMA. 

Art. 28. Fieam criados o• c:arr011: 
I- d• Natcra:z:a Espacial: 
a) de Suhchef• Ell:eeutivo da Cua Civil e de Suhdiefe E:w:eeutivo da Casa Mi· 

litar, da Prtridbeia da República; 
h) de Subtet:retário Eueutivo: de Sub:lecnt.ino de Imprensa e Divulpçio; de 

SubJecntárlo dt Comu:aieaç.io Illllltitucional: de Subl!~tário de PrilgratDU de Edu
eaçlo à Diati:acia. todos da Secretaria de Comucicaçlo Social da Presidéncta da Re
püblú:a; 

c) d• Cb•ft da Coordenadoria de Apoio 1 de Cerimon:ial, na Secretaria-Geral 
da Prealdto.cia da República. 

II- dt Sacrttãrlo da Stt::nltaria da Reforma do E.tado. Código DAS 101.6, no 
Min.iatlrio da Admini1tn.ç.io Federal• Reforma do Estado; 

m- de SeeraWio da Saa-etaria da ~puh.amento Econõmic:o. Código DAS 
101.8, co Milliatl!rio da Faucda; 

tv-de SacretUio da .s.c:r.tana do• Dimtoa: da CidadanU.. Códice DAS 101.6. 
111 da S«ntUio ela s.cr.taria da Justiça. CõdJ&'o DAS 101.6, tiO Micistério da JIUtiça:. 

V- dt Stcntário da Steretaria de Recurus Hídrie<~a. Códi&a DAS 101,6, no 
Minist6rio do Meia Ambiente, dOI Recurso• Hidncos e da Am&zóci.a Lepl; 

VI- da Dinotor do Daputam~t~to de EntGrpec:ent:a:, CódlltQ DAS 101.:1. ao :Mi
uistéio da Juati~ 

VII -da Chefe de Gabicata, C6dico DAS 101.!5, belo. eolDO 3 (trid de Aue.
sor, C6diro DAS 102.,, para dar supon.a ao Min.i$tl'O do ~tado Ext.raotdi'tlúio d011 
~pwtd; 

VIII- 6 {M:iJ) ~. CódiiO DAS 101.:1: 6 fnisl carro•. Ct!digo DAS lOH: e 
1 (um) CUJO. C6dico DAS 101.3, na Vict·PreWJilKia da República: 

IX- da ChaC. de Gabineto, ca Secretaria de Coelucieao;t.o Social. da Presido!n· 
c:ia da It.pllblica. 

Art. 2S. Fiet.m ai.adoo. am cada Mim.terio Civil de que tn.ta o artieo 13 des
ta Medida Pnnilõria. m:.:oto 110 Miniltério du Rol11.1;6ta Exttriotu. oa e&I"IQI do Sul;... 
•eent4no dll Planti&m•t~to a Orçamecto, Códiro DAS 101.:1; de Subsecreti.no de Aa-_ 
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s=to• Mmin,istraQYOS, C_6diKO D.AS 101.:5; de Chef~ da Aan .. cria P:ule,=entar, Có
digo DAS 101.4; de Clle!e de Gabmete da. Sec:reuna Exe.:utiva, Cddlgo DAS 101.4: 
2 (dois) da Assesacr do Mlcistto. CódiiO DAS 10~.4: e 2 (dais) de AMusor do s~ 
Uriq Executivo, Cêdigo DAS 102.4. 

Parli.ça.fo úlliOJ. Fieam ntiutos, 11.0:1 Mini•têrio.: Civis, 01 cargo~~_ equivalen· 
tes aos de Chefe da A:lsesaoria Pulameatar, criado pot" ute artiso. -

Art. 30. O a=-vo patril:amlial dos ci~ :reáridos no a:tíi~i 1!1 desta Medi· 
da Provi.Jóri.a seri. transfer:ui!il par.& os Mit~istéria• e 6Tg1os que tivere:n absorvido 
11.111 correapoad~ctes atribui~s. íacDltado ao Poder Executivo, a~ in~tl!irio. alie
aar o excedente ou doá-lo aos E.ltados, ao Distrito Federal, aos Munidplcu ou, 

:,e::;,.:::~~:~~ !:'=v~~:~~~=~~~~~,:n~~!oi1~~ saúde ou 
Parágrafo úcim. O quadrto de pessoal do. ór;'tn1: da QUCI trata o ~a.WJ,t" d"· 

te artigo seri tnm:lferido para os llinistério. a Ót'JIOI qua tiverem abtiarv:idc u a;~r
respondentes compet.!nc:ias, fie&IWlo o Poder Exeeutivo autoriz:ado, a seu critério a 
~eder a ~tados e Munieiptaa, com ônWI pano Gove"'o Federal, ~:-por perlodo nio 
superior 11. l2 mese~, Oll se!'Vidores ~a. • oonti.D.uidade dm~ serrioro- .a ales d
~entrali:adoa. 

Art. :n. Fica. o Pcxler Executivo autoriuda a manter, até 31 de de:cmbro de 
1995. os servidores da Ad.tni.nisnaçio Federal i!ldireta. nlo oc:upantn do C&l'fO em 
eomi.sslo ou funçlo de direçio. eludia ou uaeuoramento que, em 19 de novembro 
de 1992. se eneontraVII!Q à dia:poaiçlo da ôrP,a. da Ad=iniatraçio dirata. 

Art. 32. Fica o Poder EDC'Utivo autorizado a rem&Aejar, tranaferir ou uti
Li=ar :u dotaçõea or;am.ent:á:id da& c;rpo. extintos. tra.nafonnlldos ou deamembra· 
dos por esta Medida Prcrillótia. obaervadoa 01 mu0101 &Ubprajetos, subati.vtdaciH 
e rrupos de despesa previlltos-. Lei OrçamanUria Anual pua o exerefcio de 1995. 

Art. 33. Fica o Podtr 'Executivo .autoriudo a criar a A&:incia Bruiltrira de 
lntoU(incZa, autarquia fec:len.l vi!zculada ia P:rt~~idtncia da Rt:lpü.blica, com a fina. 
!idade de pllmejar t uecutar atiricladn do :natuNza pom~&Danta relatiYU ao levan
tamento, coleta t anlilise de Uúcmnaç6ea estrat6Jieu, planeju t: executar ati:rida
du de contra·i.n!On~~&çio. e exec1rt&r .atividadn da D&t'Urtl:u. aiPlol& neeeuári.al l 
seruracç• Cht Estadl! e da sociedade. 

I 1t A. A;tnci• Bruileirade Intalirtncia teri .um presidenta • at' quatro di
n:~toru, dti l!.vro rwm•açJ.o ào Presidenta da RepUblica. 

i 2! Enquanto nlo Cor eoll$tltWcla a Artnc::ia B~toira dt lntoli(tnc:ia. u 
atividades o;J:.an:idu 1141& Sub1oa.taria de Intalir!Dcia à. Sccretaria de Alsuntoa 
Estraterico. da Pnridil:ld& da Replbli.ea seria fllpc'ridoudu pelo Seentá:rl~ 
nl da PTe•i.d6nc:ia da Rapúbliea. 

Art. 34. Fie. e Poder Eueati.-o auterizado a eriar a Funclaçlo Nacional d. 
Pesquisa que iri ab1arv.r 01 Wtitutol de qu. tratam aa a.llaeaa "1", "h" e Ni"' do 
inclliD I[~ do artip 16 d11ta Mocüda Pravitórla. 

,Art. 35. Para 01 fina do diapono na.ta Medida Provisória. fica o Pod,r &... 
~utivo autoriu.da, DD prazo da 180 diu, a criar, por tnn.áonnaçJ.o, ou a tr&uflrir, 
no lmbito da Aà=lnil;tr&ÇiD Púbüca Federal, ~:~mianw alWr&çlo de d•no!llin&çlo 
e especiflca.çl.o, u:n aumento do dapua. carp de naturo.za 111pec:ial ou carpa • 
f1.1nçõet de confiança do Grupo-Direçio e Aut~ Supftiorn <DAS) • FWI
ção Gra.tifieada (FGl. 

A.1·t. -36. Sio transforidaa, - órpo. qu ncoberam .. atribuiç6o' pe:rtinen
tn e a seus titulares. u compet!llciu e ineumbiuc::iu estabt:!ecidu om lelt prait 
ou npecifieaa .ao. órzio• tt&DSformadm~, trall..d'eric!OI ou •:rt:iJI.tos por uta Modida 
Provisóna, ou a ltiU' titularea. · 

Paricnfo Unioa. Ezcato--~ lllD W •-' qUIII M Cllii1P"&!!L a1 . 
condiçõeS do&idas oo ycaput", u requiaiç6el de Mnidorlle pua M órPM ~ 
n.ad.oa aerio irnc.IU'l""!!_• ~ser proa~ auadidu. 

Art. 38. Ali entidade~ in~ da~ Pttbtica FtdiNI indino 
ta st:rlo vil1c:Uiadu •• órllM da Pnllidbcia da Raptihlica e.- Mmis~rioa. ... 
i\JCido .u aorm.u coutantu do plrilf'&lo muco do utip 4te t :Pdo artil'o $!da 
Decroto-Leí n. 200'11, dt 25 d• :1'..-.nU'IJ de 1951, • a~tritu llllJI"fYia:lo e:urdda 
por titular d• ór;lo de U1inincia imediata .a Prwidnlcll ela ~pllbtica 011 po:r Mi
rustro de Estada. mutidu u ~ • dl.al111j15111: de cat:ldad. ~ -111:11 
fue fica! de naliz.açto, com b ... -. autoriDçltl c::oacedida pila Lei"" 11.021, ü 12 
dfl abril do 1990. 

Pará~fo únieo. A supervi.!lo da que trata o "eaput" dest• artiro poda ta 
!:u:er dinttaDlenta.,ou atr&Yél de ótViol da e1trutun. do Miniltário. 

Art. 39. O Pode~ E;zecutí"o disporá, DO pruo má%ia:~o de 180 diiU. sobre a 
orp.:uu.çao. a !;'eO!'Ianizaç4o a o fu..cClOII.I.mauto <los Micmérios t Órgloa de quE tra· 
ta eata Medida Provilória. m.edianto apro'lt.Çio ou ~:ran.t'onnaçio d .. atruturU rw
rimentail. 

Art. 40. O Pod8r E.r.ecutivo deonri. ~er 1. estrutura, fw:&çkl 11 atribulçõu 
da Co=panhi• ele Doanvol<li.montl3 do Vale elo Sio Francilco e do DepiU't&.!IIento Na· 
cional do Obra.t con_U'& u SIIC&I, de forma a reparar u fgaçõu e ativi.dades di,er· 
su da utiliEII.ç.iO da :reeunoe hídrio:o~~. egm o objetivo de transferi-lu para a ~ 
taria E1pecial@ PoUtitu RecioDaia, do Ministãrlo do Placej.mento e Orçamanto. 

Art. 41. Fka transferida a rnponnbilidade pelo papmonto dos in.ativoae 
d.aa penaões pqu: 

[ - paio Mimab6rio da ID.tqr&çlo RoPoual para o Miniatério do PI&Deja.men
to e Orr;.meQto; 

II -~lo Miltistfrio do Bem-Eatar Social e pela Fundaçlo Lecilt> Bruileira 
da Aslistàac:i& para o Miniatério da Pra'lidlacia • f.ui•t!ncia ~: • 

lU- pela F=daçlo CelltrO Braaileiro pua a In!lncia t: Adoiosclncia para o 
M.iDil~rio da. Justiça. 

Art. 42. 01 earp vap. OQ que Yflllham a vapr, doi MinUt:irlOIIe Entida
des extintu, Mrio nmaujacl011 pua o Minilt(irio da~ FadtnJ: e Re
for-ma do Eltadlt a l'llfi.tribuldo1 da acordo egm o interessa da Ad=inia:traçt.o. 

Art. 43. Fic.m cotrVlllidada- o1 ato. pratieacla. com bale n&J Mec:lidu Pro
risórial DI. 7~~!01, da 6 de deu:mbl'a de 19SM,79?tUla8Q011:11, ele 30 de dua=bro 
de 199.fo. 

Art. 44. Esta Madida Pruvil6ria entla e= 'li&w na data de 1U& publieaçlo. 
Art. 45. Rtvopm·se u diapo1io;6e1 •= amt:ririo ... pecialmlltllto u da IAi 

n. 8.49()'~1,@ 19dtnoYOmbn do 1.992.. 

Fernando Henriqu. Cal'llo.o- Pnlaid1nte da Rap<.blica. 
Clóvis Carvtlho. 

~ 1Hl. pq-, 531: ITJ lftO, pq. 1.301; 1ttl,.pl(. 230; IIJ Utl. pq. MI;, (9) ~51. p6p, ftU 
• 1.511; 1915, P-11· 105; UOlltN, pq. t.601: 11111"', p4f. I.Da; 1121 1!11'4,!>41. 1..7114:11311,%, 
P-'1· 53%. ' 

MDIDA~JII'"t,UO .DE ll DE n::• 

......... ~-· .. _ 
...... 

Art.t• ~~.,.,.,....... .. ~,.......... . ,.C..CM.plll; 
~,..--..~ .... ,.s.::a..il.-"-~·c-...... 

11· J...-•l'rllllllllito·~- .... ·------~-~ ' 

->oc-61•0..... 
'o) ou n"Crl*U...• 
c)o.UO~.,,._~ 
4)0~-~"'-1111. 

l:t"' ,... ....................... _a...-•~
~-....-= 
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. M.~~).'s;.:.-;..~..-.~~-~- ........... ...... .... • .........,_-~ .. a.prilllia-........., .. - ......... "-....,..: ..... F-.-::n~~-:---.-=-::-~--: ....... ~__....---...,._,.. ....... ....._... _..__.... 
--.-~~·,a;..·~~ ... ---. ,._ ·. .. =-------· ........ ·~-tw-,.,......-:;~-;;;o~··--_...._ ...... c-................... ~ ........ .. 
,...~- . ;~~-: .... ....__ ..... _......._ 

.Nc.; .... lt. c... ........ ,.,...,. ............ ~ .......... ... ~~~~ ........... ...,....._ ........... _ ......... _____ . 
-~==---..::-===-=--~·-=--..:.'&;· .. ·= 
~~---......... ...-.......-.. .... --...... ~. 
--~-~~ ...... - _::.:.: . _· __ , .. .· .. ····- .·· M.,. Aec...-.•a..-~-· ............... . 
................ ~ .... F• ......__._. ..... -...: 

1-~-a--~. ........................... ,... ....... ..... 
, ' ' -:. :,

5 ':=:-.:.•M .=.;,;:::.· .. ~~.:c.:~ __..,,.._ .......... -......... ...,.... .. ..... 
n::~.-~~ .. a-.._ .................... ...... --. . ...., ...... _~---- ............... ,........._, .. 

~ ............... ,....... ................ ,. ...... a...a.r.•c:.-
Oolll& ................ ~ ,. - .-:· •• -· ·- -

, ..... ._...... ..... _......a... ......... --.u. ... 
_....,. c-ilk ..___.. ~ ,._ Swucli' E4CiiZ1 a ~ G1ie1 ;:-.::.:::...:..-r ........ ,., ... ; ... :=.c:...~.~a.tbplílllb.,......... 

f ~ o c:.:;;:.."'~......._. ....... ---- .. """'-... .......... _.,_ ~"";~"';~~~- . . . . . 
. ,,.. ....... a.-...... ......, .. ~ .. a.--. ............ 
.... ~~~~.!'~-.-..a..r.: -
- ~~ 0,.... ........ ,..... •• ,..... .. ..., .......... 
~ ........ ~ .... -----.... ca..r.•.---·--··...-.. 

f~ Ol'oU'~__..._.~,,...__ .. a...., c.a.ilk•.-•...._•_ a mr.,.raot r. · . 

!b ... r=::: ~~·~·::-~:.-· --:=::. ..._. __ ....... 011....-,--....W...__ ...... _._ 
t. . ~.~ .-:.. ..... : ==-....:.=: =-~,. 
.,.......,. CIUonàiiO. ~ .... -....,_..._.~ .-n . 
.. 10" s.--v '-199J. . 

~~r ~At:;o:-~=-~~=~:==-~ ====-=,... ---0 . .,:..~ --------· 
..._...-.,. O Alio C--*' .. Fon::-~ ....._.. .... _...,... 

pllo ......... ~.------.-Ciriiii·C..MIIitlr. 

Art.11. O~da.....-.•o~ .. .w..~-•_...,...• .......... ,_ .. ~-·~·0...._ .................... 
a.on.•s•jii!Miodii990.•1.1Ll.d1Udl*ii•I9PLN.i;;;;·;;;;;;;;.-

~'illica. oeo-~~a•D~~~~~,......••C.....•._........,_ 
l'iw::zll' E ... W o 5«náriD df -"-~ da .............. da 
..,_..,oMililaal•~•c-Civi•,......_•...... . 

M. 12. lb ... ;,; ~ c..:..iMda ............. l ........ 

:.o:..:-..::,:=lft"W_. • ~=:. ·. ..:.::-..: .. p L .. 

.............. o.-...~._. ..... -.-.. ............. 
~-~~SIIioMril. .... .-. •• r. . . . 

..,.'M,a.r..o. -· .. -
M-13. ........ ~ 

l-da~ ........... ~ 

D-da~ ·~"'"-"" 
re:==~ V-11111~ -· ._.,... 
VI·IIIIIO*n:. 

~-~~·-~ 
IX·daF...._ 

~---r:--~ 
Ali. IC. Oa~..-~.._-~--.. ........... 
1-.....,..-~,.,... ....... -....:, 
,,,.._ ........ ,.. ....... ..... 

~~~· ...... ~ ..... : .. .. ·~·...W.. . .ollllliliiDda 
C) ..... ~ 
C) ..,.,..,.. • ---- .......... ,_. INI,. • t:lrplllliacla • =---- ............. ·~·-·~·-----··..,... 
lt) .......... J:::.,...,. .......... s--NLIDoc. 

·---·=~-SIPIIC; ~--~~..._.,....., .. Orlb ..... 

D-~·~ 
a} ,..._....,.cili..-.! eiwilla.-..: . 

......_·. ~.__., .. .._,a........,ao....,_d&FOI'QI~ 

cl ........ ...-..t . 
d) ...... Camliao ........... ·,..... . ..;:,.,..~----.-.-- ......... ~àvil·----
1)_ ............. ~~ .............. _........__ .......... __ . ...,__._.~-- . 
1)........_ _ _...._.._ ............ ,..... ....... -___ ....._.,.__.. ___ ~·--=-
at)~--·~·---·--i)~~·~·.,._---=-··IWYIQOaál: 

ipOÍO_....,.~~ ........ _ciMt; 

m-~·~·.,-::::..,.,. . . ,,~...-........-~'* .. ·r ......_.,.,..._... • ..,_ • ....,.Jr..-; 
b)proda;IOa'--~ 

~-~ • ~ ~ iadlaM ..... 
d)~ ...... 
•)~-.-... . ......-. 

. 1)'-liDCtOdGI-~-~~.ck~-

~--- . 
c:.~~~==:.r:~::-~~~~ -·,,,.....===:--·......-: 
llS:Z=:..-:-...·~ ... : . ~ .. . 

-
II)IIIIIÕIIIIIIia-a--*t...t; 

rv.,......_c:;.a.;..T~. 

a)poliliGI_.... .. ,..... ....... ~ 
b) ,....,_, ~........,.-- .............. d& ~. 

a)polirial ....... ..-..; ~,.;.....;:;.·, 
ll)~ ....................... ollo 

vu.--........na.-~ ... --
al..,...._....~:--~ .. ~--.. - ·~ 
lll..-...,......-: - .... _ . . -· 

--.....:~-~::c::..:=:==:-:--~=~· 
~:7:. ~~~~-· . · ... ~·~ ~ .•; 
1)_._. • ...,.-. ..... .-·.·~.~ 

-
vm.~ .. ~··.··.. -:-

.,~;.;;.......,;: - ·-~ ... 
\l)...,_..,dGI-.a-...,....._, • ..__ .. ,_...,.... 
C)..vdol.,.....lfa ..._doE..-; 
4)~ ...... ....._. .. ~ ....... .w-..... _. 
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.,~,...er-dl.rm..irt~•r-.-'-'--= 
~,::::.tt:r===~a..:==~·. 
h)prociuÇIOdol-:-~ . . 

1X-Milàn!rie da F....-: 

I) ......... cridil'a. ~ !ln.airu, ~ ~ pOJIU!w, ...... 
~~~pr;...----::-..•r•_ ...... ~- . ..,:, ..... _,,, .. , , 

!:~::.:==-· .... ~~--- .. -·~· :·.'''"' 
~ d)~-~--::;;. ..... 

e)~~ 
f)~----·.....,._-,....._.,.,.;,w.IIII:ÍOIIIil, ....... . ~ ' ' 

~::-~-=-= • ··=iuc.·+ .· 

-
x-~do.IIIdoiltM.•~·•~-"'~ 

··~,...~ ~ o••,'U....aD., ,,.,~..,:.&:L " 

:~piQ~~dcsw: 31' .... :-:=~drJ~dnuftça;. 
.;:Jn.mlolia.___. ....... ~. 
4)~_,.- ..... - .. 
e)~ • 
f) ~ .. ,..... ........ ...._...... ........ clol ~,.... 

·~~::;;.w.:;,:;..-::,~ . - •, 
ii) polióQ....n...•c.tl. ...... iioocll;. 

XI-~---

~:=~·lft!IIIWO·---i, lllllidlc:i.ljanclica.;.flciille~ ....... .-.. _......_lllim 
~-IIL; 

XII· Minildrio ok Pobri11N: 

a) poWtic:a ..... daulriaa lllillar -tt: 
bl~.~.rm- • .-•but--
c:) pi..,....:ntD~CCIO!Pft!O l;b;t forçai "'-r-.Gcfac!D .... 
dlCifirrnctO•~-t:ll!llllc!s .. ~dG-·~ 
11) politica--.---. . 
f) aricnDcloeOOIIII'IMd&mwia-•lilll'lllil....,._~ m aar-

da~da......,..,.CIUda~---. 

r,~......:o:a==:;~...:a=a.i • .-. • .....-;a ... 

........,~~-c 
xm. Miadl*iodco ,....,~._a--.adriulll••......,._lApl.: 
a}~~ .......... _. .. ao!itJ...._ ___ ___ 

·--hidl'icos:. b)~e...;Jodl;poiltb_._da ....... e..._ __ l*lriool:. 

~~~-::::::-iwio:~~=-~---
•Jpollóc&....-.... ~~ 

XIV, ~de,..,..e&qil: 

~~-=:~:::L.: 
C) ~IIIIIGI!qil; 
d)~~ • ...-............. ..-; 

XV-t.G.illilrio.SO.....;--,e~ 

~ ~ Mõnillilrio .. Súk 

e)polilica"...._."g;:..:..: 
b)~e~da SC..únioao.s.w.; 
c:)--~·~·~J)ftiiiii;ID·~·-illdMclual• 

-~a·.==~~--,, . ..__c::rmc.c.,....__. 
-----~~~·- fnl. ~ 11 aaralli ...... dlo ~I 0. 1'(11:05 

S)-.isiJipciadot ... ~-drapl.---•....-.: 

bJ~---·~~---... 
~·MiailllirDdoT~ ·- -=-~ . .,.... 
a)polirio;:a nacicade.....,aa.mdocS.a-...; · 
b)~--~ 
~=:.,.~:;,;_;;·-. ...... ___ _ 
e)~dont.llo; · · 
f)~·--.. nblllo:-
l)poliàc;ade......_ 

xx-~-r~ 

a)palltlcii---·~Nmlooiirie.~·~ 
b)!Mriaba-.,pormae'WIU~ · 
c)~-~-~~. 

I t~ Ela - de c:allmid:IM pública w ok .......,_ 6t 11111P-=ia1 ~ a 
~~::::,.~•:;=e ~"*~.aa a~ a Millilnriol cm. • 

t r " __...x ...-iulda., ......., • tadiamil. .» CcaR~o • 0o tarilaD. • 

=-=-~~-::~-=~~~ .... ~-~..---. 
....,m 

o.~c---~a.w 

Art.\,, Haww*.•~bilicaáaadaMilliltincleiri: 

I· Scz-. Eunri'YL c:u.o IICI Miniairio da Rdl(:6la ~ 
n-~OoMira~rv;. 
m • Coadlorla~ aQiilOncl ~III.F~ 

§ t• No M'nUI:erio da F.-.., u ~ <k CoftadloriiJIIridiça ICdo am:ic1u pila 
~claFI:ZIIOida~-~em~C~Sdout.IJcllll.liC~~7l.daiOcle 

§ r Clbcri ao 5<a'~Drio-Encurivo. 1ilubr do 6rglo a .- • Rllcre o ioc:i.o 1 ._ 
amso. aJàn da ~ c da OOOI'III:I*Io dp SecnDna ~ ela -- do ~ 
~ u furoQI)csque lhe for-em antudu pdo Minlaro de &ado. 

fl" lMcp8a.ecuanclaSc::-· Eqe~lli'••claal~ 

....... .. ..__ 
Art. 16. ~·-bila: 
1-,llloMIMII*iO -~..-fll•ltálnnl.lllo!!llldo. .. .-s---= 
n. <1o ~ • ~ • .,~ .... do c:-.~~o Mlo:iGMI.., 

Poliào:IIAfrimk, da~ &p.cill cS. ~da CIIIIIÍIIIIO .,__,do~ doi.~ 
c...in.adaoa-GN-'da~-•s.:z--. 

V • do ~ di. C1*n.: ..W. ~te CCRIIID ...... ele Poillb. 011anL di. 
C<IIIÍIIIO~·---·CulaaeU~DIC.... .. .-r-s-..ile 

vt-·~·~·doo.pom..W.IIIoeo-IID~·~ ............... a.-. ........ ~-~~c- ... 
~Nio:iiMIII-Edura;lede~--s--ilc 

·VU ·dD ~da,_..,., III'- do C11M111D......,. ~do ec..11e 
~ da PollricaF.-ianL do ec..IIID ele ,__elo S...F...-N8ciaMI. do ee..1111rt 
~. s.r- Priwdca.. a...~-~ Filaill, <lo ea-ltD c--.. do 
so- • e:.nM--.. a r, r e r c~ da~ 0o Com~~~ Baailliro • 
~da~cii:F..-lUaoall.da&oollda~F ...... •• 
,_.~~--s.--iii:. .. . . 

· vm.·.b~~~i:ó.";;..;;~:c ....... r---•..,e:-IIDNIDI:Iell 
de ,........_ ~ a QaaliiWI; IDimill a 4o C....t.o Nacio111 dia z- a. 
~·&pxaçllt. .. ÓIICI)s--;.;. . 

lX. do,(~;..,~~-··~ .... do c-ht da O"-- Oiniliol. ,._ 
a- do ea-iho NecDIM de P'<lllla. cn.inal • ..__.,.., do Clnlibo Naca~~~.-TrtJ!Mo. 
c1o COftllihO Fan~ c1c &c~ oo c~ Naciallll 11111 o;.o.. • MuH.. do co.~~oo 
:Nacioonll dm ~di.~ a lllo ~ do CO!IIIIho Nac:olll da 5aeJnn;a P1ób1a.. óG 
eon.4ho Fe6cn1 c;.:.or do Func1o di Dá.- b Dinitw 0iA1to1. do oc,.- ... l'dicll. Fodlnl.. 

=~.:=~.!,~.~~~~Gnlã~·.~ o.c-ill'liblica 

doCo-lhoNx..;:_M'J'oàJ.!!~~E~~··· ~-eLo~..._ 
1'1-w ciof; ll.u1nol NIIIW'Iill ~do Comitt cLo FWido ~ okl Mao~ a1G quattQs- ·.·~·- -~- ..... •. . 
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X[ • do r.fmishrio~,... I~ -~s--ill;, 

· xn. da t.rmistirio c~tt ~o• ·~ llim da camddo c1e Fu•w:i:L•-• 
Em:rnw. do COI!ift de AvaMI:IO de" Cridiro ao Elcnirior. do COiiiellit F.derll de 1"1~ e 
~ CIOC.,...ho O. C~ aCOIDC!Ie a.~ s.-.ill d&J.- ... ~ 

~·~~--=~--.,!:':.~-~~ 
X!lJ. do M'~ da~ I ADidftci& Social. -"'" ckt COftlllho Nmo.ick 

~~~.f.~~.c~~~.:&-~~~=~.: .. """:.0.:: 
;;";t1~.W.:·~~c;::.:~ NlóDUI<M ~ SoclliJ• da lnlpcoria<ienl • 

<~~.:.c,z-~";~~~oc.n-i~Ías--ildlt~ 
:..s:.:.':'~:=.n.~~~-::-~na: 
.&pi :aiL ~·ftiiiiiRioliel---.oC.,.,.....de~ED.-••~• 

XV • do ,.....,.. 01 s.:adot. .... lllo eon..lho NIC:ionll de Sllide 1 da e-nol de 
M~. CEME. Clbo....-do o du!IDI'O.., ~n:. 15 cLt.lAi a- um. da 12. dllbril de tm. .. --XVT-do Mmi:ario do Tr1ibllhc, 11ft do c-.Yoa Ne:ionllda Tnboõíla, 111o eo-111o 

~'!:~:'=c.r-"dof."::~tJ~•s.moo.•ooc-illo 
· .cvrr - do M"~.,. T...,.t.. ..a • ~ f.Mna • T~ 

F_.....CQFEJt._.D"'I~-~ • 

I to Slao_...•-bUica.cto. ............ Mllara 

·"ir· o ea;....,-.rDaa:a~·. c.-•..t.."e;;;,.-XIV 11-. IIÓfO,ID 
~~-~-~~~':';~· 
poloo.&O.~do Mrillro llf;EiradD du ~ "-

DA 'l"'lANSl'ORMAcA.á[j'i;~JlbtCIA. t:li:TIMC}.o. 
1: CIUACAO DE RGAOS 1: CARGOS 

AR.17.Sio~ 

l•a ADcsloria de COII'I.lrlicdo lnsliaxioallda PraidiiiEilâ~ -~ 
de~Soeialdl~da~ 

n -•Secmari&•~ ~·cO!IIdmdodl ~- bpibla. 
.,..r.roni:ll*ôolla~o&~: 

m. a s-:r=wia da ~F.:IcQ!âJ'mióioocia d& ~ _. M~ * 
~F~al\docm&Oo~ 

IV • o Minaririo do Meio Ari1ic:1n • cll ~ t.pl. - .....,.,., do Jo'ilio 
~ dosltllancrs ~e:da,o\DmÍIML.cpi; 

V-oM'iràlbirlod&~SDcllll..ct~da,_...,..e~SOcial:: 

VI- o M"miltlirio da Agricakun. do~~ clel.ror-. ........ - MftDriD 
ela A:picuiNnl ~do "' . ·-· • 

VD-n&~cll.~d&l<lpútllica· 

&)oo.biaon ...,.,anGII!iMleft--a• ..,..._,.~ 
b)&..._._tm"--~ 

An.ll. F"-~-_,...._ 

1-~oMíolilbinodo~a~ 

~-!'t:....t-· .. ~~-~-"-~· 
lt)du~IMIC o1. -...--.4eo.r-Ovil.IMIC ol·-· 

c-o...•MD- ol wo ... Rq~~DW.IOCI-.éo~• ......... ~t..-.t; 
ç) lia s.:a--. .. c d •• llltlam ... .-... ....... 

~-~Rl!pcla&. 
d)du: ~-HabiaçiGalks-.do,.......,..,~SOCilt 

n • ,_ oMlnilnrDiktMiio ~ drH ~ IM\oxaaU~Ltlpi, da 
s-..ia6flmp;6o. do~tlllllap;lao~ 

EaMol,~,;,:;:: c-~ :,w.;.t;.;:·. ~ ,_... .. ~-
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O SR PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
Projeto de Decreto Legislativo n2 40, de 1996, cujo 
parecer foi lido anterionnente, ficará sobre a Mesa, 
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, 11, 'd' do Regimento Interno, 
com binado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Os 
Senadores Esperidião Amin, Pedro Simon, Gilberto 
Miranda, Odacir Soares, José Alves, Edison Lobão e 
Ademir Andrade enviaram discurso à Mesa para se
rem publicados, na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, entre os dias primei
ro e cinco de maio, a cidade de Rorianópolis foi pal
co de um evento extremamente bem sucedido, que 
seguramente vai se transformar numa das principais 
datas do já movimentado calendário turístico da ca
pttal catarinense. Estou me referindo ao Festival do 
Mar, que teve como mérito principal o fato de desen
cadear a apresentação de tudo o que vem sendo fei
to nos vários ramos da arte em Santa Catarina. 

O número dos visitantes que passaram pelo 
Ilha Shopping, no trevo dos Ingleses local onde se 
desenvolveram as atividades comprova também o 
sucesso de público do evento. Passaram por ali cer
ca de cinqüenta mil pessoas, sendo que cinco por 
cento delas oriundas de outros Estados, principal
mente turistas de São Paulo e Rio Grande do Sul," 
que se encontravam em '!isita a nosso Estado. 

O evento artístico mais destacado foi, sem dúvi
da, a encenação de "Calharina Uma Ópera de Ilha", 
que se repetiu, diariamente, ao longo de todo o festi
val, sempre às vinte e uma horas. Traia-<>e de um es
petáculo musical, com dezenas de figurantes, que tra
ça a evolução histórica da Ilha de Santa Catarina atra
vés da vida de seus personagens mais expressivos. O 
conhecido pianista ArtUr Moreira Uma teve uma partici
pação especial ne~.flrama musical, de caracterfsti
cas contemporãneas; intercalado por partes recttatívas 
e coreografias. Todas as apresentações foram encer
radas sob um o aplauso entusiasmado das platéias. . 

Mas foram incontáveis e de excelente nfvel as 
demais atrações artlsticas. Grupos de danças trpicas 
da ilha, conjuntos musicais e escolas de balé se re
vezaram ao longo do Festival para entreter os visi
tantes. Havia estandes com exposição de quadros 
de pintores locais e com venda de artesanato floria
nopolitano, em especial de rendas. Muitos foram 
também os acontecimentos esportivos, entre os 

quais se sobressaíram as exibições de balonismo, 
as disputas de triatlon e de esportes aquáticos. 

Outro fato marcante foi a presença de numerosa 
delegação de autoridades portuguesas. Como se sabe, 
a Ilha de Santa Catarina foi colonizada, a partir de 17 46, 
por casais trazidos das ilhas dos Açores. Treze anos de
pois, a população do então povoado de Nossa Senhora 
do Desterro chegava a cinco mil pessoas. Ainda hoje 
são muito fortes nas artes, na arquttetura, na culinária e 
na ünguagem da Ilha os traços da herança lus~ana. 

Também deve ser mencionado aqui o fato de a re
cetta líquida do Festival do Mar um valor bsstante ex
pressivo ter sidio repassada à benemérita Associação 
dos Pais e Amigos dos Exoepcionals de Rorin6Polis, que 
desenvolve um importante trabalho social e educativo. 

O primeiro Festival do Mar, realizado neste 
ano, serviu acima de tudo para mostrar que Santa 
Catarina tem condições de gerar atrativos até mes
mo nos meses da chamada baixa temporada turí stí
ca. Mas representou bem mais que isso. Foi como 
um alento para os nossos criadores catarinenses 
sejam eles pintores, músicos, artistas ou dançarinos 
que contam agora com mais uma data para ap.re
sentar o que produzem. O Festival do Mar, em 
suma, pode funcionar como um fator que ajuda no 
florescimento da arte em nossa capital. 

Quero aproveitar essa o'portunidade para cha
mar a atenção do Ministério da Cultura para esse 
importante eventO". Sabemos, é claro, das dificulda
des materiais vívidas por aquele Ministério, mas cer
tamente alguma ajuda seus técnicos têm a dar aos 
que organizam o· Festival do Mar. O Ministério da 
Cuttura, que tem ,"c(,mo obrigação fazer o mapea
mento do que se produz nas artes brasileiras, deve 
estar presente a promoções como essa, seja para 
repassar conhecimentos, seja para colher informa
ções a serem levadas a outros Estados. 

Finalmente, não posso deixar passar essa opor
tunidade para IT19' referir à sempre tão postergada 
questão do turismo do Brasü. Recentemente, o Presi
dente Feniando Henrique Cardoso anunciou uma Polí
tica Nacional para o Turismo. Já era tempo. Mas a ver
dade é que, infelizmente, estamos mutto atrasados 
nesse campc da economia O potencial turístico brasi
leiro, todo mundo sabe, é imenso. O do nosso Estado 
de Santa Catarina, particulannente, é fantástico. Te
mos ali representadas todas as diversas etnias que 
formam o povo brasileiro, bem como todos os climas e 
relevos do Brasil. Só para exerf1lrlficar, lembro que a 
cidade de Rorian6Poüs tem qual'ê'nta e duas praias! 

No entanto, o Brasil ocupa hoje o desonroso 
quadragésimo oitavo lugar na lista dos países que 
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mais recebem turistas ou que mais receita obtêm em 
função disso. Segundo levantamento da Organiza· 
ção Mundial de Turismo, no ano passado, o Brasil 
recebeu apenas um vírgula sete milhão de turistas, 
que aqui gastaram cerca de um vírgula quatro bilhão 
de dólares. São números irrisórios quando confronta
dos com o nosso potenciaL A Ftança, por exemplo, re
cebeu sessenta milhões de visitantes e teve receita de 
vinte e sete bilhões de dólares. Já os Estados Unidos, 
embcra tenham recebido menos pessoas, !aturaram 
mais: lotam quarenta e quatro milhões de turistas que 
gastaram cinqüenta e oito bilhões de dólares. O Brasil 
fiCOu murro atrás da Argentina e do Uruguai. Isso sem 
faiar no México, o pais latino-americano· que mais re
cebeu turistas: 22 milhões. 

O turismo é, sem dúvida nenhuma, um ramo 
de atividade que pode alavancar o crescimento econõ
mico btaSileiro. Temos que nos voltar para esse assun
to. Precisamos discuti-!o seriamente. E apoiar deciã!da
mente todas as iniciativas setoriais bem suceãldas, 
corno é o caso do Festival do Mar de Rorianópolis. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) • Sr. Presi· 

dente, Sr<s e Srs. Senadores, o dia 22 de maio de 
1996 poderia ser considerado, a partir de então, 
como o dia internacional do reconhecimento da luta 
pela liberdade de expressão através dos jornais; 
principalmente naqueles países onde a democracia 
plena ainda é uma aspiração. 

É que, naquele dia, tomou posse como Presi
dente da Associação Ml!ndial de Editores e Direto
res de Jornais. FIEJ, em Washington, o Sr. JAYME 
SIROTSKY, atual presidente do Conselho de Admi· 
nistração da Rede Brasil Sul, conhecida, nacional
mente, pela sigla RBS. E, uma entidade com lama· 
nha importância no cenário internacional, não depo
sitaria confiança tão irrestrita em uma pessoa que 
não fosse portadora dos requisitos necessários para 
traduzir os interesSes de culturas, línguas e histórias 
tão diferentes e, .ª-o mesmo tempo, com propósitos 
tão ccrresponderites.' 

Tal cargo significa, na prática, como que o de 
embaixador da imprensa mundial aos olhos de mi· 
lhões de leitores, -cujas diferenças idiomáticas não 
inviabilizam a expressão comum dos ideais mais 
profundos de democracia. 

Trata-se do primeiro latino-americano a ocupar 
·:ar ,JO tão relevante em meio século de existência de 
.... na instituição que congrega 52 associações nacio
nais, em 50 países, além de 350 executivos de jor
nais filiados, individualmente, em 73 nações diferen-

tes. São nada menos que 15.000 publicações, que 
se distribuem nos cinco continentes. 

Parabéns ao Sirotsky pela boa notícia. Quisera 
eu que ela se transformasse em um ponto de infte· 
xão, para que os jornais de todo o mundo pudessem 
veicular, a partir de agota, muito mais matérias so
bre paz e harmonia entre os povos. 

Sei que este meu desejo beira os limttes da 
utopia. Mas, ele pode deixar de ser, um dia, um so
nho quando todos os seres humanos do planeta ti
verem acesso à informação. Porque, daí, irá flores
cer a conscientização e, como conseqüência, niais 
numerosas serão as filei tas na luta pela democracia, 
pelos direitos mais fundamentais de todos os cida· 
dãos e ~la paz mundial. 

Parabéns, também, à Assembléia Geral e ao 
•Board of Directors• da FIEJ pela escolha do Senhor 
Jayme Sirotsky para ocupar o seu cargo mais impor
tante. Aliás, este fato já significa uma vitória da co
municação. Caso contrário, um editor brasileiro, lá 
do mais extremo Sul, não seria tão reconhecido pelo 
seu ttabalho e pela sua luta, por profissionais que se 
espartamam por todos os continentes. 

Estou certo de que, a partir desse momento, os 
jornais de todo o ·mundo estarão dando um novo passo 
em direção da mais pura verdade. E, neste caminhar, 
cada um de seus jornalistas e todos os lettores deve
rão sentir, no rosto, novos ventos de liberdade. 

Muito obrigado. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o governo iraquiano 
e a Organização das Nações Unidas ONU acabam de 
assinar acordo que suspende o embargc comercial im
posto àquele país pela invasão do Kuwait, no dia 2 de 
agosto de 1990. Trata-se, a rtgcr, de um memomndo de 
entendimento espécie de acordo provisórto, cujos ter
mos deverão ser ratifiCados brevemente. 

O acordo permitirá ao Iraque comercializar sua 
produção de petróleo, em bases previamente delimi
tadas, com o objetivo de comprar alimentos e remé
dios para a população, além de equipamentos para 
reparar suas insfaiações petrolíferas. 

Resultado de prolongadas conversações, o 
pacto, amparado na Resolução n• 986, do Conselho 
de Segurança da ONU, e assinado no dia 21 do mês 
passado, de um lado, respeita a soberania do Ira
que; de outro, define as condições da suspensão do 
embargo, limitando em seis meses o prazo para co
mercialização do petróleo, e fixando em 700 mil bar· 
ris diários a cota de exportaÇão • 

Mais do que isso, o ajuste prevê a destinação 
de percentuais dos recursos obtidos ao fundo de re-
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parações da Guerra do Golfo e à distribuição de re
médios e alimentos para a população, sob a supervi
são direta de funcionários da ONU, aos quais se 
concederá imunidade diplomática. 

T ai 'entendimento, sobre interessar a toda a hu
manidade, como augúrio de um futuro mais amistoso, 
para as nações do Oriente Médio, enseja ao Brasil 
uma oportunidade ímpar de reabrir nossa embaixada 
em Bagdá e reatar com o Iraque os laços comerciais, 
bruscamente interrompidos desde a Guerra do GoHo. 
Cabe lembrar que Brasa e Iraque mantinham relações 
de comércio razoavelmente sólidas, e que as potencia
lidades de um e de outro tomavam esse intercâmbio 
ainda mais promissor, como se poál!l pérceber pelo 
crescimento constante dos negócios bilaterais. 

Os negócios brasileiros com o governo iraquiano, 
que se caracterizavam pela irregularidade, tomaram 
forte impulso com a visita do vice-presidente daquele 
pafs, Taha Muredin Ma'aruf, que esteve no Brasil em 
1979. A partir de en1ão, foi possfvel definir uma pauta 
diversificada de produtos a serem exportados para o 
Iraque, de fonna a compensar um déficit brasileiro que 
se situava na casa de 1 bilhão de dólares anuais. 

Na década passada, o volume do intercâmbio 
(importação + exportação bràsileiras), preços FOB 
em dólar, evoluiu da seguinte maneira: 

- 1980: 4 bilhões e 69 milhões 
- 1981: 2 bilhões e 200 milhões 
- 1982: 2 bilhões e 850 milhões 
- 1983: 2 bilhões e 486 milhões 
- 1984: 2 bilhões e 368 milhões 
- 1985: 2 bilhões e 435 milhões 
- 1986: 1 bilhão e 332 milhões 
- 1987: 1 bilhão e 7 40 milhões 
- 1988: 1 bilhão e 457 milhões 
- 1989: 1 bilhão, 817 milhões e 900 mil dólares. 

Como consequência direta desse expressivo ~ 
lume de comércio bilateral, fundou-se o Banco Brasilei
ro-Iraquiano. Basta olhár esses números para perce' 
ber que a economia brasileira perdeu bilhões e bilhões 
de dólares com ainterrupção das relações diplomáti
cas e comerciais cõrn o Iraque a partir de 1990. 

A parceria, assim, foi assumindo contornos 
mais definidos: o Iraque só tinha a nos oferecer pe
tróleo, mas concedia-nos a vantagem de considerar 
o Brasil um cliente preferencial. Em outros tennos, 
cobrava à Petrobrás uma sobretaxa inferior àquela 
adotada por outros países exportadores do petróleo. 

Já o Brasil via alargarem-se os horizontes da 
exportação. Além de alimentos, corno frango conge
lado, açúcar e farelo de soja, e matérias-primas, 
como madeira e minério de ferro, o Iraque tinha inte-

resse em produtos manufaturados, automóveis, apare
lhos de ar condicionado, tratares, av.iões civis e outros. 
Além disso, o Iraque manifestava especial interesse na 
área de prestação de serviços, o que abriu amplo es
paço para empreiteiras brasileiras, com ênfase para 
aquelas da área de construção pesada. 

Vale lembrar, Sr. Presidente, que até o final 
dos anos 70, o Iraque dividia com a Arábia Saudita a 
condição de maior fornecedor de petróleo ao Brasil, 
chegando a participar com 42 o/o de nossas importa
ções de óleo cru. As compras brasileiras de petróleo 
iraquiano registraram um temporário declínio em ra
zão da Guerra Irã-Iraque, mas voltaram a crescer ao 
fim daquele conflito, até atingir o percentual de 60% 
do total das importações brasileiras do produto. 

Corno disse há pouco, diversas empresas brasi
leiras participaram de projetas de desenvolvimento ira
quianos. A Braspetro teve atuação destacada na área 
de exploração e produção de petróleo, e a construtora 
Mendes .Júnior implementou uma série de projetas no 
setor de infra-estrutura e engenharia civil. 

Essa parceria funcionava bem e revelava-se a 
cada ano mais promissora, até o advento da Guerra 
do GoHo, que resultou em sanção económica impos
ta pela Organização das Nações Unidas. Os efeitos 
do embargo comercial são sobejamente conhecidos. 
O Iraque já tivera sua economia enfraquecida, anos 
antes, na guerra com o Irã. Com seus negócios res
tritos à vizinha Jordânia, o pafs viu-se carente de 
todo tipo de mercadorias e seiViços, e impedido até 
mesmo de produzir e comercializar praticamente o 
(inico item de exportação o petróleo. 

O jornalista João Batista Natar., enviado especial 
da FOlha de S. Paulo a Bagdá, descreveu, em fins do 

· ano passado, as agruras da população e as dificulcJa. 
eles econômicas do governo Saddam Hussein: 

"Desde 1990, os salários subiram 200 ve
zes, e a comida, até 8 mil vezes. Não se sabe, 
em rnéãa, qual foi a inflação. O equivalente ira
quiano do. IBGE não pubrJCa fndices há 15 

· anos, 'para não dar intonnações aos inimigos'. 
Em 79, quando Saddam se tomou pre

sidente, o país tinha reservas de 45 bilhões 
de dólares. O quadro já estava invertido em 
88 - dfvida externa de 7 4 milhões de dólares 
no final da guerra com o Irã. 

Veio a Guerra do Golfo e veio o embargJ 
comercial. Por causa dele, a única fonte exter
na de renda está nos 90 mil barris de petróleo 
(1 milhão e 310 miii!C5iares) exportados diaria
mente para a Jordânia. O Iraque pode expor
tar 44 vezes mais que isso". 
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Essa, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é urra 
breve descrição da situação em que se encontra a econo
mia iraquiana, que desde a decretação do embargo pas
sou a conviver com a inflação, com o desefrllrego, com a 
falência de en-presas, conforme atesta o presidente da Fe
deração das Indústrias do Iraque, Adnan ai Kudsi. 

Segundo Kudsi, 85% das 20 mil empresas ira
quianas estão paralisadas, pois dependem de maté
ria-prima inexistente no país. Percebem-se facilmen· 
te as dificuldades enfrentadas pelos iraquianos em 
função do embargo, já que o país importava, na dé
cada anterior à sanção económica, mais de um bi
lhão de dólares por ano somente em maquinaria e 
matérias-primas. "Nos anos 80 diz Kudsi , quando 
os operários estavam no exército em guerra contra o 
Irã, chegamos a ter três e meio milhões de trabalha
dores estrangeiros. Estávamos em 1990 com um mi
lhão (600 mil só do Egito). Com o embargo, todos 
deixaram o Iraque, e, mesmo assim, o desemprego 
e o subemprego atingem rnilllões de assalariados". 

A qualidade de vídi! dos iraquianos caiu assusta
doramente, e as reportage.ns· mais recentes mostram 
um povo carente até de alimentos e remédios. O racio
namento e o contrabando P?ssaram a fazer parte do 
cotidiano da população, e medicamentos essenciais 
têm Sido adquiridos no r(lereado negro. Isso, porqtie, 
embora o boicote não inciua esse tipo de mercadorias, 
simplesmente não há dinheiro para importá-las. : · 

A situação dos iraquianos foi descrita também; 
recentemente, pelo Jornal do Brasil: "Apesar de 
produtor de grãos, o Iraque não terri como sustentar 
sua população de 20 milhões e 600 mil habitantes 
(70% urbana). Apesar de á ONU autortzãr a compra 
de remédios e alimentos no exterior: falta dinheiro 
para as importações. An.ti:Js do embargo, Bagdá im-
portava 15 bilhões de dól~ues por ano". · 

E ainda: "Não é de· se admirar que os índices 
de desnutrição tenham aumentado .. A mortalidade 
infantil duplicou. Nos hospitais, falta tudo: de antibió
ticos a insulina. A única. porta ainda aberta é a estra
da que liga Bagdá à.fr<mteira com a.Jordãnia, mas é 
por ela que passam os CMT~inhões do· contrabando". . 

Pode~se perceber claramente, Sr"s e Srs. Se
nadores, que a suspensão do boicote; agora acorda
da entre as partes, responde a uma reivindicação do 
Iraque, mas também impõe-se pelo espírito humani
tário dos países que congregam a ONU, condoídos 
pela miséria e pelo sofrimento daquele povo. 

À medida que foram evoluindo as negociações 
com o objetivo de suspender o embargo, numerosos 
países demonstraram interesse em negociar com o 
governo de Saddam Hussein. 

Notem as senhoras e os senhores que nada 
menos de 49 países de todos os continentes, com 
os mais díspares regimes políticos e económicos, 
mantêm embaixadas abertas em Bagdá, uma exten
sa lista que incluiu, dentre outros, o Vaticano, a Re
pública Popular da China, a Federação Russa, a ln
dia, a Malásia, Cuba, Grécia, Noruega, Polónia, 
Hungria, Romênia, as Repúblicas Tcheca e Eslova
ca, Tailândia, Vietnam, Espanha, Portugal e até 
mesma a minúscula Albânia. Estados que participa
ram da coligação contra o Iraque, tais como a Tur
quia, o Paquistão, Qatar e Omã já reabriram suas 
embaixadas. E aqueles países ocidentais que fecha
ram suas embaixadas em consequência do rompi
mento das relações diplomáticas ainda assim man
têm seções no Iraque para cuidar de seus interesses 
(casos dos Estados Unidos, da França e do Egito). 
Enquanto isso, o Brasil continua sem qualquer rep
resentação em Bagdá. A embaixada brasileira em 
Amã, na Jordânia, é que responde pelos negócios 
com o Iraque, os quais, em termos económicos, fi
nanceiros e comerciais, na verdade, zeraram. 

É certo que havia um embargo económico Jrn
posto ao Iraque pelas Nações Unidas, e que o Bra
sil, como membro da ONU, teve que se comprometer 
com o cumprimento das resoluções da organização 
mundial, suspendendo suas transações econômicas 
com o Iraque. Mas essas resoluções não continham 
cláusula alguma que impusesse embargo político ao 
Iraque ou o fechamento de embaixada em Bagdá 

A reabertura da embaixada será a chave para 
a manutenção e q .çl~envolvimento das boas relaçõ
es que uniram, por muitos anos, os dois países e, 
preparará o terreno para a .retomada do relaciona
men\0 comercial após o fim. do bloqueio. 

. A questão do eongelamento dos saldos iraquia
nos tampouco recebeu um tratamento adequado por 
parte do Brasil, a despeito das recomendações do 
Comitê de Sanções da ONU, em sua decisão de 16 
de junho de 1991 , no sentido de autorizar a libera
ção. desses saldos por considerações humanitárias, 
conforme o Parágrafo.20 da Resolução 670 do Con
selho de Segurança das Nações Unidas. 

Efetivarnente, ficou constatado que vários par
ses iiberaram esses saldos· oú ·parte deles, entre os 
quais os pafses líderes da coallzação, como a Grã
Bretanha, que liberou cerca de 250 milhões de libras 
esterlinas, para a compra de remédios e alimentos. 

Agora, à medida que lo~ evoluindo as nego
ciações com o objetivo de suspender o embargo, nu
merosos países já demonstraram interesse em fortale
cer seus vínculos com o Iraque. Conforme alerta re-
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cente, lançado por nosso embaixador na Jordânia, 
Fernando Silva Alves, delegações da Fmnça, ln~ater
ra, Itália, Rússia e Argentina já sondaram Bagdá com 
vistas à retomada ou intensificação dos fluxos bilaterais. 

As mais elevadas considerações de interesse 
nacional do Brasil impõem-nos trtlhar o mesmo cami
nho. É preciso que o governo brasileiro aja com rapidez 
no sentido de reabrtr nossa embaixada, prelúdio indis
pensável à retomada e ao fortalecimento de nossos la
ços com aquela nação. Não podemos continuar a des
perdiçar excelentes oportunidades de comércio bilate
ral, assim oomo afigurar-se-à um imperdoável descui
do nosso se porfiarmos em negfigenciar os ganhos de 
prestfgio internacional para a imagem brasileira, decor
rentes de uma oontrtbuição, nas oonãiÇões alUais, para 
minorar o sofrimento de um povo aja rtqueza e o futuro 
foram assolados pelos horrores da guerra. 

Muito obrigado! 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o Jornal O Globo publi
cou no dia 15 do corrente, um artigo do jornalista Frank
lin Martins, inspirado em diagnóstioo que o Presidente 
da República terta emitido sobre o Estado brasileiro. 

Como tal artigo mereceu a diwlgação da Ra
diobrás, órgão vinculado a Presidência da RepúbK
ca, sinto-me autorizado a concluir não só pela auten
ticidade do diagnóslioo, corno, também, pelo interes
se do Chefe de Estado em tomá-lo público. 

Daf por que, Sr. Presidente, oonsldero inevitá
veis os oomentártos que agora farei e os reparos 
que, certamente, andam a fazer aqueles que, de al
guma fonna,se sentem envolvidos em responsabili
dades ooncementes à administração pública e aos 
negócios do Estado brasileiro. 

Antes, porém, de pronunciar-me a respeito, jul
go impositivo, Senhor Presidente, dar conhecimento 
ao Plenárto das passagens mais polêmicas da maté
ria em questão. 

Diz o autor de "FH e o Estado": 

·o diagnóstico do Presidente da Repú
blica sobre o Estado Bras~leiro é que ele 
está em frangalhos. Nele sobrevivem ilhas 
de competência e profissionalismo, corno o 
ltamaraty, as Forças Armadas e a Receita Fe
deral, mas fora as exceções, a capacidade 
operacional da administração federal é baixfs
sima. Amplos setores do serviço públioo ali
mentam aberta desoonfiança em relação ao 
Governo. Jogam contra ele e não a favor. 

A situação é tão grave, segundo o pre
sidente, que, se não existissem os DAS -

cargos de Direção e Assessoramento Supe
rior que podem ser preenchidos com pes
soas de fora do quadro do funcionalismo -
seria impossfvel tocar a máquina. Os venci
mentos dos DAS mais altos vartarn entre R$ 
4.000,00 e R$ 6.000,00, o que pennite atrair 
quadros da iniciativa privada, indispensáveis 
para dar algum oxigênio a uma administra
ção pública que já entregou os pontos. 

Mas o que fez até agora o Governo de 
Fernando Henrique para superar essa situa
ção? Pouco, muito pouco. No fundamental, 
concentrou seus esforços na aprovação da 
mudança dos dispositivos constitucionais 
que regulam a administração pública, na 
crença de que a revogação da estabilidade 
do servidor e outras novidades seriam o úni
co ponto de partida possfvel para qualquer 
transfonnação séria nessa área•. 

Confonne já afinnei, Sr. Presidente, vártos repa
ros podem e devem ser feitos ao diagnóstico alnbufdo 
ao Presidente Fernando Henrique. E é bom que tais 
comenlários crftioos partam de polllicos que, oorno eu, 
integram o grupo de apoio ao seu governo. Primeiro, 
porque exercer a critica, quando esta é cablvel e cons
trutiva, oonstitul manifestação de apoio das mais satr 
dávels, embora, também, das mais espinhosas e mais 
sujeitas ao risco da incompreensão. 

Em segundo lugar porque, fundadas na boa 
ventada, assim como no rato propósito de favorecer 
os acertos e reduzir os erros do Presidente, tais criti
cas têm chances maiores de serem bem absorvidas, 
de sorte a surtir os efeitos pretendidos por quem tem 
a bem-intencionada ousadia de as formular. 

Isso posto, quero fazer sentir ao Presidente que 
o seu diagnóstico, entlora parcialmente correto é, sob 
vãrios aspectos injusto e, sobretudo mal enfocado. 

É parcialmente correto quando menciona o es
facelamento do Estado brasileiro ou quando denun
cia a reduzida capacidade operacional da administra
ção pública. Mas é deploravelmente injusto e mal enio
cada, quando, mais uma vez, intenta inculpar os servi
dores públicos, responsabiriZlll"ld<Hls de forma quase 
que exclusiva, pelo desmantelo da máquina estatal. 

Em verdade, a crise que vem abalando a so
ciedade brasileira, é tão aguda e tão generalizada 
que seus reflexos se fazem sentir em todos os seto
res, não se sabendo de nenhuma instituição plena
mente estável e de todo imune aos sintomas da ine
ficiência e do conseqüente e§iacelamento. 

Constitui, portanto, discriminação descabida e 
odiosa, indigitar a classe dos servidores públicos como 
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vilã da crise que não lemos sabido resolver, ou como 
alvo preferencial das frustrações governamentais. 

O diagnóstico presidencial é igualmente veraz 
quando classffica ·como baixfssima a capacidade 
operacional da adminislração pública, mas revela-se 
omisso e estrábico em sua incapacidade de perce
ber que a degradação progressiva da máquina esta
tal, que durante décadas soube dar sustentação ao 
progresso e ao desenvolvimento do Pais, chegou ao 
ponto em que se enoontra, graças, em grande parte, 
às •reformas• frustradas e frustrantes que lhe tem 
sido impostas por sucessivos governos. 

Junte-se a estas, o tratamento desestimulàn
te que lhe tem sido infligido pelos últimos gover
nos, em conseqüência do qual vem-se acelerando 
a debandada dos quadros mais qualificados, res
ponsáveis pelos mel!iores padrões de eficiência 
que, noutros tempos, já caracterizaram o setor pú
blico brasileiro. 

E não há quem ignore que as aposentadorias 
prematuras, responsáveis pelo empobrecimento dos 
quadros de servidores da União e dos Estados, vem 
sendo estimuladas por ineptos administradores que, 
ultimamente, parecem concentrar toda sua ciência ad
ministrativa na assunção do, papel de feitores, destros 
no manejo da chibata e peritos no· recurso retterado às 
ameaças e às cnlicas impiedosas ao servidor Publico. 

Minha sugestão, ou melhor, a exortação que 
faço ao Presidente Fernando Henrique é, pois, a de 
que ele promova, o quanto antes, a mudança no dis
curso negativista e hostil que agentes seus vem en
dereçando aos servidora<; públicos. . ~ .. 

Até porque, o ilustre sociólogo e emérito pro
fessor presidente já terá colhido em suas copiosas 
leituras, e comprovado em sua rica experiência, que 
as diatribes, as ameaças e todo o arsenal de estimu
les negativos, a que recorrem com abusada freqüên
cia os lfderes autocráticos não conquistam o ânimo 
dos liderados, não promovem eficiências, não refor
mam comportamentos nem desencadeiam adesões 
cooperativas. Pelo ~mtrário, a retórica da prepotên
cia só logra suscitar a resistência passiva e a des
confiança que, por sua vez, levam o servidor a jogar 
contra os seus lfderes eventuais, e não a seu favor, 
conforme lastima o nosso arguto Presidente. 

O segundo reparo que tenho a fazer ao comen
tado diagnóstico presidencial é o que diz respetto à 
tempestividade de seu diagnóstico. É preciso que o 
Senhor Presidente se aperceba de que a hora apro
priada para os diagnósticos, o momento tempestivo 
para o discurso descritivo das problemáticas é o das 
campanhas que precedem a chegada ao poder. 

Depois disso, sobretudo, depois de transcorri
dos quase dois anos no exercfcio do governo, o que 
a Nação inteira espera e reclama, de seu acatado 
governante é a referência objetiva às terapias já apli
cadas e às soluções já obtidas. 

E é aqui que cabe a pergunta suscttada por 
Franklin Martins: 

- "Mas o que fez até agora o governo Fernan
do Henrique para superar esta situação?" 

Para que os fatos não confirmem o "pouco, mutto 
pouco•, já antecipado pelo articulista de •o Globo", 
urge que o Presidente reveja as estratégias até aqui 
aplicadas na obtenção do apoio parlamentar. 

Mais especificamente, entendo que seria de 
todo salutar que sua Excelência se aplicasse a defi
nir com maior clareza o modelo e concepção de Es
tado, susceptrvel de vigorar em nosso contexto só
cio-político, sem risco da ocorrência de indesejável 
rejeição cultural. 

Recomendável, também, seria o esforço e a ha
bifidade desdobrados por Sua Excelência na obtenção 
de um campo de convergências mais nftido entre os 
modelos de Estado acalentados pelas principaiS· cor
rentes politiCas que o apóiam - o PSDB e o PFL " 

- Um apego menos rfgido aos modismos que 
oferecem sustentação teórica às propostas em cur
so, nestes tempos de mundo globalizado, também 
favoreceriam, acentuadamente, a conquista e a ma
nutenção de uma maioria parlamentar, notoriamente 
habttuada a flexibilizar-se diante de propostas polé
micas, ·a ceder ante a força persuasiva dos consensos 
negociados, e a permanecer irredutível ante à pressão 
dos que dão crédito excessivo à eficácia do "rolo com
pressor" e tentam, fundados nesse pressuposto, fazê
lo avançar nos espaços acarpetados pela' prudência e 
sabedoria polrtica do COngresso Nacional. 

É o que penso, Senhor Preside~té. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFI..-SE} -- Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, realiza-se em Aracaju du
rante esta semana o VI Encontro Nacional do Pro
grama de EmpregO e. Renda - PRODER, promovido 
pelo Sebrae, Objetivando ·a. troca de experiências en
tre suas unidades estaduais e também difunár as ex
periências consideradas bem sucedidas voltadas para 
o desenvolvimento de co~n.~nidades, buscando parce
rias em inic:iatrvas de criação e oportunidades de em
prego e geração de renda, estimulando, assim, a ocu
pação de vazios econOmicos em todos os setores 
produtivos nos pequenos e médios municlpios. 

O sistema Sebrae alua ~m uma área de maior 
importância para a economia e o desenvolvimento 
do Pais, razão porque merece todo o apoio das au-
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toridades para bem exercer as suas funções em as
sistir e estimular as P.,quenas e médias empresas 
em nosso Pais. 

O universo das pequenas e médias empresas 
tem um significado de extraordinária importância na 
economia e na produção nacionais. 

São quatro milhões de estabelecimentos indus
triais, comerciais e de serviços que contribuem com 
48% de toda a produção nacional, assume 42o/o dos 
salários pagos no Pafs; absorve mais de 60% da mão 
de obra empregada e responde com 30% do PIB .. 

Em termos absolutos, mais de 90% de todas 
as empresas que atuam no território n;u:ional são 
micro e empresas de pequeno porte, têtn extraordiná
ria participação em nossa economia e, apesar do oti
mismo despertado com o novo Estatuto da Microem
presa, que foi totalmente vetado, continuam passando 
por grandes êdiculdades para sobreviverem ao peso 
de um fardo mutto pesado em termos de carga tributá
ria, burocracia fiSCal e trabalhista; e ainda, o que é 
mais ciffcil, superar o aperto financeiro provocado pelo 
elevado custo do dinheiro, cujas taxas de juros pmlica
das no Pais são as mais elevadas do rrundo. 

O nlvel de desemprego no Pais é absurdamen
te alto; a cada ano novos contingentes da população 
entram no mercado de trabalho como candidatos a 
alguma ocupação; as universida<!es e escolas técni
cas, anualmente, formam novos profissionais, qué 
buscam, com grandes difiCUldades, ingressar em 
suas respectivas profissões e são frustrados pela re
tração. de oferta de emprego na economia, dai a im
portância de se estimular o surgimento de micro e 
pequenas empresas, litJertando'as. desta camisa de 
força trançada pela burocracia, fiscal e trabalhista, o 
fardo tributário e a taxa de juros, que empurram a 
maior parte delas para a falência e para a intoimali
dade, quando poderiam melhor contribuir com mais 
impostos, renda, produção e geração de empregos. 

Apesar da alientura de se fundar um pequeno 
negócio e fazê-lo sobreviver produtivo, e das dificul
dades que vai erjfremar, um grande número de em
presas se inscrevem anualmente no registro do co
mércio, em todo o Pais, e a maioria delas fecham 
logo no primeiro ou segundo ano de funcionamento, 
o que tem facilitadp a expansão das franquias, ra
mos mais experiente em sobreviver no mercado. 

Há um setor da economia que em algumas re
giões, como o Nordeste, tem um extraordinário po
tencial de crescimento, permitindo a geração de ren
da e de milhares de empregos, que é o turismo, um 
dos ramos de atividade econOmica que mais cresce 
no mundo, movimentando bilhões de dólares, e que, 

com a implantação do Prodetur Será dinamizado em 
nossa região, onde Sergipe, nas ações já desenvol
vidas, com razOáveis investimentos realizados em 
infra-estrutura turlstica, tem sido beneficiado com 
importante colaboração do Sebrae, que poderá ex
pandir ainda mais suas atividades visando a promo
ção do microempresariado nesta área de futuro eco
nõmico tão promissor para os Estados nordestinos. 

Faço estas breves considerações, Sr. Presi
dente, Sr's. e Srs. Senadores, para aplaudir o trAba
lho que vem sendo desenvolvido pelo Sebrae e nlvel 
nacional, promovendo o fortalecimento dos micro
empresários e das pequenas empresas, estimulando 
a iniciativa individual, a criatividade e o surgimento 
dos pequenos negócios, o que muito vem contribuin
do para 'o fortalecimento da economia nacional, e 
também para ressaltar a importância deste VI En
contro Nacional do Programa de Emprego e Renda -
PRODER, que está sendo realizado em Sergipe, 
cuja abertura contou com a presença do Governador 
Albano Franco e os trabalhos iniciados sob a coor
denação do Dr. Augusto Prado Leite, Diretor•Supe-
rintendente do SEBRAE no Estado. , 

Era o tJJ8 tmaa ãzer; Sr. Presiderre. WlooboigOOo. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o se

guinte clscursO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 
Sr's e Srs. Senadores, está tramitando neste Casa, des
de o ano passado, o PLS 295'95, de minha autoria, que 
institui o Programa Nacional de Seguro Rurál. 

Presentemente, a proposição encontra-se na 
Comissão de Assuntos Eci:>nOmicos, a ser relatada 
pelo eminente Senador Bello Parga, meu amigo e 
companheiro na representação do Maranhão. 

O seguro rural, uma rotina em alguns outros 
palses, é assunto bastante· complexo. Exige uma or
ganização muito bem coo[denada para atingir seus 
fins. Tal a sua complexidade que, no Brasil, as segu
radoras privadas, embora autorizadas a promovê-lo, 
ainda não se interessaram em realizá-lo. 

Uma das principais difiCUldades reside na ne
cessidade quase imediata de fiscalizar-se a ocorrên
cia de danos em várias e amplas áreas atingidas. 

Um exemplo: se o granizo atinge a cultura do 
café em determinada região do Pais, toma-se ne
cessário que uma legião de servidores desloque-se 
imediatamente para os locais vitimados, a fim de se 
fiscalizar e avaliar os prejufzos decorrentes. 

Nos Estados de São Paulo e do Rio Grande do 
Sul, onde se obteve êxtto W' alguns tipos de seguro 
rural, as seguradoras estatáis fizeram convênios com 
outros órgãos, públicos ou privados, para viabilizar 
esse processo securitário. 
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Não obstante, o seguro rural é uma neoosskfade 
inaãável, o único instrumento capaz ele amparar o agri
cultor nos revezes com que se defronta nas lavouras 
que conseguiu semear ao custo ele enormes sacriffcios. 

Na-elaboração do nosso projeto, pude contar, 
no Senado, com a qualificada assessoria da Consul· 
tora Dr" Heloísa Helena Tartarotti, especialista no 
assunto, que manteve vários contatos com outros 
técnicos também especializados na matéria. A nos
se pedido, o Senado enviou-a a São Paulo, onde há 
grande interesse pelo projeto 295/95, e ali organiza
ram-se debates em tomo do seguro rural. 

Apesar das seguradoras públicas e privadas po
derem operar com o seguro rural, apenas a Cosesp -
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, o 
vem fazendo, desde 1971, de forma continua A Reso
lução CNSP n" 5, de 14-7-70, do Conselho Nacional 
de Seguros Privados, autorizou a reafiZação do Segu
ro Rural em São PatJo, onde, mediante negociações 
com o Banespa e a Caixa Estadual, a Companhia au
mentou sua participação nas apór!CeS facultativas, am
pliando as coberturas dos seguros herdados da Secre
taria de Agricultura de São Paulo, como o seguro obri
ga16rio do algodão, que persiste até hoje. 

Informações da própria COSESP confirmam a 
idéia de que o seguro rural é deficitário, necessitan
do de fontes compensatórias e dos recursos do Fun
do de Estabilidade para sua sobrevivência no longo 
prazo. As dificuldades experimentadas pelo seguro 
rural no ãmbito do BEMGE, em Minas Gerais, e da 
Seguradora União, no Rio Grande do Sul, apenas 
confinnam a dificuldade <;!e operacional~r esta mo
dalidade de seguro nas condições atuais.' · 

Mesmo reconhecendo as limitações impostas 
pela sistemática de operacionalização em vigor e as 
dificuldades inerentes à implantação de um Sistema 
Nacional de Seguro Rural, baseado em empresas 
públicas e privadas, sem o apoio financeiro do go
verno, é justifrcada a p~pação do Legislativo em 
proporcionar ao setor agrfcola brasileiro a garantia do 
trabalho e do investimento, através da i~ de 
ilonnas capazes ele viabiliiar o seguro rural no Pais. 

No Brasil, justiça seja feita, sempre existiu a 
consciência da necessidade do seguro rural e preo
cupou-se em praticá-lo, mas os caminhos trilhados 
não foram os mais felizes. 

O Seguro Agrfcola teve inicio com o seguro ob
rigatório estabelecido para o algodão, contra o grani
zo, pela Secretaria de Agricultura do Estado de São 
Paulo em 1938, seguido pelo Seguro facultativo para 
a viticultura, também contra o granizo, criado pela 
mesma Secretaria em 1950. 

Apenas em 1954, por intemtédio da Lei n• 
2.164, de 11 de janeiro do mesmo ano, foram esta
belecidas as nonnas para a implántação do Seguro 
Agrário, destinado à preservação de colheitas e re
banhos. Na mesma Lei foi criado o Fundo de Estabi· 
!idade do Seguro Rural, a ser administrado pelo IRB, 
Instituto de Resseguros do Brasil, que também teria 
a atribuição de operar como ressegurador e retrooe
dente. Ao IRB, caberia, como cabe ainda hoje, apro
var as condições das apólices e das tarifas. 

Essa mesma Lei autorizou a operação.da CNSA 
• Companhia Nacional de Seguro Agrfcola. sociedade 
de economia mista, além de permitir que as operações 
fossem exercidas por quaisquer outras seguradoras, 
sujeitas ao Regulamento Geral de Seguros (Lei n• 
2.063, de 7-3-40). O Decreto n" 35.370, de 12-4-54, 
que regulamentou as operações de seguro rural e o 
Decreto n" 35.409, de 28-4-54, que aprovou os estatu
tos da CNSA, pennitiram a primeira experiência nacio
nal do seguro agrfcola neste período. 

A Companhia Nacional de Seguro Agrfcola -
CNSA operava com seguro faciJltativo para algodão 
heobáceo, arroz, café, trigo, videira e pequenas lavou
ras de culturas múltiplas. Na pecuária, a CNSA seQu
rava bovinos e eqúinos. A Companhia operava com 
permanentes défici1s e, em 1959160 e 1960161, tentou 
operar com seguro obrigalório para o financiamento do 
trigo. Entretanto, devido ao fato das duas safras segu
radas terem apresentado elevado grau de frustração, 
os resuitados para a CNSA foram desastrosos. 

Conside.rando o elevado risco inerente ao se
guro rural e as recomendações técnicas de univer
salidade para sua viabilização, foi promulgado em 
22-6-62 o Decreto n" 1.224, onde ficou detenninado 
que o Banco do Brasil ·e outros estabelecimentos
exigiriam a comprovação do seguro rural, como con
dição para a concessão de financiamentos. 

Esse decreto, entretanto, não produziu resulta
dos práticos e, entre 1962 e 1964, a CNSA enfren
tou forte crise financeira, ·não podendo honrar o pa
gamento dos prêmios, as operações de resseguros 
e mesmo as despesas operacionais. 

Em 20-1-64, a Lei n• 4.430 procurou salvar a 
CNSA, promovendo o aumento decapita~ permitin
do o funcionamento de cooperativas de seguro agrf
cola e fortalecendo o estabelecido no Decreto n• 
1.224/62, scbre a obrigatoriedade de seguro agríco
la nas operações de crédito agrfcola e pecuário. 

Contudo, não foi possfvel à CNSA eslal Elooer os 
COI1IIÍ!IlOS com os banooS que pe/fíitiriam o recolhimenlo 
do seguro obrigatório, 10rt'mdo a Jeç;slaçã:l inócua e de::re
!ando a falência da Ca' pa1 ihia. Em 21-11-66, medarte o 
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De::reb-lei ri' 73, a CNSA foi ãssdvida, lerdo sido 
liq:Ji;lada pelo Mi'lisléOO da AgricU!um. 

Conforme a opinião do especialista em seguro 
rural, Mauricio Alves de Castilho, •apesar de nem 
sempre a CNSA ter tido a sorte de ser bem adminis
trada, sujeitando-se a muitas injunções politico-parti
dárias e a desmandos praticados por maus adminis
tradores, minha opinião pessoal é a de que a princi
pal causa do fracasso da Compánhia foi o fato de 
ela nunca ter podido centralizar o seguro sob a forma 
recomendada por seus técnicos e pelos técnicos do 
IRB, ou seja, concomitante e automaticamente com a 
concessão de créd~o à lavoura e à pecu~ (comi> a 
Lei n• 4.430164 chegou a exigir, mas não foi cumprido), 
implementado sob forma progressiva e racional.· 

O fim da CNSA não implicou no fim do seguro 
agrfcola no Brasil, que está contemplado no Decre
to-lei n• 73/66, que disciplina os seguros privados no 
Pafs, nos artigos 16 a 19. Estes artigos garantem às 
seguradoras privadas o direito de realizar o seguro 
rural, a utilização do Fundo de Estabilidade do Segu
ro Rural para atender à cobertura suplementar nos 
riscos de catástrofe e, inclusive, à possibilidade de 
seguro automático no crédito rural. 

Entre 1967 e 1970 foram levadas a efeito vá
rias tentativas de implementação do Seguro Rural 
no País, dentre as quais duas sugeridas pelo próprio 
Executivo, através do Ministério da Agticu~ra. A pri
meira sugestão foi referente à regulamentação dos 
artigos 16 a 19 do Decreto-Lei ri' 73166, e, a segun
da, à criação de uma n~a sociedade de economia 
mista, a Companhia Nacional de Seguros Rurais, 
que teria autorização para operar em seguros priva
dos em geral e a preferência para assumir a contra
tação dos seguros da União. 

Nenhuma das propostas chegou a ser imple
mentada, sendo o. Banco do Brasil e o Banco Cen
tral contrários tanto- à criação de nova sociedade de 
economia mista paia._tratar de seguro rural, quanto à 
prática da obrigatoriedade do mesmo. 

Pelo histórico que acabamos de fazer sobre o 
Seguro Rural no Brasil, vemos que, de há muito, há 
um grande esforço para viabilizá~o. 

O meu projeto teve o objetivo de dar o primeiro 
passo em busca de soluções definitivas, certo de 
que receberia, dos ilustres Colegas, os aprimora
mentos necessários. 

Estes primeiros aprimoramentos, naturalmente, 
virão no parecer do Senador Bailo Parga, cuja cu~
ra, tirocfnio e experiência seguramente alcançarão 

os camin:1os para a viabilidade que, no Brasil, se es
pera para o seguro rural. 

Era o que tinha a dizer. Obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB·PA) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Nossa interven
ção desta tribuna está relacionada com o desenvol-

. vimento econômico e social da Amazônia, pelo qual 
nós tanto temos nos dedicado e pelo qual a Comis
são Amazônia Urgente está lutando. Falo da neces
sidade de ser preservada uma instituição importante 
para os transportes naquela região de tão difíceis 
acessos e de grandes distãncias: a TABA- Trans
portes Aéreos da Bacia Amazõnica. 

Nós não estamos aqui para defender simples
mente o interesse de uma empresa que já registrou 
sérios problemas de ordem administrativa e financei
ra e que também por causa disto está enfrentando a 
aluai crise. Nossa preocupação maior é ante a imi
nência de que seja provocada uma demissão em 
massa, trazendo um aumento drástico do fndice de 
desemprego no Pará e em ·outros estados em 5lUe a 
Taba opera, caso se concretize a distribuição das 
suas concessões de linhas aéreas. Os números que 
me foram trazidos por representantes dos tripulantes 
e demais categorias de empregados da empresa fa
lam em um grande número de empregos diretos e 
indiretos que desapareceriam no caso de um encer
ramento definitivo das alividades da companhia. 

Além da manutenção dos empregos, nossa 
preocupação vai também no sentido da continuidade 
dos serviços de transportes regionais que a Taba 
vem prestando ao longo de inais de 20 anos. Pou
cas empresas teriam o conhecimento das peculiari
dades regionais como esta companhia possui, de 
tanta experiência em voar nos céus carregados e 
operar nos aeroportos com tão baixa capacidade 
operacional como os nossos. Seus comandantes, 
muitos deles com mais de 1 o anos de vOo, formam o 
seu principal patrimOnio. 

Na época em que as operações regionais come- , 
çaram a funcionar, no transcorrer da década de 70, a 
Taba ficou conhecida pela regularidade e pontualidade 
de seus aviões ao longo das rotas aten<idas a ponto de 
servirem como indicativo de horas para muitos morado
res nas cidades inlerioranas. O pioneirismo da Taba na 
ocupação da região AmazOnica foi maroante, significati
vo e cedeu lugar a lnl expansiorismo natural, chegando 
a cobrir mais de 52% de terrilórlo regional. Ela não s6 
operava suas aeronaves corpo fan"tlém arcava com o 
alto custo decorrente do transPorte de oorrbustlvel para 
abastecimento de seus aviões em remotos locais da 
Amazônia Antes, esse oombustfvel era transportado em 
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vagarosas balsas ao longo de sinuosos rios põ : lugares 
distentes como Cruzeiro do Sul, l..ábrea. E"II'Uf. pé, São 
Gabriel da Cachoeira e que levavam, muitas vezes. qua
se um mês para chegar ao destino, com muita incidência 
de penias em decorTêràa dos fortes chuvas. 

A Taba foi pioneira em quase todos os seus em
preendimentos. Foi a primeira a iniciar uma operação 
de transporte regional com aeronaves de fabricação 
brasileira, do tipo Bandeitante. Foi a primeira a operar 
aviões turboélices de grande porte. Foi a primeira na 
operação de jatos no tmnsporte aéreo regional e a úni
ca a operar regularrnenle em aeroportos internacionais 
de pafses vizinhos ao Brasil. Mesmo diante de todas 
as difiCuldades peculiares da região, a Tabà atendeu a 
um número consideJável de municfpios da Amazônia 
no tmnsporte de enfennos e medicamentos, malas 
posiais e gêneros de primeira necessidade, chegando 
a ter uma frota de 21 aeronaves. 

Na região Amazõnica o transporte aéreo repre
senta uma necessidade vital. Nas demais regiões do 
nosso pafs é apenas uma opção de transporte. 
Pode-se viajar a várias cidades de ônibus, trem ou 
automóvel. A Taba é uma empresa genuinamente 
paraense e a sua atividade básica sempre foi volta
da ao transporte aéreo de cargas e passageiros na 
região. É um elo de ligação fundamental entre as po
pulações "do interior da Amazônia e as capitais de 
seus estados. É fator importante da integração re
gional, contribuindo de modo preponderante também 
na assistência emergencial em toda a região. 

Ademais, diante das dificuldades naturais do 
meio ambiente na Amazo:')nia, há uma precariedade 
enorme no sistema de transporte terrestre na região. 
As distâncias são imensas, a criação e manutenção 
de estradas é dificultada pelas chuvas torrenciais na 
época doi inverno e com isso ocorrem freqüentes 
isolamentos de comunidades inteims por falta de 
transporte adequado, e escassez, principalmente, de 
medicamentos e gêneros de primeira necessidade. 

O sistema de riavegação fluvial, entlora atenda 
de forma acentua~'ª· população de menor renda, é 
moroso devido a sinuosidade dos rios e também as 
grandes distâncias a serem percorridas entre o interior 
e as capitais. Há de se compreender, portanto, que o 
transporte aéreo é um meio rápido, seguro e essencial 
ao desenvolvimento e integração de nossa região, 
principalmente no estado do Pará, que é um dos maio
res do Brasil em extensão territorial. 

A aviação, por depender de tecnologia de aHo 
padrão, é um empreendimento que exige elevada 
aplicação de capital na estruturação de seus serviços. 
Por ser uma atividade de risco, exige também investi-

mentes significativos e constantes na área de pre
venção de acidentes. O Brasil detém hoje, no cenário 
mundial, um fnãiCe expressivo de segurança na aviação 
de ttansporte, o que infelizmente não ocorre com as em
presas de táxi aéreo e aviação geral do pais. 

Considerando-se todos esses fatores, Senhor 
Presidente, senhoras e Senhores Senadores, fica 
evidente que para o desenvolvimento e manutenção 
de um sistema de transporte aéreo é necessário que 
haja uma empresa de porte bem estruturado, dotada 
de recursos financeiros e administrativos compatí
veis e convenientemente distribuídos. 

Deve-se considerar ainda o aspecto social que 
o transporte aéreo exerce no Estado do Pará. A 
Taba gerava em tomo de 970 empregos diretos e 
mais de 4.000 em atividades indiretas. Sabemos 
que, por motivos da crise económica existente na 
empresa, mais de 370 empregados já foram demiti
dos e com possibilidade desse número aumentar 
ainda mais. A geração de impostos decorrentes des
sa atividade também deve ser levada em conta. 

Em virtude de estar se esgotando o prazo de 
restabelecimento das linhas da Taba no dia 28 do 
mês em curso, nosso propósito aqui é alertar e pedir 
às autoridades que cuidam desse processo, espe
cialmente o Ministro da Aeronáutica e o Departa
mento de Aviação Civil, no sentido de que sejam 
concedidos prazos novos e razoáveis, a fim de que 
o grupo de trabalhadores, que detém hoje a maioria 
do controle acionário da empresa, possa reestruturar 
suas atividades e arrar.jar o aperte de capital neces
sário para sanear todo o seu passivo. 

Considero que essas autoridades não podem 
tomar urna decisão final a respeito dos destinos das 
concessões de linhas aéreas da Taba sem antes ou
vir a comissão representativa dos funcionários, que 
inclusive estâ em Bmsma e nos acompanha das ga
lerias deste plenário. Em conversas pessoais com 
eles ouvimos a seguinte afirmação: "se nos for dado 
um prazo de 60 dias, nós colocamos a empresa to
talmente operacional e com o seu passivo perfeita
mente administrável". 

A Taba é hoje um palrimOnio vivo e precioso de 
todo o Estado do Pará, que precisa ser preservado em 
função dos recursos sociais e interesse público que 
representa para a nossa comunidade amazOnica . 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

"' Está encerrada a sessão.· 

(Levanta-se a sessão às 1Bh 56min.) 
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Ata da 1 06ª Sessão Não Deliberativa 
em 28 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Eduardo Suplicy, Nabor Júnior e Lauro Campos. 

Inicia-se a Sessão às 9 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Haven
do número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER NO 372, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 
213, de 1995, de autoria do Senador Ra
mez Tebet, que cria a Zona de Livre Co
mércio do Municfpio de Ponta Porã, Esta
do de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências. · 

Relator: Senador Ludlo Coelho 

I - Relatório 

Através do Projeto de Lei do Senado n2 213, 
de 1995, propõe o nobre Senador Ramez Tebet a 
criação da Zona de .IJVre Comércio de Ponta Porã -
ZLCPP, no Mato.~ do Sul. . . . 

---·~ ' . . ' 

2. O regime fiscal especial, que beneficia: as 
empresas autorizadas a operar na ZLCPP, vigorará 
por vinte e cinco anos e prevâ: 

A - Isenção dos impostos sob~ importação e 
produtos industrializados na entrada na ZLCPP de 
mercadorias estrangeiras destinadas a: 

· 1) 'vendas na ZLCPP, para consumo e 
uso dentro de seu perfmetro; · ' · 

'2) beneficiamento e transformação in
dustrial de matérias-primas minerais e de-

mais orfgens extrativas, bem como, agrfco
las e da pecuária; 

3) operação de atividades de turismo e 
demais serviços na ZLCPP; 

4) exportação; 
5) bagagem acompanhada de viajan

tes, observados os limites fixados pelo Po
der Executivo, por intermédio da Secretaria 
da Receita Federal; 

6) remessas postais para o restante do 
Pafs, nas condições determinadas pela le
gislação especifica • 

8 - Isenção do IPI para os bens nacionais ou 
nacionalizados que entrarem na ZLCPP, q'uando 
destinados às atividades descritas anteriormente 
nos itens 1 a 4. 

C - Cnédito do IPI relativo às matérias-primas e 
insumos empregados na industriaüzação dos bens 
referidos em •a•. 

3. São exclufdos dos beneffcios fiscais os se
guintes produtos: armas e munições; vefculos de 
passageiros (exceto ambulância, carros funerários, 
carros celulares e jipes); bebidas alcoólicas (exceto 
os produtos compreendidos nos códigos 2208.1 O e 
2208.90.0100 da NBM); produtos de perfumaria, tou
cador e cosméticos; fumo e derivados. 

4. Às mercadorias importadas pela ZLCPP apli
car-se-ão as seguintes normas: 

I - estarão sujeitas a lim~e global fixado pelo 
Poder Executivo; 

11 - serão objeto dos procedimentos normais de 
importação; 

III - poderão ser'-:internadas no restante· do 
Pais, desde que submetidas à tributação· e aos pro
cedimentos fiscais e administrativos próprios das im
portações. 

5. Prevê o projeto que a implantação e a ad
ministração da· ZLCPP sejam feitas por um Conse
lho composto de quatro representantes dos três 
nfveis de governo, sendo !!lois do Federal,' um do 
Estadual e um do MuniCipal. O Poder Executivo 
regulamentaria o procesSo decisório no âmbito do 
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Conselho, 'em consonância com o sistema adotado 
nas dem~is zonas de livre comércio em operação no 
Pafs". 

6. Na justificação, relembra o nobre parla
mentar mato-grossense, a posição geográfica de 
Ponta Porã, ligada à cidade paraguaia de Pedro 
Juan Caballero, por meio de uma avenida. Tal po
sição tende a desgarrá-la da interação com as de
mais regiões do Estado e do Pafs e a esvaziar o seu 
comércio local, em função da forte concorrência do 
comércio da cidade irmã. Pedro Juan Caballero tem 
exercido uma atração tão poderosa sobre os habi
tantes de Ponta Porã e brasileiros, provenientes de 
outras regiões, ávidos de diversão (cassino) e com
pras de produtos estrangeiros baratos, que a cidade 
brasileira passou a sofrer redução crónica do consu
mo, das vendas e da produção. 

7. Ao concluir sua justificação, assim se ex
pressa o autor: 

•o processo de dinamização de Ponta 
Porã, a ser incentivado por meio da promo
ção de seus recursos turfsticos e de suas 
vantagens para a prestação de serviços e 
para a industrialização de insumos regio
nais, certamente se refletirá em aumento 
do intercâmbio com as demais áreas do Es
tado, além de, no imediato, aliviar a grave 
escassez de emprego e de geração de re
ceita fiscal que, neste momento, atingem pe
sadamente o municfpio, sem perspectivas 
de reversão, se faltarem medidas em pro
fundidades." 

É o relatório. 

11-Voto 

8. As Áreas de Livre Comércio - ALC têm 
sido largamente utilizadas em todo o mundo como 
instrumento de desenvolvimento regional, espe
cialmente em áreas fronteiriças, distantes dos 
grandes centros produtores e consumidores. Ao 
serem liberados os .impostos incidentes sobre os 
produtos nacionais e estrangeiros, criam-se novas 
oportunidades de negócios, que geram emprego e 
renda, contribuindo. assim, para a melhoria do nf
vel de vida das populações beneficiadas. As ALC 
impulsionam, ainda, o turismo e a integração das 
comunidades beneficiadas . com a região e o pafs 
em que se situa.• il. · · ' 

9. Nos últimos dnco ;mos, sob o impulso da 
exitosa Zona Franca de Manaus, foram criadas, no 
Brasil, sete áreas de livre comércio, a saber: Taba-

tinga - AM, em 1989; Guarajá-Mirim - RO, Pacarai
ma- RR, Bonfim- RR e Macapá-Santana- AP, em 
1991; Brasiléia-Epitaciolância - AC e Cruzeiro do 
Sul - AC, em 1994. As áreas de livre comércio ama
zonense, amapaense e rondoniana, já instaladas, 
vêm funcionando a contento. As demais, do Acre e 
Roraima, estão em processo de organização. O fato 
de governos tão diferentes - Samey, Collor e Itamar 
- terem promovido ou apoiado a criação destas 
áreas em cinco estados só confirma a oportunidade 
desta iniciativa. · 

1 O. Ponta Porã é um municfpio que apresenta 
condições propicias à integração comercial com o 
resto do País, ao qual está ligado por rodovia asfal
tada, ferrovia, aeroporto internacional. Sua popula
ção é muito superior à da citada paraguaia vizinha. 
Mas tem sofrido a concorrência desigual do comér
cio de Pedro Juan Caballero, abarrotado de produ
tos estrangeiros, que ali são comercializados a pre
ços reduzidos. Os produtos brasileiros são igual
mente comercializados em condições muito mais fa
voráveis que em Ponta Porá. Com efeito, enquanto 
os produtos nacionais são exportados para o pa[s vi
zinho com imunidade de impostos (IPI, ICMS), iSen
ção de contribuições (Cofins, PIS-Pasep) e financia
mento favorecido, são, ao contrário, oferecidos à 
venda em Ponta Porá, acrescidos de pesada carga 
tributária e financeira .. 

11. O poder público tem a obrigação de conrigir 
as distorções apontadas, sob pena de ser visto, na
quela região, como inimigo do próprio interesse na
cional. E não há outra solução, a não ser a indicada 
no presente projeto de lei. 

12. É necessário, contudo, aperfeiçoar o seu 
texto, com vistas a uniformizá-lo com as leis que ins
titufram e modificaram as normas relativas às áreas 
de livre comércio já criadas no Pafs. Trata-se das 
Leis n• 7.965, de dezembro de 1989; n• 8.210, de 19 
de julho de 1991 ; 8.256, de 25 de novembro de 
1991; n• 8.387, de 30 de dezembro de 1991 (art. 
11); e n• 8.857, de 8de março de 1994; todas altera
das pelas Leis n• 8.981, de 23 de janeiro de 1995; e 
n• 9.065, de 20 de junho de '1995. 

O quadrei comparativo em anexo, que consti
tui parte integrante do meu voto, relaciona, uma a 
uma, as alterações propostas no substitutivo que 
apresento ao final. As principais alterações consis-
tem em: · 

a) substituir a expressão •zona• por 'área• 
(de livre comércio), por ser aquele term(} inade
quado para designar o instituto aduaneiro de que 
se trata; 
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. b) incluir, entre as atividades incentivadas, a 
agropecuária, e a piscicultura; 

c) excluir da isenção tributária as remessas 
postais para o restante do País; 

d) eliminar das exceções ao benefício da isen
ção do !PI os 'produtos de perfumaria, toucador e 
cosméticos' de origem nacional; 

e) modificar o art. 12 que cria um Conselho de 
Administração, por contrariar o disposto na Consti
tuição Federal, art. 61, § 1°, inciso 11, alínea e e por 
ser mais conveniente deixar a critério do Poder Exe
cutivo a designação do órgão administrador da 
ALCPP; 

f) suprimir o art. 13 que lixa prazo de vinte e 
cinco anos para vigência dos benefícios fiscais, 
pois, por ser um prazo extremamente longo, esta
ria 'engessando' a economia local e condicionan
do a ação do Congresso Nacional, uma vez que 
isenção por prazo certo não pode ser revogada 
portei. 

13. A conformidade do substitutivo com a 
Constituição é irrepreensível. Versa sobre matéria 
de competência privativa da União (arts. 22, VIII e 
153, 1 e IV), cuja iniciativa é facultada a qualquer 
parlamentar (art. 61) e não fere qualquer dispositivo 
da Carta Magna. Também estão atendidas a técnica 
legislativa e a juridicidade. Quanto a este último as-

. pecto, convém ressaltar que o projeto não contradiz 
os acordos internacionais firmados pelo Brasii, em 
especial o Tratado de Assunção, relativ? à criação 
do Mercosul e as decisões dele decorrentes. A 
ALCPP não criará nenhum problema para os parcei
ros do Mercosul, porque atenderá ao disposto no art. 
2• da Decisão n• 8/94 do Conselho do· Mercado Co
mum; ou seja, os produtos de origem estrangeira 
que deixarem a AI,.CPP para ingressar em qualquer 
país membro, inclusive o Brasil, terão o tratamento 
da Tarifa Extema~Comum ou da Tarifa Nacional de 
cada país, confo·riné .. o caso. É importante, ainda, 
deStacar que a ALCPP não se· caracteriza como 
zona franca industrial; não está recebendo os· am
plos incentivos- isenção do IPI e redução do i!lllos
to de importação - aplicados aos produtos industria
lizados na Zona Franca de Manaus para internação 
no Pafs. A renúncia fiscal é, pois, de pequena mon
ta, favorecendo apenas o consumo local, de uma 
pequena população. 

· 14. Pelas razões expostas, voto favoravelmen
te à aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 213, 
na forma do substitutivo abaixo: 

EMENDA N°1-CAI 

Projeto de Lei do Senado (Substitutivo) n• 213, 
de 1995 

Cria área de livre comércio nos Mu
nicípios de Ponta Porã, Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Art. 1• É criada, no Município de Ponta Porã, 
Estado do Mato Grosso do Sul, área de livre comér
cio de importação e exportação, sob regime fiscal 
especial, estabelecida com a finalidade de promover 
o desenvolvimento das regiões fronteiriças daquele 
Estado e com o objetivo de incrementar as relações 
bilaterais com os países vizinhos, segundo a política 
de integração latino-americana. 

Art. 2• O Poder Executivo fará demarcar as 
áreas contínuas envolvendo, inclusive, o perímetro 
urbano do Municfpio de Ponta Porã, onde será insta
lada a área de Livre Comércio de Ponta Porã -
ALCPP, incluindo locais apropriados para o entre
postamento de mercadorias a serem nacionalizadas 
ou reexportadas. ~ \ 

Parágrafo único. Consideram-se integrantes da 
Área de Livre Comércio de Ponta Porã - ALCPP to
das as suas superfícies territoriais, observadas as 
disposições dos tratados e convenções internacio
nais. 

Art. 3° As mercadorias estrangeiras ou na
cionais enviadas à Área de Uvre Comércio de 
Ponta Porã - ALCPP - serão, obrigatoriamente, 
destinadas a empresa autorizada a operar nessa 
área. 

Art. 4° A entrada de mercadorias estrangeiras 
na Área de Livre Comércio de Ponta Porã - ALCPP 
.,.. far-se-á com suspensão dos impostos sobre a im
portação e sobre Produtos Industrializados, que será 
convertida em isenção, quando as merc ~dorias fo
rem destinadas a: 

1 - consumo e venda interna na Área de Livre 
Comércio de Ponta Porá- ALCPP -; 

11 - beneficiamento,. em seu território, de peso, 
cada, pecuária, recursos minerais e matérias-primas . 
de origem agrícola ou florestal; 

III - agropecuária e piscicultura; 
IV - instalação e operação de turismo e servi

ços de qualquer natureza; 
· V - estocagem para comercialização no· me r" 

cada externo; " . 
VI - bagagem acompanhada de viajantes, ob

servados os limites fixados pelo Poder Executivo, 
por intermédio da Secretaria da Receita Federal. 
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§ 1° As demais mercadorias estrang ':as, in
clusive as utilizadas como partes, peças J insu
mos de produtos industrializados na Área úe Uvre 
Comércio de Ponta Porá - ALCPP -, gozarão de 
suspensão dez tributos referidos neste artigo, mas 
estarão sujeitas à trlbutação no momento de sua in
ternação. 

§ 2° Não se aplica o regime fiscal previsto nes-
te artigo a: 

a) armas e munições de qualquer natureza; 
b) aU1omóveis de passageiros; 
c) bebidas alcoólicas; 
cl) perfumes; 
e1 turnos e seus derivados. 
Arl 5° A compm. de mercadorias estrangeiras 

armazenadas na Área de Uvre Comércio de Ponta 
Porá - ALCPP - por empresas estabelecidas em 
qualquer oU1ro ponto do território nacional é conside
rada, para efeitos administrativos e fiscais, como im
portação normal. 

Art. 6° Os prodU1os nacionais ou nacionaliza
dos, que entrarem na Área de Uvre Comércio de 

· Ponta Porá - ALCPP -, estarão isentos do Impos
to sobre Produtos Industrializados, quando desti
nados às finalidades mencionadas no caput do 
art. 4° 

§ 1° Ficam asseguradas a manutenção e a 
utilização 'dos créditos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados relativos às matérias-primas, produ
tos intermediários e material de embalagem empre
gados na industrialização dos produtos entrados nas 
áreas de livre comércio. 

§ 2" Estão excluidos dos beneficios fiscais de 
que trata este artigo os produtos abaixo, compreen
didos nos capfiulos elou nas posições indicadas da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, aprovada 
pela Resolução n.• 75, de 22 de abril de 1988, do 
Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com alterações 
posteriores: ._ · . · 

a) armas e niUnições: capitulo 93; 

b) veicules de passageiros: posição 8703 do 
cap1lulo 87, exoeto ambulâncias, carros funerários, 
carros celulares e jipes; 

c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 
2208 (exoeto 2208.10 e 2208.90.0100) do capfiulo 
22; 

d) fumo e seus derivados: capitulo 24. 

Arl 7" O Poder Executivo regulamentará a apli
cação de regimes aduu. 1eiros especiais para as mer-

cadorias estrangeiras destinadas à Área de Livre 
Comércio de Ponta Porá - ALCPP -, assim como 
para as mercadorias dela procedentes. 

Art s• O Banco Central do Brasil normalizará 
os wocedimentos cambiais aplicáveis às operações 
da Area de Uvre Comércio de Ponta Porá - ALCPP 
-, criando mecanismos que favoreçam seu comércio 
exterior. 

Art. 9°. Os limites globais para as importações 
através da Area de Livre Comércio de Ponta Porá -
ALCPP - serão fixados anualmente pelo Poder Exe
cutivo, no ato em que o fizer para as demais áreas 
de livre comércio. 

Parágrafo único. A critério do Poder Executivo, 
poderão ser excluídas do limite global as importaçõ
es de produtos pela Área de Livre Comércio de Pon
ta Porá - ALCPP -, destinadas exclusivamente à 
reexpOrtação, vedada a remessa de divisas corres
pondentes e obseiVados, quando reexportados tais 
prodU1os, todos os procedimentos legais aplicáveis 
às exportações brasileiras. 

Art 1 O A Secretaria da Receita Federal exerce
rá a vigilância na Área de Uvre Comércio de Ponta 
Porá - ALCPP - e a repressão ao contrabando e ao 
descaminho, sem prejuízo da competência do De
partamento de Polícia Federal. 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá as
segurar os recursos materiais e humanos necessá
rios aos seiViços de fiscalização e controle aduanei
ro da Área de Uvre Comércio de Ponta Porá -
ALCPP. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art 12 Revogam-se as disposições em centrá-

Sala da Comissão, 17 de abril de 1996. 
Gilberto Miranda, Presidente 
Lúdio Coelho, Relator 
Vílson Klelnübing ·(vencido) 
Joel de Hollanda 
Júnla Marlse 
Ney Suassuna 
Laura Campos 
Bello Parga 
João Rocha 
Jonas Pinheiro· 
Eduardo Supllcy 
Carlos Bezerra ~ 
OsmarDias 
Roberto Requlão 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FED iRAL 

ftí v' z I' o r !9jY 
• COMISSÃO DE AS~UNTOS ECONÔMICOS 

LISTA DE VdTACÀO NOMINAL 
TmJI--\.RES • P~101l SIM 

GILVAN BORGES MARLl CE PINTO 
GILBERTO MIRANDA MAUR( MIRANDA 
NEY SUASSUNA X ROBER O REQUIAO .X 
ONOFRE QUINAN RONAI DO CUNHA LIMA 
CARLOS BEZERRA PEDRO SIMON 
FERNANDO BEZERRA C AS IL O MALDANER 
RAMEZTEBET GERSON CAMA TA 
JOSE FOGAÇA JADER BARBALHO 

Tm'l.,IU::!õ· f'l'l. 

ANTONIO C. MAGALHAES JOEL_OE HOLLANDA 
VILSON KLEINÜBING JOSAP AT MARINHO 
JONAS PINHEIRO '}.. W ALD CK ORNELAS 
BELLO PARGA .Ã ROME OJUCA 
FREITAS NETO JOSE E ANCO 
JOAOROCHA X ELCIO ALVARES 
VAGO HUGO NAPOLEÃO 

BENIVERAS LU DIO COELHO ~ 

JEFFERSON PERES SERGIO MACHADO 
PEDROPIVA LUCIO ALCANTARA 
GERALDO MELO JOSE O BERTO ARRUDA 
OSMARDIAS X COUTINHO JORGE 

SIM .\<l ,\fll;i'EH ·.,o surU."N1l);. Pl'il s1Jr.l 

ESPERJDIAO AIMIN EPITA 10 CAFETEIRA 
JOSE BONIFACIO LUÇII: 10 PORTELLA 

ARES. PT "" NAO AHSJEN 'AO SlJPJ.[NttS;.yr ' SIM 

LAURO CAMPOS X JOSE DUARDO OUTRA 
EDUARDO SUPLICY X. VAGO 

"" Sl~l 

JUNIA MARISE .1'- SE ASTIAO ROCHA 
SII.i Sl,.ll'l.r.NTES • PSR "" ADEM IR ANDRADE . 

NÃO 

LEGISLAÇJVJ CIT~ no p recer, ane~a 

pela Secretária Geral d Mesa 

LEI N. 7.SI!I! - 'CE 22 DE DEZ:ElmllO D'E 1911 

CrU! ~ th Li»r~ cJ~ lfO Municipio d# Tabarirl1a. 11D Euado 
do A:~ t: dd OUttiiS providincias 

Faço saber qu1 o ~~ da Rçd:bltc& a4otau s ~ Pnma6rla 11.. 
Il2 (1), de 71 l1o cOYeml:lra ~ lut, que o ~ N.ctocal aPtQ'lVU. • eu, 
Nllson ~. Presiliellta <lo S«w1o Foclenl, para I)S t!cdtos 4o dfs;loato no 
puárrato umeo. tto •rtteo 62. da Const1tutçio Fedon.l. FGaw4o a ~ Ld: 

CAP ll'I1LO U Do_ ..... 

753 

NAO .\11..~'.·\<l 

H"'O Anstl-: '. 1 

NAO All!;'n; 'AO 

NAO ~AO 

NAO " 

CAPITULO I :
:§.,._ ~,_.~ A.~ dlo ~ wiu;lltoa :aa /Jl.t:r f:aNe4 oam ~ 

doa IObn .. ~. IIOble ~r 16edos qUIDdQ ... -Das FúrDlidadcs e lAcali:~Qo da Âna de Livre Comêrcia de Tabatinp 

.ut. 1: :i: crtada. r.o Mun1cfpSO 1â Tllladnp. EaW10 c1o Azlazotl&l, tna cS. 
lin. comli:rdo ct. lmportaçio 1t I'ICPO~ • di rq!Dw CSC:al apoda~.. u~ 

l.:lda COin a lliW1d.ar:la de promcnr o ~~ d.& RCilO de trant.tn 
elo Qt:I'O!I1C) O.ttl c1aqualeo l!:.sta4o. 

Art. :.~ o l"cda' ~ tan ~ ... inupm aquerc1a c1a no sou. 
tn6a. uma 4ra. comfDuaQOm. supqt!cie ~:ao Jall1 ('f1ntll qull.O=-troa ~>. 
eu=iftl:tdo O ~ urbNIO da. Cid.aa. d,t ~ 0DM M ttl:ltalari I. .úft 
@ LLYn Comêrdo de Tabatmp. - IJ..I:r. q_,_ bclu:l:á 11&'p11.Ç0 próprio pua o 
ctr~~ de proclu~ a arem Dl.diJIII.l12:ad.Ds 011 roupottadclc.. 

r ao -. CCIIIIIIDD lz:ltlmiD; 

II ao - - turUdno. cSI ~ ~ lfZIDI::ail: e 
dlo Olipm qnca1& 011 ~ 

m-k...,o; Nzeil.~ 

IV k ~a~ da lltttidadl& de turilalo • ~de~ """"' . . ... 
"'"~' ... ~pua (IQ. ~ - oatroL ~ da 
·-·- 1o N"""""" . 

VI)- às atMdadla' dli ~ • I"'1)VV& ...-; · 
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VII - à ~ de outms pzoduto. em MU tfttttdrto. MCUDdo J)fOo 
Jct.» a:prgvados ptia su~ da. zooa Pra:u::& de Jtm&ul, c~ 
a ~ loc&l 1 a ~ di: pro4uçlo li lns:&lad& ca ~pta; 

11ti - à estoeacem pano rM:EPOrtaçio. 

§ t.· Ezc:etua:n..w cio rerUrw f1sc:a1 prntsto neste attiCO, a nla roza:to de 
Lsenç:io. os 3t(Uintcs pt'Od.utos: armas e m~ putuma, f~ b11b1d.u 
aleoólleu. a.t.~tomóvels ~ puupiro.l • bem f1n&f:l de lnfclrmitlea-

§ 2.· o rqtz:n.e de que tn.ta ato art!1o alcança aptn&S os pfQdutol ent:'alloa 
pelo peno. uroporto ou P~to de fronteir.l. lâ CU1acle ~ 'I'&batinp. ulp;!a 
cotu!.lf!2.çlO nom!n&J. a ImpOrtador c:naboledl1o ca ALCr. 

-~ :s.· Ali obrt~aç6u trttlutidu suapezuu no1 tanno11 d.a~ arttco se resol
vt:m. e!eUvando·H a !se~ ictetnl nos cuos 11oa 1nci&OI I a vm. eom o 
ernprcCO do pzooduto PS& fll:!..l.llda4a p~w ru:. mumoa ·1ndsoa.---- --

~ t.: A ba~ aeompanb&da proc~ da. ALCr, no ~ • refera a 
produto' de ortpm estnn(lllra, scrt d.cM~ com lsmçlo de trtbutoe. 
observado o Unuto C<l=PQildente :ao ntallelecida pua a ZOna FnDca da Mamu&. 

Art. t.. · Os prod.utos nac:kaws. de:r.t1lw1ol a ALC:r. para tms de que tnl& 
os 1ncisos I a vn do arttco 3;, sozado 1111 liiDçf.o c1o Imt>oato sobn Produto~: 
1nl1!lstrisllz:a4cl& - IPL 

Pui;ra!o llrJI.co. A 11m.çlo do Imposto 10~ 0111H'açoet. !W.u,.u k etrcul&• 
;io ae Merea®t1U o l(lbre P~ c. Snvtçoa da Tnns'Portl IntorestadUIJ 
~ Intermun1c1pll 11 de COmucicaçtcl ~pen<lcr& 1fo convUUo o:~~lebra4o noe; tlll%1rl0a 
1a t.e1 com;:.lcmenu.r n. 2-lo m. da 1 de J!lnlt.ro de 1m. 

Art. s.· o llm!te tlobal pan. u tmporuceu ~~r.tnvu ct& A":..J:r MrA estal)tl.l
ctao, anu.:z.l-"Dentt. ptlo Poder ERcutiYO, no ato em q~ o itur pua a zona 
Franca dt M&nlllll. 

Part1n!o lln1co. A crn.no do Poda' il:J:IteUtl:vo, poclarlo su ncluidU c20 
Umit• IIObl.l U imPOrw;Oes dt produtos atra'lh d.l. ALC'l". clalttaadQ hCluJ:l,... 
meutt ll reuportaçiQ, ved.acl:l. a remessa du 111orbaa COtr'U'PCI!Idmtal • obMrftd.oa. 
qulndo rcuPOrtldu. tOOo. os proad!rrnuuoa llfPls spUc:beu.s u ~l"t&ÇÇH 
brulleiral. 

Art. 11.- A remcua dt produtos Mci0ca11 pua· 1 AJ.,Cr, ~ 10& n. 
cm qu. tnata o an110 3. · ou ultctor tx:potUÇio, Mrt, pua os ttato. n-11. 
equl.'laltnta a. uma t:ÇOrtS$. 

&rt. 7.· A expon~çlo di produtos da Ater. qllll.qutr qu. HJI. sua ortpm. 
estã I.Stnt& do Imposto $0btl' a Ezponaçlcl. 

Art. 11.- O prodUto ISI:talllftro awcad.a n& ALC'l". quaa&XI sa1l' para qualq,uet 
pcmo do Temtórta Nscl.onal. Uc& $Ujeito ao PI~ di to4ol oa iJ11poltOL 
salw noa ~ â lseaçlo Prftlrt& a11 lqiiii.I;I'O espec:Uia.. 

CAPITULO.HI 

Da Aclmi11istra~'llu dfl Am:~ Jtt l.iaw Co~n:Io di! Tabatinll' 

ArL s.- A .u.cr ncart ml:J a 14mln1nraçlo da Supt~ ela Zoa& 
Franca di Manaus - SU!'R.UlA-

Partçato umco. t o Podar Eueuúw autortutto 1. a11eqUU u nttuturU 
:.d.c'Urustn.nvas 111 SUpc~~ d.l. Zo!ZI. !'nnta t1t MI.M\a. ~ a. atm
lõe:' as ~sposu;ees data .L.td. 

Art. tO. Comp~~te lL sccretuta. d.:& Receia. Fcd~m 111 Y'IJ!llncta das tr.as llm1· 
:u cb.$ ALCT ~ a repressio ao contrabando o ao dl!SCSin1nbo. som p:rejufza d.l. 
competenc:a c1a PoUcJJ. Fe~ra.l. 

Art. 11. o ~!11!r Exc:c:utivo ad.otlrá pr;,v1d6neJ.al no so:ntldo d.t Prover os 
rccunos maten&IS e h\llU<Inot necess&noi5 aos $Crvlç01 d.e f~ • controle 
ac1\12nC~ da ALC'I'. 

A.n.. t~. Apl!c:a.se lL Al..l:r. aa o.ue: couber. a \ei1SJaçlo per'tinente a ZOna 
Fnnca cte Manata. e~ta os Oecretos·Lels na. 28!(Ji, de 2S tte fevRet.ro 
de 1967, 3SS í•J, c1e u de.acosto di tga, U35 <'I, de 1& de c~.uammo de tm. 
t.~5!-t, c1e 7 C:C :Lbril d.llrlll. 2.433(11, de lt c1e maio ele 1988. e :USlf'l. CS. lt 

O. maiO d.e IS!II. cem ~altet'II;Oa postmon& e~ ... ~ NP 

Art- l:L As I.HDI;Oos pnn.tu c.ta I& ric'arario pela PlUO da :ZS ('1'11Ja e 
c!ncol IDQI, 

Al'L ll. Eata Le!.anua. am 'rtcoz' as. <tst& d.ll sua publ1aç:IO. 

A.tt. 15. RnopmM u ~ «~:~. coutdrto. . - .; .. 
tzllf. 1.210-D& 11 :O.nn.HO DI: 11f1 

cna .. .ina ... u .. ~·~-..-. .. ......... ,.....,..,, .•• riM 

Ovtc.-Pnei:Mallf&~ae....,.4erupü ~ ...... 
btic&. ' 

l'aoe...._~,.·c-cr-N--.ld...- ... ..-...·~Lei.: 
.v.. 1! t criM&. ae llUIUdJd de O~Wírim;. ~:a-. de 'l.ol0d6aia. waa 

u.a:Uliwlw~lllei~•_,..,....,..-,..._a.c..l•peeial.ao• 

1: fiB&lidadlt ele pro..,.... daeea~•imaDCO 4M rq16M fronutri.;a do e:&Utllll$ 
nora. c. Uq.atle ~~~ • coa • objMift U iunDWacu u nJaç.O .. ãil.aunia 
coa • p-... -..t:aUW.. MI'Zilde> a polttica ã iD~ laWio-americau. 

..VC. Z' O Podett EDM:tc:e e..ri ...._., cu. lliUPSII 4inica dct rio .,.... 
1'6. uma U.. -a..aa 01& • R~ 1M ll.$)kr. mYOl--., iacl-.i .... o pwf.. 
mea:o I.U'bace da Ci4aà de G~·Ylri-. oU. Mr& illlltal.aà a Ana de Li:ne 
CotúNie .. Q~Wlria- iLLCGJI. iDaluiDú 1ocai8 Jfépriee pua -;repma:o: 
IIMDW .. ...--a-~OU,....,OnadM. 

~mú& ~~-.u.cou: IOUe.-aupt~r&ilt 
Oln"ic.:iii.~-~ .. .,..... •• GGa. ...... iQ~ 

An. 3! M ......,._~•·aaeieuill...,.._k..U.COU: _.. 
~ .............. ~ ..... or-"V __ '-

AI't. 4!' A eacnda U ~ •tl'Uipiru aaleLCGK ru.......a. •• a ..,._....r.,_._._ a~ eM r.pa..--.PrM.u&~»I~ 
~que ... ~-~, .............. !lmaclel'tiudMe: 
l-~• -aw.a&u.Al.CDII; 
U:- ben.aclerMM:e u ten:b6rie da ALCDK. q,~ • uua: de,..... .... 

,..... .un.eie • UfltriM..priaM • oril'a acneata oa. Cor.*o 
m- qrilulane ,....... __ 

tf'-i~ ......... -~ .......... ~_. _ _,_ v-.....-... . u ........... .....-; 

'91-ed'l'i..._._..... • ....,.... aaftia;e 
VU:-q1&&BIIe•tn&UU1M.ppa..,.perbeAa .. ..t.;..n.._ ......... 

o.llmi• azau.,. htw c-R"- ,... lll~ Ulecnterie. da a-ita ........ 
11! ,. ...... _ ........ ~iMl-..-·uc&liAd.u-P,.. 

c.. ,...._u.-à~~uALCDJI.paertede....,.... 
• doe wilru&oe ~ ~ .ap..,. •mn. avjelclla uibcaçle r1111 --. ----ia........ . 

I%' Nle • •pUca•:est- t1scal Pf'l'ri•'* nes• V1iC11 a: 
al umu a alU4iç6ee a qualquer aacunu: 
b)e\Ha...,..U~ 

G) beai OD* .. ial~ 
4)bHidM...u-.. ....,_ 
n tum. • ... Mri'll:doa. 
An. 5! A co111pn. 4e 11111rceúriu •cncpiru anu.un.e4u na ALCGK 

I*' nftllrMU tiR.IbtiKiãM 1m qualquer ouuo pontO do Territóno Naaoul f «~• 
.saclereda. pua e{ti~ adm&naluali- • filceia. como ampon:.açU aormal. 

Ano V. A nnda de m.readoriu Q&Cionl:ili ou nacioa.lh:adu. a{etuada pol' 
empnae •tde111Gidu fora da ALeGai. para empNSU aliaMiadu. • equ.i'I'U'• 
cle&aporu.çM. 

Art. ~ O Podei' !untiw, n,Wameawt a aplicaçto de repm. adum*~ 
rot "pecai~ pua u mercldoriu "ttaapitu U.a.a.aclu k ALCGM. beta como 
pa.ra u merudonu dei& JU'oeedaa.we. 

An. r O 11.- Cen.ual do Bnsll nonMWui oe ~=mwa cambiaie 
apUol'*-M ~à ALCGK. c::ri3tldG m~ que taw~-co~ 
cioeac--. 

Ano t!' O limile cfaW pan.u iape~ ltn'l6l da ALCG11 Hri •tabeo 
leohl .. &Dua-nte. pe5e PMw l~:ecua ... ao-- •ta e ta qu o flur pa.ra u ........... ti'Cfll...... . 

11!' tVeaàL 
I~ A. eri*ie de PMw Zseeaâ-. poderM ...- udufd.u de Umite ,lobal 

• i.as~MM •;t• a pro4aeoe pel&ALCGJI. 4teuaadoe e:&d~nmea.~ a Nn.porc&
ça.e. ...:lad& e ~ 4ee diftua COft'ft'lpocld&- • ~. quazulo r~ 
tadee .. ptOCul.ae. ............ ~ lepil: .......... apofU96el btul~ 
lain& . 

An-11. tV ..... ). 
.Aft:.11.. (V......_ 

Ano 12. A.lelnteria .. ..-.. Perdenl esenert. a 'l'ililkda u.,... ü 
.ALCOMea~ee== h 1 ••.t-=jebe -,njuí•da03mped.,. 
c:i.aüD_,., -••PeUei.&I'Melal. ' 
~--- o,.........._._. ........ nnnee.,_.. 

a~DIIIMIMiMIIIÍI_.... .. ~.___.....,..ALCGll. 
An-11. Aa ....... e...._UALCGK..na...-...4una~..U.. ·--.Aft.U. z...w __ ....,..u.., .. ~ 
An. 11. ........... ~ -••tdrier. 
z--. r~- rnew.u. u lep6bUol.- ft8l'dlie. 
Lide .Aodút AdN1e a..,.~.-. 

LEI N. 1.255- D!. 25. D~OVEMJ3R.O DE 1991 

Cria ãreu da li'ft'ft o:~m6rcl.o: ZlOII muztidpio. c:t. Pacarlima • Bo~ 
c.o E;.tado da Roraima. • dá outra~~ pro-riditlciaa 

O P""illentt d• Repóbllc:a. 
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Faço uber q_ue o Con;r ... so Nacional dacnta 1 au aanciono a "ruiatl Lei: 
Art. 1~ Sio c:.riadu, noa muni.e!pio• d. P-.eani=- a BonfiM. Estado da Ro
~ U... d~ livra. o:om•reio ~ impo~ • exporuç.to, IJOb r.Jim* f'Uical ·~ 
cal, .. ubalactdu eom a fitu.ltdada da promovar o d"aavolvimento d.u u;i6aa 
fronuoiriçu do u:uamo norte caq~• Estado a com o objuivo da incr-mentar u 
rwlaç6 ... bitatera.is com o• pa.laaa viziahos. ••~do a pol!tica da interraçi.o La.ti
no..-.ncaDL 

Mt. 2.~ O Podtor EzteUtivo f.n. dtomsrcar u U.u co~:~.:fcuu com a auperfi. 
c:ia O. vintto qwl6matn:ll quadrado•. envolvendo, inclusiva, os par1m~~tro1 url:lanoa 
cto. mw::t..ic!pio• da Pacar:uc:.a • Bonfi~:~, onda nrlo in..cal.:ldu u ánu da Uvn. co
m•rcio da P:LCaraima <ALCPl 1 Bo~m IALCBl, incluindo lo.:aa peópt'it.la pan. ~ 
u.poatal!1cnto de merçadoriu a ltrem n.acionali=du ou. J:"Hzpo:u.c!u. 

PaJ;"II.jp"IÚO llDico. Conlidar&m·•• inteçanwa <lu ânou da liVTa eom,n:lo 
de P:~;earllic:oa !ALCPl a Bonfim tALCBl todaa aa au.u aup.r!!c:iaa tet'ritoriais., ob-
.. rvad.u u di1po1IÇO•• do. tratados ICOII.V.~ il:lt.ernacicmaia. · 

Art. 3! 11.- mareadoriu .. transairu: ou n.acion.ait anviadu lLt m .. dt lf.. 
vn comin:io da Pueanirtl& (Al.CPla Bo!ÚÍD1 tALCBI "l'do, obtipcoriuwnte, .a.. 
till&du :U ampr-1u aut.ori.ud.u a operanm llQIU ilna.a • 

.Azt. "'~ A •ntrad.& d• mare&doriu ••tnU'IPir:aa nu mr .... dto li~ eomkd.o 
de P:~caubzu. CALCPl • Bonfim (ALCB) .rv .. .-.t. com lluaptl:ld.o do hD.po-to ~ 
& Imporuçu • do lmpono tolnt Procil:toll 11111\Uitrial.izad<NI, q"' .. ~ COA'Nil'tid& 
'm i1111Ç.t.o (lll&lldo for.m da•Úl:l.l.d.u-.: 

I- oon~umo • Vft1da inWnla :au mu c!alivn c.omj:eio da Paat.raima (AJ.,CP) 
a Bonfim CALCBI; 

. a- btr:wfl~ll1to., am .HWI tenitório._ dto pMC&do, pacutri&. ~ mi%1.-
rag • ~~:~.&Uriu-pn=u d• onpm qrioola ou noruu.l;. 

m - qropteu.t.n... • pillcl.eW.tum; 

IV - ia..Waçi.o a optt.-;lo ode ~ • •trrirwoa à• qua.Iquar u.~ 
v- -cocarw= p~~Z"a eo-l'C:itiU:~ 110 ~ -tarDO; 
VI-(~); 

vn- b1.p111m aeom~ 4• rifJIIDta, obHr'l'od- o1 Umic. fizad.Qtl ~ 
lo PodiH' Ez...:ut:iYO por in.~6dlo do 0.p&n.llll1anto da a-ita Fadara!. 

f 1:' As dtouia -rcadoriu -~. iJlcl•w .. utiU:ra.d• eomo PQ'" 
te~~, paçu ou in..umol d. pn1duto1 induttri..U:cadol n:u1 .t.nu dto lift'a com•rcio 
dto P~ tALCPl • Bontlm tALCBl, pzarlo d. lutp~r.to doi tributoa referi. 
d.o:a DH~ ~· mu a.a.rto 1~itu JL tribut&Çio no momanto dto lu& Ultern&ç.t.o. 

f :t' Nt.o H aplica. o H!Jiml n.eal 1•~ ZliiW nrtip &:: 

&) d~ o prazo llta~lacido no tni&'o 4':', inei1o VIII, d4 Lai za. 7.232111 
de 2g da outdJro dto 198<1, b111111 finai.~ da iiU'ona.ttieao ' 

l;J) anDoU • muniç6• 4• qualqual' ~ 
e) &uto~•eill de paa~ 
à) b•bidaa alca6Ucar, . 
I) perfumta; 

O fwnol• •- dari'\"'l.doa. 
Art. 5':' As i:a:portaç6 .. à mare&Í:Iotiu daatina.daa 1u1 Anil d•lift'l eoutffo

eio da P4Carai=a tALCPl • Bonfim lALCBl "tario •o.9•itu& pia. eLa impormçi.o 
ou dommwm:o de eíaito equiv&l•nta, pr-l'ril:lDUII1UI ao àHIJIIi:lll'~aÇQ aduuwiro. 

Padcra!o única. M imporuç6es de qu.a trata .. UI arUp d'"r.t.o contar 
c;om a prm& &D.UIIacia da &tpa~ da~ FrDDCa cW Kallal.ll.-~ 

Art- 5~ A compra d• mneadorias euriUlpiru arma1anadaa 11M linu dto 
li~ eomkdo d• Paeat"aim& lALCPl • B01ÚÜI1 tALCBI por l!l1pl'eUI .. taballleidaa 
•m q\l.l.lq\al:' OIW'O pooto do taeri~o nacional • C'Olal.d.arad.a, pcara •f•l.~ adml· 
ru.ttatiygs • fi..::ais, COD10 import.:açb nona.&l. 

Art. ~ A venda à• mare&àoriu u.eion.aia: ou n=ionali~ •f•cuada por 
1mpn1as .. tabelaciàu fou. das .t.nu d• liV1'1 co~o d• P:I.C&l'l1ima iALCPl • 
Bonfim tALCBl par& empro .. a -.Ii slldiad.al, • aquip3radn1L ~. 

Art. &~ O Podu E:.:•cud.vo ri(Ulam•neu.t. a_aplie.aç.t.o dt nlimee &d.~i,. 
roa HJI'(iiail PIRas m•readori.u Htn.npins d.atiMdu às ãrau d.• livre oom6r· 
cio eis Pa.c:ar&Jma lA.LCPl • &onfi1:11 iALCBl, a.11bn cazno para u moueadoriu dto 
1 .. proead•otH. 

Att. ~ O Banco C.litral do Brasil n.orm.aciztlri 01 FO~ caznbiâ 

~.eliê'Bt:!'anã:r:.=n:= .S:..!-:o~=:=:o:.~~~P) • Bonfim 
Art.. 10. O l.lmi~ ~para a imparu.ç6M unrilld..lll U.U .S. H"" CO• 

mfteio da Pac&nima <ALCPl • Bonfi:n cALCB) aer:i ..u:.,.lac:i.do, mualmellw, t
Io Poder Eaeuti-w, 110 ato qua o fi.ur puo. u damail. .t.Nu dali"" comkcio. 

Parãrp"afo llnl.eo. A criWrio do Po!Wr Eacuti....,_ poclel'.la ••r uolW!lu do 
li..mi~ clob&lu impor:IIÇ6M à pf'Oiiuwa patu &rua ela livn oom.6reio d• Pa.euai· 
ma CALCPl • Bon.fim.lALCBl, d .. l:in&do1 azdu.i.V&DI.Int.t )L~. Yldada 
a ~-• à• di..Uu eon•~pond•nt~~ • obiMI'Vado&, quando r-aponado .. todoa 
01 p1'0Cadimlntoa lapia aplielv.U. b upa~ bruilairu. 

Art- U. E.ltlo u .t.nu ela livn eo~rcio d• PII.CU'aim& CALCPl • Bonfl.m 
CALCBl sob a adm.in.iltn.çiO do. Suparintand.lnei& da Zona Fr&DC~. d• Mlnau.
SUFR.A.KA. q,IM daver.t. prozno...r • eoOI'dltDilt" auaa 1mple~.taç6H, at1Bd..o, illd.ual
..., ·~ IIG q~.~a ooubtr, Uúauda li'V1"1 eom.t.rcio Iii• P'ae:&t:l.imll CALCP) • Bon.· 
~ <ALCBl, a leFaJ&ç.t.o ~w IL Zona Ft"UK:& à Kaaaua, com lllll ~ 
• raapaeti.U dillpoaiçóel rqul.amaDUNL ' 

Pari;n!o WUeo. A SUFR.A!4A h&wri ~ p6blico pela ln:ilizaçi.o à• 11;1.11 

=~!r!:.~~.=:~.,:.~::J:~=~~~~~~~ 
tALCDl ou dNt&l PIIZ'a outra~- :rac;ikl do Pala. 

Art. 12. M r.caitu dac:orno!l- das cobraz~.ÇU dos pt'IÇOI pf&bUeoa ~ nr
-rip à• que trata o pa1'árnfo Unico do &t"ÃIO ll de1ta. !Ai. 110 li.fta. d•livra oo

.J!!!.._n:io da- Pacauitll& (Al..CPl • Bonfim U1.LCBJ. ••rio pat'CimlmlllW •pll.ead.u •m 

ldue.çlo, aaüda • 1&11tia1111Dto, •m pro,.ito d.u eom~mid&dH mail canntaa da ~o· 
i: go=~~.~dE;f:f,o;::ao:;~~w pnjawa "ped!leoa aprovadoa pe

Art. 13. O D•p&t'tUI.I.n'to da. Reait.a Ftdaral u:•reer.t. o. Yirilbeia n.u .t.t"a
u à• LiVI'I oom6l:'clo da Pacar.Wn.a<ALCPl • Bonr~.m tAl.CBle a r•pr.ado ao c:o.n· 
~~ aa duc:aminho, Mm pr.jWw da comptdl.nc:ia do D1pan.nmtmo de Poli· 

Pan;rafo i>.ai.oo. O Podu E:ueutivo cl.avar& II.UifUl:"'r oa ~ n:llltatia.ia 
• hlmWUII n--'rlos UI 11rviçoa d.• (llc=.lizaç.to • eonuol• s.duanai.ro du .i.riU 
da livro. eom•rei.o d• Pacartima LALCPl • Bonfim tAl..CB). 

A:'t. l-f,, .A. il•ru;MI • ~n•acioa d.u úeu de Uvr~ comf:'eio d• Pacarai.ma 
\ALCP) a SQn.flm tALCBl111'áo mantido• dW"antl viu~ • ei:lco moa. 

Art. 15. Eata Lli t~Utra em Visor na data. à• sua. publleaç.t.o. 
Art. 18. a..top.m ... u diapoaiç6n •m eontt'ári.o. 
F•m.uuio C<1UOJ:" - PnaidQ.e. da Rapú.bliea.. 
r.tudiio )luq,UQ Kor.i,ra. .. - -

LEI N. &.387- DI: 30 DE. DEZEMBRO DE 1gv1 

Dl aon. :radqlo 1t0 f 1! do artip 3':' a.oa artip 1':' • ;":" doo D---..L&f. 
n. :~~~~u, à2&de f'"l'tlizoo de l.lm,- ••caput"' do udp 

!'l' do D~ 11. 1.46111:1, de 't a. abril. \H 11J71 • ao 
utiro 10 da Lei n. 2.146ta, d412V de cl.aumbro 

U lSlA,•üoutr .. ~ 

- --
Nt. lL t aiada,. noa Mwddpioa a. Mac.aP'- • Sanama. no Eatado do Ama

pã.llna dt li'lrl c~ da importaçt.a • asponaçi.o, aob NcUzw flleal •,.eial,. 
...w.lac:i.da oo=. a fin.alldld& de promQYir' o c!Manwlvi.m•ZltCI da& r.Ji6N f'tontei
• do •unco nona daqusX. Estado • ot. ú:lc:ralll.lntar u :ral&çoi)la bi!a_. com 
oa paíua ~ .. ••IJUI1da a pol1tica. de in.tap"açlo latil1o·IJI:&erie.u1a. 

f 1! O Podar :!Peud"YO d•muear.t.. 110 prazo de no'"'n.t.a diu. ANa ccult(. 
n.ua onda 11r.t. inltal&d& a .t.raa d• UY:rt com6rcio, incluindo loe&ia pl:'OpriiM para. 
lntr'lpoltama.n~ de ma..,.Qo~ & MNIII. Jl.ld.O#ali.u.das OU -part&da&.. 

f r Apiie&-M IL Ana ü u~ com6l:'eio, no qua eoubar, o diapolto u Lain. 
l.w<'l, de 2:5 UuoTenUtto UlHl. · 

LEI N. B.BST- DE 8 DE MARÇO CB 19M 

Autorlta a c:dnç4o d• 1iNu d• UVN comdn:lo no• Munlclplo• ~ 
Bnuill!b. • Cruulra do SuL no Esl4do do Acn, 

• d4 OUU'n& provldfnc:icaa 

o PrHids:nta à RlpÜ!:Ilie&. 

Faço nbar qua o eon,r.uo Nlldonal daenta • •• aanciODo a aaplaW L&l: 

A:t. 1' Fka o Poder &.cuti.w a\lt.Orizado a cria'. uoa Ml:mldplo. da &uf.a 
"la. Eltl.do do Acrt. com bU:n.lio par& O Município clli Es:!ltecW.nd!. Eatado tio 
Acnl, • no MwUdpio da Cruubo &11 Sul. E:Wdo t1o Acrl, kua U Lhn ComérdiJ 
da~ • ~ IOb rqiJu tilcal apadai. ..ub&lac:i.d..u aa a f!aalla 
dada 4• PromG'RI' o duatt.'nll'finun.l:o du rupaeti.-u nliML · 

Art. 211 o Pocl&l' Esaca.tk-o fllri. damarcar u '-~.,.,... aaper«. 
da da 20 & 1, ..-..ol'f'IDdo. ~.,. perimacroa ~à Mw:dcrplae da Bra--· 
liWa t1 Epit&doliadia • do MUA!dplo U Cnuiro do Sal. onda Mri.o ~ u 
Ánu à Livreeo.nireiodl: :BruiW&-ALCBe da Czu.uiro doSul-ALCCS.
paetifttHI1t&, b:1duindo IQCIIU próprioa pan. wtz•A a-mm da~ a_.. 
ram naeioDalludu ou lt~Upe~~Udaa. 

Pariça!o lbdeo.. Couidanm ... int&po&ILA& du hau ele u-.- CoaWcio 
Ü BrullllL CODl atanaiQ para O Mu.nid'plo Ü Epltaclo1bd!a- ALCJI • de Cfta 
uiro 111D Sul- ALCCS- toc1u .. nu~ taftitori&ta, ~ .. dllpo
liçõMdoauatadoa •con.~~ 

Art..31 M~ .......,...oa.IW!blalaan....wlu b Á.ftiU .. ua 
"WN c-wdo da BruiW&- ALCB • ela Cnzaira do Sul- ALCeS--. obcfpt.e
riammte. c!utlu.du b •mpruu &"O.toriudu • operar uuu úua. 

AtL 4' Ae.tradad.~-.tnDplru1lU Ã.nude IJ..n eoma-. 
do da BniU.la - ALCB • de Cmzairv do Sul - ALCCS tu--aa4 03lll a I'Uplllllle 
do lm.poato da lmporcaçü .~~o lmpato sobra .Produto. bd~ qu Mri. 
con't'utid.a .n. iMilçio quando uii1V't:&doriu; Conm d&lltiD&du a: 

I- co.nnmo • ft11daillDtenLu DU ÁnU U Li'fn Comárdo de Bnallila
ALCB • de Cn1ain do Sul- ALCCS: 

a-ba!ltlfielamaWJ.-. aaus ~ c~a ~ pcx:UÁria,. ~ m.~na-
ra~.~ • .atJria.prilau da eripm. qrícola - floratal; 

m-·~·~·" 
IV - inatal~·çio e opan.~ ela turüme • Mrriçoa da qt&&lquar utnz"aa: 
V-moeapm pua~ mercado uteno; 

Vl - fndub::lallaçio cbi pl:'Oilatoa ._ NU t&rrit6rioc 
VI( - bappm•compW&d& ela -n.Ju.t.M. ~ .,_llznjta fiudoa ~ 

to J'Qd_. Eur:u.tlw JIOI' lDtann.idio d.a Sacrataria da a-lta Fad.tlnl. 
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§ t• As dam&is mtreadariu utn.npiru. i.llcluai.w u utilludu como 'PU"' 
t41 peças cm ~oa da produa industrializadoa nu l.reu de I.i.vn CouWclo à 
B~iléi&- ALCB o d• Cruzeiro da SW - ALCCS, JOurio da suspendo da. tribu· 
\Oa rei'~ llUt. utip, mu ..t.rio .ujaitu i. tribubl.çicl no momea.to 4e .ua izt.• 
terna.;io.. 

12' Nio .. apliea o rqimll rueaJ prnb:to 11.11te artiro; 

a) durGte o prazo ••tabllecidcJ 1:10 incblo VUI da llrtfro o6• da lAJ. a.. 7.232111, 
do 29 do outut ro dti 1984, ag• b.na fmais dt iDfcnnitie&; 

b) a armu o m.w:Liçõe. d• qualquer natun:u: 
c) a auUlmõveis dt pua~; 

d) a bebidu alcoóllcu; 
1) a pcríum111; 

0 10 fum.a I IIW dezivadlla. 
Art. s- .U imporuç:õu: da mercadoria dutinadu b Á:reu d4l U'I'N <==-

cio de Bnail6ia - ALCB 1 de Cnm~iZ'O do Sul- ALCCS utaria auja!W à Gula à 
Em~..açio ou documt:ato d. .r~ equivale!1te. ~ao~ .ma. 
neiro. · 

Pariarafo W1Ico. No ~de que; trata- utl&o' '*-io coctu am 
a privia lli.Uencia ela Su~ da z.ma Franca à Ma.uw- ST.1FRAJ4A. 

Mf:.. ~ A. -pn. do~ MtraJ:lltÜ'u ar=ueaadu !lU Meu de IJ• 
vn Co=.êrdo de Bras!léia- ALCB 1 à Cruuift dD Sul- ALCCS por~
tabalecldns 11m (LUalquer outro paatg do 'ICri!órlao NsciDD&I I COI:I.Iidonda. para .r.i· 
ta. adminiltn.tiVO&. r&&e&U:.- impartaçionarmal.. 

Art. ~ A veada. del~W'C11!oria naeio:Lafa ou n.&dcnuliu.du, .r.tuada por 
empruu ut:Ab.lecidu fora du!z.u dli Line CcaWclo da :Brull4[a- ALCB • à 
Cnu..irodoSW.-.U.CCS,pan.~.U..diadaa.4i~.uad&a~ 

Art. a- O Podt:r Eacutlw. nl!llam.111tsn1. a apl~ d. npm. llduaui• 
,_~para u mU'Cildoriu; •tranpiru dMtinadu ia Ánu de lJ'I'ft ~ 
cio de BratilU- ALCB • da CtaairG do Sul- ALCCS. aulm. como pua u mero 
eadorlu el .... p~-. 

Arl.. 9' O BaDCO Centnl do Bruil110n1Uttiuri o. procHimalt.a. eashfa&: 
apUeánis h opvaç6a: du Ánu 41 Livn~~ CozQn:io ct. Bcu!Lii.-ALCB e à Cn.· 
uire do Sul- ALCCS, criando .....,.nimO' q~o~~ C~ uu COll1ércio utarior. 

Art.. 10. o llmite J!obal pua .. .lm,~ am.ria du Ánu ele I.J-mt Co
mlirdo ele B:ailéia - ALCB • de Cruzeiro da Sul- ALCCS Mri. utabUdd.o, azmal· 
maate, pelo P«der Executivo, no 11t0 em que o f1ur pan u demaia linu di! Une 
eomi:reio. 

Par::lanro único. A critirle do Podar EDc:utiTo. poderio .... adt.údu de U· 
:~Dita rlobalu imporblQDQ, d4l produto& pelu Árlu de IJvn CG.údo da~ 
- ALCB e do C%'U%llko do Sul-ALCCS elntin.ldoll ezduaivammte l ~ 
vedada a rem:aua ela divisas CGtTapOndanica. e o~ada. quando~ 
todos os procad.im.antos lep.il çlltiHt. 1u ~ bruilairu. 

Art.. 11. Ficam u. .\nu q I.Jvn Comércio ü BruWUa - ALCB e C.:1t Cru.· 
:teiro do Sul - ALCCS .-ob a admbültnçio da Supm-intandind& da z.a Fn:ca da 
MU!.au.a- SUFRAMA. qu. d.vuá promover a eoordaD.ar auu i=plutaçõM, apli• 
=do-aa-lhM, no ICllH couber, ale~ pertbwste à Zena Fnnca ã Manau., com. 
auu aJtençõ .. a napcu:tivu diapctiçõa: reruJP~antaru. 

Puãzra/o úaico. À SUFRAKA ha.vcá preço púhllco pU. trtllizaçio ele auu 
inatalaçãu a ~ Amça. de autariz:açio,. tcmtrola de~ a in~ 
tca ele mm:~~doriu DD& Árias de Li.m Comüdo ct.lku.iW& -ALCB e da Cnzzai. 
re do SW- ALCCS ou. clatu pua outrns nliüM do Paía. 

Azt. l2. {Vetado). 
Azt;. 13. A Seaetaria da Roelita Fadcralaxereari. a vililinds nu Áreu da 

Livro. Comli"rcio de BruUi:ia- AI..CB a da Cr:uairo do Sul- ALCCS • a r.prado 
da eantrabu11!o a aa d~minha. Mm pnjuim ela eompctincia do Dep:umento 1M 
Pal!eia Federal. 

l'a.ri.in(o único. O Podar Eu!cutivo deverá UAfl,lrlll' aa ~ matuisil 
o h'="IUI~& neceuirios'ao:s nl"'riÇOII de f'I.Sl!di:r.açlo a cantrala adumairo das Árul 
de Li.vn Comircio da Bruiliia-ALCB a da Czuuiro do SW - ALCCS. 

Art. 14. (Vatado). 

Art. Ui. Eata Lei eu~ eat. vipr na data cle aua publlcaçio. 

Azt.l5. R.vorUD·M':Udispa.iç-õeaemcontrário. 

tt.amiU' Franco- Preaidc!lu da República. 

Fernando Hanriqua C~ 

AluWo AJvaa. 

LEI N. 8.981- DE 20 DE JANE:mo DE 1981 

Altc:n alcs;tataç:&o tribut:iria teelaral. 
e dA outr:u providências 

Faço saber que o Pnl$1dent& da Rep\i.büa :u:lotuu a M~..t PrOVIsória n. 812'". 
de 30 de deumbro de 1994.. qua .o C<l~euo :-<'aclcm.:U .:l.pz'O\'OU. 11 au. HumQIIIr'UI Lu
C:C!l:J.. P!'ll:lidtctc do Seaado Feó.c:r.ll, p;uu o~ efeitos âu diJpono =:a pllf'li.çr:JJQ Uai• 
eo do aruco 62 da Colll:titulç;lo Feder.tl. promW~:o a sai:Uintc l.el: 

CAPiTULO I 

DispoaiçiSes Gerai• 

Azt.. l~ A partir do tiDO d1 1995 a tr,Jrullâo I:lacat.iria d:~. Ullida~ File:ll. CÚ! 
Roítrilaeia- L"Fffi sari. !lu. por periodos uim.utn.b. 

11! O Ministério da FC%e111b dh·ulpri a exp~nla tnOil.t:tári.:l.. da tjFl'R tri• 
;naalnl o:am buo no IPCA - Soirie Es;!eci:ll de que t::r.:Lt:l. o amro Z.: d:.. Lei. n. S.aaJ~'~'. 
de 30 de de:embro de 1991. 

f r- O tPCA- Série El:peei:..l ser:i. apur.1do .:1 partir do periot!o do ::zpuraçl.o 
iniciado em lS d• eleztmbra da 1394- 1 dh-ul.a.-ndo trimoatr:.hnc:ue pel11. Fun®.~o lns• 
tiUito Bruileiro do Goorraf'l&. e Estatilêea- FIBGE. 

f ~ A axprua1o moutâria da UFIR nfcnnta ao primeira tril:llll~ de 1.995 
.. d.lt.S 0.616'1. 

Art.. Z: Para afCito da apli~ doa limites. bem como dos delllait v:úo'ru ex· 
p~ 11:11 una na le;iala.çio ftdual, a con..-ers:lo de& v:Lloru cm rua para tiFIR 
será afetu.ada utilil;ando-aa o 'talar da LTFffi ri;:cnto no trim.estn de rtfaricci.L 

Art. 3! A bue da eãkulo .. o lmpoato sobro a Rcn<:b d:u peuo;u j..mdieas tri· 
butlldu com base ao lucro :real, pra&l:lm.ldo ou IU'bitndo, CCITC!Spundentcs :~.os pe
riodoa-bua eaearndas no ano-e.sl.cnd:Uio de 139-1., ser.ilo e:q~re~sos gm qu:u~tidada 
d• UFIR. ob&uqd.a alalfiabçlo onc:i.o ">'1-:'COta. 

Art. 4! • O lii1P"t0 aabn a R.Juia devido pcl.u peuau f"u:iQs. l:llrti:Sponden
ta ao ane-c:alecdária d• 1994, nrã u;pntao em ql:l:u~tidad~ de tTFJR. ab&orvad.a a 
le;isiA'ilo •ntl.o vipate. 

Art. S! Os débitos do. qualquer n::~.ture= para ea~n :1. F:r.:e:od:~ N:lci.on:~l c os 
decorntlta de contribuiç6a arreeadad:ls pel.:z. Uni~. caa.stltuido& ou não. CUJO& ra
toa prado"'' oeornn:JI1 ati 31 d• danmbM de 1994. i.llciiiSi,..e ~• que rorum obje
to da pareelamouto, eçraa011 am q=tidada da UFIR. :sen\o reegcvertidos p:~m real 
com. bue no valor, delta W:ad.o p::lr'a o cri."'!le&t:nt do p:tpmeat.o. 

Pariçafo únko. O disposto niiiJI:a uC;:o se apllc::l. a:nb~= ~ ccmtrii:luiç6ea 
saciai& arn=ulad.as pala Instituto N:;~aOJial da~ .5ocilLJ.- [~. fllia.ti\"U a JM
riodo.& cle com.pa*e:ia &.11t0riorts a 1' da. j:u1eiro âc 1995. 

.A:t. 6!' Os tributoa: • o:mtn'buiçk& soeQis. eujos fatos ~r:ldo:es \-l.crcm a oeor
rara panir da tt da janoino de 1995. urAo &pur.ld.D am. r1:11lia. 

CAPÍTULO II 
Do Impolto &obr. a Rauda elas Pessoas Fbf.c .. 

SEÇÁO I 

Disposições Gerais 

,-\:t.. ~ A partir de tt da janGiro de 1995, a :renda • aJ prove:n~ da quslquer 
n.:ltun:ca, inclusivo os rendi:ncntcaa (althos da enpiLAl, percebida. por pauou fi:. 
sicu reside:ntu ou domid.litldu no BnuU. saio t:rib~ paio Impono sobra a Ru~ 
da n.a Corm::.. n:l lezislaido Ti~ta. com u madUieaç6u int;-odU%idas por esta Lei. 

SEÇÂOU 

Da lncld6acla Mensal do Imputo 

Art. 61 O Imposta ~abra a R.ada ia.c:idetll aobn os nnd.inwrtml de qu tn• 
tam oa artico• 71. S!a 12 da Lai a..7.7Iam, ele 22 da danmbro da 1988, Hri. ca!cu
I::..do do .II.C:Ordo cot11 a ~te tabela pralftUiYa em. rem: 

B ... deCüculo 
RS 

ati 676.70 
d. 618.. n a 1.319,57 
c1e 1.319.Sa a l2.1SO,IK' 
acimadel2.180,60 

Pan:cla a Deciasir da 
B ... ele CAlculo ... 

676,'10 
!JST.S3 

3.6!50,130 

AUquota 

" 

1.5,0 
26,6 
35,0 

P~ 1inico. 0 impollto da Q.IM trata uta artip _. ca1cul&do .obn os 
rud.imentos efatiTama:ote 1;'8CIIbidos am. cada lllll.. 

Art.. 9t Na date:mioao;io ela b ... de dlculo sujeita à ineid!acia tllHLUl do 
Imposto sobro. a Rende podu:lo ser daduidu:. 

I - • ~ do.' Tslora re&:ridOII; ~ artico 61 da. Là a.. S.l34W, d. 27 da da:em· 
bro di: 1990:. . 

II- as importiDc:i.u papa em. dinhauo a tlttzlo da alimentos ou pcnsha, am. 
cumprimeato de. a.ccrdo ou d.ddo jwlicid,. iaclul:iTe a P""~ ele aliD:wltGa pro
viaionaia; 

m-a q,oa.ntia da RS 6'1,6'1 pol' clapendante;; 

tv-as amtrtbuiç6u pua a ~iacia Social da Unilo. dos Eatado., do Ili:a
trito Fadarala das; Iduaic:ípi~~~; 

V- a quantia d• RS 676,70. eorrupo~o:ota a parct~la isenta dos rea.dimea· 
tos pi"'Taa.ill.lltes da apa.nnta.d.oria. a pe.:~&o. .;pnsCeri:oC& para a resel:"'''& nm:lUI:I ... 
r-ada ou reforma pqtll pala Pt'OTielinc:i.a. Sodi1 da Unilo, elos EatadDI, da Distritll 
Fcdorsl • dos Mwúdpios. ou por quaiqu:ol' peaana juridica. ds direito públieo iator
no. a partir do mia •m que o conttibu:iate eomptcmll.lltar sauaa.ta • cin.eo. &1:1.01 da 
!dada. 
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Art. 10. Os vl.lore3 elll !'~:!is Cl)catl;l.ll.tn da. tabeL1. pro~e~si'<'& ta~ s:l • 
:u deduç:úei pnvistu 1101 inci:lcs III" y do ~:m~ 9! sario atuatlZ:Iciol mc:.utn..l
m~te c o !!I. b:J.s;:,: r.a vanuç:io rla UFUt.-

SEÇÁO In 

D.:~. Dec1.:u-:aç:io de Rendin:lentoa 

Art. u. ,\ pessoa fü;lca d.cverli 11purar o ~al.do um roais d? lmpoUQ .1. parar 
ou n ~·.ilor a. ser rostituidiJ. relativ::un~.:ue aos nmdi~:D.entos pel'«bida~ no ano-eaion· 
d:irio. e ap~s•ntu a.nunl.!:leo.te dcelar:nçlo de rendit!!.eatos em lll!Jdelo aprc~-r:~do pe
la s..,.:retaria da Re«ib. Fedual. até o Ultimo dia Util do mU dt ll!l.t'Çll do ano-ea• 
leod.ãrio subnqU1111.t.a. 

1 lt Fitam dispen.u.du: da aprucataçda da declançlo: 

-.) u peaoas fWcu l:lljOll rtmd.i.mentos tribuU:~ aX?'to ?" ~u~ ~u
siv:~.m.eahlll!l. !011t11 e os 1ujtitoa à tribut:l.ç.h d•funuva. te,~am t~ uu U:úen
.i. soma d011 Li.m.itu de i.sençlQ da tabela pror:usiva vipnte el:tl CJ.d.& =ta do uo-
ealendirlo. dade qu. nlo t111Qil&dn.du em outras c:~lç~lll de obrip.toried.ade da 
sua apunota;io; 

bl onau peuou tbic:u doclanàu em at.G do Miniltra da Fau=-. c:u,ja qaa. 
llltc:ação fillcala~ a pto!Sir"'llt;IG dCI.II controles fui~ peta admio.i.st;raçlo tri
butãrla. 

1 2! Fica o 'Miz1i.d;ra da Faz.uda autori:ado ll alterar o pnu.o pua a a-pra-.. 
t:l.l;b da dlclu-açio. dmtro do e:urdcia fitw:~Wro, d1 acordo eom aa criUrloa quto 
.. w.r.c.r. 

Art. 1!. A buCI do cilelzto d~ i=poato diYido no :u~.o-c:lllell.dárlo ,,;. a cli!ot
recça entnl u aomu: 

1- !â. todll5 aa rencllmecw pcreebidca duru.u o ~mdário,. ~to aa ~
senti:! I, aa do-tributáveis. 115 trlbutá.vU uclu.i.YII.IIlmtl na. 10nta e,. aUJeitaS à tri• 
buuçio defin.itit'3~ 

U- du ded.uç6ea rBla.ti.vu: 
al aQI papl!lantoa efatu.a.daa, no an.'-C&landárla. 11. • .:gódi<;oa. <l .. uti.ll.~ psi~ 

to~s. fWat~tr.apeiJ.tu. fanoaudi6loras, terapeuta.~ ~.p:le~ e haaP!-~ bom co
ma u dupuu pt'O'IIDÍIDtu da -=..a ~tllna~l e sornçaa radioló;tCOa; 

b) u dupo.IU :u1i;.ad.a.a com inltruçla re;uiar do eout:ribuU!.ta e IIII& dcpiUI.
dmtu aU o ü=ite~ a.nuai iD.divil!ual. de RS LSOO,OO; 

c> u =trürulç6is 11 dcao;OCS efet.uad.P..Ia ec.tidD.clu d• q,ue trata 'l artif;o 1: ela 
IAi n. 3.83()11•, ela 25 de CO'f'lmbro de 1960. obarndu u c:ondiç6M ,. :tab11.CICI.du 
uo artito 2! d:l mama tà; 

dl u eloaç611 fcitu 10.1 fu.cdo1 eonttoladoa pelo• Comelhol Munic:ipUa. Ea
ta.cll&l.ile Nacional doa Oinitoa da Cria:u;a o do Adot .. eenu: 

lt) a scma do1 n!or11.1 n:ferldoa no artip 9'1: desta t..li. 
f 1t No cua de dupuu =~o lio:l.itit rtobal CO'mlapanderi ao on.-

1~ em naia JDIJ.ltiplicado pe)o cUmeta eH puaou com qutm !onuu. efetiftmmt& :rn-
li%adu u dupuu, -.do m.àvaa.tll qta iD.di'lidUA!Inente um d.tpendata 011. o prio 
prio conaibul11te teDha 111to =aa do q,1111 oatm. 

i Z: Nu b.ipôte:1e1 :;.:-e..-istu nu atineu Me" e "d" do incisa II 1 comprovl
ço'lo do p:~~r.~m.,nw dev"rt u~ feita eom reçiho ou dehm1o:J.0 da iii.Stituiçi.o b~Hl~G· 
<::i:lda. s~m ~~JJlí:I:O du :~.·:emraç6"s que :.. autoridade tributária d.,Uinru.a&l' pa• 
~e 11. verific:t.çlia do fiel e-.::;mmento !la l.,i, ll1ehui.ve j1.1.11.tt1 ~s Íll..lltituições beQefi• 
.c:io.das. 

i 3: A. soma du ii~::.:çoea previsiu t~u ali~:~o•u. ~t:.M • ~d.'" do índio II utâ U
mitad:a. .1 du 110~ eento Cl ;,,ue de c:i.lculo do imposto. 

1 4t O dispo1UI tu. .liio.u '"aM do inciso II: 

:ll :~pllu·n, ta.l!lbC. J.QJ p:qamamos efotWidos-11. llm'Pf8'11.11 bruillli.ru 01.1 au
tarizad.u 11 fimcian.ar no?~. dutin.~~.iloa à eobe:tura da dupe ... coa~. ho&pitiSLiza
çlo. rn6die:n e odontotó~r~:.u. belll eo111.11 a "a.tid:~.du que au•l'llftl31 diniito de •tara
dimcnttl ou u:uarci.m.•n:~ C:a dupuu da =••~ aa~ 

b) rutrin;e-n ao• ~!;:tmontoa tfetuados polo eoatribuiate, rolatiYOI ao Ma · 
p~óprio tn.tllmento e ao.;,~ uus depondantn; 

cl i ~:~~ndic:iall.ldo a q::1 cn papmeut.o.s sejam~ e CODipnrndoa. eolll. 
indleo.çll.o do II.Cltne, otndeu;~ e .1!-Umera de iucriç:&o no Cad.u.U'CI de Pusou F(licu 
- CPF Clu no Cadastro Gt~!: de Cont.:ibuinte• - CGC de quam oa rcc•b•u. poden· 
do, na falta de doeumtnt:l.;lCI. ""t' {dta inclicD;io do eheqtl41 nondnativo pelo qttal 
foi e!1tu.ado o pa.p.mente. •• ·•• · 

dl nAo .e aplic:a às euP.,ú ruaarddu pcrr entidade <k qualq~.~U upécW.. 
Art. t:J, O nsu!ta.:!.: ~-ad-.idlde rur.l a.p1.U'&do !UI. (arma ela. Lei 11. 8.1)231••. 

de 12 de abril de 1990, a:: ,;u; al~ i.ntroduz:idu Pll!' ut.a Lei, quaa.cl.o po:titi• 
\'0, ia.teiBti a ba.n d1 U.::ulo do impoeto definida no artip 12. 

Pllri~ Unieo. O ruultado da ati1idaela ranJ. ami. calculado em rtllia. 
Art. 14. .So cuo dt :eud.lz=ntOa do tnbalho asulariado ~bidcla do P"ft" 

no bruilei:ro.. em .:go-.b, H~:"anpir2, eolllidara ... tribatli.vel a.pe11.u a quarta par• 
te: dcs ~·alam recebidos, r:~ ano. c:onv•n:idc•, ma. a mil. -. mia, pela tau lll.idia· 
do dôl:lr dCII Elt.ado1 Uc.i~~! fixada :par.r. c:ompr&. 

An. lS. Pua fins i: &j~UU da que trata o artip 1l. o Impcl&tO aobnt a Itaa
da devido :<411"1i ea1c:u1adD ~::.ld.iante 1 utiliuçl.o da t&b.Ja '~'NU~~ da 11111:11 clu t&-o 
belas prorrutivu 111eaaa.:..s em r~~ail. 

/ln. 1&. :·.Do i!DpOI'tO: apurado u fo=a do artip an:eriol:', podarlo sar Wu
:z:idos: 

I -as mctrlbui1;6u ~!lti\·am.ante roa!izaclu em {anrr d• projeto~~ c:ultun.ia, 
aprovado• na ron:~~.a da r-e:;:!:unen.uçt.o do Proçama Naciol181 de Apoio à Cllltura 
- PRONAC, in.stituido pe~~ "'mc'O l~da Lei u. 8.31.3111, ela 23 de de:r.emluv de 1991; 

U- 01 invasti.me:n.tcl r~itCIJ I titulo de invanti~'G à.a ltl'ridadu aud.lo'lisuaia, 

n:l !o= e eondiçõea pn~-r:n.u ~:os a.rtiCCIS 1~ e~ d.a. t.ai n. 13.68511', de 20 de julho 
de 1993; 

III- o itnposto reti.C, na !Cinte ou o plii:'O. ill.Clusive & título de recolhimt~nto 
c:ompte"ltlel:lt:~r, eoZTUpou::::~::~to UI n:rtdi::nc:nto• incluídos n& base de clilc:ulo; 

IV- a imposto pii'O .:::o exterior d.e a.cord11 com previsto no artip s~ da Lei 
n. 4.56209', de 29 ele nov".~::.'r11 de 1965. 
. Paral:l'!IÍO linteo. O ~·aior iia. oicd.uçltcl a que se reÍG%'1 Cl incilo I en.t !imita-
do a lO!ã do i::np11.1to dmC:o. 

Art.. 11. O tnontante datarmicncio na. fonu:r. do •:-tiro an~rior O:ou1titumi. 
se positive. o saldo do itnpasto li. P:l.i'U a. se llel:"ati.,.o. o '·a.lor 11 ser rut.itu!do. 

Pnrá'"'ro Un!c:o. Quando j)Os:ith·o. o s:l.!do do impo~to de~r;i ser P:li'O ntf o 
UltiltiCI di:l Util do tnh fixo.do p:lr:r. a entrc:l.\ da declnr:zç:io de rendl:n.c:ntos. 

Art. IS. A opção do eontribui.nto. u s.aldo do imposw a ;:.o.g:~r poder:i ser par
celndo "m ::t6- seis quota.s i~is, m"ns.ab e succssiv:u. Clbsen•ado o se;utntt: 

I- aanhutno. quot:l scri infenar 1 RS 35,00 e o impo.cto do valor irúeriot" a 
RS 'iO.OO urli pq:o de utn.a só vez; 

II- a primeiTI quota. devera sar pal:lJ. uo ma. f"IX:láo pa.ra a. e.o.tre;a d3 dlda
n~o dot renditnentas~ 

m-as a,.,mm q1.10tu, aaacidu de ju~ equivalentca a tau moidia. IZI.enu..t 
de capu.ção do Tuoura N'a.ciorw.l relativa t Divida fo.Iobili:iria Flld.enl Intcma. VC"Q• 

cer!o no tlltil:no dia lit.il de cada mil!; 

IV- é Cacuitado ao eontribui~:~,ta antecipar, total nu p!lrcilllmmte. o papmen
to do unpa.to ou du quotas, 

Art. 19. A n:stitulçi.o do llllpol~ 1cbre 11 Ret~d:l. d:;~. peuoa.D"aiea.. apurada 
em ~ç!o de randilnento.a. sará eoni.Pd:l moneb.rii.IZI.Oilto com ba..le a.a viUi.a
Çilo da UFIR verifiead.a enuo o trimutre subaeqliectc ao do aueçnamenta do perto. 
do de IJIW'Içio • o do n=""bimaota dn rostituiç4o. 

Art. 20. Nos "Uo1 do eil.CarTnm.onto de espôlia a do uídn de.G.nitiva do fu.. 
ritório Nadau:d, o lmpoatll S(lbre !1. fWrub dl'riclo seci =l=l..Ao modb~:~,te e utill. 
z.o.çio da 'tabela r"'ultnnta da som.D. W t:lhal.ns pra~uivu mo!Uaia IZI.I ~ vj. 
rentaa a.o parlodo ebr&D.rido pela t:ributaç:lo no nno-cal•ndárlo, 

SEÇÁO IV 

Tribut.açlo doa Ganho• d• Capital daa Pe .. o•• F.lslc:u 

Art. 21.- O p.aho de Clpital J!Ct'C'Ibido por pc!l:taa fisica em d~""da ali .. 
naçia de bans e dimto1 de quo.lqaer natunu sujaita·M à inciditleia do Imposto ao
brt! a Renda, à atíquota ele quinze por c ·Dto. 

f 1' ·o imposto de qa• tr::l.ta esta IU'ti;o el11.vori .erpqo at' o ülti=o dia útil 
elo ma. subseq,üente ao da pareepçAo doa Jr-L~~.hoa. 

f :r.: Os ru:abo• a quo •e raf!Cft o.ca a.rti.J:o seno aput'&CIGI e tribu~adoa e= 
sepando • nio interrarJ.o 1 bue de e.iilc:ulo do I::nposto sobr. D. Renda na declara
ção delljuue u.ual. o o lmpo1to pap n4o poderã. ser deduzidn do devido :: 1 decla· 
~ .... 

· Art. 22." Na apu:aç4o dos ruho• ·de c:~pit:lt =. alieaaço\o do bens a ~ircitos 
urá CIID~dlt'll.do como custo de aquisição: . 

I- 110 cuo de bena e dinito• adquirido• ::wi 31 de d1umbro de 1.994. o valor 
em UFIR. apurado na forma d..1l.,;is!aç.io 11n.~ \"i;tl.!llte; 

· II - no caso de bocs 11 cllieitos adqui.rid11.1 a. p::lftlz' de 11 de janeiro d11 1995, o 
valor PQ(Q eonvarti.do IIUI. UFIR com bue no valor duUI fixado pa.n. o trlmutnl dCI 
aquitiç4o ou d• Cicia papm1ntn, QIIIJ:I,do a e tro.tar de po.pmenw pa.n:clado. 

P~o Unico. O custo do aquidção em l1"FIR aeri recauvanido p:~.r~~. r~tail 
~ bue no Yalor d.a tiFIK vipnta llCI trb:nntn em q,u1 ocort'I!I'E'"' &lilltn.::u:k. 

Art.. 2.3. Fiea i1ecto do ltnpoato sobro 1 Renda o (ll1ho da capital auCarldo 
na a!ia!.açào d• bens 1 diroito.l d" pequ1no vale~~. eujo J1H93 u.nl.tárln de &li=õlio'lo, 
no m~a ~=qUI! ~r.~ ta s11 realizar. -'"i' igual ou inferior 110 nl.or eq,uivnlllnte a 25.000 
E!FIR. 

Pu•rrafo único. No ca.sct da a!i~n:le!o de div•rsos beu ou direitDs da mas
n12 :a:~.tureu. seri ccnsiãarad.o, p:ll'l ~ cfeitoa desta artip. o valor do c:cnjw:~to dos 
bctns atiena.áaJ. 

SEÇAOV 

Declaraçi.o de BIJU • Diní.to. 

,A:t.. 24. A partir do e:urcíc:io finuc:cil'CI de 1996, a JI"SOe ~ dev"eri apre
.untar rei~ po:rtnenori:ada d11 todo• o• b1ns e dir~~~. em_nail, q~, na paú a~ 
DO extenor, canstitua=- em 31 do dnctnbra do ano-calaD.dário antlrlen', 11111. P•~· 
m4Jtio e a da seua depiUtdontu. 

Pal'lirrafo Utti.eo. Oo \"&tores dos beM e direitoa adquiridos DUo 31 de dezem.· 
bro de 199-l declAr:u:los em t.'"FIR. senio reconvertido• para rca.is. para 11feito d11 
pnepehime~to da. dec:1anç4o de bom o dircltaS a partir do ano-ca.Imdirio ele 1995, 
csarc:!ciG de ].996, COID b ... na Yalor da UFIR vipntll na pritncú'a lrimutre do ano
cdencUrio de 19915. 

cAPiTULam 
Do [m.posto .obn a R.ea.da du Pcuoaa .Juridicaa 

s::çl.O fY 
NonDo .. Genb 

A:t. 25. A p:lrtii·i:le 1! de j::l.nairo do 1995, o Imposto sobr~~ a 1\e~:~,d.a du pu~ 
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soa juridi.cu. inclusiv. du eq~ sari. de-rido kmed.üb. em que 01 reodimen
to.l, a;:anhos e Juc:ros f<lr.m ac:nd.e -m'11ridoa:. 

Art. 26. As peqou ~ determinado o tm~ aobn a Ronda ll!li:W\· 
do as roç:s aplicâvaU ao n.lji:!H M tribut.llÇ.lo coJ:Q bao no lucro real, prHUmido 
ou a.rbitra.do. 

f 1~ lt f'aculbdo ill socielhdl. civis da pznt&;lo d• IJUYlçoa rclll.tiVOII b PfO" 
fissoe• rc::utamentadas iartip r-do Dao::eto-Lti. o. 2.39'ZC 111 '. D 21 de dezembro de 
1987) optarem pelo r•lli=• da~~~~ co11:a !r ... uo 1"= real ou pn:auzzúdo. 

I 2! Na hipóta .. do pnrli,'"nfil anterior, a opç4.a, do euãter irntntãv.t. •• 
fará mediante o pap.111tnta é!a i.apasto cornspoDdollt. ao mk cl. jaoeiro do :uw
clliendirio da opç.lo ou cio a1i1 .U iaíc:io b atiridade. 

SEÇÃOU 

Do Pa~ Henllal do lm.poa&o 

Art. 21. Para •áito d. ~do Im.posto sobn a Ronda, nlativo .o. !a· 
toa pnadoru occmido. em cada-... a peuoa jW'fàiea deter=i=rá a bua de CÜ· 
cW.o me:salu11:1:1ta. da aconlo cam • ncru pre'ristu nuta Se;io, aem prejui:o do 
ajute p~ na artip 3'1 •• 

Art. 23.. A b ... de cãleulo • ispouo, em cada ~ uni. datermiuda ~-
diam. a aplíczçio do pucentlld a. c:iuc:o por cu:to sobro a rKilta bruta nci.Jtn
d& na eaerituraçJ.o, auferid& a.a diwidado. 

I 1: Nu sepi!l.tu ati'lidda o pet'COD.cual da q,u.e trata Htl artiF;O strá dr. 
.al um por cento s<~bre a t'lle.ita bruta auferida t:l& re"'~da pua coa.au=o de 

~mb!Urinl dcrindo de pctróln • jkool •tllko cuburanu; 
b) clu: por cltZlto 1obn a Acaita bruta auftrida 1obre a pre1U.çlo de pll"rip 

em. renl. icdu.tiva aobn os 1e~ de tnDipono: 
cl tnuta por c.11to .sobro a <Nmita bruta allferid.a co=. u 1tividadu dr. 
c,.l) prutaçlo de 1~. e$. nceit& nt~~.1Ulftll uundalme11ta o eun:!cht 

peuoal,. por parte doa J6dos, tH ~~ qu depel1daz:a. de habilitaçlo produio
tW.leplmaD.tt n:idda; 

c.2) ~ dea.l'6dc 
e.3l ~ ~--aa.àe biDI ~ móniledire:itot de qui· 

qQell' 'll&CUN:a; 

c.of,) prnta;lo camu!atiT:a a caatfu:u dt nrYiço• de :uuuaria cndit!cia, D1ft'" 
cadolóJica. pJt.lo de cridito. 1.t~ • mco., adminilcn.~o da coctu a pqar • a 
r.caber, compras de direito~; cnditlirioln~ultanlM. de vltZld.allllm:Util a p:ua era 
de prutapll de IIH"riÇOI ("factoriq'1, 

f 2' No euo de atl:rida.dal iinn:Ulcadu uri apJ.icado o pereaatual con.. 
pcn:uf11Dt8 a elida ati.'ll'iàa@. 

I 3! As ncaltu prG'I'Itd•D* ele attridad• i.!:u:attYacla nla comporto a lia
M de dlcllla da imposto aa ~ do bealtlcio a qiW a P*QO& jurídica,. •ubm.-
tida ao~ de t:rlbu.ti.Çlo coza. ... DO lw:ru rwai, fi:ar jta. • 

Art. 21. No euo dai pe:UDM; ju:{dfcu a que MII'IIÍlll1'11 o arti_ooo 36, inciso III. 
data IAI., a bua de eücWo do ~ nd. eletlmLiDJ.da mlldiante a aplicaçto da 
~tual de ZlOft 110111' cate aobnl a :tee'lita bmta.. • 

1 lt hdorlo 1ft' àdudcl.u da ACJita bntt&.: 
a) na cuo elu ~ baltcliru. IOCildad.u eorntoru de titulCQI, vaiD

~ mobi~Drf~» e d.mbio,. • ~ distribaidcru de tttulole v.a. mobilürioc 
a.l) u dq;pe~&~ iuctnrll:lu-. e:.pcaç&o de r.ea'"' ele tlln:ab'ol; 

a.2)udupÜucomobriPQiu F~to..em~e~ 
au de~ d• 4II'JIIM • íll.ltitoiçGu ofida.le do uteriall'; 

&.3) u dapqu de eea:l.o a. criclito; 

... n .. dupesu dll clmbio; 
~) u perd.u com títuloa e -.licaç6u fiDancllitu de nllda f!a; 

&.6) 11 pmiu ~ OJIII~ .. H!lda varitn} ptiiYiatu M icciso m do.,.. 
tiao 71. 

bl ao euo de empruu de IIIPU'OI priYadu: o CCHecurG e nuelfi1I'O ceàiclllt'. 
01 Talona re!umtu a ancw'•me"'OI e :rutl.tu.iç6u de pdz:aio e a parc:da d.ol prt.. 
mieM; dutbulda .t conatituiçlo de ~ 01lll'llft"''U t41CIIicu;. 

c) DO cua !la ltZltidad.l da pteridlcc:ia priYada abfttu a de eellln•u de a.
pit:alhaç:lo:. a pucala c.u ~ • pr11:Dw.. aeapecth m10re datiztada 1 -
titmçicl da ~16111 ou~ úc:Qicu. 

~ ~ Ê Yeclada a~ a. qua1qur dapua admiDiatrati'I'L 

Art. 30. M pes1ou juridi=- que u:plonm atiridadu il:aobütiriu NlatiYu 
alote=to de te~ i~o imobiliúia. construçio de prédio• dutica· 
doi à YCIDda.. bem eomo a venda da imóveis construidos ou .:ldqujrido$ pan :.V.II.• 

da. deverio colllidenr com.o II'C'CWila bruta o montai!. te efotivame11.te reccrbido, nla· 
ti't'O às unidade~ imobüláriu v•lldidas. ' 

Art. 3L A raaita b1'tltll dM nndu • 1trriÇ118 compree!lelll o produto da 'I'IID• 

da de bens DU openç6u de collt& próprl:l. o JINÇO dos MI'ViÇQ~: pnltl.dol e o rau.i.
tad.o auferido nu opençõu. da -=a alh.ia.. 

Parirn.fo única. Na nc:eita bruta illo ac illch.l.alll. u ve!lda canc~~lad.u. 011 
duco11W iuconclid.onais o:mcediàaa • 01 impoatol D4o eumulatiYOI cabll'&dcll delta~ 
eada.m.att do co111.pradar 011 ccmtn.taii.U doi qG&is o wndador doa bens ou o FU" 
tador doa seni'õ" ~· a~ero d•paaittrio. 

Att. 3~ 01 (Uiha.là capital. demu.ill recaitna • 011 nsultad01 pGiitioa'OI d .. 
c:ornDtu de r.ceitu não abranPdu pelo artira antemr", suio acnsd.dos 1 bue 
de c:ilculo datcrmiD&da na formallol artlros 2! 01129, pua ofeito de ia.ddlccia do 
Impo1to 10bra a Renda de qut~ trat& tlta SIIÇJ.o. 

t 1: O dilpo~to !leste artiro l11o 10 apliea l!.OS nndimcmtc:s tributada• na. for
ma dos artliQI ôS, 66, 67. 70, 72. 73 cU, de<:on'e:ttel d.:a operaç6cl ali menciona" 
du,. bem co:no llOI lw:ro1. dividendo~ ou n~ult&do positivo d«<ITt!Cte da avaliaçio 
da investimactoa pela t:quival6ccia patri.monial. 

§ r- O pnho de eçitllllU aliicaç6a de bens do ativo pumullllltlle do apli· 
caç61s amouro nlo tributa.du na fon1111 do artiiO 72, ~rn.~;ponderi .t clifen!cç:a po
sitiva veri.ficuda entr. o valor da aliena<;io e. o rcspoetivo valor coutál:riL 

Att, 33, 0 lmpoato SGbn a Ran!b, de QUII trata ut& 5~ .lft'li ~ -
diante a apliczç;l.o da al.iquota de 2:5.<J. 10bno a bau de çUlc:ulo e será paa:o atj o 1il• 
timo dia ú:til do s~ dec!ndio do m~ sub.seqilccte ao de ocom!;nda doa fatc:s p. 
radont~. 

Art. :Ü. Pua e!tlito de p~to. a pessoa ju.ridica poderá dldu:ir. do im.
potto apurad.o no mU., o Úll.polto •obra a Ren.d.t paa:o 011 Ntido u. Cont.r 1obn lll ..-.. 
mtu que int.pnm. a bue de cálc:ulo t.orrespo.cdcc.ta (a:rdfiO$ 28 ou 29), bem co
mo o• incantivo1 de dodu.ç.io do imposto, nt.tivC)I ao Pro~ de A!.im.entaçl.o ao 
'Irabal:hador;.Yale-hcspoii'Ca, DoaçOCJ:aos FWldo• da Criança e do Adolucontlll o 
Ativ.idllde Audiavisual. o~ 011imita a pruc~ previsto~ na l!Sfil:la;:Aa 't'i~te. 

Art.. 35. A pessoa juridic:a podorá 1w.pander ou red=:ir o papmanto do im.
poato devidoam cada mfl, deado que dec:.ocstro, atrn.vlb de ba!lUlÇOS ou balance--. 
tu mensais. qua o .,.Ior a=..uuio já pqo o=tda o valor do im.polto, inclusive adi
dona!. calculacl.o com bue no lucro real d~ pa:riodo 0111. cu.no. 

§ 1'- Os balanços ou balancatu. de q_u.e trata esta ardlfO: 

e) dnanio sar levantado~ r:om ob.wrrAncia dai lai.s c:omerdais c lhcail e ~ 
crito• no Li.-m:r Dlúio: 

b) 1omanta prodUzido lflitol para det:erminaç:lo da p~Ia do imposto sobtw 
a Renda e da conaihuiçlo aoclnJ. ~bn o l\1.CII'O devido1 110 dec:ornr do ano-c:al~tndário. 

§ 2! O Podllr Enc:ati't'o poc1ett baixar inatruç6u pan. a aplica.çio do dilpoa
to no paricra!o ao.tarior. 

SEÇÃO IÍI 

Do Resim• ü 'l'riha.taç.lo eoCl Bue no Lucro Real 

A.rt. 36. Estio obripdu ao rqime dll tribu~o com. base co lucp~ real as 
pessoas juriclicu: - · 

[-cuja re=ita total seja supemr :1.0 limite do 12.QOO.OOU UFIR na =o~aleD.· 
dário, ou propordonal 110 nUmero do muas do petioclo qu.ando infcr:ior o. do:r:c maca: 

n - ~utituídas sob a forme de sociod.:ule. Por aç..io de c.opital aborto: 
III- cujas atividadu sejam do b:;~.D.cos comerciais. bnncos dt investimentos, 

banco. de duellVO!Yimento. ca.iJ::U econ6r:c.lc=., socicd3dea do crédito, fi.ca.cci:me.n
to e inn1timento. sociodadtl ele c:ridito i.mobiliá...;o, aociodadt1 COITtltOII'III de tfta.
loa, valona mobiliári011 • c:A.Inbio, diltribuidoru de tltuloa o valoru m.obUi..rioa. em
prtll&l de ammdar:c.anto mm:arr.tU. c:ooperati-rns da: er!dito. e:mprecu de ICJUlOI pri
vados. e de capitaliu<;io e 1z1.tidadu de pre.vidlnaa pri.,ad.a aberta; 

IV - q_u. se dlld.iqullD 1 c:ompn. • k "uda,. ao lotumllz!.to, à iccorporaçio ou. 
1 caQJtnsç.i.o de ilcóvaia e .t uac:ur;Q de obru da coc.u.r~~o c:i.'fil; 

V- q_ul tacham 16c:io ou acionista relidoot. ou domic:i.liado no exurrior. 
VI- que 1ejamiCicieclt.cllll eontroladoii'SI,. CODtroladu • c:oli(&lb.t, na ro:rma. 

da JeliJlaçio ripntt; 
VII- eoutita:idas sob qaalq_uu (orma sodettria. d• cujo c:~.pitlll participem 

U&tidadel da lldmitristraçio públic:a, dirat& ou indinta. flldenl,. utad.ual 011 mUDi-
ci~ • 

VID - q_ulljam f5li.lia, auciZrl&iJ. ;qtDc:iu oa: n!pn:~~z!.taç&!a, no Pais. da PIS
sou juridicu com Ade 110 utarior; 

IX - qua. autorindu r;-la lt~ tribuU.ria, qturiran:1 usufruir de bonafE· 
dOI lbcail nlatiTol l i11nç!o ou reduç4o do Imposto 10bre a Renda; 

X - q_ue o.carrarem. atividadu; 
XI - que, 110 decorrer do aco-caltll..d.á:io, te.Abam awpeo.so ou ndu:ddo o pa

ram•n= do impoarto na forma elo artip 35; 
m - que. tnham •6c:ioa ou aci.oniltaa penou juridieas; 

XIII ... cujo titWar.l6do ou acioo.ilta pattidpe co111. mail do cin.ca por ccn.to do. 
capital ele uma oa. mail sociadada, q_u.acdo a 10111& das: nc.itu totail du empre-
IU ia.tllrlipd.u ultnp&UU o limitt prrristo ao b.ct.o I data artiKo: 

XIV- aÇa ncaita decornllte da veda da bm.l importadoll-.;"% IUpllt"ior a~· 
qQ.Iz!.ta por canto da II'IICIIf.ta 1mlta da ati't'i.da.de. 

hrqnfo úcko-. As pulOU jwidic:u tnccrrpor:idu, Cusio.ca.:.~, ou c:icdidu 
•ubmatiiiii.-M t&lll.btim. ao n(ime de tributaç4o = bue no lu= n :.. devot:.do de
tell'miaar. na data elo balanço que nmu. de bUli po.ra o evento, :1 clli:n::.;a. 2 im
polto a papr ou a ser comp1nsado. 

Art.. 31. Sem proju.i= dos papm.actol ~ dtl imposto. u pouou jllri· 
dic:u obripdu ao re(ime cbl tributaç!o com bUli 110 lucro na.l (.Ortii<J 36) • as pq. 
IG&Ijuridicu que illo opt.orem pelo l'e(ime da tribr.n.oç4o com bUli ao lucra pr:uu
mido fartiro 44) devul.o, para eCoito de deb!r=inaçdo do s.o.ldo de imposto a papr 
ou a nr c:ompenaad.o, apun::r o luc:ro nal em 31 d.• dll:tembro d• cada ano-calendá
rio ou a.a data da aninç;l.o. 

f tt A datarminAçio cio lw:ru rwJ...Jr p~ da aP=çlo do lucn líqui· 
do com. oballrrinc:i..a clu. dilpoaiçMI das J.a e~~ mudais.. 

t 2t Sobr~~ o I nau r~~alserâ apiic:ada a aliquota d• 25'li. SIIIIl p:ajoi:r:u ~ diJ.. 
po.sto no artico 39. 
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i ;r.: Par. efeito dCI det!!n:lillaç.io do saldo do i.mposto ll pa!JU" ou a R1" (:'Cilll
penndo, ;~, pessoa jurídica poda ri. d~tuir do imposto devido o 'll'alor. 

a) do" incactivos fucais d(l deduç!o do imposto. obsen-adot 01 limito• • pra
:z:os fl.x.ad.as na l~IP:tlaç;lo vitenta, be:a. co=o o di.J:p~to ao I ~do artip 39;. 

b} dos ÜlellltiVOI 6ac:sil da reàuçio 1 UiettçJ.o do i=.poato, c:skuladotl COI!I. ba
n no lucro da explon:çJ.o; 

c) do Imposto aobn1 a Rand& pa~ttt ou retido IU1 fonte, incidacta tobN reeei
t.u computadu na d1tt~•~ do luCl'O r~al; 

d) do únpotto aobrl a Renda calculado u. forma dot: arti;os 27 a 35 d.at& L&, 
pazo a~.ansalwaate. 

i 4! O Im~to .sobnt a Relllil. Atido na fonta. ou pafO pelo~. n
lativo a fatal pndont GCQrridOII a partir U 1' da janairo de 1995, co:rr .. po=.aa
tll b: nceitu computlldas na bue d1 cálc:ulo do Impoato Jobro a Renda da peuoa 
juridica. poderi. para c!oito da eompacsaçlo com o impo5t0 apurada ~ ~n
to do aotJ<&lendtrio, ser atualiudo CUllletariament. CC:tll but na TUiaçi.o da UFIR 
verificada eutn o t:rimutn~auba~emte ao da ntlln.çlo ou pzpme.to • o trimq.. 
tn aepinte ao da eoa~pensa;t.o. 

1 5I O disptJato ao "eaput"' se~mente alcanç1. u pcuou ju.ridic:u q~ 
a) eC.tuaraD:l. o pqa.motG do Imposto .obre a Ral.d.a • ela omtrib~ .-oc:t.l 

sobro. o lucro,. dnid.DI no euno do IU1P-C"l•nd4rio, com baH zwa npa~. pft'riatu 11a. 
articoa: 27 • :U; 

b) dema~ .atn.vú ck b~ 011 balanc•tu meum (arti;o 351, q~ 
o -...lar pqo a manm:- dKo:rw da apunçlo do lucro ru1 e da bue cM dkula da coa• 
ttiba.i'W6o llocial sohn o lucro, na forma da lqilt.r;lo eamareiala fiscal. 

I ~ M p- juridicu: I1Ao enquadradu !Z.I.I dia~ c:cmtidu no f ~ 
drt'eriO dllten:ninar, llUIDSalmente, o lucro nale a bale de ~da eot~tribuiç:lo 
social sobn o. lucro, de aetmlo com a letúlaçlo co1111rcial e rlKIIL 

f 1! Na bipótu. do parápoa{o IU1b-rior o i!DpO.Ito e a coatribuiçi.CI.OO.also
bN o lucro de'l'idos teri.o par ·nneimeato e ll.tti.mo dia V.til do ma sub.aqfW:I.teu 
de -~to do período me:ual. • 

A:t. 38 •• o. nlolw que d.Ya2n. _. Cll~ u. ~do luc:rv r~:.!. 
serl.o atualiz.ado. ~~U~D~tariamsnte ati a data elll qua oeo:nr a rupeetiva adiçl.a. 
uclud.o ou compun.çlo, cem. buc no mdic8 utilh&do pan cornçlo du dt=OJU· 
tl:'açliu fimulceinla. 

A%t. 39. O lucro rul oa &rbitndo da p.uoa jorldica PW'i ~clto a um. adi· 
cional do b11pcnto sobn a Rca.da 1 alíql&Cita de: · 

I- doze por emto aobre a parcala do luao real que u1.t:rapuur RI 180.000,00 
.atj RS 780.000,0~ 

II - dedito por c.11to •abre a parc:ela do luttO na! qua ul=--pauar 
RS '1SO.OOO,OO; • 

m - dou pol' Clllto IObr. a p~la do lucro -~f.t:radO que ult:npU&ar 
RS 15.000,00 até RS 65.000,00; 

rv- dedito p01' Cinto •obre a pare.la do lucro arbitrado qua ultrapasur 
RS 615.000,00.' 

f lt O. limita ~ nos illciso. I • n s1do propord.oali& 10 númfta da 
maus tramcarridos da ~J~.CKaleadhio, quando o pariodo da apur.açlo fQr iu!arior 
a dou mesas. 

i :r. O valo-r do adidollalnrt t'OCQlbido iuteplmente, alo 111ldo panldti· 
du quaisq:uer dllduçW. 

Art. 40. O 11-ido do ú:a.po1to apurado am. 31 da dezembro sert: 
I - pqo aa quotl. ú.ldc:a ata o últi:nu:l dia ú.tfl do mil da janeUo do &110 •uhae

qQente, se politi'D'Oi 
D- compa~~llio com o impost.a a M-r papa pUtfr do lllk de C~ do -=o 

Jub,eqilontc, so aepti'IO, .l.lllllzçraci.a a altcrn&tiYa d. rcquan:r, a~ a ltlltrlp da 
dec:lara,.t.o de nod.i.motos, a ratlttr.içto do 111011t1.11te papa maicr-. 

SUBSEÇÁOl 

Du Altuaç5 .. na Apazoaç&o ele L1U!N Beal 

Art. 4L Os tributo-a: e eontrlbtliçda llo dedtr.tf:vli1, u. detuminaçla ilo tu· 
ero na!, ••CUA-.lo o npu.. ola QOmpe~ 

f ts O 4aposto !1ul:ai Etip dou aplica ao. tributos e collltribui~u ~a 
oxiciJ)illdada ut<lja Jusp•~.na. tarmca doi ineil~~a Da tv do artip 1.51 da Lei. 
n.. S.lWUI, de 25 d.outu~ 1966, hajaouDie depcbitojwlidal. 

f 2! Na ~d~ i~ rui. a pusga.jwidka do pocleri. dlld.azir ~ 
mo custo ou dapu.a o Imposto .abro. a Reada de qa.e Cor au,ieto pauhoo como cq.. 
'trihuill.te ou. naponú.nl am atzbstttuiçto u co:a.trihumta. 

I SI A dadutihilidad.a,. camo CUJt.o ou dapua. da mtdima:a.tos pqo~~ o;. cn-
ditadoa a tarclit'OIIII.bn:a.cl o impoGO aobn 011 nndim.antos qlW o eoutrib~ co
mo Con.ta papcl.on, ti'ft1" o devw leal deratarancollwr, ainda que auuma o6UWI 
do hl1poAO. ' . 

f 4'- Oa impolltOII pap pala peuoa jundk:a ua ~ da boca do a!ifo per-
m.u.anta pod.lrlo, a 11'4 critãrio, lar" rqiJtradol como custo de aquisiçl.o ou dedu· 
ó:loa como da:pclu operadOCLaia. lalve oa pap u. imptaçlo de baaa que • _. 
c:arao ao cuato d. aq_uWçi.o. 

I SI Nlo alo dedutf.ftis como CUlto ou d..-puu operaclcuWa u multas por 
i~;lSI• fl.lcail, •alvo u do aatun:z:a compensatória c as impalt&S par i~ 
de que 111o ruultem falta. ou il1au.tlciiacia de papmeDtD de. tributo. 

Art. 42. A putirdeltdejan.irode 1.995, pua .C.Ito da dctamd~ o lucro 
rul, o lucro líquido -.justado palu Riç6a • !Uclua6a prwriltal ou autorizad.u peo 
la leaislaçb do IJ:~~opGito 10br- a Rllllia, pctdert ..,. reduzl.do em. ao mú:imcl, triD.· 
ta por c.nta. 

Partrnfo único. A pmrcela doa prejuizos 6scail apurado• a" 31 da d•um
bro de 1.994, nio eompaosada em t'&:lo do dispostO ao "caput'" d~ ut1p podará 
,.-r utili%ad..a noa anos-caJ..ndirio Jub .. qüel1tu. 

Art. 43. Podado ser- nristt.adu, co=.o cuata GU dcspou .o~racional, ~ im
portinciu aocauá.riaa t. fon:naçlo de provislo para eriditoa de !LQI&idaçlo duVIdosa. 

t tt A UD.pgrtlncia dadut:IYel eo=o provisto pua criditos do liquid:~~.çlo du
vidosa nri a nacasária 1. tor.l&r a ~lo JUficieate pan abJQrY'llt' u pardu q~ 
pn~vavelmen'UI oc01Tir-lo ao ~bimltti:O dos c::iditas utstentes DO li.m cit cada pe
ríodo de apuraç~Q do lucro real. . •. 

I ~ O montaute dos créditos r-eferidos ao pu::i;:r.úo Dnterior sb=P exclu• 
sivementt os c-r~itos oriu:~dos da exploraç!o da aâv:id:J.de eco:~ómlea d& pessoa ju· 
-rLd!ca. decorrentes da ve:~da de bens :~as operaç6es de conta pt'lipria. dos scrriço:J 
prestados a das ope-raç6c1 da CQJ:1U alheia. 

f 3~ Do montante doa créditos nferidos no p.:~.r:~.~o antlrio-r deverlo Mr 
exeluido1: 

al (li preve%1.ientes de veadas cçm. nsuva de domínio, de .U.uçio Bduc:iâri.a 
cçm. ruantía.. ou d• oper-açoes com a:uautia real; 

bl o• credites cç= peuoa jurid.ic.a de din:ico público ou cmpn:u sob MU =· 
trole-. empresa pública, $0Cielb.de da economia mist:.. ou sua subsidi.tria; 

c) 01 cridito:J com poaou jurldicu colipdu. intcdipci.u. ÇQD~ • COI1-
t1'oladu ou usaciadu por qUJlquer Conaa; 

d) 01 créditos eom administndo-r, s6c:io ou ac:ioll.i-1:"' titular ou eom aau c&l
ju.p ou pllnl1ta até Cl t&rcCro rnu, iaclllli,.. 01 diuJ; 

e) a parcela dos criclitos corrcspon.deDtu àa receius que nlo teúalll tranli• 
taclo po-r conta d1 nsultado; 

n o valo-r do. cnidito1 adquirido• com eoobrlpçAo; 

f) o valo-r do• créditos eedidos U#l coobripçü; 
h) o nlor earrupoadanta ao bem arnlldado. DO cuo da~ jurídica que 

ope:rua. com arnad.am•nto merc&J:~til; 
i) o n.IOT doa c:ridito• • dinitoJ: juato a UDtl.ta.iç:liCI• fil:umcciru, d•md• izza.. 

tmU~ a~ a l'u:neio~ pelo Banco C111tl'll.l do Bruile a toeildacMie fim
dos de i.nveltbl:!.atltos. 

f ..P P~r& .Wta ã. datcmi:a..aç6o do lllaldo adii<[U.I.do da ~. aplicar-se-i. 
sobre o moctan~ dOI criditoJ a qua se nfare uta llrtico. o puec:ncual obtido pela 
ral1çlo el1tre a 10m.1. du perdas aC.tiwmtata ocorrida no. llltimos trta &DOI-C.I.· 
lendãrio. relativas aos cddito1 dceom:~c.us do exercido da Dti.vidade aco~mlc.a,. • 
a soma dos criditol da OJ.Um:l. trlpkie 1zistlllt.UI no Wcia dos Ul(lJ-c:dll1ldJirio COI:'-

respoadentu, oblllernDdo-ac que: · 
a) pua arei. to da rela;h e•t:abala..ida 1111:te ~. Db poderio •er com

putadas &I pe:rdu nb.tiTu a cr4iclitoJ eoDJ.âtWdo• nc. priprio &NKJ1and'rio; 
b) o ~or du perda. nlati'l'&l a crfditCla aujcito1 1 atualizaç.lo 1110a.Uris. _... 

ri. o cottatmte do aaldo ao Uúclo do ao.o-cal•nclário coasideradD. 
t 5!. Alim da pa-ecntapm a que 1e t'C&re o f 4.'~. a provido podd ur- ac::r.. 

cida::-
a) da dife~ç.e e11tra o moatante d:J credito hll.bilit:ldo tr a ;mrpaata cbr liqui• 

daçio pelo co~. no. c&JQII da con=rd&U. dosde o mo:rDIDto em. que ata for 
requerida; · 

b) da at4i ciDqOIIlt& por cento' do ct'l!dito habilitado. DOI CUIII de. Cali=ia do 
dtrvcdor, dude o m.omeato de sua deentaçlo. 

i 6t Notr euos de eotr.eordata ou f.I1Iio.ciD.. do da,•ador. J:15Q ICdio admitidos co
mo perdas os erãditoJ q_ue nlo forem habilitlldoa, ou. que tivenm a lua habilitaçAG ·-. f 7! O. prejafz:ol ruiizadol. no recabimàsto de cnid1.toa ll'tlo o~ 
te d1bitadol t. pl'CI'I'tii!ICI nf'arid.a ~ anip e o ...,on~ .-ao 'nlrifil:ado ltrd de
bitado a dupuu operaciouail. 

f 8! O d4ibita dos pn.iuU.oa a qua sa -ra(IU'I o plri;nfo a:a.tlriw, q~ em. 
valor in!.rior a SOO,OO UFIR par dnlldor, pod1ri 11r oCatu.ado, apcb. deconido u.m. 
ano de seu vendmea;a, indepead~:D.U~miDta d.e •• tanm tricotado 06 recunoa para 
sua cobraniJ. 

f 9'l No caso de criditolll cujo vllor teja aup•rior- ao limita pr.'lilto DO pari
llt'ÚO aatGri01', o débito das pnjUÍ%01 somentl :leri dedutível q_•J&IldO houvtrnm li· 
do ~~~~~tado. 01 tf!CW"SOI pua sua CCibrança. 

f IO Con.sider&!D-Ie a~t.adoa os raCUI'IOI de cobnniS qu&lldo o cndor ...._. 
ler-sa de todoJ OS 111ei01 lcp.is i. sua dispoliçlo. 

SEÇÃOIV 

Do Rcl(ime d.l'llilna:ta~o eom. B ... ao Lv.c:ro Prenmido 

Art. 44.. M plti.IOU jurldicu, cu,ia Z'l<&ita total taDh.a lido i;u.al ou inferia&' 
a. 12.000.000 UTill DO a:no--calal1dtr, poder-lo optar. por ocuilo da •!ltriP da de
claraçlo da rcndim.entos, p•lo "rime de tribut&Ç4o co.u bua no lucro praumido. 

f 11 O limite pn"rilto Dlltllrtip urt properciou.l"ao a4mlr'o d• =-a do 
nno-cdand.ário. no cuo da ilUdo de atiridad1. 

f 2' Na bip6tue dutc .articCI, o lmpolto sobra a Rema d~dÔ. nlatl~ ~ 
Catei pfSdona oeorridll• em cada mi.~ (utipl 27 a 32'1 Hri. coaaidlftlia ddni.ti'l'o.. 

f 31 M pcaou juridieu que, IDl qualquer Dlla do l!lo-eaienürio, tiv.-am. 
1111 lucro :ubitndo, ni.o poder-lo IIIDr'CIZ' a opçlo ~ que- trata ata arti&oo nlati-wa--
llliDttr a01 demais mau do raftrrido an~~ . · · 

Art. 45. A pauoa juridica Uhilltsd.a t. opçlo pelo rqima da trihu.taç:lo com 
bala ao lua-o pruum.ido deveri. mantar. 

I - I.Kritucaçlo CCID.tÜIÜ noa t&1"11106 da la~ comucial; 
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n- L!TrG ReriJ.t:ro da Úl.'l'eaUrio. no qual d1verio conatar re~Pstradoa 01 -
t.oqu•• .mttntel no "'rmino da ~nd.ãrio abra.t1;:ido pelo repme de tributa
ç~ timpliticaU.; 

m- tltll. bOI. cuari& I ordem. enquai&to !1lD deeorrido O pratO dOC&dllllo:itl I 
nAo preac:riua -utuais aç6a quelhA aajam pertincaus, todos oa livros do ascri· 
tun~çio obript6ria por lerf,1laç6o 8acalupoeiftea. bem C~Jtno os doeu monto• e@. 
apia papiiill que t.rrin.m de bue para .. c:ritunu;:lo CW~.oJ:'Clal a fitc&l. 

Paricra!o W:l.iea. O di.lpomt no illcilo [ d.asd& artia:o ni.O •• aplica ._ pcuoa 
jurfdica que, ao dceornr do ano-al.andirlo, .c:~U.tiYer Ll.vt'O Ca.iu., .n? qual deveri 
estar escriturada todA a movimentaçlo ~ctira, iuc:luaiva baneana. 

Art. 46. Eatlo i.ael:l.tat do lmpoato •obro. a Renda os luc:ro• • di,;dtndot et' ... 
tiT.m&nt. pqos a :16doe, ac:i.ocistu ou titular de emprua i.D.dividu..l~ que r <o ul
trapauuem o valor que serria. cW bue à cálculo do lmPQ'to ao!x. a Rencia .:..o pu
soa jl.lrldica (utiro 33) dedu:ddo do impoa:to Oln-espocdenta. 

SEÇÁOV 

Do Re1im• da Tribuu~ com Bue no Lucro Arbitl:'aào 

Art. .(,7. O lucra da pu-jurfdlanr:i arbitndo quando: 
I -o euntribui~~ote. obripdo l trtbutaljio cem bu• no lucro real ou submsti• 

do ao nlizae da tributaç.io da qua trata o Decnto-Lei n. 2..197187, nlo =-:!.tinr u
c:ricuraçio ne fonna du leU ~ • fiacai&. ou dciz;:lr da.slabonr u demona-
traça .. filuulelil'u WJidat pala lcfWaçio tue.l; 

U -a ucritun~o a que atinr obripdo ~ cantribWcta rllftl.ar nid=tu in4 

d1eios de friiuda ou c:ontivar víciaa. cms ou dafic:ii:Lciu qua a torna= icl.prutáv-1 
_, 

a) Jdentific:ar a a!ativa ~u.ç.io ficanc:eira., icc:lu.aiva bancúia; au 

b} determinar o lucro relll. 

III- a ~ntrlbuinto deiur da aprenntar à autoridade trihlltiria ot.livro• • 
tlt"'uiZlantos da esc:ritun.çla comercial a tbcal. ~u LiVl'D Caiu. na hipótan dtL que 
t.raU o artip 45, parqra!o WUc:o; 

IV - o eontrihuinta optar ~ pila tributa.çio com baM na lucro FI"' 
~u111ido; 

V - o eominúio og. npratatl.11tll da panoa jurídica a.tn.n.pir& daiur de 
cun~prir o diço.co no f 1' da arâp 78 à. Lal n. 3.470'UI, da 28 dtL lll:L'YIImhro da 19514 

VI- o catltribuintt~ llio apruaatar u arquiva. ou siatamu na fQnaa a pra: 
za previa~ no. articu• U a L1 tb t..i n. 8.2JBLU1, dtL 29 da apsto da 1991. com u 
alh.-ra;6u uu:rociu:itiaa palo artiJO G2 da Lei a. 8.3S3, d• 30 da dczollllno dt 1991.; 

VII- o eontribaiate do m&Dtinr, am. b~ ordtta. a saJWI.Cl,o as norma COC4 

1;1\k..-is wcomandadu, LiWD Rulo ou &lua utilizado~ p;ua raumir • totalizar, por 
cantil ou 1abconta. oalallç:amiDtol tf1tuadoJ ao Diário. 

f 11: Quando ccmhedda a wceita bruta,. o contribuinte poderá afatuar o pa
~::unuto do Imposta 1obre a Baada. conaponàanta com bue nu ncna prniltu 
Ul .. l.a Saçto. 

I 2'1: Na hip6tua da part,rafo anterior: 

a) a apun.çlo do Imp011to aDbn a Randa com b ... 110 lucro arbitrado abr&.n4 

J:t"ci todo o ano-calandúio, UA~ a tributaçlo com bua no lucro Nal nlati• 
""' :LOJ mau llto submetido. 11:1 arbltnmanto," a psuoajuridica dUJpunr d• a.
~ u:ifi,da. pela le(islaçlo comarciala !ac:al. quo daloastr. o lucro real doa 
pt"nodca l1lG abrac;ido ptt aqu.la mõdJJ:Jdade dt trlbu~, tJbJtn"a.do o dispuo 
to no f 5! do artico 37; 

b) o impo&ta apurado cam. baR no ltlrnt rui. c.a Cotma da &Una& u.tanor, • 
r;:i. por ,.•udmanto o Llltb:no dia útil do m.N aubaaqO.anta ao da ancensmanto do n
ft'l'ido pari~ 

Art. 48. O lucro arbitrado d.u pu.au jund.ie&J, quando CODhctdda a reeti• 
· b bruta. urá d1tarminado madi&D.ta a aplicaçio do ptlrc:G.tual da q~ por e&n• 

1a .obnL a rec.nta bruta auferida. 

Pariinfu Unica. Nu squintu ati'l'k:adu o pa:eanr;u.al. da que trata ata ar
ti~'1:1 ... n ds:: 

a) trinta pOr conto sobff a :recdta bruta.. na cu o da v-.da na Pllú,. por inl:lrroo 
,u.-dio dtJ apnu.. ou n~pn•sD:tazitu da pauaas juridicu atabtlllc:id.u 110 IXtlrior, 
qu:u:1.do fatundu din:ta.m,_ ao l:ll.lllpr&dor; 

b) trluta por canto aaiift"~ neaita bruta daeornntl da prest.açAo da urviçOII: 
o:m.~:eral. ind.U.Ii.Ta a.rriço.s"da tra!apolU: 

cl trU por c1nto aobrl a rac:ait& b:rata clt nnnda da COJDbuatfqia dlri,...do• 
d•• pctról10 • álcaolatilico carburam&; 

d) quarenta a cinco por C:Lhlto aobn a rtttit.:L. bruta aufarid& com: 

d..l) a adm.ini.Jt:raçlo OL.l loc:açlo da bttn. tmóvail. mónil • dinitoa da qualquar 
naturcu: 

d.2) a prestaçAo cumulati"V& • ccntícua dt Jerviçet de useucrl.a cn:didcia. mm"" 
c:adoló(iet, JUtl.o da c:ridi.to, sal~ a rbco1, admi11istnt;lo da COI!tu & plp:r I & 

rec:eber. cgmpru de direitos c:adit6riot ruultanteJ da vend.u merc&Dt:is a prua ou 
da p:n:o~tar;io da sarviç011 Nactorin('); 

tl.3l u atividad•• =•ncionKu 110 indag Indo arti;o 36 da.ta LaL 
Art. of.9. ~ peuou jur!dicu qua H dedicu'ell:l 1 v•nda dt blóveU coutr'l;l{-

da. ou adquind011 para rovuda. u igtt&nanto d1 tern~no. a ~ incarpon.çio da pd
dloa em conclom.U!.io tarto MUI 1=-: vhi~ dcdcz:i.nclo-n da rectit:l bruta o eua
to de!. imônl dfl"idamtata compn"'l'ado. 

Pará(f'&Íg li.llico. O lucro ubitndo sará tribut:~do ra proporçlo da reet~ita 
recebída gu cujo rec1bimR.to estaja pn'fisto pua o própri11 ="-

Art. 50. A aociedad• t:i'fil de prutaçlo de serviçgs ~lativO$ • prof"l.ulo n
ruJ.amentad.a. submotid• ou 11la 10 reJi,me til tribut:l.ção de qut1 trata o DO<nto·L&i 
a.. 2.397/B'T. tirá o seu.lucn arhit:l:'ado d.d.w:indo·•• C:r. receita bruta m.nu! la çu&

tos • d11puu dtvi.dam.mta comprovado•. 

Parirrafo Unico. No cuo dt Jcx:iadada civU de PrtL.It.açlo da nr"''i<:oa relati• 
'1'111 a profilliO rerula=a~:~.tad.a. 1ubmatida ao repm.a da tributaçlo da qua trata o 
o.cnto-Lii 11. 2.39'Tf8'T, o lucro arbitrado Geará sujeito à incid611cia do l=pa.to ao
bra a R•ad• calculad11 com bu• 11& t.a.baLII. proçes1iva m•llllal, • ti.& cfecluaç:lo da 
n11dim.a~:~.toa. 

Art. 51. O luero arbitrado du pa:IDUjuridic:aa. quando Dio conhecida are
coita bruta., siri. Utarl:J~Uado atraYU dt proc•di:ll.1nto de ol!cio., madia.nta a utili· 
zaçlo d• wna dq uJUintu. altan~.ativu d• cálculo: 

I- 1,5 (um i.utairo a cb1co d'c:imosl do lut:ll nal ra!11n:t11ta ao último poriodo 
eta. q,ua pa1oaju:ridica maat..,a ucritunçio d• acordo com u ltá col!lllrciaila s.
caia, atua!:i:~:ado 1110111tuiamauu; 

n- 0,04 {quatro em'tlisim.I:LJl dL soma d01 valou• do atiYo c:irc:l.dante, reali
d...,.l a Jonp pruo • porm&n.arL.ta, exiltcl1tcs na W.til:llo bala.ll.ço patrimcmal c:.LJI:I.lw
ddo, atualizado monatariamenta; 

III- 0,01 (ntaeontésimoa) do valor do capital. i~:~.c:lusi'll'a • sua~lo mo
n•túia contabiUu.d& como reserva de capital. coD.Stanto: do ú.ltim.o balanço p&tri• 
monial c:ollhecido au ~listrado DOI atol dt c:onsêtuiç.lll ou ali:~ da saci1dada,. 
atualliw:l.o mOll.ltariamaate; 

tv- 0,05 (cinc:o cantl!:.dmoll do v&lor do patrimónig líquido e:olllJtanta do Ul
timo balaoço patrimo.uial c:onhacldo. atualizado moa.ltariam.•nta; 

V- 0,4 (quatn dl!:ci.m.o1) do valor du compras da marQc[oriu at.tuadu 110 
zb; 

VI - o.• (~tro dkimcis} da coma. cm cadJ. mõs. do1 T&l.on1 da folha dtL 1"1" 
pmlll.tD dOI llaPnLP,dOII • daa cal:II.JttU d1 Zll..l.tóriu·primaJ. prlltlUto.l i11tannadiá,.. 
rios • rnatmaiJ de •mballl;em; . · 

vn- 0,8 (oito dicim.oa) da Ul!l& dos valarei' d1Tido1 ao ta.la & LtinFfp.dor.. 

vm- 0,51 (aO'I'It d.tc:imoJ) do -nlor manu.l dll alucual d•vido. 

c i 
§ 1~ AJj a!ternativu prrriat&J 110.1 incisos V, VI a VII, • c:ritério ctalautori• 

dade lançadara. poderio ter sua apUcaçio IiCI.itad.a, respectiv~Lmtnte. às ati.ridadu 
e~~merc:i:uo~. indt.:striai.s a do prestaçlo d1 serviçg1 a. no cuo d• empnsu eom ati· 
\id:r.da mista, ser adat.ado.1 isollld.=oa.ta eiJ1 c:~.d& atividada. 

I ~ Pua os efeitos da aplicaçio do di:spc=to no inciso I, :juando o lucro real 
far decon"l!ntl da período-bue ao.u:d, o valor que 11rvirâ da balo ao arbitramanto 
será prop11rciorul ao cümern da ma111:1 do periodo-bu• eocsidctado. 

1 a:· Para eálculo d:Lat~ monetária a que •• rafareta. a. inei.s011 du
te artii:'O. serio adotad01 ~ huiicu utUiudo1 pllrl. f"tiU da carraçla m.outUia du 
dc1210tutr:lç6U financeira$, tl:lm:LD.dll·.ll cga~o ttm10 ia..icial .a data do •nc:attatcllll..• 
to do periodo-bua utlliz:ad.ll, e, como tcn:co final. o me. a qua •• roC.rir o arbitra• 
mento. 

Art. 52. Suf.o ltnscidoa ao lucro arbitrado: 

I -o pnb.o de capital. d1mail ncsitu • 01 rtlultadoa positivo• decorrtntu 
d.as recoit.as !tio compn.ndid.u co arti(o 48 duta I.ai; 

n- !LI pueclas doa valont~ controlado~ u. parta "B" do I.i'ITO da Apuraçlo do 
Lucro Raal- LALtm. qua tiuaria.m ter sido •dicionadu ao lucro rtLAl. 

Pari.~o único. Na hiJIÕteH do illdso I, a não coml)rOYIÇJ.o da. custos P• 
la puuaju:ridic:a implieari riiçlo btupal tia receita u lucro arbitndo. 

Art.. 153. Sobra o tuao arbitrado mualDw!.W inddiri. lznposto sobnL a RID· 
da à. alíquota dt vinta • cillco por eento. - FOiuim da iru::idlDci& do adid.onal pr.
viato no• incis01 IU • rv do artiro 39 duta Lai. 

t 1~ Poduill Jttr deduzido. do imposto apurado u. fonn.3. dueto artip o I=· 
posto Jobft • Renda pqv Oll Atido na fonte, rua.lvado o dispoeto llO artiJa 76, • 
01 ince11tivos d1 deduçlo do imposta :n:lativoa 10 Proa:rama da Alil:nent&çla ao 'In.· 
balhador, Vala-Tran.lpona • Doaç6ea aoa FUII..dol da Criança a de!. Ad.ol~.~a11ta: ob
.IU"'9'ad01 os llmit" e pra:zos p"'"-sto• 111ll1!(isla~ v4:onta, bem. cgmo 11 dis:pOJto 
no f 2t do artico 39. 

f 2'1: O I~~:~posto sobno • Rao.da da qut: trata eata artiro devtrá 111' paco ati 
o últim.o dia ú.til do ll(tmdo dodadio do m.b subaaqüeo.ta ao da ocorrincia dos fa· 
toJ pndora .. 

Art. 54. Prelunw-se Hll..dimmto pqo ao& l6cioa ou adonistu o tw:ro arbf· 
trado deduz:i.rfo. do Jmpo1to 1obra a Randa da qua tn.ta o artiiJO antlrior a da coa· 
tribuiçio socilil sobn o luc:ro sobre elt inc:id111t. (artip 55). 

t 1' o ~to taCtriclo aate arti.p :Mri tributado ad.uaivamao.:. na. fon
ta. o\ aliquotQ. d• quiua por ctollto •. 

t 2' Couídani·N veo.cido o impostO no t:ercoiro dia üt.il da ~ subMQÜitll· 
ttL ao =•• tit: oco~a do Cato cllmldor. 

Art. 55. O lucro arbitrado n:1 bma do atti(o 51 COl1Stituiri tamboim b:ua da 
cálculo da can.tribu.lç!u SIICial sobra o luc:"O, do qui tr.:l.t& aLai n.. 7.689'1~1• da 1S dJI 
den111bro de 1988. 

SEÇÃO VI 

Da D.cl.ançlo da ReD.dim.tntcfC du P••aoaa Juridk:-

Art 5S. As PfliSOII jwicfic:u d~ apratDtar. -"o últ:ima dia útil do Jll.k 
do abril. decl&nL~io de readime:11tos domoii.Str:UI.do os re.1ultadoa autarid01 no I.II.Ooo 

c::r.lendàrio anterior. 
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4 1: A decl.ll.n1cào de rendimentos n:ra t:ntre~ na unubdc luc:~L da sect'~ 
t:1ria da Recerca Feder..ll que jun.sdiclcnnr o dedar:mte uu noa e!t:l.btoie<:ltntntOI h tu~.• 
c.ãnuautoriuui~ loc:ati.n.doa na. !IlCSmt~ jumaliç::io. 

~ Z: ~o c:uo de enecrr:mJento de :~thidades. ;J ded:mt.ç:l.a ele n!miimentos dt"
Vet':i ser tntrtji'UO nte o ti.lttmo dia UtH do Rl~' :oubseql.i.ente uo d.1 e~:tinç:.iu. 

f :r- :i o ca::~o de !X'S.lOns jurldicns tributad11:1 com b:uu t:to lucro re:d. a diiC!::I.· 
r:oç::ao de rendhrumtos 11erá :!p"C"esentada. en1 meio~ m:l~oitico". rc!l~ah•::~do o dispo:oc
to 1\1.1 par:ii,.'T:ÚO õiiJ.tCt'IO'I". 

§o 4: Fíc:n " Ministro da F:t%enda 11Utoriz:1do " ulternr o pr:na p11ro ::~p~s~:~n· 
t.:.odlo da U1elarnç:!io. dentm da Cll:en:icio lin:uu:cil'u. de acordn cnm a~ c:ritêrio:< quo 
cst.:Jbelecl!'l'. 

CAPITULO IV 

Da C41oatribuiçao Soci4.1 aob- o Lw:ro 

Art. !lõ. Apli~;:~.m-n à Colltribllio;ilo Social ~obn: u Lucro 1Lei 11. 7.GS9188t a,. 
1uesmt1S 11cmn.a.s do apumçllo e de papmentl:l enabelecidll.s para o tmposw sobre n 
RtlcUa das pess0111 ,iuridicas. :rumtidu a bau de c:iiCl.llCI e 11:1 aliquotas prll'riiiU$ l'la 
lo:ci.::ll:tç.io 1m vi~. com us att.ar<~çi:les inU'Od~.U:id.:a por eat:J. J..ei. 

f 1~ Para efeito da p::~.p:moto mcanl. a banda c:ilculo da CGntribWÇJlQ so-
c:i:1l set'l o \':1lor ~urnspandente .a d1z por conto do •umatóri~: 

al d:~ raceibl bn1U musal; 

bJ du demW.S recoi~s e ~cs du eapital; 
cJ dos r:u:Wos liqaidM obtldo111111 o(l<lraçh• !'Cllli:t:ld:a l:l.OI IZltlrC:IàCIJ de t'tiU• 

do. vuriãvel.; 

dl d!m n1:1dim•ntt1s p'C'Gdu:r:l.dCIS pOI' aplielKàe1 financeira~~ da ronda fi:a.. 
4 r- N'o CtiiO das pe51111U jurídic:u de que tr.lt.1 n inciso I1t de ol'ti~:Q 36, a bo· 

se d1 cálculo d.n eontribuiÇI\o !!nci:ll co~ponder.i ;m ,alar d:l I'I!'CCitll bnr.u a.iusta• 
d::l. quando fCir o caao. pela valor das dcduçÓI!II pn.,-ilctu no 11fti~ 29. 

; 3~ A f)elllloa. ju:ridlo::1 qu• detonnin.nr n Im!'lmfn !!Obre a Renda a ser pa,.. 
cm Qd.:J. 11161 eom b'" no lw:n~ re:ali~IO a:!õl •. d1Vfl'D efetaaC" o papmento d3 con
tribui91o social sobro o lucro. c.ücub.c~,-a caa~ b11.H ao lua:o Liquido B,justado apu
~do cm c:P.d::t.. mi•· 

i 4: Nu c:ao de pnsOAjuridio;a sub~~:~,ct.iUo no r~e de tributoç;\1'> com ba• 
:!C: no Iuc:~:~ re:~.t. a contribuição detcrmina.da 1\ól f<o~nna doa -H 1~ e 3= ser:i decltw:da 
dn. eontribo.iç-'oo apund:l no concefn!mC:utn do periudfl de apur.u::ão. 

Art.. SS. P:J.ra eft~~ito de detc:I'U1inuc;iio da base de ci[çU(o du contribufçiio so.
c:i.al sobru: u lucra. o luern liquido PJII!Itad"" pndc:r..t 111"'r rcdu:Qdo por o:am~n.~:u;il.o da 
bue de c!Ucuio ne!tlltiv:.. ap\IJ':lda llll [lei iados-Wlse ::~.nterionR e=. m. uuiximo. trin· 
t:l pa'C' .:tmto. 

Art,,"i9. A co~:~tribui~ lUlc:i.:ll sobrn o tucrn d:a :;ociedad~n~ civi.l. Jubmetida• 
:w npme da tributaÇ.:io de qua trat.ll o 11rtif:l) 1~ do Dc:cn!to-Lei A. ~.397187. devc:
ni ser ~Pote o Ultimo dia. ütll da m!a de j:l.Ilctro d~ cada aM-c:u.lcnci;irio. 

CAPiTULO V 

Da 'l'ributa~o do Impotlto •obre 1t D.Uda aa Foat. 

lUt. 60. Estão .su)éit:ll :t.n de~~ conto 00 lmpo!ltn 51Cbre a Rc:1'14:1 Do"\ fOnte, ;i. ali• 
quota de cil'lco pCir canto, :ut imporW.nei1111 pw:-.11 ::.... ~SJCIOJ juridicu: 

1- a titulo de: iuros c d1 indaoJ:t.:LÇÕIS por lu.crv~ O::IWIJltu. cleco:lrnatn de MD.· 

tenÇ:J. judic1al: · 
n - ~ titulo de "C"emu~:~ernç:ão dec:Õrnnte de c:ontr:ltcs de franquill. empruãrial. 

f'ar".l(:r.IÚ> Unieo, O imposto dumntado na fonna deste orti;o seni. ded.!Ui· 
do do impo~to de,-ido a.pu:r:do no cru:err::un.ento do p~riodo-bua. 

• .ut. 61. E'ica sujeito à incld~nci:t do ImpCJSto 1obr. a Renda. trxclusiviWltln· 
te na fonte. ã ntiquot:r:r. de t.rillta c einco PQt' cento. tcJdo papmento efetu:tdo pelas 
pes"":LS juridicu :1. benoficilirio nla identi6c:ado. rusalYado o diapcstn el:ll :rlCinllU 

"peei:l.is. 
~ 1: A iu~:idfõnciu prevists no "c:aput• aplica-se. t:uubllim., acs pa.p..mentos etit

tuadCIS ou .as reeunos entreeUea 11. t«eeima gu 16cios. •r:io11.istu Clu titul:tr. canta• 
biliudas ou a.lo, quando n;}o lar r:o:nproTD.d.a a open.ç4o 011 o aua causa. blm r:omo 
u. b.ipóurae de que tru.ta o i :r., do artip 74 da Lei n. 8.383191. 

f r- C'ooaidera·M nsu:ido o ia:~post.O .abre a Raad.m u {an~ no dia. do p3p· 
..uellto d11 refc:rida i.mport.bt:ia. 

J 3'= O rendi~t~ento.:à.4ua tr.l.tl. tst. 01:rtip será CUII.Iidcndo líquido, cabe11· 
dCJ o Aajust:~.mento do rupod:l.vo RDdimeo.W bnzto aob%-a o quali'IIICairi o impC~Sto. 

Art. G2.. A partir da 1: de jueir'o lã 1~. a aiíquota do Impc.to mbn ã Rio.· 
da '111 fonte d., que truta o arti;G'" da Lei o. 3.SoU<I1>, da 23 da dazomlm:r, do 1992, 
s.rli. de 3Gt-. 

Art. &3. Os primil» distribuidoa: .aba ('onDa da beu e s~R"riça. a~ da 
concunos e sortaiaa de qualquet" eapKW, •at4o sujt~itol à inr:idbcia do impoat:D, ik 
oliquou. de trinta • eiac:o por cellto, •zclai9om.nta ~~.a fones, 

§ 1: O imposto da que tnts esttl artipr incidirá sobre o •nlor de !llerc:ÀdD do 
prilmio. n::1 ciatOJ. ela dis;triblli;Ao, e sot'll. p.,.a atá o t.areairo dia útil da aemana .sub
s~O.•nur .uo d.a disttibuiÇilo. 

i r- Compete .i. pessoa. jurit!ica que pi'OCicier ... diab'tbuiçto de primios. er .. 
tu.ar o p::ll:f.llll.llltG dQ impostO co!'nspocdea.ta. ~&e aplieando o :r .. .justamlllto ria 
h:J.Jo de calcula. 

i :r: O dilrpo-.to nosw arti~ ndc!r M aplic:a a0o1 prilnio.sam dinheiro. que con• 
tinuum sujeiws à tribut:l.çào na ranna d.o ~~.:ra.p 14 da lAi n. •.scu;u"', da 30 ela uo
vembn da 1964.' 

Mt. 6•- ·O al'tlp 45 da Lorri n. 8.5•U/~2. paua i tu a Jlruinta: reda.çJ.o: 

~Art. 4S- E5tAo sujeitas~ ineidiinda do Imposto SCibrt:r a !tei'IU na fon
te, ii. .Uiquot..:l. de LS-;.<, as ul'!portiluei:~.~~~ papll ou o;red.itad:u POI' peuoas juri
dicas o e0t1pe:rativ1u da trabalho. a.ssociaçbes de p:ro6s~~oonii.IS CIU usemolha· 
d!IS. rel:tth'all Ol. sc:rviços pessoa~a que lhes ío~rn prestado• por associ.ado.s des
tas CIU culoc:adQs ~ di!pnsição. 

;~ 1~ O imposw ~tida ~er.i compensado pelas n1gp~rativas de t:rnbOJlho, 
a•saci,I!;Üe,. nu :1.51S~r::nelhnda~ cnm c Imposto reticiCI por ocuiàcl dCI p::rgamento 
dos rendimentos aos ~SsCici:J.dcs. 

§ T- O impgstn I'Ctido n.., forma deste at":i~ poduâ ser Clbjeto de pedi
do de reRtituiç:lo, de:!de que ::r oooperatl,·a. auoaaç:l.o ou aslllemelha.da compro
ve. rclaw:amentc n eada :~no-a.lend:uio. ::1. imposs1bilid:tda de sua compensa· 
çãc. 11::1 foi"I'tlõl e cond:i<;<'>r.s c.Leficiàas em ato norm.:~.tlvCI dg Mininrn da F:lz:ecd:!...~ 

CAPÍTULO VI 

Da Tribut:tç.io da• OperaçOe1 Finaneeir:u 

SEÇÃO I 

Do Mercado de Renda. Fixa 

Art. 65. O nlndimento p:roduridc pclt' :.~phcaç:ia fin.ance1ra di! nlncb fi.:.:.a, nu
ferido por qu.atquct' benef1eiirio. icclwr1ve pessoa juridica l!ent:l., u partir de 1: d• 
janeiro de 1995. 3ujeita-se ia inc:id~na.a do IcpC>sto ~abl'l:l :1 Rend:1 = funto à al!quo
ta de dez pot' cento. 

~ 1~ A base de c:;ileulCI do i!%1posto ã coa.stituidu pela difetenÇII po1itiYa en
tn 1'1 valot' da al1~naç:lo, liquido do Imposto sobre Opera<:6u do C:éditl:l, Cãalbio c 
Se;-o.ro ou RclatJ.vu .:1. Título• ou Valores ~lob!LiânCII- IOF. do que t'C'at& a Lei 
11. 8.89411: 1, da 21 de ju.u.bo de 1994, e o valor da aplícaç~o fin:~cceira. 

~ r- Para f'lll.:l de incidência do I.lllpCIJto i'!Obn a !àod11 na fCin"U, a :ilienaç.r1o 
c:om.pnende qualquc:r (arma de transmilliO dn F:ropriedade. bem co!QQ a Hquid:lçâo. 
re,cote. ce.n:ilio ou I:"'Paetuaçln do titulo ou aplic:ac;ào. 

I :r: Os rMtdil:nentos periódico• p:roduzid.cs por- titulo ou aplicac;:!W. bel%! c:o
mo qualquer nmtu:~antçJ.o adicional aCIII rell..liimentoa prefi:udo.s, IC!'rlo sW31%l0tidos 
11. inci.dincto do Impoato aobn .a Renda na f'o.a.te por Clc:asiii.o de sua perc:apç:!o. 

f ~ O diapo•to nute llrtfl:o aplica-M umbtim~ 
a) h oper:a.çau r:onjupdu que pe:rm.it:un n obtençilo d1 nlndimontoa pme

tumicados, rcd.iudaa nu Bolau da Vo.Io~. d• tna1'!:Udoi"UU1, de futuro• • usem ... 
lhadu.l. b•m. cotno no !Dc:!:'Cido da baleio; 

b! à1 operllçc}9 de tta..a.J{Irirnci:a de ciiviclu realiuda.l cem instituição ftus.n
c:eim.. demais institui~n :tutoriudu a fun.c:ion:n• pelo Ban<:e Cencn;l do Bn.~l ou 
com pouoa.ju:ridica nilo f'"UliUCeira; 

cl aGI rendime11ta. anferidoJ pila entre~ de I'ICunos a pessoa juridlca. sob 
qualquc.r forma 111 o. quo.l~uer titulo. independentemente de 1er ou n!lo n íonta pa• 
;adora lll:ltltwçlo autonmd.a a funcionar pelo Bmcn C•t!.tral do Bruil. 

1.5:! Em. :relaçiio Wr opanlç6el d. que tratam IUI olineu •a• e "b· do 4 4=, a ba· 
se do c:.ilc:ulo do impoato Mrá: 

a) o "I'Uhltodo politiYO auferido no en~ ou liq:uidac;.lo du oplt'!)~(in 
conjupdu; 

b) 11. diferença. positi,vn. entro o valor d:J. divida e n valor en~a à ~essoa ju
rídia nrspons&ve:1 pelo papmento da Obng~tç;lo. a~c:idn dCI respec:ti"YO Im: 'Sto so
brt a Renda rt:rtido. 

§ D- Fica o Poder EXIIIC'Utivo autori%O.do a baixar nonnns c:om vista~ 1 defi
nir as ~:a:raeteristicu du operuçOes da qua tratam u alineu "a~ e "b"' do • 4:. 

i r- O imposto de qo.e trata ate o.rtigo seri retido: 

a) por cc:asiit.o do l'C'(:e:bimellto dCI..• l'ecuno:~~ destinados ao pagam.en.to de divi• 
du. ao c:uo de que trata a alinaa "bn do 1 ...,::; 

b) por ocasi!o do P&l'lUZ!.OBto d011 n!Bd:imentcs. oa d:t alienaçio tio titu!CI = da 
aplic::sçio. nos d1mats euo.s. 

;: I'~ E rcspot1.$à\'el fiOla retençào d" impo•to a pes:sn:t jurid:ica quo reçeber 
...,. 1-ccurl.'<ls. '"' c:-.1su de ope<""<;f""' dft tr:Jnstenincia de divida:~~, 1 a pell$0;:1 juridic:.l que 
cleL11al' u p;~::amt:nto do zoenciimcnm. no:o dç1nais casos . 

-~fL 6ú. ::i011 aplic::r~ cm fundl'ls de rend:t fi=. ntclusiv1:1. ~111 Fundo rio Apli
c:~~;\.o Finarn:Cir:l - F.A.I. rcS):at:ldor. a partir de: 1~ de j;;~n~iro de l!l!l5, 01 b~ decil· 
cuJo de lmpn~~n sobre "' Renda na rente SO:I":l cunstituid:l peiu. difcrono:;u positiva ec· 
trt< a vulor dn l'l::<~te. liquido de IOF. ~ n vnlnr- de u.qui~ic;l.o dn quota. 

r•::~.ral!'l':ifr> Unicu. O impostn. calculadu :i ::l.!quour de dez pnr cento. :~er.i I'~ 
1iilu pd<l ,,c,mm~tr:u:lar dn (uud<> lli\ d;.Jt.:l du l'e~g:tte. 

:\rt. 67. .oU :r.pl!c::u:~'lcs fmanc;.,ir.uo. de que tr:tbm c~ !lrtiJI:IIt< n:;, GG e 70. c:ci:J. 
tente~< <'1n :n <lc ~mbro c.Le 1~94.. terão n~ n::!lpec:ti'Y!IIII I'OnciicnentnJ apropri.odo11 ""ptl'> 
1~lt'.l tem(lflf'f'w :~te :>.qut:la d:l.t."\ e ~rihutadas nn!l termn~ d:2 le;:i.s!..:rç;in ú foJ)<ICtl vigente; 

~ t: O impn .. tn apurado u"" tertnCI~ dc::rte :J.rti~ seci .tdic:ionndu ilquctc: do:
•·idn l'nr t•c:a<~W" d;.J ,1\ien::~o:;:\n ou r"CS!;::I!.C: do t!tulo ou apli~;.;tÇo1Q. 

~ '!: Pu.:r::r çfo:iUll de apurnç:lo dn. ban de c;ilr=ulo do i111~to qm1ndo da alit~-o 
ru.u;:.lo ou I'I:SI!.ltc." ,•ulol' d():jl rendimeo.toll . .aJirDprilldo.s nl).ll LCt'=CI:I deste ,rti;Q. se
r·u :~cre..cidu .10 l':llol' do: .u'iui>;içã.o da ápli~ção finançeit'a, 

ii :r: O ''u.inr de :.quisiç."\CI "'Dstcntc I.! ln :n de deumbro de 1994. c::Cpl~IIU em 
quantid-.c.LC! d•• UFIR. »er:i CQavel'tidn em real pelo .,alor de RI D.G767. 
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'i 4: E:xcluen.t-l'c <ln di.Jpi);Cto ne~tc .::trti;!ll ;a aplicnçOes cm Fundo de Aplic::J
çlo Flnanccm• - F AF c:o:isuntea em 31 de dcze:nbto de 1994. cujn v olor da aqW.i-
ç;.io scr:i apur:~.do com h:i!'llll no valor da quot:l. Dl ~feriei:~. dat.:l. • 

~ :;: Os rc:ndirnentos d:a .,pw:::.,;úe• ünal:l:cir~ de qua tl:':lt:.l. !!SUl :~rti~o:o, pra• 
du:údm< ..t [lou·t.ir de 1: de ;;~.ncin Wl 199!5, po.uicrlo sar excluidu11 du lucro r11a!, pa
r-.... efcito Qç u>dclõn.c:iól do adic:iuu.:d do Impo~to sobt'il a Rendu dç quo tr:n~~. o :.arti-
;:-u:19. • 

~ S:: A f:~culdru:le prevista DD pnro~:mfo antericr nlo liiO npli~ aos n:ndimen• 
tn:!' d..u npiie;o,c:lles firulnceirns aaf'eridcs per instituição fin::meeir:. sociedadu cnrre
toru. de titulo~<"' \';,dut'l'!.c nwbilh.i.rio..'l. sudcdude di.stribuldons de titules c valora11 
mubiHliri<>,.~_,..,dt:daili:K d~ setnllU'. pro:\-id~nctae c:lpiUli=ção. 

Art. OS. !:i.:.i.o i::em.os dn Impnstu ~nbre a Rund.l&: 

[ - .,,. <'<:ndlrucnl.o~ auferi~ p...,la.~ carteir-a dos fundos de rc:adn fixa~ 

II - .. ~ r~:ndim~ato!J aW~:nl;!.ns nn~ n:sptts de quot:ur; de fur~do11 de inve~~timcm
l.O$. de titular1dll.de de: fundos eujQs n::curSCJs sejam aplic:udos na aquUiçã'l d.e quo-
t:I:S de fundo~ cie investim~cw:s: 

m- "" rcudiwentoa .::~ureridas: por pes~o.::~ ff~ca om c:DuUs de depósitn1 ck pou
l'auça. do:: Ocpn~itn:ll Ellp..'Ci;WJ Remuuo::radth•- DER. o $Obre 01 jlmlll produzidos por 
l~tr.::ld hipottc:arias. 

A11.. t;!). fico.tn ravo~d:u ;u; i:scD.Cbes previsl:a.t ~a les;i:sloç~o do Imposw so
bn: a Racda l'QhT? o:< rendimea~ <~~uíet·idot per.' penoaa juridicru1 em contas de de
pOsitas do puupDnça.. de Oupósitos Espec:ilüs Remunerado!< - DER • tob~ os juro.: 
prod!W.d011- pur letn.l hipoteei.riaa. 

Para~!o ünieu. O impClsto devido ~obre os rcntlim<1Dtn!l de que tr.ua ntu 
:;~rt11!Q ser.i retido por ne::tLão do credito 01.1 pn;a.:ncntn do rendimento. 

Art. 70. .:U: opet':lebe~ de t1:1Ut11n c de c:ompr.. '"ineulada ã ro'l'l!mdD. ltu mcr· 
earlo J<Ce\!l:.dDrio. tendo por objetn ouro. ath·a fmanccirn. ronunllllm «J.UipDr.ld;'la à" 
opernçUes d11 rcndn !i:cn pam fin:~ de inddimci:~ du Impo!lto 10ol'rt- a nend::t na Conte. 

;: 1: Constitui t:ILO ~er.tdor du imposto: 

UI na uper-.1çõlo da: mUtuo. o pn:amcntll ou cn!diU> do rendhnento :w mlltuante: 

bl n:t opcrnç;lo de cnmprn vioculada i1 rP\"enclll. a nrer.~~:lo de f'(!~nda do ouru. 

õll nn oper.J.Ç.:l.o de mUtuo, pelo \'"Ulor di"! renditncnrn pu~ ou en:tdibdo ao mu
tuante: 

hl 11:1 operação de eampr.1 '"incul.õld.u a uvcncb, p..:b1 difcrcnç:1 positi..,u entre
o v.:dor de nrvenda e a de compra do (lU !"ff. 

! :r. A bM~ de eilcula do imposto. em n:ú.!l. n:a t>pcr:lÇ;lo de lllâtuo. qunndo 
o rendimc!nta ror fl%õldcl em qu;mtid:u!o de ouro,liCt'".l: :tpur-olda cun~ baM na preço me
dia verifv;-'3dQ no me=do b. vista da bot.11 vm quv nc:MTWr o m:aiOT vclumct d• npe
mçlles cam ouro, n:t d:tt:a d::t liquid.:tç:l.o do c:ontr::l.t.n. :ttr<',.<:id:~ do ImpoJto ,.obnl: a 
Renda retido na ronte. 

i 4: So <:WIO do pu104juridia·tributwla cgm bll.ll• n<l lua-o rul devnni...,r 
ainda observado qu1t: 

:tl a di!en~nç=~ poaitivn entre o vnlor de mcm:adn. 11:\ dula dn mUtUCl, ~o CUS• 
to de nquisiçâo do aun» scr:6. inc:luíd:t pelo mutu:uu.c na :r.pur~ elo l:llnh11 liquide> 
do qult truta. o nrtill'O 72: 

bt u u!tcr:~;ç:Qes na preço do oota d=tc 11 dec:uN>P do pnt%0 do rontr.lto de mti
tuo. cm n!~?o M preçn \"crifie:tdo na d.:W. de tc;lli:taç:'tflo do tolltrntr>. serto ~nhe
cldo ~lo mutu.:lnte e pelo mutu.:irio comu rec:~:ita <>U dea~ ~o o 11::dme dlt 
c:ompa:ti<nci:l,: 

c: I pant ereito do dispo•to rut. alinea ~b- ser-.i cnn~idc..'2.":ldn a flr:'UCU miiOd.io do ou· 
ro ,.·erifle:tdo no utct"Cndo 1"1 viau du bals;1 cm que ocon-er o rmliar volume d111 Opent· 
çiiulf, ll;1 dnt.:l dç, re;btrtl da 'r.ltt.lç.;\o. 

;: ~ O Jmpo1to !!obte:3..Rcnda. na for. te 1r:rJ. eall:u~ ;:;plicando-R a alrqut>-
t::l pn=vista no uniJo 65. ' · 

§ S: Fica o Poder E:i:ecuti.a o.utorit:tdo o. baiJCõU" normn1 com 'ltiStll.s a defi
nir a:~~ c:un~ctcriltic:a: da opero.ção de cnmpra vinculõ!Ü:l a revenda dct que b"ata •~ 
ten~. 

Art. 71. Fie:~~. dispu.sllld4 a rotançiio d11 Impo1to o~<obre 1\ Remia nn fonte- 1<>
bre rendimcnwa d• aplicaç:kJ linanoliru de rencla tixa qw&ndo o benaficiãrio elo ~ 
d.im.ento: declnrar à fonte pap.dor:t.. por t1sc:ritu. sws r:ondiçAo de entid.ad• imw:~.e. 

SEÇÀO ri 

Do Mercado de R111ndn. V:r.riivel 

Art. ";:.!. O~ l:".lnho~ iíquid"-i ~ureridn>l. ~ partir de 1"~ d1t janeiro d..: 1995. por 
quo1lquer bent:llciario, inclu.~i1-e pe:~so11. Juridic:a L:senu. eM QPtnu;êes rea!i:z:nd" n.u 
Bois:..!= de \"J.!orcs. de mc:"C;.tdonas. de fut::roJ< c :Uiemelhad.ns,_ ser.io tributado11 pe_· 
lo Impc~t<• ;;:ohrc a Hcnd:. na fol"llla. d:.lC;:l'lacão Vl~:otnto. c:omllll alterações inu-o
du~:tdas pur C:;o~a Lc1. 

~ 1~ .\ ,\ltquot.:l do lmpo~tn será de de~ pnr cento. aplic:ivcl ~robre ns r,;:~nhos 
hquidO!I apur::~das nl.en.salmentc. 

li :r- O~ CUlltaJ<"de alluisição dos ativo~r ohj111to dU opomções de que tnt::t t1'· 
re õlrti,~:n 'lll"ún: 

at cgru;idcradO$ pela nuidi:~. pocdet"::~da dos curtas 1.11:1it:irios: 
b) ean,-crtidmi am nal pelo vnior dm RS 0.6757. no ca=o do ativ"' emtcntes otci 

:a de deumbro du l9!U. expreuos om qlULIJ.tidado do tiFIR. 
f 3: O disposto neste artiço opliea-.o;o tnmbém: 
nl a~ 1::1nhos tíquid~ ll.uícridll!ll por quniqncr bencrtei:irio, n:t alieno.ç:5D de ou

ro. ati'l"(l financeiro. fom de buls:t: 
IH 11m• i!õ.ID.h<li!< liquides auferidos pel>1.1 pe3soas juritlic::u; ~ .We~n.::~ç-ào da pnr

ticip::~çiiu $0cict:ina.s. for:~ dt boi.:~. 
· f 4.~ ,l,.t perdas apurada~ n>l$ operuçõu de que tr:lta este õlrtii:O podetilo ser 

compens:td>l$ l:l'lm o:s pnbo• liqu.id"' auferidos uoa meses subsoqüet11t.Ct1. 0111 op~ra
çOcs d.:t meam:l n11turem. 

I S:: A:t perdu incorridu em oper:lÇÕeS inici:uiu 11 ~rrndas c.o mutêo dia 
\"dii,.V•trade'1. SOmll'lte: podlrio 3U Cllmpensr.d.u COm 01 ~hOS &uflllridcll im Oi'O'" 
rnçõe:< da me3mu np~eie C""day·tr.ldoí. 

§e: O ~nbo Iiquido mensal c:on"'lspondmtll a oper:tÇ6es wday-trnde-: 
:u inteçr:u·oi :l base dta c:ilculo d11 imposto de que tnt.:l este ;.~I:"Ügo; 
bt llÍIU podc:r:i ser compensado com pudas inearridmi em operuçties d1t esp«ie 

di:stint:t. 
~ ?: o d~po:sto ~. n 4!. r.: aplic:::l-••· iné::IWii'l."lll. às perdu existentea em 31 

de dtutnbro de- 1994. 
~ S: Ficam i!.lentos do lmpMto sob~ a Roc.da os pnhos liquido• auferido• 

p.>r ~!'I:<O:r. ITsic:.::~ e:m nperuçúe10 no mereudo à \iata de .Oç!les nas Bob::u: do Valores 
"cm operaçóes com 01U"II. :~uvo fillllCCero. cujo valor d.:a aliettl.l<;1ieS reali:tadas c:m 
c::ub mês :tt,i:;r. ~ an inl'clrim" :1 ã.OOO tJF!R. p.ara o coll,ju.nto do açôn e para o ou
ro. uti-."1> fin:r.n«itt~. nl!!pec:ti'l":lmlnCII. 

Art. 'm. O rendimento auferido no n=spte de quot11 do ful1do de aç-õe1, de 
wcommadltil!l-. de invel!ltlmeruo no e~tenor. c:lutlo ele in,.astim•nto,. o~ fun<ins 
da oapcde. por qU3lquer benefici:irio. inc:ln:rive Plt"Oa jur:id.icu iscnt::t. sujeita·JO li. 
incidl!acia d!> Itnposto $0brl! ::. Renda n.a fonte: il aliquota de dez por cento. 

!i 1~ A m.se de càlc:ulo do impotw à constituid::t ptl:t difenmça. posith·;~ en
tre o vulo:r de re.iQ.to. liquido de IOF. e o ..,alor de aqnisiçio da quota. •' 

i T- O!! sr.mho• liquido• previstoS nos artiÇDI 72·• 74. e 01 :rendi~to!< prD
duzido• p!lr o1phcaçóes fm.:~onet1r:u d~~o renda flXõl :lu feridos pelu ca:rtei~dos ÍUJ!o· 
do11 e c:luhu da quo U":tt::t os~ arQ;:u :d.o isento de ImpottO tobro 1 Relida. 

J :J: o impco de qu. tmt:;r. - arti;o un. ntido pelo a.dmiDUtrndar dCl fun· 
do ou clube na d.nta do res;ate. · 

t 4= Aa aplica~e:s nos fundolr e cltlbu d11 qu' =ta ut4 •rtii:O~ exiltontu em 
31 de deumbro de 1994, l:orllo os mpoc:tívos rendimcnco. .:tpropril!d.cs ~pro rata tem-
poro H nte aquelll dota. · 

§ s: No resgate dt~ quotas. existentes cm 31 do dezembro da 1994, deverdo 
nr Dbse~do• os se~;Uintes ilracedim.lntas: 

a) no valor de 11qnisic;ão da aplie:u;An. cnleulado St~ttJndn a di.1posto no f "r.: 
do aniga 6i. f"or infarior :to valor de restn~te. o i!UPQI'IXI devido seni acra:cidcl do im• 
potto apurado nal tumos daquete aru,a; 

bl em qualquer outro casa • .::1 buli' de c:ikt!ln do imposto no rtS12'3W d .. quo
tllJI sorâ a dif"orettÇ:l positiva 1ntte o valar de resptAI. iiq1.1ido do IOF. a o valor ori
Jinal d1 aquisiçi.o, apLicandD-•• 11 nliquota via::ene. em 31 do de~:~~mbro da 19!M. 

f 4r- P:tra efeito da apanlçlo pn!Tista nn utinea "'b- do I 5!, o valor oripnu! 
de aquisiçlo 11m 31 de dczomlnu c:t. l9!H, upreuo 11m quntidadtl d4i UFIR. Siri. lXI O.• 

'ltcrtido e:m real pelo valor de BS O,ó'TG7. 
1 ;:: Ot nndimeDtos: prodtW.do8 a putir' d• 1: de janeiro de 1995, n!orou• 

tu a aplir:.tçõea eEistontu 1m. 31 de dtzeJDbro de 1994 noa !uudoa • dub•a elo qu• 
trata uto arti&o. paderlo .ser oxcluidlll dtllnc:ro real p:tnt aCeito de indcUncia do adi· 
cioaal do lmpoato tobn a Kond:l do que trata o ll.rt~ 39. 

Art. 74. F"u:am tu,i.UO.ll incid!a.cia do Imposto. $0bn a Ronda na foDtO à ali
qunta de dez po:r cento. oa ren~ ~o~ou!llridoa em. oper.aç6oa de "'•••p~. 

f 1~ A. bue de c:álcnlo do impocto clu opono;6d d• que trata ata art:iea ... 
ni o ntultado poaiti'vo :~uferido na liquidaçlo do contrata de "swap .... 

f 2' O imposto ará retido pela puaoa juridíta quo ofatua:r 11 papJ~Wnto do 
t"'ndlm.nto. na data da liquidaç4o do nspKtiYo e'ltttratu. 

. I ~ Scn:n•nto sul. admiticlo o nconhecimoato de pordu em opon.ç6ea da 
""IWap~ rqiltrac:IU ~ tonnos dalqialaçAo 'Yi~:Ctll'. 

Art. 75. Rouatv:;r.do o disposto no lj :r.: do artiJO 74. fica o Pod.r E:ceeut.h-(1 
au~ a permitir a c:outpttw~-rfio dos raultadas apurados lUIS oper:at;óea da qua 
tratam ~· utiro• "i3 a i4. d1fininda: as condiçllca pan :a aua reali~lleAo. 

SEÇÃO III 

Du riiapodçi5ea Co-.-.... à}~ibataçlo d.u Open,ç6" Fin.allceu-a. 

Art. 76. O Impoato 1ohN a Renda retido 11.:1 fouto sobre 01 read.imentos d• 
aplieaç6u 6nanceiru dtl n~nda ftn ou pap 10bra os lftiU1hoaliquidollmmaaia :JOni: 

l-deduzido do apurado 11.11 enc::err=le~ do periodo ou n::t dnt.:l cia o:rtinçO.o. 
no euo de pos:soa jurldiat nbmetida .ao ~ dct tributaçio c:om b-no :ucro real: 

n -definitivo, no caso do pe11a.a jurídica nii.o 1ubmet:ida ao .reeim• d• tribu· 
taçio com base no luc:n~ real. ~usive isenta. e de Pltlaoa tüita. 
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~ 1~ No etc! o' de soo:i.tdad<! civil d; pt'elltaçào d• serrio;os. ~ubmetidll ao relti
mo de tr!but:lçào do que trata o artii'[) f= do Oeento-Lei :a,. 2.397/87, o im~ po· 
deri ser compelltlado com o im~to rutido por GCUilo do p•~PUDonto diJ.II ~uuo:a,· 
tos =• 1oci.o• beneficiârloa. 

§ r- Os rllndimentos do aplicnçóu finaneeir.:u de nnda fiu. • de_ n=cda va• 
ri.i.VOJ & ~ (anho& bqlUdOS prod.tuldOI & p!U'tir de l~ ÓO j&DIIr'O d1 199!5 lll.te~O 
" luall -real. 

~ :>~ _:;, p~rti:t:> mc:c:T1d.:l!l em g(ler:.clie~ inid:;u:i,111 e eneetT:~d..'\.'1 nn me~tno dia 
. "d,l\'-trJ.d"" . re ... ltud.ls cm IUC'I'cado de rcudn !i:.: a uu de renda l"::ri.;il'rl. n.'~n Sli!r!lu 
d~:~dtltll"eL« 11:.1. :ltHll":lc;l.u du lucro real 

§ 4~ r(tsM.li'.:\Clll o dispa~to 1\Q p:lr.i=fo :tnterior. US pcf'dõl!l Olpllr.ld~ n:l:l ~~~ 
1..tci>cs de qutl tr:\t:lm ns :l.!tlgt~S 72. :l 7-i ~nmente $et'ào dedutít-ei~ n.l rlctcnninaçi<o 
de> lucrn rcul J.tc u lin1ite dus ~tnnho!< aufct·idos ~~~~ operações pt-evi t<u 11:.oquelt:li 11.r-

n;o:~. 

~ 5: Xn lupotcse do ~ 4~ . ., parcela dnso p<:rrdõlS a.dieian::ulas pnder:~. nu o.no
c:lle!ld::in<> su~cquento. aer clCeluid:~ n.;1 detcrm;n:~oção cln. luern r4:1l. atê o li.m.ltc eor· 
rt:spuud.cnt.: ,, di(el'cn,.a pnFith·a .:~.pur.1d01 nn mesmo a.11.a. entre"" pnl~ • pcrd..:u• 
dccnrTentcs da~ oper:lç4e• re:a.H~da.s. 

~ õ- l.õiea rcdu:lda a :tero a aliquotn do IOF Índd~~te ;obn operações ~'Om 
titulo~ c \':tloru mobili:;mos de rendo. ri.Xa e ci.e renda v:ui.Livel. 

~r- O dispnottn co ~ 6": nim elido a f'aeuld.ade do Poder E:cecuti\-o alter= D nli· 
qool..:l. ~qU<"le imposto, c:onforme preri1tn- n.u * 1: do arti(tO 1;,.3 da Cnnsdtuiç,lo F~ 
dtmtl e LLU para~aro Unic:o di> an:n.:u 1~ do. l.ori n.. 5. 894.. de :a du junho de 199-l.. 

Art, -;-:_ t) re::\me dll! tribut...,ção prcvtl<to neato CapitUlo não :oc: apiien nos. ren-
riimento:o nu ;anho;, liquidei: -

I- <1!111 apliC.:!.ç6es fin::r.cccir.u do rcnd::r. fl%a dtt titula.rid::r.d.o: tlc instttulçii.o G· 
n;mc:.~~ir:l., .sncic:chlde corretam. de titulos. valo:1:s mobiliário• e e:lmbio . .-ocieda.de W... 
tnbuidoru de tittzlo1 e vu.lores :nobUiirio.~ ou ~ocied::r.cà de ~~ornndttmento mneuntil; 

II- n::tll npcr:tç6es. de lll.Utuo rc::r.li~11s rntre pesso::r.s juridic:;~S controladon.s, 
ronu-oludõlll. eoli[r.Ui::ta' ou interli~õ:acbs. excdo liO a mutudrin for l:l.mtuiçii.o lLUtori

õtll.da :t fuactonoll" pelo B~U~oc:o Ccntrul do Brnsil: 

III- nasoper:1~ t'l!uliud:t..~ ~os mare11dos futuros de taxat1: de juros os de ta· 
~ de c-.:-..mbio. e com uut'!l. :lti'l'O fin:u:tceiro. cm qun(q,uu- morc:t.do. p:tr::r. :1 euncir.~o 
propn:1 d:.u instituições refericl11s nu inci1o 1: 

IV - na :~lienac-.l" de 11:ll'tielp:ICÕI:!II ~ • ..::iet:i.rinll pennunentes tm -=i~de11 ,... 
Ll~o':lda.s <" ~'illltrulad:tS. e de p::r.ntap::~l;áezo ~l'>dct:::uUs que perm::r.neccnlln nn ativu doa 

· peS$Cia jurídil:a ::...tli o termino clft >~.nCM:~:Licndliria leJUint• 1.0 de su:ts uqui:Ji;çúe~: 

V- em n~çôes de enbcnur::r. l"lledJ:e-1 reaH=du• em l3oilla de Valores. ele 
mcr1::1doria c de futurei ou no mcre=1do da b01lc:lo. 

~ 1~ Par:~ efeito dn dispn1tn no inciso\". con.sidcl":l::1·Se de enberttlr:J. l"hcd,. 
• ~~") .1$ npcr.,~5cs desW!:td:u. e~dwh•amenta. â pn~teçãn cor.tr.~ ruco- inerentes i.\:1, 

useHaçõe!l. dl- p~:e<:u ou de t:uc:u~. qu:mdo o abjctD clu contr::ato nc~:Do:i:l.do:' 

:ti cl'ti\'Cr relttcínn:l.do com. as :l.ti,'idadc' oper:J.cioa-.is da p~n~ jundl=.; 

·· hl dc~un~r-1e a proteço:iu ele direitu ou ubriii:ac;6e• dn possoll Jun'd.ic:a. 
~ ~ (I Podo::!" EJ:eeutivn pndcr:i definir requisitos ,adicionaj; p:~ra :1 e:~.r:1ctor· 

I'IZ:tç;;,.,. ~~ upcr.:u;:6e• de q'Ua tr:l.t.:l o p.:lt':l;r:J.(o :tDterior. bem como o::nallcleecr prc.
e~::dunc:u.ws para rcj:lst.ro ~ apur.l<::'.to dos i.lJU..U!ll dWrlos uxorridull ne~ uperaeões. 

~ 3'; o,. renduuentoS e ~ll liquido• de qUil tr.~ui esw :u:tzJ:D cieqrto com
por a b::~~e a<: e::~lculo prev'!St::t. 11011 aru.:os :!:::1 ou 2~ 11 o lucro nal. 

;!- 4~ E:J;eluem·se do dispoltO nestr artic-o os rendimot11t01< e =boi liquidoJL 
:tuferido~ pel:111 assoa:I.ÇÕU de (WIU'J):;L.D.t;B e empnscimo. que serilo tribiit::i.do• exclu
sivnlll.eato n:t fcnte ou do fârmu definitiv:L 

SECÁO [V 

D::t. Tribut:.1.Çli.O dns Oper.::t<;õcs Fbu.ru=eir.::ts Rcm.lizad.as 
por Residentes ou DomiciliAdoll no Ezt.erior 

A/.1.. 7$. O:s ~sidc!Í.W ou dalnicili:lclo.~ no e:«cnor ~1.\ieic."lm·:<e U mum.:u aor
ru.mo ele tnbuuç3.o pelo hl\l'Oi'ltn sobn a Rcnd::l. previst::t.s p::;.r;t u. tuidentm ou cfo. 
ntic:ilLldos no P::~is. em ftl:!..ÇàQ ao1: 

I - rendilnenr.os ci~!Tentll!lll do .npHe::t.çoes finaacCi.ru.s de nado. fino 
ti - .;:anho~ liquido~· :l..::ferldos em opor>'LÇÕU re:"~li:::t.d:a cm DolNs do Valoreo~. 

do ntcr~dcriol.l. de futu'1"011 c Wl$em.e1h:td.u: 
lU - reDdim~~:ntc' obtidos am nplic:l.ções em fundos da n:l1da Gn e de r-c.da 

\·:tnoi.vel o em dubes de inv~~t.nimtntoS. 
P:mi.l:f'll.ÍO UDico. SujeitaTU•tl iii tribut::LçàCI PIIIIC~ Imposto sobre a Ronda. DO;

tenuo;, dos :trti~s SO o 82. as na.dimllntos • ,:!Uihos. de c::tpatal dcco:naw da apli
cações fi.a;mc:cins. :~uferidus por íwulot, 1oeiedndu de invesamsn:ta • c::u"tCi~s do 
vnlore1 mobili:irio.~ de que participam. exclusivamento. peDO):lS fi:nc:u ou jundic:ls, 
fundn1 cm outl:':a enl.i~l do invntiiii;entc) co1ctivo rui.d.c:ntu. domia'Uad,. ou com 
sode no exterio'r. 

Art. 79. O invuUmeutD astrani:eiTO nos merc.::~.dos finll.D.o:ei.r"OS LI de VD.lor.' 
mobiti.:irios IOI'Mu.te poder,j set" reali:.:s:do no P.::~ú par i.ntennlidio dt Tepttleut.lltl· 
tu l~tp.l., pnvt~o.tll dea1gnado dentre u illStitolçôcs aworiu.d.u ~lo Pode'r Ex':"" 
=tivo a pres':.lr t.::r.l .. rriçLI o que 1111'Ô rllspond,vel, no.11 t.enuo. do artJ;o 128 ~oCO. 
di«o Tribuwno N::r.eioo.nl f'L.Ii n. :S.tn. de 25 de outubro de l966) ptiLI cumpnmen· 
to das obri~~~~~ trihn.tárius dacotTCntu d:a o~ qu• re3lizm' por c:aa.ia • o"" 
dom do representado. 

~ 1: O rcpreent.::~Dto les:al ~ Hr:i rcspcm.s:h-el ~ln I'>IU.D.çào 11 rccolb.imetl• 
t.n do lmpott\1 :JObre a Renda na foDto sobre =1Hic:uç6es Ú.Q.Or::u:c:ir.a qulllldo. ons: t.r--
111011 da let;ialaç!io pertinente tal RlpoDsnbilidtlde fur ar.ribn.ída a urec~U"D. 

t ~ O Poder Executivo poder:i excluir ®terminadas eatqwiu ds invuti
dort.l' da obrip.tnricd::r.de prevbt.:t. ne•te :~.rtiro. 

Art. 80. Su,j•it::r.m·n it t:ributl1çW) pelo Imposto sobre a R.~:~da, ~ :!.l!quota c!. 
dez p.or CCDUI. os ret~dim•Dtos c ~os ... c eapit.lll auferidos nC~ resp.ta pelo quoti.l
b, quando distribn.ídaa:. sc:ob qualquur fLirm:t. e a qu:llq"Ucr titulu. por fundos cm coa
dom..inio. a Ltut se n~fer. o :trti;o 50 da Lai 11. 4.728" 1~'. da 14 de julho de 1965. cou
tituídos na forma prescrita pelo Conso::lh.o McDt:t.:u·iu ?'Oacional e m ... ,tldo;s com. r-e
C'Url'ICS praveDitmtel de C:O.Q\'ersãn dt: débitos extcrn01 br;ailei1"01. • : , que p:trtici· 
pelll.. e:tdW<ivam.entc. pc:SSO:l.S i1Siea;o uu juridicas, fundo~ ou outru tmt:d:tdcs de i..D.· 
\"est;mllt~t.o!l colativo:~.. resident~ ... domicili;ldo~. nu cul'll ~ecle no e:xter..:r. 

;f 1~ .A ba~te de c:ilculo dn impostn é con.stituido pela difere:~~.;: •sir•~• en
tre n vnlor de t"CSif&Ut e 1'1 eu.sto de ao.;,uU.iç;lo da quota. 

~ ~ Os rendimentos e ~bos de c;:~pit:l.l :t~ufcrido:J pcl<:~s C:trtair .. s doe fua· 
dus de que tr.J.t.:t. este atti;o. são Usntos de Imposto :~obre 11. Renda. 

Art. Sl. FiCIUD. :rujeit.o1 nn Tlll.postl'l sobre :t Renda na foate, l:lalíq:ueta de d.:z 
por conto, ct readim.11n.tc>s auferidos: 

1- pel&s en.tid:lde1 men.cioll:tdas DOI :trti~ l~ e 2'! do Dc:c"'lto-Lei n. 2:.~<~'·, 
de 23 d• julbo de 1986; 

II - pelas :soctedadu de in're3~t:neDto .1 que :se refere u a.ni~:o 49 da Lei 
n. 4.72!i/6~. dtt que participem. e,;;c:lusivõl.lll.eate,lnvutidores estt':l.o.;:tnrol; 

UI- pel.as eu_ne1r:ts de 1-"::tlores mobili:irius. mc:lusi\·e vi=ubdas"" elll.iss:lo. 
::v:~~~d~~~/~~~::.~~f~~~ repre~er..t.::r.tlvcl dc: õi.<;Ões. m:ltl-ti.d.as. uclusw::~mentc. por 

~ l~ Os v::r.Dhos de e:~.pit.::d fic:m:t excluidos da incidência do Imposto sobn a 
Reccl:t quandl'l :luferido:;: e d1stnbu:ldo:s. sob qu:~.lquer forma e :t qualquer titulo. ia· 
clWii\'11! elll dee~~rdnci:t da llqutdação parc:nll ou total do invuumellto pelai fwr.doa. 
sociedades. ou c:aneir.~.:s refLiridos no "caput~ deste :trti10. 

i 2~ . Para 01 efeitns dutll :trtigo, coasidLirDm·se; 

111 retuiimet:~tos: quaisquer \'alares que C01111titwt.m remWleraçâo de capital apli
cado. iDc:lWII\'C: o.qn.ein produ~d:l pol" titu~ de reDd:t \.".lrili.vel, tais calDO jn.ru, pri-
IUIOI. comtn~s. ãr;io, duàaio e partkip::r.çõe1 nos lu eras, bem como os n1ult.ada. 
pol!ti"ros auferido• em aplic:açaes DOI fundo1 e clube1 dt i.vestimeDto de que cr:t.~ 
o arti;:o 74: •• 

bl p:a1:1bos de eapit:U.. os ruult:1do1 po1itivo1 auferidos: 
b.U n:u oparaçOa reali:t::r.dn.lem Bolu.• de Valores. de mer1:adori.u, de futu

rDI e Ullemtlh::r.das. com eneç!D d:as oper:açVas c:uajupdu ds que tnta a alint~a '"":J.,'" 
do t ~do ara;o 65; 

b.2.1 n11.1 open.ç6e1 com ouro, ativo fiDnac•iro, fora de bolsa. 
f ~ .~ ba.u de ~leuiLI do l:npasto sobre a Renda sobre Cll rendimeu.tos au-

!uidot pelu entidadts d• que tnta ut• llrtlJlO teri apu.nd,a: 
al de aeonio eom os o:rltfrios prll'risto1 1101 :arti;:aa 65 :1. 67 llo cuo de aplic::s:• 

ç6u de rellda fi:u; · 
bl de aeonio com o tratameato prniato 110 t r. do arti;:o 65 no cuo de reDdi· 

mentes periodicos; 
e) pelo vnlo'r do rnpeetivo II'IIDdillllll:t.to ou ruult:tdo posit:Wo. DOS~~
~ 4: Xa :a.pur:açllo do imposto d• qu• trata este ara~ sedo uuiedutivcia os 

preju~zo• ::.pur.~do• sm. oper:tçàel de t"CDcb fixa 11 de renda v~~on&vel. 
I S: O dUpottn nlllte :utip ~le=nça. c:ccl.ush'.:unt!ntil. u entidades que :~t.a· 

derem_ :1..1 Dnrnt:ll e coacüções uu.beleadtls peJo Conselho Monet:i.rio Nadoo.al, n:lo 
se o.phc:~o.do. entretiU:r.to. ao• fuDdol t:m eandomia.io n~fllrido• o.C~ arti,o 80. 

§ 6=: • 0• dh·idendos e as b011.i.fieaçõas 1m. dir::t.bairo estio IUjei.tlls :10 Imposto 
~obre a B.Grid1 ii al!quota de quin:e p~r ceDto. 

Art. 82. O tmpostll sobre 11 Renda n:t Conta sobr- os randimetoa auferidoa 
ptln.s entid:u:ies de que tr.~ta LI ar ti ;:o 91. st:ni devido por oc:uiio da cesd.o. t"ClliP.• 
til. repacru.:u::lo ou liquid:u::l.o d• catia L'lptr"Oçâo de renda fixa. ou do rKebimenta ou 
crlid.ito. o que primotro oc:orrer. de ouuo1 riiDd.im.entos. i.ni:JUS1ve divideu.dol a boo 
o.ificaellel cm. dinheiro. · 

i l~ O imposto 1<Jr:i retido ptla inst.ttuiç!o admitustradora do fWldo. soe:~ 
dade de mvestilneata ou caneira. IIli pelo banco cu.stodia.nte. DO caso de or:.rtifi.<::ldn. 
npro:seo.t:lcYol de açõu. ~aado coo.tider::r.do eomo exclusivo de {O.Q\a. 

i r- Os dividendos que f'orem ambuidos as açõe1 tDteet'llntu do património 
do fwldo. snc:tcd:tde ou co.rtctr::t. seràn re~tr.ldo•. 11.11 data et:~~ que .u õ~,Çl~; ~::~rn 
cotacia-. Mtl1 01 rnpecti'rOS direttos lex-d.i\'idendosJ. em coc.UI reprcsentath·a .u relll· 
dimeatOill .o.l'CCCber. em eonmtp3rtida 1L dic:unuiçào de idCc.tic:a valor d:l pareala do 
::r.ti.'I'O cnrrapondente 11 açàU às: quais ~e vinculu.m. acom.pauhados de transferiD· 
tia para a l'tiCIIÜa de dividetld.os de ipal valor a dilbito da c:onts: de :rasuJtado de va-
riaçlo de cart•irs: de aç6ea. · 

f ~ 0. n:di'lll.elltol IUbmstidGII :IL $1stem.itica de trihutw;40 de que trata ... 
te arti(O n.lo n f\ljeiu.m o. nova Ul.c:idi%1Ci.n do lmpolto sobre a ReDd.n. quaDdo dis.• 
mbuidos. 

~ .C: o il:.;o&to deqri.ser pq:LI ati! o t.orceiro dia. Util da semau lubteqU.O.
te ao da ocorrti.::::a. dos f:ttas itradores. 

CAPiTULO Vfi 

Do• Pra%0tl d• Recolhimento 

Art. 83. ::::~. rel:t.Çâo :tiDII ratos re~• cuja ~XGrriDc:ia H vuif\~ue a par-
tir de 1~ dejace:~: c!e 1995. o• pa;ameatol do hnposto sobre a. Renda. re.tido n.ll foa· 
te. do Imposto r:._:. Operações de Crédito, Câmbio e Se;:uro ou Relab.V:tl :1 ~{tu
los e Valcru ~~~::Liarios e da coc.tribul.ç4o para. o Prc~a de1aterr:a.o;4CI Soci;d.
PIS·PASEP de\"~:1o .. r efttusdGS11011e(llintu pnuos: 
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I - Impor.: lObt'11 a Re~a Batido n:1. Fonte- IRRF: 
a) .at4 o L~=o dia U.til do me. subseqüeute ao t!o oco:T'O!:acia do fato p~d.or 

au n:a d::t.ca da r~:.es,a, q=d• u:t:l Cor ~fet~aclól anteS. d'? e~ do tuau da filial.S, 
toucunais, ~IX: .!..I ou upnut:ICÇÕes, no PlllS, de peu.o:I.S JUridlCU com sedo no u· 
Ulrior: 

b.t na data i;. oco~& do fato pr11dor. ao euo dos demais" r.ndil:untos lltri
buídos a ~id~f;.:H ou domitiliadoa no exterior; 

c) ati o Ulli::o dia Util do mia subseqüallt.IIIO ~ diltribu.iç4o automática do. 
Iucros, c.o euo C. i pusoa jurídiea submetida ao repm• de tributação da que trata 
o aniro 1! do D~reto-Lei n. 2..397187; 

d) atá 0 tA.::t:ro dia ütil da acmana lllubscqücntaà de oc:orrincia dos fntol P" 
radore::.~, nos de!::..l.iJ c:uos. 

ll - lmpos~:. ~obn- Ope~ de Cridito, Clmbio e Securo ou R-latiVIII a T!· 
tuioa e Valores :.:~hiliários- IOF: 

al atii o ttr::emt dia útil da --.na subuqüentl à de o=Cnc:ia du fatos p
:rudares. no caso :a aqui:d~Fio de ouro. at.ivo fia~~.UeCtrfl: 

bl at.i o ttr.:~U'CI dia Util da amam. subseqi.ll!lnto à de (1)brunça ou re;iStr'O can• 
tlibil do i=po~~ta. :os d~tm&it euoa. 

UI - Con~b::.iç4o para o Prv&rU!l1:J. da [ntcGr.t.Ç:ilo Social e .po.r.o. o P~ 
de Fo=ç:io do P.!:rimõllio do Suricklr PUblico- PIS-P.-\SEP: ate o Wtl=m dia utíl 
da quinzaaa s11i:aqttat~.\a ao =c. de ocorrã=ha dos fatos goradoru. 

CAPiTULO VIII 

Das Penalidades e doa Acriscimo• Moratório. 

Art. 84. C:•s tributo~ e C0%1tribuiç6es sociais arnco.cladf:l:S pola.S~t~n da 
Rec.it:a Fed•ral. :"JJOS &.toa zua.;!otea vi aram a ocornr a parm' de 1· de Jtu;'-eU"O da 
1995. cllo paras ::.'l.l pr&ZOI preristoa ca le!Psi11Ç4o tnbuc.ãria serio aCTuados da: 

' I - j~ dtc ::on. 011qaivll'lefttH iL taxa m~ia merutnl de eapt:lçila do 'tesouro 
Nadoaal :relaQ'I't. .1 Divida Mobili:in:s Fed•rcl. Intenta: 

[I -multa it mora o.plia.d.a d:r. se;uiDU furmu: 
o.) du por ct.JU:O. no paJUDanto se veritlear no próprio mis do Ttncimento: 

. b) 'rinta por ~ntn. q1JCJ1d.o o pap.miHltO OC!Imn' no lll.â :ll~ta ao do venci· 
-.nto: 

ct tnnt:t por centn. (lll:!.fldD o pn:rnmento for ett-l:undo a puti:r do se~ndo mU... 
"ub:<equeme uo do venc:zmento. 

.:! t: 01 juro..ot de mor.t incidír:1o a partir do primeiro dia do m~• subseqüon
tc ao dn ,·ene~mento. e a mui~ de mar;;~ . .1. p:lrtir do pnmciro d1à apos o 'I.'Cncunen· 
~o du clchito. 

~ 2'= O pereentu::tt dn~ j!U'Ol!' d~: m.nr".J. reL1t:ivn ao mC!I em quo o P::tt:aml!nto OlJ
t.i\"Cr :~cndn o:f~tu.'lt.lo scrn de Hi. 

;:. :r: E:n nenhu= l:ipótoese o~ ju~s de mor::t previstos nt1 inciso I. dc.stl: ar· 
ti;::u. pnd~.:r;ln ser infcriortl' a toUa do juro~ t!lt.'\~lecld:l no :lrti;u 161. ~ 1~. d:1 Lei 
u . .';.l'i2. de 25 dC" outubrn de 1966. nn ~rti~:Q 59 da t...'i n. 5.3831!)1. e nn artij:o ~:da 
Lei n. s.r.2o·::-•·. de 5 de iuneiro de 1993. 

i Ç 01 juros de morn de que tr::~ta n inciso I, desta arti;:o:, .strilo apltQdo.~< 
to.mhêm i1~ Ctlntrihuiçõol'l ~cciais arrecadas pelo INSS e ans dêbitDR para e\lm o p:a· 
trimimW imolrilili.rio. qWllldo n.:lo rei:alhido• nos pr:~.:~:os previstos n:lleti.slaçio ~;.. 
pecific;:u. • 

~ !i=. Em rcl:r.ç:W :.1011 dlibitoa referidos ca artigo :SO: dcab. Lei iaddir.\a, u pnr· 
tir de l~ de j:wc:inl de 1995, jUl'DIO de marn do um por Cflnto :'ln m~ccd.:iario nu tm-.... 

~ S: O dispo.sto n" ~ 2'= .:tplic:.'\·SII. i:u:hlllivot. -:;\1 hipóu.so• da p::t~ento pa:r· 
cclndu. de tributas o eantribUiÇÕt!l .soci.ai.t, P"viscos nuta Lei. 

~ r- A Secrt=tnria dn 'I'HntsnJ N.:zdonal divulrcni mens:::alment. a ttLx.a u que 
lt' refere o inciso I desta õtrttro. 

Art.. S'.i. O produto d::t :;ureaadnç:lÕ das j~m~• d• mor.1. ao que di: rcaplitD
tributos c c:oatribuiçõelo. c;:xcat.o u e!lntribuiç'Ucs DrrKl!dadu pcln INSS. inte;ra U.." 

C"ee:UDO.I rctmdo!l nus Drtl!rOS' 3:', pc:rá;:rufo ünico, 4: o :s~. i 1:. da Lei n. 7.111'~1 ', de 
22. do dot:JXirabro de 1988 • ., QO li~ 69 d:t. Lei o.. S.::llti/91, ::tt.li o linlita do jut'tll P"'
ri~t.cll'l, e uu art:.~:u 161, ~ 1~. d:l. ü:i n. 5.112. de 25 d11 outublu do 1966. 

.:\rt . .SG. .U pcs"olU fisic:u ou jurid:iCll.l quc cfotwlrem p.:zp:.:zmontoa ccnn 1ll'
tenç:lo du Imposto sObf'll a Remb. na foatt. dtver.lo ful:'Iloco;o a p.ouoa faiea. ou ju· 
n'die& heno:fic:Uino.. ate o dia :!1 de janearo. doeumento c:omprobutoriu, tm duu viu. 
now. indU:;oo;;io da na.tu~ c do manb.nte do paramento. d:~s.d«luções e do hDpoto.. 
tl• ,oohn: :..1. !lend:t. rfltido no ::~cu-calcnd:iriu aatorio:r, quQ.!l.do lór o c:uaa. 

~ 1': .~o daeumenta di.: que tt:lt:l tlte artiço, o im~ n:!tido nD. Cante, .:z~ df'o 
duçi•e,. e ..,..i'i:ndiwo:nto". d""''er,:U. ~.::r informado• por seu.a VIIÜirtts em roeis. 

;:: :!::: AI; po:uoàS Làicu.s oujuridtc.~.S que deixtarow. do fornecltr aos bent~fic:Ui· 
rio.~, de;at.r<• d" pra:u. e>U fornecerem com incxatidão." o documenw u qu• •• refere 
..-~te artl="'· r\Clr:'III!<Ujcit:lll ao p.:ili=amento de multa d:~ einqUent.a t"FIR por dncu· 
mente.. · 

.:! !;'~ A fonte paJ:adoro quC! pre.stll't' informl;l.c~o falta :oobret rendimentQS J')õl· 

1:0"· dt.:duç~ll cu ampo~to roUdo na. font<.z. ~ora aphe.:zd.a mult:a de treuntos pnr cen· 
te> :oubn.: '' ''lllor quo !Ui' indo\':idameDtn utili:t:ivcl. como reduç;lo do Imposto ~~~b~ 
:.1. Renda a P~I>Jr ou auincnto do imPQ!It\'1 :.1. "stituir <III c:ompcnll::tr. independente· 
mente <il· uutr:ll' penalidade~ .:zdm1ni.str:nlv:1s ou cri!l::ÜDil~. 

.:! ~~ Xo~~~ w""m:t pcnalid:t.do incorrcr:i ~quelfl quo H bc~dldar d:l inform;z<;:;\o. 
sabendo nu deveru.Jo ~aher dõl sua fabidJde. 

.Art. Sõ. .~plic..,r~...;~> ólS mic:rDCitnp~u. u mt~.s!na!~."penalidad~s 'J)t'I!IVUtu 
na leosiou,:.:.u do Imposto sohro 11 Renda para. as dema111 peuoas jurídlc:u. 

Art.. SS. A Clllta de apresentação di!. declamçAo de nmdimentaJ ou a •ua a.pro-
scntac!l.o fora do pruo !lxado. sujeitani. 1.1 peuo:l fisi.c:a ou jundlc:l: 

1 _ U ruulb. de mor'11 de 11m pll't' centn :10 rne.s ou t'r:~çào ~obre o Imposto sobre 
:. Renda de\'ldo. a.indll que iuteça.lmente pago: 

ti - 11. aa.ulta de duzenus UFIR a oito mil t'FIR. no C3SO de deelaruçâo de que 
não resulte ímpo~t.o deTida. 

~ 1~ O valor minimo a ser ::tplicado ser.i: 

al de duz.entall UFIR, p:;u-a as penaas fi1icas: 

bl de quinhent:ls UFIR, para :IS penou jurldiC:lll. 

§ 2'! A n:lo rciU~ no p:-azo pAvilto na. intim:lç:;J.o. ou em e:ao d• rcin
ddâncW. ac::irrotará o av;rnvamonto d:l ~t~ulta. em cem pal' ecnto :sobro o <ro.!Ol' .o,zzte-o 
t'lo~ectc apücado. 

§ :r: A.o reduçCie!l pnvi!lt:t.s no o.rti;:o 6! da Lei n. S.2IS. de 29 de ugosto d• 
1991 a artiro 60 da. Lei n. 8.383191 aúo u aplic::tm as multa..~ pnV1StnS neste nrti(:O. 

li ç O d~pMto ne!lte .:nti!;Q, :~plic:l.·<~e a.os c:uos d• n:tiJl<=õlção de d~ 
dt! rtmdimcntOR quando e!lta b011ver :rido apresentada 01póa o pra:~:o previ:sw na llll'
,;:i.lluç;J.o, com difarança. dc impoato a matar. 

Art.. 89. Sori.o .:~pliead::11 !llult::ts da mil U'FIR • ele d=tu U'FIR.. por :nu 
ou fr=ção de atraso. la pe114aa jurídiclll. cuja ucritunv;iio do Diãrio ou Livre Cai· 
x.zr. lll:rti~;o 45, po.rJi.:rnfo Unicol. t"eSpectio:õlllleate. coat:i'YOr at'raso 1upviar a trinta 
dia.a. eontõ1do a pa.rtir do último mis qcriturado. 

Par.i~fo único. A. mio ra;ul.ariuçlo no pruo pnm~ na intima.ç!lo ac:a:'

retará o ll.~mMUn•nto da m:alta em cem por cento !IObro n Ylllar !Ulteriormenta apli• 
cndo, sem projuizo do dUpo•to no artiro 47. 

Art. 90. O arti~:t~l4 da Loi 11. 8.847'1':1, de 28 de jaaeiro clol994. co= a r.
duc:iio dl!da pelo arti;o &: d::t. Lei n. S. asO' :a•. do 2S d!l"janei~ I994. pun a "<'4:on1r 
c:om n :se!roint. redaçâo: 

'"Art.. H. O valot" do ITR.. a:urado na. forma doanip S: de1U. Lei. de
verã,Hr p!l.ii;O atli o Ulti1110 di.~. ütilJo mia aulrseqóonte âquele ezn qua o e!lll~ 
t:ribtiia~ for notifkad.o. 

Po.rDgrnfo Ullicn. À cpçlo do contribuinte o il1l.p(rsto poderá !leCplli'Cil
lado em. o.té tri• quot.n~ ir;uai.s, met:uais e sw:n:tiv:u:. obset'vado n 'e~to: 

.:11 nenhuma quota :será inferim·" RS 3S.OO • o impo1~ do vll.n <" inflrior 
a RS 70,00 lerá pa,o de uma 10 vo: ... 

bl a primoirn quOUI ã.overi !ler p:t~ :'lte n Ultin:to dia Util dom · ~ubRa.. 
qtlene. tlquole em que o contribuinte for noâfi~do: 

c:l 11& demais quotas. ~~Cn.Scid::tl de juros equh"lllentcs à ta:u m~ men
sal de c:t.ptaçáo do ~ouro Nu.ciomd nl.1t.io:a il Dh':ida f>[ubili:irin Feder.:d ln.· 
t.orna. ve.nconlo na ültimn. dia. ütll do co.da mi11: 

dl é Co.cu!tadu ao _cODai.baiiu:a ::&utt!cipar. tDt.:ll uu p:arciulmen~ o pap.· 
:nllD.to do impostO ou du qu.ota1.~ 

CAPITULO IX 

Do PIU'celamento de D6bito• 

Art. 9L. O p~~XCel:.u:a,ento dos d~bitcs de qualquer a:tture:c par.1 com ::t Fa· 
:cnd::& Na.cuorn~t. :t.utorUOOil pelo :'lr:'i;D lL do Dll<='t'lltO·IAi :a.. 352':~·. dot: 17 dc Jllllho 
Utt L9~. rom a Z't<iaçiio d.:uia pelo Decreto--l..ci 11.. 623':::;', da 11 do junho de 1969, pe
ln inc~:~n 11 dn arti(:O JO do Docreto•Lei n. 2.049':<1>•, do t: do rl~.sto do 1983. • pelo 

1nci.11o !I do at"ti!:U 11 do Decreto-Lei n: 2.0S2'r.'. dc 3 do acosto de 1983, com OS rao-
diüc:a.çue" que thc.s for:un inuodutidas. poderá se:r a.utori:ado CIIl a.tj trintc pru• 

Par.~.;T:ÚO Urúc:o. O dâbito qUI for objoto de p~UC~la.monto, noa termoa dn.· 
te artii{O. !llll'D consolidado n.n d.:a.u da cotU:Uiàa • te ri. o se&:ulnt.o tratamentO: 

ai 11a :~~utoriz:1d.o em atj qui~:~zo prnUÇõa: 

a..l) 0 mo:at:lDte apurado 11:1. consolid.açio 11rã dividido pelo nUmero de Pt'M" 
taçflu coaccdidu; 

.:~..21 o \'lllor de cada parcela mensal. por ocuilo do ~~tnntnto. !lcri ~acrnci· 
do do juros .quivalllD.tu à uwa mídiõl moiU&l de a.pi.bçio do 'Ibouro Nacion.:il r.o
latiT& (!; Divida MohUiãria. Fcdorullllter=.a, c:alcu!adol; a partir da data do deferi• 
manto ate o anil do a(t~tiYo pa(ll.lnllllto. 

bl.sa ::~ut.orizado am mais do quiD.U prucaç6u mennio: 

b 11 o montant.o apurado na ccmsoli~ ará aenscido do encar;o W$1nal.. 
c:orrc!l~nd~:nto ao alim=n do ~ qWt oxcodat a quina. cnlcu~ à razio de doia 
por cento :10 me•. e dividido pelo nUmero de prau.çõ" c011.c:odidu; 

b.2) ~obn o \'nlor de c:a.da pre1tao;lo inddir4o. ainda. 01 juros de que trata a 
alinoa ··a.2" duta artiro- 'f( 

.o\rt. 92. O• dâbito.1 venci.d01 atol 31 d• ou.mbro de 1994, podarào !ler P~ 
lodOll em at.ã sr.:~Hnta pn•bç:6oos. d.Ciad1 qc• os pedido.l. .l<lljam o.pna•nu.doa na um.· 
r:ladc dn SecretDria da R.ecoi.ta Federal da ;uri!ldiçlo do coctnbainta aU. 3L de tnW'

ço de L995. 
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P::u::JJ:r~o ~oh'!.lco. Sob:rt o3 dc'bitos pal':tlados 1:101 u~rmo• deste a:rti;o, :a>lo 
incidi roi o «nc:nrr;:o adieioa<~l d• que trat:J. a :.~liMa .. b.l,. do pari~o ücieo do :a~· 
;o 91. 

Art. !l:l. ~!o seni amecdidn parccbmento de de'bitas relativos ao ~·ato so
bre :11 Rend:1.. quandn este for dcccrrent~ da rc:J.!izaçio delu.ero inflaclon&rio 11:1. for· 
mo du :~.rt:~<.t :n d.o Lei n. S 541/92. ou devido mensalmiD.te na fDl"ma do llrtliO 27 
desta Let. 

Al"t. 94. A partir de 15 dw jane1ro dl'! 199G, .a falta de pa;ame:nto de qualquer 
pn.>su~no eh: d,.btto objeto de p:.lrceinmento dcfcmdo l!.n~:eriormcnte ii poblic:açDn de.s
t:t ~i. unplu::n;i imedi:ua rc~ct~llo du pon:el:trt~ellto. 

CAPITULO X 

D•• Disposi.,6ea Finaia 

Art. 95. .As empresas iadustri:W titulatn de Pro[O":lttUU.S Espccinis de Expor
taçlo aprovados atê 3 de juoho de 1993, pela Comissà"' p:~ra Coneeu~ !à Be11efi· 
cios Fisc:zU a Progr.uuas Especiail! de Ex:portalflo- Comis.Hão BEFIEX. poderio. ob
serrado o disposto no :1rti.go 42, compensar o prejui:z:o fiscal verificado em um pe
ríodo-base cem o lucro real detenDinac!o nos sei& ano1-e:llendãrio sub:~eqüllntn, in· 
dependmtotmento da distribuição de lu~:rDS oa. divide.~~do1 a seus 1od01 ou acioainu. 

Art. 9G. A o~o de que trau. o ~ 4~ do arti~ 31 da Lei 11. S.Ml/92, rela.ti
~'0 ao impo~ incidente sobre o lucro i1:1flaciono.rio :..cu~:t~ulaclo re.U=do 110 mia d. 
den=bro de 1994 . .5tlri. maa.ifc1tada pelo plll:tmenca ate o vla.cimeato da l~ quo
ta. nu quota llll.\ica do ~ti'ltO tributo. 

Art. 97. .'t. falta ou ii.Ullfici.êoda de pqnme11to do tmp:~stu •obr-o a &oh • 
da contribuiçio •ocialJobrt o luero utá 1uj•ita aco acrisómos I.,.Z. ~ DA 
leitislaçâo tributaria federal. 

Par:i~o umco. ~o cuo de lanç:nment.o de of'u::io, no de~rrnr do ano-crder&
dirio. será obnrvnda a rorma de apur:açdo da buc de e41cW.o do imposto adotada 
pela p41UOajuridi~. 

Art. 98. Para efeito do dispo~to no i :r- do artiro 66 da Lei a. 8.3831'91, a t'll:lt"< 
r-~o monetária .. ra calculada com ba.. na vario.çAo da UFIR. veri5cad.& 11ttno o 
tri=cstn 11lh1eqüo11te ao do p:liamcnta indevido ou a aaior de tr:ibutoll, contribui· 
ções fedenil. iru:lusi''fl provid~ • fK'Iitu p:ltrimozriais,. e o trimestre: dll cam
pen.saçio ou. rutituiçlo. 

Art. 99. No c:uo delal1çamento de o lido, as penalidades ~ aa il(b
laç!o tribut:IUi& fcd1r:ll, e_xpnuu em Ui'IR, seri.o reCOtlvert:idQ pua r-oaill, q"O&!Lo 
do aplico.du a icfnlçõea cametldu a partir do 1: de j~iro de 19". 

Art.. 100. Pod•rto 1er excluid.oil do lucro líquido, pua deteZ'!Jlinaç&o do lu
cn real e da bue de Clllculo da coat:ribuiçlo 1ocial 10bn o lucro. 011 juru r..U sno
du:z:idos por Notu do 'rl!souro NBQonal - ~. f;!mitidna para troca compulsória BO

i~:t~bito do I>rozn.ma Not.ctonal de PriYataaiào- PND. 
· Pa.rtirrafo \illico. O Yalor excluido - ... ra ~trOtado na p!UU "B" elo Li'l'l'O 

de .Apu:rntr~o do Luero Real - LALUlt.. ~ computado na detenninaçAo da lucro real 
• da contribuiçio aoc:ial 1obrw o lucro 110 periodo do .. u necbimeo.to. 

ll:rt. 101. Fica ~tGdo o ~ .ç ao :u-tiro 2-1. do Dee:NW..Lei a. l.Sgatzar, de 
26 dt de:z:cmbro de 1917; . • · 

.. Art.. 24 •• ~ .......... -~ .. --.----·-·----.,--···---·--__:-
§ 4: A rescrYa de N:avn!iac;i'l N:l.::t.tiu. a p:t.rticip.oÇIÕfll soc:icttrins vin

cul:uias ao Fundo Naelon:ü dQ De~e~t:ui:z:acão (nrtip ~ d.::t. Lei n. 8.031~"-=11, d.l 
l2 de abril dct 199(.1), podeni.. qu!Dldu da co11Chuio dn open.Çô\a de nnda. aer 
utornada cm c:octrap:l.rtid.:L d11. conb. de inYIItimtntoa." 

Art. 102. O disposto Ms ~liO .. 100 c 101 .apÜC3•sa. inclusive. cm N1aç4o • 
:lii.o-caleudúrio de 1994. 

Art. 103. A.. penoU juridic:.s que exploruem atividad. comercial de ,.,a. 
dali do produr.os e .wrviQOL poderio pt'llmO"'"er deprcciaç:l.o aeeluada dotl equ.ipq~en
to.s i::m!IOSfln= de Cupom Ft.'lca.l.- ECF llii'I"OS. qua vierem a pr adquiridoa J10 pcrlo
do compreandido e acre 1: de jat~•ir~~ de 199;5 a :n de dozll'D!.bfo de 1995. 

:* 1: .~ d~preciac:lo oeelor:J.da de qu11 trata nte artip serã e:1lculo.da peta apli
e:tc:lo d:i ta~ di! Ccpr~:ciaç:."l.o \Uu~thuentc :ldmitidot. ~em projuizo da dcprec:iaçdo ncr
""''"1. 

~ 2': O totlll.aeumuL_ado .dll. deprcdo.ç:iio. icclusive a no:rra.:Ll. não poduti ui-
tr.lpassar o ~:uno de aqu~ç:io do bem. 

~ 3: O dispolto ne~rtili:O somente alc:ot.aça. 011 equipO.U:.!!Iltoll: 
o\1 que 1dentifique1n no·cu'pom fiscal emitidn ns produtos ou.acviÇNI vell.didol: e 

bl c~tja utili?:aç~o tenho. sido a:l.tori:z:ad;:~ pelo õ~o eomptltcnte doa Estados. 
dn Distrno F"eden~-1 ou dos Municiplo•. 

Art. 10-l.. ,\ partir de 1~ de ja~:~~~iro de 1996. o iaYontirio ,.riódico IOClCIIlte 
~ra :t.dmitido, parn efeito da detar=inaç.3o do lucro real. se a pcaoo. ju.rídicn icleD
tiflc:lr no ducumento fiscal do venda, 01 espcciflcaç:ào do produto. 

P~:.l.,"'nlfo Ullko. O de:u:umprimeato do dispo1to neate arti.p impUcari or-. 
bitr.:tmento da lucro da peuon jurídica.. 

Art. 105. M eonmbui'fÕ•• pntronai11 e outroil ~· d.u ompruu po.ra 
CWiteio de beceficios complcmc~:~taru ou uscmelh:uioa .oos da previdOa.cio. 1oeW, 
plli:OS pelas ]JeUDlll juridicas a entidacies de p"I'O'Vidlncia priVOida, somenu- .scrt.o d..., 
dut"ivci:l 11.a do:torminaçoio do lua-o real e ct. contribuição JOCinl1obre o lucro. at' o 
mont:J.cU ~ui\·alente 1\0 dobro do vtl!or da coo.tribuiç4o doe -respeeti.VOII ftmdotUirioa. 

, Art. 106. Fico. o Poder Exee11~ autori=do o. al~ o. fonnn de 6~o da 
tua d" O.mbio,. p!U"ll câ\cu.lo dos impo1to11 incidentu na impo~o, de que tnlta 
o po.r:i;çafo Unlco do <U'ti~ 24 do Deento-IAi n, 37'""'. de 1S de: ELOTembro de 1.966, 
co~ a red:~çào dada pelo orti~ 1~ da Lei n. 7.683'~10• de 2 de de:z:embro de 1988, 

Art. lO'i'. o, betul admitidoa temporo.rl;unute 110 PaU, pau utili.zaçào eco
n.Dmiea. fic.om sujeitos 110 pa;amento doil impootoa illc:idea.tu. 1111 i~ na pl"D
porc:~o de tri!• por cco.to, por mitl ou f'ra.Çilo de I:D.Cll de sua pen~UU~.Cnc:i.o. no Pais, so
bre o mont;.lnte que serio dOV"Jdo na hipóte111t de dupacho para conaumo. na~ termos 
e condiçl\e:o estabolccidD.I e1t1 ~la~JU~nto. 

Art. 108. O :~ortigo ~da Lei 1:1. 7 96!i":', de 22. de de:embn~ de 1989, P.:!.ssa 
n ~·is:orar ront a ~~o.tl!! rcda~o: 

~.Art. .;~ 0:1 ptodutta naQonail nu n.acien.al~. q_ue entr,m::tt nll Á:T.a 
du L.wn; L:umcrc:io de 'Ihb:.~tto.l:'.t., e3tarào Vsentoa do Imposto !õllbrc Produto~ In· 
du.stn:.~l\z.:!.dos, quo.ndo destinados i1s rmalid.:!.des menclon::Ld:ls nu "'c,.?ut-do 
!ll'tÍjt<).:r..· 

~ 1~ Fic:1m .:!.SSeçur:ldal a man~tençlo e a utilizo.<;ão dllll cn!ditos do lm· 
fK!~t" 50brc [>l"l)dutol lndustrUIJiz:ado~ r~\atiVOI à.s materiaa•pntnnJ~ produtO$ 
intcrmedi;i.rios c m:..tcrj:ti d<.: embula~;cm empreg-ados na indust.t'\;:r.lu::lç:.lo das 
produtos entrado• n;:~ A:re.a de "Li:,'n CU=•rcio de bboti.np. 

~ To Estlo cxeluido1 dos bentCtcios fLSczr.il de que tr.lta e~tc arti~:o o::: 
produtos 01.b:!lix.o meuciónwios. comprer:adidcl nos c:1pitulos eiou o.as po~çl!ícs 
indie:..d;:r.s d:1 Nnmencll"\tura Br.~sileirn de Mcr=o"~dcrias. apl'Civadn jlela Ro:~n
lu<;lln 11. ;".;. de 22 de abril de l~S8. do Cõmite SrwJileiro de Nomem:J.a:w-.t.. com 
::altero~Ms pnsreriores: 

':u a.rma.• 1: muniçlie5: Capitulo 93~ 
b • veteulos de passot(l"etrot: Polic;ào 3i03 do C::opí~ulo 87. el(Ceto ambuiUn· 

ciu.s. c:~rras funcrurin:~~. c:trt"ID celulares c jipes: 

e) bebid.:l .. o~lcoólic:u: Po:~~içl!íes 2203 a 2206 e 2208 texeeto 2208.10 e 
2208.90.01001 do Co~pitulo 2:Z: 

di prodl:ltllll de perl~:~ma:ria & de toucador. preparndas e prep:~:raçg..,l cos· 
mlllticu: Poll.çOes 3303 a 3307 do Co.pitulo 33: 

e) (uma e nu.s derivzr.dos: C'.lp1tulo 24." 

Art. 109. O art.i~;o G! da Lei D. 8.210'''"'. de 19 de julho d« 1991. pa1S4 a vi
~~·:~r com a Slllftl.in.te redaç::lo: 

""Att. ü- Os produtos n.:td.on.u.il. ou naciOIIilll:t:~dos. que ent:".~rem nil Área 
d• Livro Comércio. ntari!.o iRentol do lrnpo:~~to snhre Produto~ lndu.striali:z:.u.
dol, qutmclo dubn:ui01 P finalidade• mencinnadllll nn "capuC do o.:rtlgo ~-

f 1: f'ieo.m ;tQe~ a 1%WltJU1:1ç:)o e :l utitiu~o dos en!ditol do Im· 
po .. to 1obre Produto. Ia.dusuializnda1 relativo àl m:~tCri:ls·prii:D.õll. produtos 
inta:rra.ldiãrio• • mataria! lN ombala~;em emprepd.aa na indUJt:ri:llizo.~o dõa 
prod.utnl llntrll!dOS no. Arca de Livre ComVcio. ·~ 

I r- Eiltdo uc:luidos dos btlnetrcioa físeo.b; de que trat.a ute urtico mt 
produto~ abaixo. cgtupreet\liidoa no. capitu!Oll t:luu n::LS posições irul.ic;uias d:l 
Nomenclatur:l Brasileira da Mere:~dori:u;, apro,.o.da pula Resolução n. 75, do-
22 ~abril de 1988. do Comit6 Brnsilli:o d.l Ncmendnturo... eom al.ternçõa poa
t.enorn: 

I- arm.u e mWliç6u: CnpitulQ 93; 
ii-Tflculoa de puaapiros: Posiçio 8703 do Capftuio 87. exceto ambu.· 

llaciu, CU'rol (lwerirlos, curoa eelu.larn e jipes: 
m- bebidu o.lcoõii~ Poaiça.s 2203 :1; 2206 e 2208 LIJXCCto 2208.10 e 

Z208.90.01001 do Capitulo. 22:. 
IV - produw de perfumaria. • de tou=dor, prepanxl.oa • ~ _.. 

!Utica.r. Pllliçõee 3303 :z 3307 do Capitulo 33: 
V- f=• • ~aw deri"v':ldoa: Capitulo 24." 

Art. 110. O arti.~ r- du Leio n1. 8.256''"'· de 25 de nDVtll:D.bro de J991 e 
8.857':1!:•, de 11 de março de 1994. pn~s•m a vit=O= com a se(:llinte redo.ç:àv. ' 

·Art. T- 0• prud.utos nac:klllllil ou D:tetOnali:z:ndol. que Ciltr.lruiL Illl Á:rera. 
de Li.vn: Comercio, C!st.o.~o bento• •'O Imposto sobr11 Produtol ludustri:lli:z:a
dos, quãndo dutio.&d.o1 às fUl:llidades meneionod:u no "'eaput" do JU"tiro ç_ 

~~ · F"icxm ~ a llllll1utell.ç4o e a utiliZllçi!.o dos eriditc. do 1m
postO sobre Produtos lndustri:üiZlldnll relntivn !lJ ltlattiri.mo·primaf. produtos 
i~:~termed:i:irin1 1 matcrjal de emba.l~tn a~nprej:ndol Dll indUitri:ll:l'.::J~o dcs 
pl"Odutol entr:uios na A:roa d~: Livn: ComC:rcio. . 

li :l: Endo cxchúdoa doa bc~:~e.ltias fisc.:•is de qu.e cr:zta uu. • ;~i(l"O os 
produtos .ab:rixo. eotnpnendidaa no1 .·apttuln.- t:/uu n:IS po:~iç6es i.nd1~ .. Ju da· 
Nomencl:ltura Brasil~t.irn de M~:rcadorins, o.pi"O'Vada pela Resuluçào n. 75. de 
::!2. ~ ebril de 1988. do Comit~ Brasileiro de Notne~:~c!lltUrll. cotn altera:çOo$ pos
tenoru: 

I - armu e muniç6cs: Capitulo 93; 
U- veículos de paaa~raa:: Pcsição 8703 dQ Capittzlo 87, exceto ;:~;mbn· 

lia.ei:U:, carro1 Cuner.Uios. Clrt'OI celulares • jipu: · 
m- bcbicbhlaleoóiicu: Po$iç61!112203 a 2206 e 2208 Cexcato 2208.10 é 

2203.90.0100} elo Copittzlo 22; 

IV- produJ:OS de perfum:ui.n e de tou~or. prcp:uoul.os; e prepuaçàfseoa
me~iclli: Pa1ições 3303 a 330'i' do C.:!.pitulo 3~ 

V - futo.o e sew deri~;:ldo .. ~ C:~pitulo 24". 

.l.rt. Ul. O oM:iro l-lo da Decn~to-L.ci n. 1.593'>4:', de 21 da de:z:embro do 1977, 
pau.a:~ n;:or:~rcom a se~nte redaçlio: 

~Art. 14 .. Os ci;arras apreendiclos por inf"rõlçio de que deec:rr:1 (:MUI.* de 
penhmentQ. ou qu.e sejam deeJ.?;lndo• abaadonodo1, seri.o i~:~cinentdo• após o 
CDCifrt"ll.:lltnto do proceuo admitunrativo fiscnl. 

P:..cl~:r~(o Unico. Fic.:l ~·ed:ub ,.ro.lqu.er outra destil1lllflo ao1 cipn'o1 
de que tr:~ta ute arti.co-~ · 

A:rt. 112. O artili:O 4=' da Lei n. 7.9441r.', de 20 de dc:z:embro de 1989, passa a. 
vtcorar COD!. a ••lrDiDU r~~d.o.~o: 
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~ Art . .-.~ Os v::r.Jo:-es <1:1. 'Itu:a d~ Fiscali:w.çto, exp:u- Cll!l. UFill. s4o (1.1 

eonst.:~ntu n::r. r.::. belo. :ilUI:cl por f:lxou de ext~r~cia de E':~trtmõnio Liquido, de
.. -idos f!IU c::td:l trimutre. d~~tacon!.o tOM o tipo d1 at.~vidade do utab~· 
to, apur:J.dos ean!!lTC'ICIIls M(:llintes crittirio1: 

1 - linid.:::de dn F1dft'aCào IEsbd011 • Oiatnto Fed.enlll em qwt o ut&be
ledmenta t•nh:l ll:t&tnz: - Coluna A: ., 

II - por lftudade da Federuçio e=. que o utaHledr::aento operw adieio
naltnecte - Colv.na B. 

§ l= Para. efeito do eaquadr:nn•nto QU faixu d• Patrim6Dio Llll;uiào 
uigiclG. o estabelecimento drteni. ecnuidMUr :tU& Marpm de Solvkc:ia. tAl qual 
estabelecida em ruolu.ç!lo prãpria do Co!Uelbo Nact0ul d1 Secuzu• Privado. 
-CNSP. 

~ Z: Exclu.siv:I..IDe:clU com a fin:llid:~.U da apur.~.o;;lo da 'nl.x4 d• FisCI· 
liuç!l.o. enqu:~.nto o Coru:elho N11cional d11 Se(Ufl:ll Pnvaclo1 - CNSP n.b d..
flll.ir a C:CI~oci.a e a forma di! cúl.culo da Msr;em de Solvizl.dll para • r .. Ila• 
<;"-o d.l~ uper.l.çOI!II de·~ do vida lndil'iduoU. providline~:~. privada • ea.pita• 
li=c:lo. c;lev11ni ~ tama.do como valor do Pl!.tnmi.lnio l.iqu:ido ex;icido para taia 
opun<;bc:_s o equivulen.u :1 oito por ecnw da salda tatal. das nspectivu tutr
vas e .,rovis6es m.lltem:itic:u.~ 

Art. 113. Fi= re\'D~ 011 n.arn1as !lftYiltu nia ieJ:i;llhu;da do Im~to
bn .u. Ren.d:.~ n:i:u:ivas ~;~u di!ancento d.~;~, tnbutnçlla dulucra tn.fi~;~clanario. 

Att. ll-1. O lw:rt~ intl:u::ic>n.irio ::1eu1:11ulndo .xil;tentll em 31 de deu1:11bra de 
199-4.. can:i.r.UOI submetido ao:~ c:ritenos de naiiuç.io pMvistol :a.::;. Lei ti.. 7.799''''". 
de 10 dot jdbo d11 1989. obs~ o daposto no IU'Ctl:a 32. d.~ t..~ n. 8.!5<4.1192. 

Art . .!.l..S. O di.sposto nos artii:OS 48 a 51. !53. 55 e .5& da !lúdiciD. Prclviaórdi 
u. 785'"'-. d~ 23 de de:embra d!! 1994. aplica·se SOIIltlltll 1101 ratos ~radoru ocor
rido!< :ltti: :,n d.o duembro d~ 1994. 

A,rt. 11G. Est:l Lei cntr:~ C!D rio;gr n~ data de su public:lÇão, pmduzindo eâi.· 
tn..'< a p.;,::tir d.<: 1'! de Jll.Uif'O dr! 1995. · • 

ATt. 117. Ltevoram-sc as disposie6es em eontrlirio. •· eapccificn..t11cnt11: 

I - o• aràltO" 12 • 21, a o parácra!o único do U'ti.JQ 42 do. Loi n. S.$4.1. de 23 
de deoz:ombro dos 1992: 

u -o pttràfn{o Unit:a do aniltl 44 a o amao 4-7 da Lei Jl., 8.383. de 30 de. 
umbro de 1991: 

III- artie:o a~ do Decreto-t..i n. 2.287. de 23 da julho de 1986; 

IV- o§ :r. do artiro r. dD. Lei n. 8.8<4.T'"', da 28 de jii.D.airo de 1994; 

V- o artl~ .5~ da L&i n. 8.1150, de 28 dojlll!liro de 1994; 

vt - o art1go 6'! da. Lei n. 7.965. de 22 dr dautDbfO do 1989. 

ANEXO A UI N. 8.981, DE 20 DE JANEIRO C& 1995 

Tabela a que .. m .... o art.iJO 4J da Lei :11. 7 .144. 
de 20 do de-zembro de 1981. em. UFIEl 

npoa d.• Iastituiç4o1Fai:u. ,:o PMrim61lio LlquiH Ezi&:i.do .. 
Sltt11ro do Ramo Vida 
- abail:a dt1 5.000.000 7.000 
-entre 5.000.000 o 2.0.000.000 1<4..000 
- OQtre 20.000.000. 100.000.000 211.000 
- a.eima de 100.000.000 58.000 
S.;:ul"' doa R:l.m.oa Elolllllntar. 
- o.bnixo da !1.000.000 7.000 
-entre 5.000.000 o 2.0.000.000 1<.000 
-entra 20.000.000 1 100.000.000 28.000 
- aeima de 100.000.000 56.000 
'Ibdos oa Ramoa de Se(ti:'OS 
- abeixo de 5.000.000 14.000 
- octn S.OOO.OOO • 20.000.000 211.000 
- eDtre 20.000.000 I 100.000,QGI). 55.000 
-acima de 100.000.000 • • . .. 

.112.000 

Previdinci:J. Privada ~_: 
- abai%o da 5.000.000 1.00<, 
-entre s.ooo.ooo e 2.o.oo6.õoo 14.00Ci 
-entre 20.000.000 a 100.000.000 2.8.000 
-acima de 100.000.000 56.000 

Capitali%BÇIO 
- abeixo do 5.000.000 7.000 
- ttntn. 5.000.000 • 20.000.000 14.000 
- eatn 20.000.000 • 100.000.000 28.000 -·=-de 100.000.000 56.000 

(•) LEt N. 9.065- DE 20 DE JUNHO DE 1995 

Dá uova ndaçl.o a d.bp~;~liUvos d.alAla.8.98:1' 0 , de 20 à.e 
janeiro da 1995. qu• eltera a leclalaçlo tribWiria 

tederai. e di. o\l.tras preYld6aciU 

O Presidenta da RepUblica. 

• 

"' 700 
1.400 
2.1100 

. "' 700 
1.400 
2.800 

700 
L<OO 
2.800 
5.600 

"' 700 
L<OO ..... 

350 
700 ..... 

2.80<> 

Faço s•ber qu1 o Conrruso Nacional d•creta o 11.1 u.a.dano a ••~ Wi: 

Junho 1996 

/lrt. tt O. disposttivos da Loi n. 8.981. de 20 de janeiro de 1995, adiante in· 
clicados, paaam a viiQrar com a ... ,nnte redaçio: 

'"Art. 18. À opçio do contribuinte, o s•ldo do imposto a pap.r podert 
ser pa:eelado 11m atj, sois quotu ~U. miJll.laia • aueeuiv11.1, ob""'ado o M
zuinto: 

m- u dtm.ia quotu, acrescld.u da vari:~Çta da UFm v•rificada 111~ 
~ tr:imutn: aubsoq,utntl ao periodo da aponçio 1 o do paramento, venc:erio 
110 último dia Util de cada 111i1; ......... ~:·;~~---======= 

Pan.l(l'&fa ünico. O dilpc!"tO neste arti;o apllca-ae-, inclusive, aos eu41 
d1 t111pnitada ou fomlleim.onto contratada nu condlç6c• do artiltl 10 do o .. 
cn~~to-Wi n. 1 . .598'~'. do 26 do d1ze111bro dt 1977, 110111 pessoa jurídica de liifti.. 
to püblico, ou IIIJI.Prua aob IIU conuolo, empnt:U; pública, •ociedado dlcc:cmo
:a.ia. ll1isca ou lU& ·~idiârla. .. 

•J.rt. 33. O Impoato sobn a Ronda. do que trata uta Scçlo •Irá ca]. 
euiadD m.diantla ~plicaçlo da aüqtwta da vintll 1 c:i11co par c.nto aobr. aba.-

• 11 do câlculo • psp at4 o ültl=o dia útil do mi• 1ub11tqU.ento: ao d• oc6rrin· 
eia doi rato. pradon,. 

Art. 34. Para efeito d• paramento. a paaoa juridiea podlri ded.=ir, 
do impoato apundo no mia. o impatto sobre a Renda pai{O ou retido na fali· 
tollCibro u t~ni.tas q111 int~Çanm a bua d• eilculo co=pon.dtnto (utip 
28 ou 29). botra como oa inc:ft1tiYos d1 dcd.uçio do imposta. "'lati voa ao Prapo 
ma da Alim111=çto do 'l'nbalb.ador. Vai•·'I'ralllparte, Doaç611 aoa Fundol da 
Criuça a do Adolllconte o Ati'lidadu Colturais; ou Arttst:icu. e Ativid.ad.e Att• 
dio.-1•~. observado. oa l.im.itu o praza.~ pnvistos na lerci.daçAo .-1flntl. 

~.35. ··---·---·--· -------·--· .. ------

I 21 Eltlo dUptlnudu do papmaato de quo tratam. os artip 28 1 29 
u piAOU juridicu que,. acn.vQ de balanço ou balan.c:•tu meiUUÜll, dai11011»
trlnl. a oisti11da da preiaízoa f'&IC&d apund.Oll a parar do aW~ do janeirO do 
ano-ca.lead:iria. . 

l3!! O papm.ont.o mtn..al,. relativo 111 mU de janeiro do ano-calendá· 
rlo, podeni. aore!atuaclo cot:n bul em balanço oo btUancct• ma!Ulll. dada qwo 
nOite fiqu. d11Douuado q111 o impa•to devido no poriodo IIi i11f1rior ao caku-
lado com buo 110 dilpoato 110• am.o. 28 1 29. , · 

i 4t O Poder Eucuti.vo poderá baixar ins~llls para a apli~ do 
dilpoato nuto artip. . . "" - .. 

C"lNtt.I .. ~Mu..aU_._~W.w.-·D;u;..Ond.J.•a.u:!,da:SUjaibl. ........ . 
tu ""' !' ..... 1111, pta. tn: 121 1t1'T, P4 t.Oa; UTa, ,..._ 1:14. 

Art. 36. Ellt!o obrigadas ::10 re;ime de tributaçlo com base no lucro real 
eTll c::~.d:l llnO·II:'Zilendário u peu:oas juridicu: 

1 -cuja receita total 'llD aao-calcJUI&ria anterior, uja aupttrior ao lim.i· 
te d~ 12.000.000 UFIR. ou proporcional no 11:Umero da mues do período, quan
do infenor a. dou mues: 

X- que. no decam:r do ano-cnlendário, t~nb.= aU~PQndido ou reduzi· 
do o p::~.pmcnto d~ impo~:to. na forma do atti:o 35; 

XI -que tc:11b.am sócioa ou acio11istu peuoaa juridicu~ 
XII - ~o titular. sOOo ou aciocis;tll p:arti.c:ipc com maà de cincn por eo:!JI.· 

to do c:~pit.:ll de uma ou mn.ill ~as, qtw1do a S0!%1:1 das rceeitu totais- de~-
sa.a (!mprcs:u ultrnp:L":tnr o limite pr~illto no inciso I de•te :~.rtia:o; 

XIII - eqja reecit:l dt:CO\TtiDto: da v~ da beu Unportadoa •-i• supe-· 
rior a cic.qüenta por «n.to da rcc.it& bruta da atividade, 11011 cuoa em. q1M a-
ta Cor superior a 1.200.000 UFIR.. 

Pani~fo útJico. ...-.... _ ... , .... ___ , .. , __ ,. __ ,,,.,, ____ , __ 

.-\rt. 37. . ... _ .......... -·-·-·--"··--···---·-·----· .. -·-.. -

b) demonatrorem. AUa\'U de ho.l.ançua ou~ meuai.l (aztz;o 35'k 

b.ll qu• o nlorp:rgo a.menw decorreu da apuraçlo do luc:ro real o dalm• 
ae de cáleulo da coacribuiçAo aocial•obn o lucro, na forma d.:t. lqillaçio ca--
merci.u.l e fiacnl; ou • 

b.21 a m..tAncút de pn!;Wzoa fis:eais. a partir do mb da j:l.noiro do refe
rido :mt~-co.lendlirlo. 

Art. 40. ··-····-·-···········--··-·--------·---
I:.... P:liO em quota única ati o último dia útil do mU de março do ano 

..uhteqO.cntc. •• poaitivo; 
Il-compea:h.do c:am. o i~ a .erpqa à partir domes de abril do ano 

subacqüente, :H nc:ptivo. asae:unada a ale.rnntin. do ntqUC!ftl', após a. entro
E:& da dcCI~o do rendimcntoa. a rcatituiçlo do montante pa;a :r. maior." 

"Art. 43. ____ , .. __ . -· .. --· --···----·---·-----~-· 

····-············----··---·---··-W------·-·--·--·---·· 
I S: O d6bit.o doa prejuízoa a que ae rttfln o parisrafo anteriur, pode-

rá :~er ctC.tuado. i.ndcpcn.dentementl: de .. terem llitJtado oa rec:ano~ para sua 
cobr.~.nç:t., :~.pôs o decano de: · 
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aJum ano de seu vencimento. se em valor iníerior 11 5.000 UFIR, por de-
vedor. · 

bl dois anos de 111111\l. vencünento, u superior ao limite ~ft:rido na a.ü.ce:11 
"a". n.5o t~odcndo exceder 11 \-inte e cineo por cento do lucro re:U. Mtcl de ~m
putada ~ssa deduçllo. 

\\ !r- Os preíui:tes dabitado' orn pnuoa ioferiort~l, conforme o cuo. 11.01 
escabclccidos no parli.Çt~.fo anterior, sow.ente sen1.o dedut:iveis quando houv .. 
rllm sido e!lgotadoa os nreurso1 para sua cobranç,L 

~ ll Os débitos a que 11t1 re~n a :alinea ~b .. do 4 81: nlla alcançam 01 cri-
dito:; rci~ridos nas aJ:neas "a", "b", "c"'. "d"'. "e .. e "h"' âo t 3!. 

Art. 4.1.. ..u peuou JUrldicas, euja receita total. co ano-calond:irlo •n· 
tcril)r. tenha sido I(Ual ou inferior a 12.000.000 dalPTIR, pgderâo optar, por 
ocas1~0 da entrei:& do~. dcdn:raçâo do rendimentos, pelo rqimo de tributação 
com base no luc~ presumido. 

.r\rt. SJ. ·-· -......-
§ 1~ Podertl.o ser deduzidos do.llmposto :tpurado na fonru• d .. te art11:0 

o Impo:oto sobre a Renda paa;o ou ret1do ca fonte. :rcsnlv:tdo o disposto no a:r. 
tt~ íf>. o: ":L. mccnuvos de dedução C:o imposto rela.tl~os ao Pro;rama de Ali. 
11!cnt:l.Ç~O :lo 'Ir:lb:J.Ihador Vo~.le-Tr.uupor::e e Doações aos Fundos da Ct"lscça 
e do Ado!cse1:1ntc, AttVJ.dadts Culturll.il ou Artística • ÁU\":idado Audiovuual, 
ob:.:erv:t:ins os limites e prazo• prevbw na kcislaçl.o vipnto. bf:m como o dito 
posto ao § 2.: da arti!fO 39. 

f r. O Imposto sabre a Renda li& qut~ tratante o.rti(:a deftri. ter pap 
ati& o t.i!ti'OlO dia t.itil do zcb subseqllltnte ao de ocoi'Tincia doa fatot; ~ora ... 

wArt.. 56. As pe:uou juridicu deveria apruontsr, o.tli a Ultimo dia Ütil 
do mb de m:~.rço. dcel:t.rvç.ia de rcndiaU!Dto:5 demonsu.:r.ndo 011 :resultados au• 
rertdo.o -.o aag·,.alcP<b<'io a.Pt..rior. 

·-·-·~57.- ~i~·sa ~ Cll-~tri~~ s;r;rd-;;;;L;;:;(L;i~-7~~ 
de 15 da dezembro de 19SSt as mull1U nannu da apurac;Ao e da pqam.onto 
estabel~idas para a lmpostosobr. a Renda du pc~uoaa juridicu, inclusin 
no que se refere ao disposto no anilO 38, mantidas; a base de Cltiiculo o as al{. 
quotas prcTiltas na lcl:i:.:Iaç~ am vi.;or, et~m u altuaç6u iDt:roduzldu par ... 
ta Loi. 

······-·§·:r.N;-;;:;-~·;;;;;J~d;;:-;.ta~;;;;lli·ih,-;;ci~M: 
a b.ue de ea.lcula da contribuiç!Lo social con-atpo:n.dari ao valor- da decorna• 
te c!.a :'lpiicaç:1o da percentual do neve por- cento sobn a receita bruta ajur.ta• 
da, 4.uando for o ct~oto. pala ~·ator du dcduç6es prev~1tu no artil:o 29. 

Art. S3. Oa priauos di.atnbuidos sob a forma da bena • 1oni.ço,~, atra
via de c::~ncursor; • aomloa da qualquer csP'Q .. estio sujeito• a i:a.ci.dlncia 'Jo 
impcsw:_ã_ alíquot.a dc.vintc por_a!nto, uclusivamaDto na fonte. 

····-······--··-··-·----··---·---···-----·----···--.--
Art.-71. Fies dbpcmada a mcnçl.o do Impos.cnsobro a Renda na fott

te sobre rcndimcntQs de nplicaçGes financeiras da renda fiu. ou de renda va• 
rili.vcl quaodo o benefici:irio do rendimento d~eclaru l fonte p:1~:ra,. pores
crito. sua condição de entidade iiXItlDO." 

.:ut. õG. O Impotto sobu a lianda retida n:~. fonte sobre os nndizcan
tos cie apliCôl.Ç?ic.1 fl!l-:mccinu do rend:l. f~D • de reoda variive1. ou. pap sabrw 
os pnhos liquidas CU!Dnis, ser&: · 

:-······i-s;-· Na-bi~r4!.~du ~~-;;·;u;;~·~du ~-;;~~ 
.:mo:<.cJ.lcndario subseqtlontes. ser cxcluida Da d.trtcrminzç:io do lucro rul. a~ 
o lizci:c.: conespond.eDte: ii. difcnoç:l poaítiva apurada em cada ano. 111tn os P" 
ahos e perdas de.con-cntes du op~raç6ea raDli:z::ldu. 

--~-·--··---···----

Art. 77. O rertme de tnDataçi.O pravillta DI&U: Capitalo u.5.o se aplica 
a011 rendimentos ou pn~ líquidos: 

I -em. a.plicaçOea futanceiru de reDda fi:u de tituluidada de institui· 
ç1a financeira, inclusive s_ociedade de ~eguro. previdltnci.a e capit:r.liz=;lo. so
ciedade eorntora da titumL. valores mobiliários e cAmbio, socie.cb.de ciistribui
d~ de títulos e valaraú~mbiflários ou. solti.eclada ela arrmdameDto mm:antii; 

············--~-·---·-·-··--·---·-·-·-··--
§ 4~ Para as usolti.:~.ç6et d• poupança a empni.timo, os rendimentos e 

puhos liquidoll auferidos nu aplleaç6u financclra.s u:r!o tributóldoa da for
ma definitiva, li aliquot& de vinte: a cinco por cento sobre a baH de cálculo pnto 
vista. no &rtliO 29." 

•Art.. 89. Seria aplictdu mult.u da mil UFIR • &I dn:z:mtu t.'TIR. po1" 
mis ou fraçio de atraso. U: Fessou jllridicu, cuja etcrituraçla no DUrio ou. 
Livro Cs.i:a. (artiKO 45, p~ tmico), 1"Hpectl1nunante, c:aatk-er atnuo S\l• 
Pft'Íot" a noventa dias, contado a p&rtir do último mU ucritur:a.do. 

I lt O praza praoriJtD neate art:i&o nto baoe&:ia u pauo.u ju:rldiau qaa 
n valerr:m du recru de nduçlo ou. aaçondo du tributos dO' qua trata o ar
ti;:o 35. 

f :r. A uAo rcrula.ri't:I.Çio no pra:z:o p~sta na intimaçla acan-etuá o 
a;ravam.onto da multa em cam por eoto sobre o valor anteriarmeata apltca· 
do, sem. prejuf:z:o do dispoato ao LUtiao 47. 

--90. ·----···----·--·-·····-·---
"Art. 14. O valor do lTR. daord aer paro aUi o ültimo dia ütil do 

mll subseqtlanta lquala •m que o eontribWD.te for noti:fkado. 

a..2l o \-:alar--de caà& pucela mensal, par oc:uiic do JiaPmento, será acres· 
cido de juros equivalonta i. taxa média meusal d• c:apt:~ç:1o do 'Thsouro Nacio
nal nlativa i. Dívida Mobzliá:ri& Federal tm.roa. alculados a partir da data 
do deferimaDto até o mil antarioz- ao do Plilmeato. e de um por cento rela· 
tivam~tt~ta ao· mb em que o pap.mento estiver- sendo efotuado; 

. Art.. 95. As empresas industriai~ titulara de Progrz:tmllS ~;leci:~ dt" 
Ezporbçlo aprovlld0.1 até 3 de juoho de 1993, pela Comiuio para ~ ·nce~:.:MI 
de BeDcficios Fiseais a Pr'O;ram41 Especiais de EJ;;portaç:lo - BEFIE::. pode· 
rio, compensar o prejni%c ftscal verificado em um perict!a-base com o l .. :ro real 
deten:o.inado n0.1 teis a.DOll-caiend,rio subseqüeotu. indepeudentca:.~tc da 
distribaiçlo de luC1'1ls ou divldcndos a saus aócios 011 Bci.onistal.'" 

Art.. 2'! O disposto na alinu "b" do t 3=' do artiro 43 da Lei n. 8.981/95, so
maou :MI aplica aos c:ridit.os r-el&tivoa a: 

r- opera;:Oea de empristlm.oa, Ota qualqua- forma de •di·r+smerto de reeur:sos; 

n - aqu.biçi.o da dtul~ • valo:u mobiliúios de renda fi1a. cujo dev~ ou 
cca.itcm.ta. IOJ& pesaoajurictiea de ctil"lita público ou amp:rua tob o seu C~mtrola, am.
praaa pUblica. sociedade da KOnomia mina. ou aaa aubtidiiria; 

_ UI- fundo• admir.:.ittados por qualquer W Pfl:l!loas juridicu meridas na in-
eoson. 

!?zmizrafo !lnie~~. E:nã tamb~m abran;id.:r. pelo disposto as alia~a. "'b"" do 1 3": 
do am'o 43 da Lei n. S.5-5lJ95. a parcela de ct"ê-dito corre~poudctnta ao lucro dife
rido nos termos; do arti;-: IOdo o~creto-Lel n. 1.:598. d~ 26 de dezembro de 1977. 

.vt. 3! O nlclo c:-~:inr rl:& conta de com!Çlio monettria c~ que trzra o inciso 
11 do arara 4! da Lei n. 7" 799 "·. dct lO de julho de 1989, apur.~c.~ a p<~~rtir do encero 
r:amento do ano-:calend:o..~~ ::c 1995. scz-ã eomput.lldo na determina~ do l~ re=;l 
pod!!ndc o c:ontf'lbuintc ;.;:"er.r. et~m observdl!.da do disposto na• artiros -F o 8'l dU: 
ta Lei. a tributaçio do i::::"'l inflacioaUio ulo roaliUido. 

Par.1~fo Wlico. I) disposto neste arti:o aplica·••· tambem. as peno:u ju· 
ridic.:~.t 1 que se. refenr c : ~do arua;o J7 da Lei 11. 8.981195. 

Art. ~ CollJiiden.·l.e lucro infi.:r.ciot~.iria, om. cads ano-ealat~dário. o Hlda cr.o
dor da COI1ta de c_oneç.lc .-::onet:ma. .1jU!-t&do pela dim.Ulu:iç!o du Tariações mon ... 
~~O e d~ISan~~=dej~\?tS:U fi.ILit1CC1ru compot.:r.das Lll. date1;11:1.in.aç!o do lucro 

§ 1~ Proceder-1e-:. .:LO &jutta madisota I deduçAo, do saldo credor da conta. 
do eor-reçio monc~L C.t \"alo~ corrospond~nte À diferença poaitiva ontro a. 1oma 
dali detpU:U fLno.oee~r~.~ !{!:C •• variaçóas moct~tiri.u pauivu a a souza dai recai· 
tu finai1Cti:ru eom u \"!:-'.3.çdes: monotáriu ati,.u. 

. f ~ O Iucm inflaet~:"lário a tributar Ht't rt:citlrado em conta upacial do Li· 
\'TO do Apuração elo Luc:r. Real. • o saldo transferido do ~et~.d:ir.lo IDtl!rlor ~ .. 
ri o:orri;ido. rncmetarian:e::.. COLU bu. =. varisç:io da Yllar ela UFTR. vcrifit::aàa ~· 
trc o prunairo dia tapiz::~e ao do bal.nço d• ao.c:arnu:neato do -no-ealondário SDtft.
rior a o dia sapiota ao Co balaaço do exarddo da eorreç&o. 

. Art. ~ Em cada a:o.o-ealaad.úi.o coaaida~ r~aii:wia parta do lucn in· 
fladooário pl1:1poreiol1&lo~.1 \"llor. raalizado ao mazno período. doa beu e diroitor; 
do ntivo SUJaitOll .ir. COm'; lo monatáriL 

f 1~ O IIIC%"0 in!b:::on.ádo ~•liudtl em cadn au-elllendãrio tt%'1 çalculado 
da a.c:mio com u te~r::u ~s:ras: 

a) seri cletcrmina~ :1 relação pen:e11tual entn o valar dos bens o dimto.s do 
o.ti'L"O tujeitaa à COrntÇlc: =onod.ria. re&liz:tdo no=~. a a 1om.& dos 10o 
~11tu ~·alon:r- ·· -

Lll & mêdia do valei- et~nt:ibil do ativo ~anta no inido • no floal do anct-
«<lCildárlo;. . • . . . . . 

a.2la mlkiia do$ ss.i::\01. no ínfcio e Do fim do ano-c:tle11dário. du eot1tu tep~ 
~entativas do- etUto dOt t=óvels n.lo clusificados oo ativo perm.aocnu dai c:ontu 
ropns•ntatir.u das aplica~du em ouro, das COnt:ll: rnprautatÍVU da ~diutam.an· 
~ a fornecedores d_aiMr:.~ sujeitot :11. coZTeçâo monctiria. salvo se: o contnl.to previr 
a indaz:açi.o do criclito. 1 ::e ouuu concas que vellham a ser detc:rzninadu pelo Po
dor Euartivo, COD.IIidan.:a. a nature:z:a dos bena ou vo.lcn:1 q,ue repruant~tm. 

bl o nlor d011 ballJI 1 dinitos do atlvo .sujaítDt a con-eç;\o monetária. reali%1• 
do no ano-caiarulirio. sara a soma dos sea:uintl:s valorn: 

b.l) eusta conUbü c,. imóvais Uistantaa 110 atoqUa no inicio do ano-calll!.• 
dirio • bain.do. DO t:m'l!l duta; 

b.2) valor CODtâbil. :'ITirido monotari:ml.ata atj a data da b:üu.. dos damait 
~::d.ri'!~toa ~~ti~ .fl::illitos À eurreçh moaatària. baiu.dos DO euno do aoo-ca-

b.3l quotaa da daproeiaç.lo, amortizaçio • exaw.tio, eomputadu como cutto 
ou. despua opera.eianal do aao-ealandârio; 

b.4) lucras QU divida11dcs, ~btdot :n.o ana<aleudário, de qusi.llquar ~ci· 
pllÇ6fi:S socicd.riu relittradu co:rno"in\"as;::ento. . . 

c/ o montante do lucro i.nila.donãao roal.i::ado do ano-e:.t1endári sed daterm~· 
nlldo ClCdi:m.te a. aplicaçlo da percentaiem da q,u• trata a illú::r.•a ''"a" sobre o }ua,) 
ínfl.:lciot~.li.ric do mesmo.;.no-ea.isndâricr. 
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d) a percentagem d• que: truaa alínea ~3"' utrá bmbérn a.pticada,. om cada &110, 
sobn o !ue:'O inflacion:i.rio.. a.pur:uio no• anoa-cale:ndárlo IUitenor'U, axeattur.d.o o lu• 
cro inflacionario acumulado, exinento em 31 do duembro da 1994. 

· § 2~ O contribuinte que optat pelo di!eri1:c.ento da tributaçilo do luc:%'0 itl!la· 
cionirio nio·realiudo deveri. computlllt" na detenainaçi.o do lucra rwal o montan· 
ta do 1uero inflac:ionã.rio ""alimdo (f l!J ou o valor detom:Unado de acrll'do eorn o dia· 
pc»;M co artii'O s:. e excluir do lucro liquido do a.no-calacdirio o mcmtanto do lucro 
itoflacion:írio do própria ano-a.landirio. 

Art. ü- A peuoa jurldlca d'"'erá eoiJ.Siderar realizado •m cada aao-calendi
rio, no m.irU~:~o. der por cento do luc:m infladoaârio, quando o nl~, a.uim determi
nado. t"'lsultar superior ao apundo n.a. forma do t tt do artip St. 

Par.içafo único. .... realiuc;IG de qu11 tn.ta eate artilo apUca-n, inc!uain. 
ao valo!" do luc:I:'O inflacionário apurado 110 próprio allO-Uludário. 

Art. -r. Noa c.-là incGzponçi.o, fualo, c:islo total ou cncammano de ati
\i.dadu. a P=SO&juridica inc:orparada. fusionada. ciudida ou qu• •~ at:mda
dea devc!:á eo~d.ra:r b:J.te;nl.m.uta l:'ealizado o lucro iJ:ú!&cionário acumulado. 

f 1~ Na cilllo pardal, a :re.&açlo aari. proporcion.J. i. pu'C*b do atin, n--
jai.to ;i. COn'llÇiO lllODatirla. qtN tiYft' lido vertida. • 

f '2~ Pua. oa efeitos deste~. cunsid~·•• luc:ro inflado~ acmnala• 
do a 11oma do lucro inflad.onirio .- ~le:ulirio aatuiona, eani&ido moacta-
riamcnte, d~du:ida du parealu n;::lli:tadu. ' 

Art. fr- A partir de lt daj:meiro de 1996, a pusoajurldíea dcrqrá C1:11Uíde
rzr reali:a:o.do me11Salmanttl, no~. 11120 do luc::ra in!lacioM:io, cot'lizfdo mo
ncuri;amentc, :p~rndo o~n cada ano-eal.odúio ant.rior. 

PariçaCo ünico. A pa:«b realiuda u. forma dalte artl.;o intqrari. a ba• 
sa de e:ileulo do Impoato 1obrw a Remia deTido maa.~almao.te. 

Art. -r. ~A pcnoajuridica qa. tiYer aaldo dalw:t'o infiacioaârio a tributar • 
qua vier :1 ser tributada pelo lucm arbitrado doverá adicionar u1a aaldo, eorriP• 
do monatariamente, à bue da dlculo do Im.poato .cm. a Rar:~d&. -

Art. 10. : A purir de 1: da janeiro de 1996. a buit de álculo do lmpo.tto so
bre a Renda. em ud• mil, de qua m.ta o utiro 28 da IAi n. 8.981195, Hri dater
nrinad:~. mtdianttl a aplleaç!l:l do ptlrt:l~ de tr6a 11 meio por e.ato sabft a nc:ei• 
1.a bruta rerpscrada na eseritun.ÇiG auferida u atiridade. 

~ 1~ Na1 lefl)intes atiridada, o pween.tual da qu. trata Httl :utip Mrá dr. 
a) u= por cento sobre a receta bruta ID.tllU&l .,ur-uu. na rn"~:~nda da ca=hu

tiYel; 

bl tria e Meio por cento aobft a recaita bruta monsa.. ..uíuida zaa ~o de 
sorviços hospi~:~.ra; 

c) oiu. por =to aabnt a racaita bNb menaalauferida saàn a pra:taçlo da_.. 
''i~o• e~:~. re:r:~;!, lncl.Wiive aobre 01: aerriços da tramporte. ex:ceto o O c:aqa: 

dl dc't por cento sobre a ~ta bruta l.uferlda c:om a ati'l'idade de prutaç1e 
c:umulau:7a e eont1'aua d.e serviÇOlll d.e assesaoria c:nditída. mtreadolórica, catao 
-de e:rl!;dito. selac:lo e riscos, aC.mi:llinraç.lo do contas a pap:r e a nce!Mr, c:ompru 
de direito, c:-ectttérios resultantes dt vecdu mercantis a prazo ou de p:rataçlo 4e 
se:rviços l~fac:torint"l; 

el ''inte por cento sobn a reccitabruu. m=al auferida. com u atividadu dr. 
e.l) presuçào de serviços. (;~a ~eit.a r~muncra, euenc:ialall!a:e, o e:urdcio 

Fes.~:o.:U, por parte dos sócioa. da pn6saões que depelld.am de hahilitaçie proflufG
nallc;al!llente u::i,Pda: e 

e.2l intermedi~.~;do de ceeódu, d:~. ~~odmi:listraçio de im6Yilb, locaçao cu. ad
mic.lstnç.ào de ben.a móveia. 

n vinte e cir::u:o por cento sobn a roceit:l b:rut& mensalaQferlda e1:1m a cada 
de diretta.s de qualquer naturw:a:a.. 

§ To No caso de ativ:ídadu divarsi6cadu. Hri. aplicado o paaDtUa1 COftlllo. 
pondente .:1 cada ativ:ídada. 

§ 3~ A.s ~citas pt'D'I'enicnta de ativldada iaeenti..-l.da n1n comDOl'io a bl.· 
se de C.::Llc:ulo do imposto na proporçto do beneficio a qua a peuoa jwidiea. subm.
Uda at~ t"efime dt tribuuçAo com b1111 no lucro t"eal, fiar jtU~. 

Art. 11. O luc::!'D n!al ou aibitnld.o d.lt peuaajuridica utari ~tito a umlldl
eional do Imposto sobl"' a Jt.nda ~ alíquota dr. 

I - de:a: por c:uto aobn: • paala do luau real qua .utn.pauar RI 180.000,00 
at6 RS 730.000,00; •· · 

II - quim:e pO!' conti ·~ a parala do luc::re rtal que ulttapUIU' 
RS 780.000.00; · - . -

III - dt:a: po-r c:tcto iob;. a parcela do lucre arbitrada que ui~ 
RS 15.000,00 atli RS 65.000,00; 

IV- quinte por ceata sobl'l a pan:e[a. do lUUOI arbitn!.da que ultrapauu 
RS 65.000.00. , · 

~ 1: Os ll_miw- previatoa DOI inciso• I e II Rrlk! proporcionai.~ ao AÚmG'O 111 
:&~~ ~~:::IT:Ido1 do nno-cnllllltirio, qua11do o período ele opuraçio for .in!uiar 

I Z:: O Ya.lor do adiciocnl. .art recolhido in.terralmeDte, n4o auda permiti.· 
das qualsqu_ôr deduç6u. • 

Art. J:i: · O di5poato llCIS a~ 4.2 e 58 da Lei a. B.9Blm5, ricanrá at6 31dll 
dezelnbro de 1995. 

Art. 13. A partir de 1! de abril dtt 1995. oa jurM d1 ~ tntua a almea "tf> 
do parngrnfo Unic:o do artiro lo~- da Lei. n. B.IU7110, de 28 de j&Miro de 1994 com a -r.
da.ç!o d~:1. po!o •rtiro 6t da Ia._ ll.850'fl, de 28 da janoir!il de 1994. e pelo artip 
90 d.:l. .Lci n. a.9Sll95. c arti;o d-t. inciao I. c o~ 91. pnrqra!o, WUco. a1izwa "a.l"', 
da Le1 n. 8.9SIJ95, seria eq_ui-,.~tu a tau referencial do Sist.ma Sçec:ial dt Li· 
qWd_:~ç;io • de CIUtódi_!.. ":"SEU C: p.ara t.itulo.s..!cde:rats. llCUmulad• meuali:DIIata. 

Art; 1-t. Os ntndimcnttla • p.nhoa de capital ~buídoa. a part:U- de 1! de 
julho dt 199:5, pelai Fundos de Invuumento Imobili4rio e Fundos de Inv .. l::imln
to Cuitunl• Aztútiea :- FICART, aob qualquer forma a qualquer que aeja a berwa 
6ci.irlo. su,ititam·N a iac:idiada do l:mpona sobn a Reda 1:111 fo11tel aliquota da 
d•:a: por cm~to. 

Pllrirnfo ún.il::o, Ao impoato retido nos tenno• dute arti;o aplica-s• o dis· 
po1to no artiro 76 d& Lei n. a.9Bl/95. 

Art. 15. O prejuizo 6.3cal apurado a partít' do ci:IUn'amento do ano-cataad'· 
rlo de 1995. poderi. ser eocperu.:ado. c:::~m.ulativ:lmentll ecm os prejui.zos fiscais apu.· 
rados at4: 31 de dezembro de 1994. com o lucro líquido t~justado pclu adiç611 • ex
clus6eJ puristas li& lefillllçi.O do Impo1to 11obre • Ret~da. o!»erv01da o limite má· 
:a:imo, para a eowpauaçlo, de tri.nt:a por cento do reCerido luc:-o liquido ajwtado. 

Pari;ra!o Ucico. O di1po1ta cuto :.rüiQ somente se aplic:1 b pnaou juri· 
dicu qua manth-et'CC1 OIJ livros t dociUCcntoJ. clci!Pdo1 pela lelfÜ:I:J.Ç:lo fi•Cll.l, com.
probltérloa do moc.tanto do prejui:a:o Gac:al utilic.do para a c:otnpenaaç.do. 

Art. 16. A bue da calculo da coDtribuiçio sodct a obre o lucro. quando· c ... 
~PotiYL a.purada a p.llrtir@ nceniuneDta do 11o.o-ca1andtrio d. 1995, p;ldará Mr COZI!..• 
p~~nsada... eumulativulllu.te com a bua do ci1culo neptiva apur.tda aU. 31 da dezam· 
bro dt 1994. com. o resultado do paríGdo de apunc;lG ajustado pelu a~ e axdtl'
Ms previatal na klisla!F5o da referida contribWç4o 1oc:ial, de~nado aar. ano .. 
c:ale.oclário suhsaqllt.otel, obserndo o limita zUximo do ~duçio de triat& por cen
to. previ.nO ao anii:O 58 da Laia. 8.931195. 

Pari~o Unico. O diapona ncsu. artiro someute •a apli.c:a à pe:IIClaJI jurf
dieu que Z11&1lti'Nrtm. osli.vroa e docum.antoJ, o:a:i!Pdos pela lttillaçitl fiscal, com
probat6rioa da bala d• cálculo ne;ati.va uUU:t:~da p:J.tA a compananç.t.o. 

Art. 17. O papmtata da Contribaiçto pll1'a o Prornuna cltl Intaençll.o So
cial• pua o Prapoama eh Fonnaç:io do Património do s.r...tdor Püblioo- PIS-PASEP 
denr* ..-arotu.ado aU. o últhno dia útil da quiD:a:cu. .lllbseqlieate ao m.U d, oc;or.. 
rbc:ia doa Caw prad~UU. 

A:t. lS. E:.ta Lai entn ~ 'ripr na. dat:;l da •ua puhlic::aç;1.o, prodtl%incÍo efei
tos a partir de 1t da janeiro de 1995. eueto o• arti;ot 10, ll, l:S e 16, qua prociuzi.· 
rta afeitos a Pctrtir ti 1: da j:lnairo da 1996. • oa .artips 13 a 14., com ef"aitos. ra
pec:tivam.elltl,·a pa:rúr di 11 de abril• lt de julho da 1995. 

Art. 19. Rrropm·•• u dispoaiçks tlll contririo o. especi.Qco.:mer1te. o i 3~ 
da artiro 44, o. f 4! do .::arti;o S8. e os arti;o1 104., 105, 107 c 113 da Lei a. !1.9Sl/9S, 
bem como o inci1o IV do § '2! do artica r. du Ltis 111. S.:l56'~'. de 25 de ~vembra 
de 1991, • 8.857"•'. de 8 d• m.arço de 19!4, o incisa IV" do t r-: do artiii;D 6: da Lei 
a. 8.210'", dj 19 dt julbo de 1991:' e a o.lío.cn "d .. da § 2! do artip .P: da Lei 
n. 7.965'" "''• di '!2 do detem bro Q.,- .198.9. 

P~o ReDi;que Cardo1o:... Prn.idiCllte da. RepübUca. 

Pedro~ 

PARECER N" 373, DE 1996 

O. COMlssAo DE ASSUNTOS ECONOMICOS. 
10tn o Projete de Lili do s.n.do ~214, de 1995, 
de Perta do s.n.D Ramaz Tebet. que c:rill • 
.zon. de Livro Ccm6rclo do Ml6tlcipio de ConJrnb6. 
Estlldo de MMO ~do SUl, e ~ outra& - ,.__. 

Relator, Senador LUDIO COELHO 

I. RE!AroRIO 
Ab'avés do ProjdCI de Lei do Scaado ~ 214, de 1995, prt'lp5c o 

DObre Senador RAMEZ TEBET a <riaçto da Zoa& do Livro Ccmé<cio do 
Ccruml>t- ZLCC. ao MJmGn>uo do &L 

2. o reaimc fiscal especial, .... - .. - -. , q)Cnrna ZLCC. vigorart pOr W!le c c:iDco anos c prM: 
. . . A - -. doo. imposo,s .- Uoporl>çlo c produtos 

~DI CftfrldanaZLCC de mcn;adorias estiZJ8tiiU dcsticada a: 

1) benejicú:Dirento e trans.{ormoçilo industrial de matérias primas 
lllitrertm • duroU origt:m t:ttr'Qttvaf, bem como agrlcolaJ e da 
p«odrla; 
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S) baga~m acompan~Eada .de wajanres, ob5ervados os limites 
jaados pelo Pockr &tcut/VO.~ por íntermid1o da- Secretaria da 
Recerra Federal: 

6) remessas postais para o restante do Pais, nas condiçDes 
determinadas peJa legislaçOO especifica." 

B - lscnção do rPI para os bens oacíonais ou nacionalizados que 
enuarem na ZLCC. quando destinados h. atividades descritas anteriormente nos 
itens I a4, 

C - Crédito do IPI relativo às matérias--prim. e insumos 
empregados na industrializ:açla dos bens referidos cm "B". 

3. Sio excluidos dos bendicios fiscais os seguintes produtos: armas c 
l:lltlcições; veicules de ~ (exccto ambulància. c:mos funeririo5. Carros 
celulan:s e jipes)~ bebidas alcoôlicas (cxceto os produtos éompreendidos DOS 

.:ódigos 2208.10 e 2208.90.0100 da NBM); produtos de pcrfimw;ia,. toucador c 
casmeticos; fumo e dc::rivados. 

4. À> """""'""" ;,pc.udu pela ZLCC apli=·.WO .s ,.,.,... 
nomw: 

II - :scrlo objeto dos proccdfmentrnr ammais de impottaçio; 

m - poderio ser internadas no restante do Pais. desde que submetidas • 
tributaçJo e aos prnc ±meatos fiscais c administrativos ptóprios du 
impo<taç6cs. 

S. Prc\'! o projeto que: a implanraçlo e a~ d&ZLCC sejam 
feitas por um Coasclbo compOsto de quatro repl'eSCII.tmtC dos três níveis de 
sovcma. ieudo dois do Fedclal. um do Estadual e am do Muaicipll. O Poder 
Executivo regulamentmia o processo dcc:isério DO imbito do Comdho. •nr 
cansonáncia com o sistema adorado nas demms' ;onas de livre comêrcio em 
operaçdo no Paf.r". 

6. Na justificação, relembra o nobre parlamentar mato--grossense 1 
posi1;:âo geográfica de Corumbá, em área fronteiriça â 'Bolívia, e remota em 
relação aos principais eixos comerciais. Tal posiç;lo tende a desgatti.la da 
interação com as demais rcsíões do Estado e do Pais. Um novo falOr veio 
agravar este quadro. Do outro lado da fronteira,. surgiu,. em Quijarro9 uma zona de 
livre comércio. Reforçada por i.nvestimcntos in-:lustriais decorreates de incentivos. 
aquela cidade boliviana tomou-SC' pólo de attaÇ!o comercial para corumbaenses ~ 
brasileiros de outras localidades, cm detrimento de Corumbá, que passoLl a sofi'er 
com a redu~ do consumo, da$ vendas e da produçJo. · 

7, Ao concluir ~ justificaçio. assim se expressa o autor: 

n-voro 

"O processo ai" dinamizaçllo de Corumbá. a ser incollivado po,. 
meio da p~ de sns r«ZJTSO$ nzrlsticos e th SJlllS vantagetu 
para a presrQÇ6Q· de Rrviços c para a induslrlaliz1Jç6o dA ~~ 
ngianats. ct:rtamenu st: ,.qletirá em QUI!f.m/0 do intercdmóio COifl 

as demais áreas do Estado. a/im de. no ~edialo, t;zliviar a grave 
escassa tk t:mprqo e de gei'QÇ4o de I'CCCifa fiscal- qw. natt: 
.momento. atingem ~ o municipto, sem penp«ttvaf d6 
nnrsllo, st: faltarem meditku t:m pro.fundldade." 

É o relatório. 

8. M arcas de livre C<XDétcio - ALC têm sido largamcllt.e uti1iz:adas cm 
todo o muodo como instrumc:cr.o de descnwivimenJ:o rqional. cspecb1mente em 

áreas frcntciriças,. distantes dos grandes centros produtOres e consumidores. Ao 
scn:m liberados 01 impostos incidentes sobre os produtos nacionais e 
~ c:tianHe novas oportunidades de negócios. que geram emprego e 
renda,. contribuindo, assim, pam a melhoria. do nivcl de vida das populações 
bencficladu. M ALe impul.sioaam. ainda. o . turismo c a integração das 
com~midadn beneficiadas com a região e o pais cm que se siruam. 

9, Nos Ultimas cinco anos. sob o impulso da cxitosa Zona Franca de 
Macaus, foram criadas, no Brasil, sete âreas de livre comen:io, a saber. Tabaringa 
- AM., cm 1989; Guarajá4 Mirim • RO, Pacaraima·RR. Bonfim4 RR e 
Macapá1Santaca4 AP, em 1991; Brasileia/Epiractolàndia·AC e Cruzeiro do Sul· 
AC, em 1994. As áreas de livre comêrcio amazonense, amapaense c rondoniana, 
j.i instaladas, vêPt fuccionando a contento. As demais, do Acre e Roraima. estão 
em pro«:SSS de organização. O fato de governos t~ diferentes - Samey, CoUor e 
Itamar- terem promovido ou apoiado a criação destas arcas em cicco :::stados só 
confirma a oportunidade desta Iniciativa. 

10. Corumbá é um municlpio que apresenta cocdiçõcs propicias à 
cxpansiO comert:ial,. pois possui aeropolto internacional,. porto às margens do rio 
Paraguai. rodovia asfaltada e cooex1o fcrroviãria. com a Boli\lia e o resto do Pais. 
Sua I~ no coração do pantanal. exen:e forte atração turistica pan. 
brasileiros e csaangeims, pr.!Ôcantes do ecoturismo. Mas. Corumbá, que é a 
principal pccta de entrada do Brasil na Bolívia. tem sofrido a concomncia 
desigual ao comércio de Quijmo e Puerto s~ cidades boli'lianas prê~ 
abmotadas de produtoS estrangeiros. que ali ~ cm c~ fiscais 
c:dremameutc: favorâw:is, dada a cxistCnàl. de :wna fraDe& ca fronteira boliviana. 
Mesmo os produtos brnsileiros introdulidos naquelas cidades bpliviacas 
coacorn:m, em coadições mais fuvor.ívcis. com os similares bcasileiros vendidos 
cm COI"Uillbá e Ladário. pois. enqumiO aqueles sJo exportados par:a o pais 
viziDho com imunidade de irupostos (lPl. lCMS). isen9lo de conÜ1buições 
(COFINS, PIS-PASEP) e finaociamcDta fAwrccido. estes têm seus preços 
onmdos por pesada "''l" lribulári2. 

11. O poder público tem a obrip;io de conigir as distorções apontadas, 
sob pena de ser visto, tzaquela regiio, como mimigo do próprio ~ 
nacicml. E alo há ouua soir~ a ola ser a indicada no presente projeto de lei. 

12. "E ncr-..ssário, contUdo. aperfeiyoat o seu teXto, com vístas a 
uniformizá-lo cem as leis que icsrituinm e Diodificaram as normas relativas às 
árcu de livre comércio já criadas no Pais. Trata«: das Leis n" 7 .965~ de 
dczcmhro de 1989; ~ 8..2.10, de 19 de julho de 1991~ n.0 8.ZS6, de 25 de 
ZIO'Vemhrodc 1991; ri' 8.387. de 30 de dezembro do 1991 (art. 11); en° 8.8S7, de 
8 de março de 1994; todas alteradas pelas Leis n° 8.981, de 23 de janeiro de 
I99S; c Q

0 9.065, de 20 de junho de 1995. 

O quadro comparativo cm ane.,c, t:;.c.e constitui parte integrante do 
meu voto, relaciona, uma a uma, as altençOes propostaS no substitutivo que 
apresento ao final. As principais altençOcs consistem em: 

·a) substituir a e1Cpfe5são ~zona" por "área" (de livre comêrcio}, por 
ser aquele tenno inadequado para dc.sigcar o instiruto aduaneiro 

de que se trata; 

b) incluir o Municipio de Ladã.rio-MS, por ser contigue ào de 
Corumbá e constituircm ambos uma unidade cconômi~ 

c) incluir. "entre as ati.vidades incentivadas. a agropecuária.,. a 
piscietdttn. e a construçJo e reparo nawl; 

d} excluir da isen;Jo tribu!ária as remessas postais para o rcstantc do 
P2ls; 

e) eliminat das exccções ao beneficio da isecção do IPI bs "p:odutos 
de pcrfumari.a. toucadoc e cosmCticos" de origem naci~ 
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f) modificar o art. U qae cria um C<foselho de Administraçilo, por 
contrnriar o dispa;s:o na CODStituiçâo Federal, art. 61, § 1'", iociso 
II. aliDea Me" e 1pmr ser mais conveniente deixar a critério do Poder 
Executivo a desipaçilo do órg::lo administrador da ALCCL; 

g) suprimir o art. 13 que fixa prazo de vinte e cinco anos para 
vi.gCocia dos !bmefkios fiscais, pois. por se: um prazo 
extremameatc Jor.go, estaria ~engessando" a oconomia local e 
condiciOoamlo 2 aç1o do Congresso Nacional. uma vez que 
isenção por pram cctto não pode ser revogada por lei. 

13. A conformidade -do: :sllbs1:itutivo com a Coostituiçao e im:preensivel. 
Versa sobre matCria de~ privativa da União (ãiu. 22, vm e 153, I e 
[V). cuja iniciativa é fucW.tada a qualquer parlamt:tlbr (art. 61) e não fere 
qualquer dispositivo da Carta Magna, Tambêm estão atendidas a tCcnica 
legislativa e a juridicidade. Qu311D a este Ultimo aspecto, convem ressaltar que o 
projeto não contradiz os acordes imcrnadonais fumados pelo' Brasll. em especial 
o Tratado de Assunção, relati\o i criação do MERCOSUL e as decisões dc:le 
decorrenteS. A ALCCL não Gi;ri nenhum problema para os parceíros do 
MERCOSUL. porque atenderi ao disposto oo art. 2" da Decisão n" 8194 do 
Conselho do Mercado Comum;; cu seja. os produtos de origem estrangeira que 
deixarem a ALCCL para in~ cm qualquer pais membro. inclusive o Brasil. 
ter1o o ttaWnento da Tarifa Utma Comum ou. da Tarifa Nacional de cada p~ 
conforme o caso. É importmt~ :alada. destacar que a ALCCL não se caracteriza 
como zcoa franca indtlSirial; o» esti recebendo os amplos incentivos - isençiet 
do IPI e ~ do impaao de importaçio - aplicados aos produtos 
industrializados na Zoca Frua de Manaus e internados no Pais. A renUncia 
fiscal é, pois, de pequena mon1a,. favore«ndo apenas o consumo local de uma 
peq_uena população. 

14. Pelas ruões ~voto favaavelmente à aprovação do Projeto 
de Lei do Senado ri' 214, de 199S, na forma. do sUbstitutivo abaixo: 

t: ....... ..J.. "" {-eAé 
PROJETO DE LEI DO SENADO N-114 (SUBSTITUTIVO). DE 1995 

Cria ána tk li~ comUdo n= 
Mlll1lcfpsos rk Corumbá t: ~ 
EMdo di: Ma= Grr.=:o do sw. 

Art. r• É criada. nos Municipios de Conm\bá e I..al;ltaio, Estado dC' 
Mato Grosso do Sul., 3 =. de :me c:omCrcict de importaçJo e exportaç~o, sob 
regime fiscal especi:- , esrabdecida com a finalidade de promover' o 
desenvolvimento das r ·<;ii5es f:rmr:ciriças daquele Estado e com o objctivo <fc. 
inctcmcntar as relaçõPs bilaterais. com os países viziDhos. segundo a politica. de 
integraçJo latino-americana. 

Art. r o Poder,. Executivo fui demarar as áreas c:ontbwas ' 
envo~ i:nclu:sive. ()S ~ Ulba:oos dos Municipios de Corumbi. c 
I..adârio, onde scd. iDstalada •-~ de Livre- ComérQo de Corumbá e l:adária -
ALCCL, incluindo locais a.Pr~s para o cntrepostamcnto de mercadorias a 
serem nacionalizadas ou rcexpo[Qdas, . . · 

Parágraf~"~ único.. Conside~-~ integrantes· da Área de Livre 
Comtrcio de Corumbá e Ladãrio-- ALCCL todas as suas supcrfic:ics tcniton'ais, 
observadas as disposições dos tr.ltados e convenções internacionais. 

Art. 3• As mercadorias estrangeiras ou nacionali enviadas à Ârea de 
Livre Comércio de Ccnunbi e Ladirio .- ALCCL setio, obrigatoriamente, 
óstinadas a empresa autorizada. .a opem" nessa ârea. 

Art.. 4• A entrada 6: mercadorias cstrangeiru na Área de Livro 
Co~érd') de Corumbá e Ladario- ALCCL flr-sc-á com suspccsâo dos ImPostos 
sobr~ a : :•~rtaÇio e sobre Produtos Industrializados, que seri. convertida em 
isenç:1o, qua.-"" as meradoriu ixcm destinadas a: 

I- coasumo e venda interna na Área de Livre Comercio de Corumbá e 
Ladário - ALCCL, 

Ir- beneficiamento, cm seu território, de pescado. pccuâria. recursos 
minerais e matérias-primas de origem agricola ou florestal; 

m - agropeçuária. c ptscicuitur2; 
IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza; 
V- estocagcm para comercialização no mercado extemo;• 
VI- atividadcs de construç!o e reparos navais; c 
vn - bagagem acompanhada de viajantes. observados os limites 

fixados pelo Poder Executivo por intcrmêdio da. Seo:rewia da Receita FederaL 

§ I" As demais mercadorias estrangeiras., inclusive as utilizadas como 
partes, peças ou insumos de produtos industrializaàos na Área de Livre Comércio 
de Corumbá e Ladário - ALCCL, gozado de suspcns;lo dos tributos referidos 
neste aitigo, mas estarão Sl.lieitas à tributaç!o no momento de sua internação. 

§ 2• Não se aplica :"1 regime fiscal previsto oeste artigo a: 

a) armas e munições de qualquer natureza; 
b) automóveis de passageiros; 
c) bebidas alcoóticu; 
d) pedUzaos; 
e) fumo e seus de:rMdos. 

Art. S' A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas na Área 
de Liwe Comén:io de Corumbã e Ladário- ALCCL por empresas estabelecidas 
em qualquer outro pomo do trnitório mu:ional, C eon:;ídcrad:l, para. efeitos 
administrarivos e fiscais. como importação nÔnnaL 

Art. ~ Os produtos nacionais ou nacionalizados, que elltr'al'eln na 
Área de Livre Comércio de Corumbá e Ladário - ALCCL, estado isent!)s do 
fmposto sobre Produtos Industrializados, quando destinados as finalidades 
mencionadas no c:aput do art. 4•. 

§ 1" Ficam asseguradas a manutcnçio e a uri1izaç:ilo dos aéditos do 
fmposto sobre Produtos Industrializados relativos às matérias-primas. produtos 
intermediários e maJ:erial de embalagem ~ na industrializaçã. dos 
produtos cntr3dos na :área de liwe cométâo. 

§ r Estão excluídos dos beneficies fiscais de que trata este artigo os 
produ!:os abaixo, c:omprecndidos nos capitulas e/ou nas posições indicadas da 
Netne~~clatnm Bnsileira de Mcn:adorias, aprovada pela Rcsoluç;lo n" 75~ de 22 
de abril de 1988, do Comita Brasileiro de Nomenclatura. com alternções 
posteriores: 

a) umas c~ czpltnlo 9J; 

b) vc!culos de ~ posi~ 8703 do capitulo &7~ co:c:to 
ambulincias,. canos funerários. carros cc1u1an:s c jipes; 

c:) bebidas alcoólicas: IJOSÍ!fÕCS 2203 a 2206 c 2208 (exceto 2208.10 e 
2208.90.0100) do capi1ulo 22; 

:- . d) fumo ..... deriwdos: ....... 24. 
~· 

- 1" o Pod<r--.... -. de ........ adamciros especiais pc11 as mmldorias esttmgeiru destinadas à ArQ de Livre 
Camércio de Cormnb6. c.I.adírio,.. ALCCL. assim como para as mcrc:adotiu 
dclaptoecdeutw. 

Art. r O Baoco Cc:atr.ú do Brasil oormatizaiá. 'os -procedi:mentos 
cambiais aplic:ivcis àS operações da Área de Livre Comércio de Conmtbi c 
t..dtrio- ALCCL. c:rimdo mecanismos que~ seu. comércio exterior. 

Art. go Os lirnités para as importações atravêS da Án:.a de Livre 
Comercio de Corumbâ e Ladârio • ALCCL serão fixado!t anualmente pelo Poder 
Executivo, no ato em que o fizer para as demais ãreas de livre comércio. 

Parágrafo zlnico. A critério do ~detP~vo. poderão ser cxcl~ 
do limite global as imponações de produtos Pela Area· de Livre Comêrcio de 
Corumbá c Ladário- ALCCL. destinadas exclusivamcme ã reexpormção, vedada 
a remessa de di\isas correspondentes, e obscrwdos, quando reexportados tais 
produtos, todos os procectimentoslegais aplicáveis às exportações brasileiras. 
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Art. 10. A Secretaria da Receita Federal exerceri. a vigi1ãncia na. Áiea 
de Livre Comércio de Corumbi e Ladário - ALCCL e a repressão ao 
cotltt'abando e ao descaminho. sem prejuízo da compet:Cncia do Oepartamento do 
Policia Federal. 

Parágrafo Wtico. O Poder J;x~vo dcvcci :assegurar os rcçursos 
mat~ e hUIIlilnOs nccessârios aos serviços de fisc.a!izaç'o e contrc-lc adua:leiro 
da Arca de Li'Vfl: Comercio de Corumhi e Ladário - ALCCL 

VILSON KLEINOBINC3~~ ~ 
JOEL DE HOLLANDA 

Art. 1 L Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio. 

Art.ll. Revog:am-scas~emcomr.írio. 

JÚNIA MARISE 
NEYSUASSUNA 
LAURO CAMPOS 
BELLOPARGA 

s~~·= ~~~; ~Y~ 
JOAOROCHA 
JONAS PINHEIRO 
EDUARDO SUPUCY 
CARLOS BEZERRA 
OSMARDIAS 
ROBERTO REQIJtAo 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL 

Ufl~.\lti;S· 1.,_11)11 ,<:I>.~ NACl ,\lllm:N '!\O SI'Pl TN'll'!õ. PMilU 

GIL VAN BORGES MARLUÇE PINTO 
GILBERTO MIRANDA MAURO MIRANDA 
NEY SUASSUNA X ROBERTO REQUIAO 
ONOFRE QUINAN RONALDO CUNHA LIMA 
CARLOS BEZERRA A PEDRO SIMON 
FERNANDO BEZERRA CASILDO MALDANER 
RAMEZTEBET GERSON CAMA TA 
JOSE FOGACA JADER BARBALHO 

'rffiii.·IRI:."- l'i'i, "' NA!l AlllmiN . SL'I't.ENTl-:1;-PFL 

ANTONIO C. MAGALHAES JOEL DE HOLLANT'A 
VILSQN KLEINUBING X JOSAPHAT MARINHO 
JONAS PINHEIRO )<... WALDECK ORNELAS 
IJEI.LO PARGA X ROMEROJUCA 
FREITAS NETO JOSE BIANCO 
JOAOROCHA X ELCIO ALVARES 
VAGO HUGO NAPOLEAO 

''[111 11 .. \ltl':::-l•lit'll Sl-.i N.\U tlllsi'I-:N 'AO SIJPIJ:'Nll(S. P$1lll 

BENIVERAS LUDIO COELHO 
JEFFERSON PERES SERGIO MACHADO 
PEDRO PIVA LUCIO ALCANTARA 
GERALDO MELO .. JOSE ROBERTO ARRUDA 
OSMARDIAS -· . X COUTINHO JORGE -

Tfi1~_\I(E!õ.l/l'n !OIM ,, ,\~N .-\0 SUI'L~·PPD 

ESPERIDIAO AMIN EPIT ACtO CAFETEIRA 
JOSE 130NIF A CIO LUCIDIO PORTELLA 

1f1'l:I..\RI;S.J'T Sl~l N.n .~llsl"fil AO SUPLENTEs· PT 

LAURO CAMPOS X. JOSE EDUARDO OUTRA 
EDUARDO SUPLICY )( VAGO 

llrH.\M.I.S.I•lJr ~'11<1 N.\0 :!it'!'IUln:~M)T 

JUNIA MARISE X SEBASTIÃO ROCHA 
rrn .u\"::.1-::n Sl~1 N,\1) . I um::N .~0 SU!'I.f:!.."TES. "P.!:ll 

ADt;MIR ANDRADE ANTONIO C. VALADARES 
·'':···' ' m ' SIM NÁO AUsrEN "ÁO 

TOTAL 12. ! 

"" N.">O .IR.'~'ffiN '.o\0 

/\ 

"'' NAO """ o 
.X. 

"" NAO ,-l.lU.fFN 'AO 

X 

lil~l NAO ·' ~ 

Sl~1 NAO ARl liN . 

::11.1 NAO 

"" N • AB>IIT.N .0\0 

..-
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t..m~ ClT~ na p .. ·oc:or, 

pela'!lt'e.ret6rl• Geral da ~·• 

tXI ~. H65 -:M: ~ DE DEZDmRO DE l9ag 

Cria Âr1!a te Livr~ CárMtcãmo Munidpio de: T.:batinJ,a. 110 Estado 
do .q,...a:onm:s.. ot dõ. oumzr pMvidêm:ias 

Faço saber c;o~ o i"n$1t!ettte da Repubi.1Q ad.otcu a ~= Prnvuóris. a.. 
U:t:f'' >11' ...,..- ::!§:: nwvembro ·etc :ul!l. Qwt o Coc;:reuo :.l'ac1Ceal zprmou. e 11t1, 

·~elsor. C!l=I..I'O. ~dente do ::sa=:r.cr.o FederaL. ;:a..-a os efe~tos elo d.l.s;oata no: 
iJZn.tnto l!ruco. do :r.rtl~ ~'2. -1;!.1 Cllat:~n:lÇlo Fed.en.\, pr=uliQ a secwntt lá: 

CAPTTULO t 

Das Finc:.U~s e Lccaii=llr;&t da ...\rea dr: Livre Comêrcia de Taba:Ursa 

An. l.' E cnada. no M=d..i!D de Tal:lauup, :E:sl:zdo do Am&ZOftU. ;i.rn da 
11~ ca=erco de imporuçio e I!I!Ç0%'2Çio e dll ~cma !l.$e&l npedal. uube-

ledda eo=. a fimlLd:&do da pram:rrer o ~~~ da :esilo ele froatm& 
<:1o ~ oe;stcl liaqul:lo :E:ItdL 

Art. z.· o Poder Eucuttvo :ta. d.cmZ:eat. à marpm. uqucd& do no SOH
meu. uma ma etm:~nu.a c:am sapc:tlde da 20 w~ <~ qu116=-uo. ~l. 
eavolve~ o penmetro urbano .&L C1dada dll T~ o:!$ s. ~ a ára 
dG Uvrc Co:Mrdo de '!'~- AI..Cr, q~a icclu1rá upaço próprio pua. o 
eatnpcnu:nema 1111 produtc:s ... .-.n "sdcn'"ndos ou ~ 
~o 11n1ca. ~ lntapSd& '- Al.Cf a tata. U ~ doi 

rtc:tr; a ela adj~. nu prcz1ailtr.d.u ct. Sltll panoa, obM:rftdu u ~ 
doa TnQdDs & ~ Tr!'r==dcnejr, 

CAPITULO II 

IZIIl Rr:giml Fi:arl 

.Art. :1.· A em:r.ada. ele ~ atrmp:lral; na AJ.J:r !&:r>sH. com. suspcllio 
dos lll:t;lasta:J .J(Ibn a ImpatQ$ • sob~~t Pfaclutol ~ q,uazlda dM
"""= 

I - ai? seu coasama mc.ma: 
II - 110 bM!ef!dmmtto. em :.- tarrttórta, lk pecedD., r8CUnOI lZdDinia • 

mat:ârtu-pnmu de onpm. ap:kJ:II& au CMata1: 

m - L ~ • .. pildcUlbl:nl; 

IV - L SmU1açla e aplftÇb ~ ~ ct. turUmo e -m;o& lk qaalquer 

""""'"' v - L esUlCqml pan. ..,_""'""""""""" oa. ~ em outraa PQIIt.C* do 
Tcn:l.tória Nadcmal;: 

VI - ila at1v!4da dli ~ • np!l"'O: nanta; 

vn - à ~ de autzos produtal: em seu ten:t.tOrlo. sqmtda: proo 
jeW$ :apl'CI'ftdo3 pata Supe~ 11& ZGaa Fn:1ca de Macaus. eouidaradu 
:a vaeaçlo local • a ~ *' 'J'roduçt.o ji SDstllld& za ~ 

VIII - :it. •st.aoaem p~ ~rt:açl.a. 
§ 1.• Exceruzm-se <la ~ tlsa.l. pnmsto neste ~ • elo ro=rto CS. 

:sec:çio. cs :se;umtu prod.utos: armas e mmliç6u. õJertunlu, tumo:r, bebtdu 
,a.k:oóllcas..autor:ru:I.Teis de p~s e 'bem: !1nait c1a ic!ona&tic:a. 

§ 2: O t'eJi.'":"'.e de qua tn.ta ate art1.11:0 alWlÇ:a. apt:CU os prottut:oa 1atndcl 
;elo ;~ono. a.eroporta ou posto etc !raue~.ra da cl.dade d.e T1batmp, eJ:1C1c1a. 
~or..sigiJ.:u;io nol'tlll'W a. 1mp~ estabelecido na AtJ:r. 

~ 3: .:u obnl1Çiies tribut.irtD $'~ coa tcrmoa date art1CO M raol• 
vem. efen,·:m.dO·SII a isençio J..'l.~ nos euos ao.. 1llCscs [ a vm. eam o 
e:n;~:eso o1o p~duto = finall!Udls Pnnst:ils nos ~ uu:isas. 

~ "'·' .\ ba~ ::u:om;:1~ procriellt. Ca AI.Cr. co qtll' se 1't'fa:. a. 
p!'lld.Utos cte or:gem oe:~tn.n~.-'l!rá dcscn:r:r!Jin(:l.da c:om is~ c1a utbutos. 
obse:rvaao o J:r.u:e c:o~ ao esu.l:lclcc:d.o plt& a ZOill. Fn:u::a de Ma:wiL - . 

Art. i.· 0$ pi'Cduto.s ~Qma. dntirw1cs ir. JJ.J:r. PU'& !11::11 de. QUI t1'ÚI. 
o:; t:u:l3os r a vti 4o amco -:t."; ~ do lMD;io ao ~ sot~n Produto~; 
tn~.r:a~- IPL 

Puait1(o u:uc:o. A ISCiru;ia do. Ifnl):Qsto sobre OperaçOa Rllaa.u a ClreW:e-' 
:ão ctt Merea..:lor:u e ~obre ?ruacOea ~ s.Jvu;oa de. "tn.~Uponc Ia.tarat&d:Ual 
~ In!el'mwuap:ll e de Comurueac::lo etependorá. U ecmrtoió Cflltili'Sdo naa tennoa 
:!.& Lei Complement&r ~ 2-l l~l.,d.e 7 ele ll'lncltO ct. uns., 

Art. 5. 0 llmJ.te II:IObal pU:t. :U unpOl"!Cçóta :t.tnva. cl1 A:.J:;'r será ~ 
oao. anu:1l:uecte, pelo ~cter EJe:utiTO.' no &to tln quo•o (lza' pua a zona 
Fn.nca etc M=aus .. 

Puac:ra!o 1.i.n!c:o. A c:r:teno do Po4u · E:Dcut:t\lo, pod.ulo .ser aduidU do 
tl!m~e global u unparuçOe etc proclutos ctranlc 4:1. ALCT', datUI&c1u .:u:blli,... 
r.:eme a ~crt.açic. veda4:a a r«DD$& ctu. ál.visll co:rup dr•" • obMnadaL 
c;uaodo reexportadas, todos os :proce<UmentQI; lept.l ;aplid.~ b aporu.ç6a 

0~~~1RS- ' 

!..rt.. 6.· A remcua etc procl.t.!Ul$ ru.donsa para • ALCT. ~ I.QI f1ml 
de que uua. o an1;o 3 ou ultuwr uponcçto, ~. pua. ca deltoa f1xril. 
eqmvalem~~: • uma nponac::lo. · 

.ut. ~ 11. <!:q:lor..:lÇiO C.e produr:o.s d.a ALCI'. qtaiquer que S.CJ& sua or:cem, 
esta ~SCnt& d.c:l Imposto sobre a Exponacao. 

Art. S.· O produto e.str.:.n~~:cuo e~tcc:a<la :1.11 ALC'I'. c;uacdo = pua qlll.lqu.r 
penr:o cta Terntón.o N"ac:ror:'IU. fica su)etto ao ~ap.rne:uo elo: to40..1 os Impostos. 
uivo nOll c:uo.s cta I.Sil!ÇÜI prevu:ta em tcctslact.o upec:U:ea. 

CAPrTt:LO til 

Da ... Jmini.ftra~-:W lill .. ,,~ Je t.it·~ Com/trr.;iu dt: Taba1in~u 

.ut;. 9. A I!J..t:r flea.tá sob a a.ctrm:Ust~ d..1. Sup.ermuncill:ncu. 1!1.. Zona 
Fra=a de Manaua - S'J'FRA.A4A. 

hn.;nfo Urw:o. 1!!: o Pod.ftr E.li:eeuavo ~utonz:adc a ;actaqu:n u estrururu 
.-.dmmutr:anvu d.a Superunenct/mc:1a. ct.a Zona. Fnnc.a cte MalalU. v=~ a ~tm
;::ter u cti~poSI~u data I.A1. 

CAP!Tt."L ) !V 

.ut. :o CC:n.õJete & Se<::retana ela Rox:e~t:t. E'"eden.l a '"'!PUflc::.a ::!u ;:eu I=· 
:es du .'I.LCt e a ~epressic :1.0 c:am~ab:u-.co ~ te c:esca:-.... t.:"l.i:O. sc:n. pre)ut:o ct:a. 
..:ompetenc:a da Polu:::a Fl!l1eral. 

.ut. ~!. O Poder E:c:cc:utt,·o adotara ;~r,,.lcte,.,::::.a..s ::c sent;do ete p-ro .. er c,_ 
reeu~$os :::.:l.ttrt:Us e numa::cs r.ec:essar:o~ aos sen"'lCOS de !!.lOcal~ e coctroll
:l.du.ar-..e::o ~ ALC!'. 

.\rt. ::::. Apll:J·Ie' a .ALC":'. :-:o que :::::l'.lber • .;. !eg::.sl.acio ;:enmcnt~ .a Zoca 
Franca de Ma.nau.s. especl:l.l:':'lerHe os Oec:etos·Lets r..s. 238 < 1 '. de ::S de !eve~1ra 
etc !967. J~5<•1. o;!o l~ dl!l a~~:osto de 1968. !.t35 !'•. C.e 15 dtt C.eze:nbro de 1975. 
:.~55 !•>. :11!1 1 o!e abr:l de 1976. ~-~33 C•. :11!1 19 de m.uo de !988. e H34 1•1. de 19 

11e ~ c:IJI 19!1&. com suu :al.tuacOoll 'POStertelre:ii Cl re:rpe=u ctispOSlÇOa. resu· ,..,...,.., 
Art. t3. .u iscncOes pnvutu tiUta Lel ''liOr'&rio pelo pruo cte: 25 <vti:U4: o 

'"""' ..... 
AtL 14. !::ata td. entn. cm VICOl' na c1ata cte su.a publk:a.o;la. 

ta !rf. U10 -D& 11 D& .rtn.BO DE 1111 

Criaa.L.•u. ... ~-~-....,. .. 
~.u.-..,. •... h ·= 

o vc...r: ·· =•.....-u-• ---. .. .._. .. rr-w-a .. ,.. ...... .. 
r ... ..-.c••c.....-N-...a.__e .. ..-..eaMpmtaLii: 
.vt:. 1! t c:riall&. a. Kuma,.. a Gwt,iart-Wlri& ~ ü Jt.Dd.6cUa. uaa 

.U..à U'lft.....,..4ei ; u:;w ............ •nct-n..l•,-.s. oon 
a RulltbUà ,..._... • ...._...,•ima:u.4u ~ en~u!M oau.=e 
.. ,.... 4MJ-'• &.lOCa a een • eltjeci.-.., i-atai' u r•iaçbQ llilaterma 
c.- M pe&.- 'li:t.iabllt,...,.Ua poUdc:aM ia~ Willil.~ . 

ArL~ O..._, c.-a-.t&d.....,_,aa ....-4inira.., ria w.
N. ,..u-.......,_a~U 12.50ka'-. __ ,......_ iAclul&ft.o ~ 
-~ _.... U Ci.daM ... Gwt,iut-Miri& oU. a.& taaW.U • Ana elo Li ,.no 
ea ... • a..,.Wfria .. ALCGK. iaaiu:il!M t-u ,...,n .. ,.na~ 
.a.n __ ...--..... =eri•&11'"1"MI $ I cfc• · 

~--- Ce••ittt•~-Al.CGIIIDUaau&~ 
~ ............ _,....._ ............. ..,...~ 
.. ..,~--~"'-.o. .. i.--.-ww a ·--=MI!· · · _.._"~~ali.-... ......... ......... .,.. ... __ 

oVL 4! AoalnÜ.U....-...u.Maupinl.&a.U.C.OM cu ........ 
t!vd= ,.-...rar:;:.-::;:;.r. 1 ,t"::.:==--=~=;; 

1·--•wM&ia--.u.U.COMo. 
ll-lteoeftef• - ntri*W .. AJ.CGK. quu.M- ...... ~ 

~lliMnill·......,.,.__ .. .,..qrieel& .. ~ m.,....._..J .. ·=- . . . 
EY'-~· ........ -~ ........ -~...._. t' 
y_ ....... ,... ~.,, ...... .-....~ ·. 

1'1'-a....._.. ......,.,....~. ,. 
Vtt-q ...................... ._,.... .......... .._.~ •llai- ...._,. ,__~,..~-loltesariaâaa.-i.ca ,....... . .. 
fi! Âl............ .. 5 

.. ia.b.t- .. ~·---;.. 
-. ..... -u.-.. ,..._;' "e'in4M-.ALCGK.:FArM ... _..,... .... u..--~~..._ .. .,.. ...... ~----
---~ .......... ' 

I ~ N .. • e,U.. a~ flaca1 ptniac. -• anip ai 
Uus.•~•t~uwnu;. 
~, ·~......., ... •-·r-e: 
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cl M-. a..rw. U iu!o~ 
.0~~ 
,,,.~ 

n rwu • ..- üri....._, 
Are. ~ A eompn de llltlra.doriu "R'Uftiru trmut~ftadu na ALCGU. 

per n'lllt""Uilft&bellcid.u- qualq\1« ov.ue pasto da 't•rntóno Naaonal• 01• 
tidtad&. para •C•i~ ad.muunn.a- • a.call. come unpo~ nor=ai. 

Are. r. A v.ada â 1Mread.anu ~nais tu ucicnWindu. tCecu.U poH' 
tiDPft&U -~ Cen ela ALCGK. pua em,_.. ali t~ • eql&i.,_.,. 
cla;a.opo~ 

Art-1! O PodN' ~ ... n~tvt.a ·~ U rquaM &11~ 
ros H,.a.aia pua u 1a1rcaüriu •uanpiru Wcm&d.u ;a. ALCGK. bUl co
panu~Ul&procMea.~ 

.vs. r o la. C.ntn.l da Bruil nonaatisatt • pr"'CCeâ11111MH ca.m!Jiaia 
.aplid.,.. • .,_.,o. 4a ALCGW. cri.uu!a m.,..n"'"" q..- C.wnoç.aa .... co.-.. --· A1L r. O u.iaotleWpua•~ ....- UALCGK ..... ~ 
I..U.. M~ peleo Podw Euna"N.- _. .. a.w •••\&e I ft:Pl' ,_.. .. 
a111Aiaárelll.,line ...... 

tt: cv.-..~ 
I~ A ari_. ã ,.._ ~ ... po<Ut6lo..,. ealuidu ~ Umi~ lioMI 

• impor ..... U ~,.a.& ALCGM. deluada ..ctuaon=-UI a r.acsorta• 
çaa....a.t&a ,_ ... Iii.._~,.......-•..._--. quazadG r-..-. 
ça.Me, .. ~....... 'i·--laf* ............. ,.. lç6M~ 
JoU-. 

An.lA. ,v..-... 
NLU. (V~ 
NL LL A~.._ ...... ,.._.___. • ..tpJ.Iuia malli'MU 

A,LCOKta~-- h=eMt-i-+b=t ..-,...;t.l•cb.~ 
da .. ~ .. NW&r....._ , · 

,......,. ...... 0 ..... ~....,., ....... -....,._...,.. ,aa-......-. ... _.....~,_....._.. .. o\l.CC:õi'-

An. tL ........... ~•..u.cau: ............ •-"'-. .__ 
.u..u. z..w __ .,..._._ .... ,.......... 

Alt.1L ........... -~--** 
Il:laM'7nu.-rn.w.-à.~----- · 
t.uill ........... a..M ... 

LEI N. 8.256- DE 25 DE NOVEMBRO OE l9il 
--

Cri& linu ele liYn com6rciO I10C munidpiol ele Pacuaim& • Bo!lfim. 
DO Eat.d4 d. !tD:mma. I dá. OUtf'D pru'rici.bciu 

O Pret1deaee da R.pUblica. 
Ft!iiO saber que o C<lcpu.o NacionAl dKnta a .u a.ando~ a H~ Lei:. 
Ar:. !.:' Sie ert.:ld.:ul. :!lCI mWlicll!io. de-P~ • Bo~ Eatad.o de Ro· 
~ ireu da Uvre cots:~ollr'Co dlo 11Dpt1~ a -port&Çto. sob. resu- fisc&l. ~ 
ei.:ll. "ta!:Jelacidas COI:a. :L rmaJid:~dA de prots:IO'nl' O d.a1a~volv11na~to dlll. np" 
f:onwiriç:w do aztre:110 n~ .bquela Estad.o a coz:a. o objac.vo de UICA1Dactar ~ 
relaç4 .. bil&tar~Jm com. o1 JaUe• vizitl.hol;. seJIUido a poi!tica da. iate~ l&ti
no.amaricana. 

Art. ~ o Poder Euewivo rm dtuna:r~ :1111 á!'UII coat!ll~ ~ :r. lgperf!. 
da da vmta qu.il6matro~ qu:uir.:ldOI, envolvendo. i.nel~iva. os -perlm.uo:~ Qrbmoa 
doa mw:úeí;~ia:l da P:u=.ni~ • Bonfi~n. onda llrdo Íl1.illt:~.iadu u árau da livreco. 
mareiO d1 P:aear:r.imat.U.CPla Borulm \,'\LCBl. mcluind.o loc&UI FOprioa paraea.
crapoatam.nto d.a n:.arc:l.<:iot'l3& a. saram n:r.aomlliz:r.d.:r..l ou. rauport:J.daa. 

P=ç:r.fo úllico, Conaidu-:u:l·ll ine.~tesd..u .irau da livra ccmulil'Cio 
d.a P:=:r.in::.a. (ALCPl 1 Boniim ~ALCE) tod.:la u suas auparf!ci.aa terntori.ais. obo-
Jarv:lliu u d.ispoa1çó" d'?!._ ~doa a coavanç611' i.n~a.m4CI.on.ais. ' · 

Art. 3:' .u. mare:uiaria ll1=;.iru ou ruu:10naU an.viacias lU &nu dA li· 
vn eomhdo da P~ tnl.CP) a Bon.ilm IALCB• .. n~.o. obri;"ztoriamama, U... 
titwiu !1.:11 amprnas aucoriz.;d.u a opar;:r.nm. llllfU :lrlal, 

.vt. ~~ A aaJr.l.da da DWrc:uioria ••tr:mpir:u nu d...re&a d• !ivn êo~o 
de P:u:u:Wtul. (ALCPl a BoiÚllll <ALCB) Í:lr .. a4 ocnn a~p&AÃO do Impo1110 aobra 
a bnponaçio a do Impoato lObA Produto& Ia.d111tri&li.ud011, que .. rl COD.Yertlcla. 
,m bançio quando Coram dutinad.u a: 

I- CII;IUI.UI:ID • VfliC1:I. iDwm.tr. a.u U.u da livn coalireio de P4Clll'aim& <.U.C:Pl 
a BIHifim (ÃLCBl; 

II-baaafi~w. a.m MUI r.rdt6rioa, da peGado, p~ r.cur.oa 1ti:IJsa.o 
raia a .ma~fiu.primu d.a onpz qrieola ou !Ionsca/.; 

m- ~piiCI.Ilri.lla pLsc:ie\llam&; 
IV'- iDiu.laÇIIo a operaçlo da Nriaaw· a •ln>io;oa d.a qualquer a&~ • 
V .... toeapza. ptn OOa:tllrd.aliuç&o 110 .ma1'C&do l:aarnG; 

Vl-(....udo); 

vn .. b&~ap.m 11C01Dpuhada de vi~&l:lua, obMni1do• a. U=ita ía:udoa pa-
Io PodAr EsacllUvo por inr.rm6cllo 4o Dapuam&ato d.a. Rac:eha F.etral.. _ 

§1:" .\a ~ ~:aa:=doriu "=priu. incluai'H u utiliuclu como par. 
t.-, paçu ou insumoa <i• produtos in.d..u.a:n.:ilir:..d.oa na lira .. d• H'f"• co~ 
<is p~ tALCPl a Son.tim 1ALCB1, ;o:r.~ da auapan.do dos cnbu.~• rafarz. 
do• naaw :u:ti;o, tiUll ut:Lr:1o •uj1it:~a h eribut:J.Çâo na momti1'CO d.• aua inca~ 

I 2:' N&o .. aplica o rapm. fiac:al ,·r.vino nuc. :l.t"C::i(l a.: 
s) dunJ.it.ta o pra:r.o an:..b•i•ddo r.o .o.rti;o 4~. iccao "nni. d:a. Lei 11- 1.2.32.1U. 

ds 29 da outubr-o da l9Sol, b•m (iui:l da in.fonn:!.tic::r.; 

b) anao.a • mwUçó" d• qu:r.l.quar n:~.=-:u.; 

c) auw=óv•ia d• puaapirot; 

dl b•bida.~ alcoólica; 
alpa~; 

n r=- • aaua dari=d.a.. 
Ar't- s~ .\a iml'O~· d.a man:ll.dori:ul duun:uba as á.rau da li'Yt"' com6p. 

cio da P:.earauna tALCPl a Bonfim 1ALCB \ aaur:!.o aUJai=t~ a ru.ia da impo~ 
ou docum•nto d• aíaito •quiva.l•nw, prtoVl.:ltll.ID.C. co deaambua.ço ad.=-ira.. 

Puiça!o W:úeo. Aa ímpo~a da q1.11 u:l~ uw an:ico davulo OOI:I.t:lll' 
com :..pri'viam:lllinciad.4 Su.JWn~d:!. Zona fi"UtCC ci.a ~ -~ 

Art. 5~ A c:ompr:a. da marc::r.cion:u ntt=gaJr:u zrm:a.nnadaa nu ára.u: de 

:::.~~~:'~!':!;=t~ ~~t~~~ !:~::i''t~~i~~~cfl~'::: :;:='= 
:uau:r.cvos a rl.SC&ia. como imporcç.i.o aormal, 

Are. r. . .:>,. venda da merc:ldona.a na.c::r.oli.IIU ou. n:Lcioa.aJ.u=;a, •tatuada poJ' 
empreu.a a•Walec:uiaa iora .:b.l =•u d.e liVl'e com1rc1o da P.:u:ar:uma tAl.CPl a 
Sonfim tALCBl p:l~:&llmpre•u :ali Jttd~. é equi?:.r:ub. à expon.:lÇio. 

Art .. S~ O Podar Ex•eu.tivo nruJ.:~m•c.Ciri a aplicaç.áo d• rapm .. ad=-i· 
ro1 apac:aia p~a as marea.doz:ia estt::~n.gew.a ducn::.du lu âraaa d1 livre come,. 
eio d• P:ICIZ'&UIU l.'IJ.CP) 1 Bom:im \.U.CBl, uaim como pua..u msr=doriu .t.. 
lu procadan.eu. 

nt. 9:" O Ba.n.:o Caa=.L do Br-il nOn113.tiQri 01 p:-oe.dimaa.co. =biail 
aplid.VIll &a opa~ d:a.s ha- da livra gomoUQo cl• Pa.canima (Al,.CP.) a Bon4!a 
(ALCBl, criando miC&I!.Umoa qua favor.açam 11\l.:OrD.Iireio a:~tto~rior. 

Art. lO. O limita s:loba.l para. :as impo~ attavM du ánnu da livn _.. 
t:aárc:io d.a P~CII.a CALCp) • BoiÚÜ:r.llALCBl lira aa~iaeido, PD"Iimenca, pa. 
to Podar EzaeuCvo. no a:o que o fiz•l' p:uu as d~.m:~~a ánu d1 livn coaHrc:ict. 

Parasra!o UQ:ico. • .... cri.Wrio do Podar Ezac:utivo, poclar:lo 1.r ndu!du õ• 
limi~:a rlobal .u i.~llea de procluma palu U11a da lin"' eomucio áa P:r.c:arai. 
ma <ALCPl • BOAfim tALCBl. d.aGm&lia. •zcll.lllvamtnw llt. rHitpOl't&Çio, v.telUa 
a rn~aua ela diYia:u COl'l'UPOnde.wa a obaarvudoa, qU&l11io rHÇ-Ot"Woa. todfM 
oa proeadim-aw. l•p..uisplid.vata :U upcn't:I.Ç4ea bruilalru. 

Art.. ll. Eatá.o u árias de livn cot!Wreio da P:lC:Ir3ima <ALCPl a Bon!ira 
{Al.C'B) •ob a admini.IJ:ItÇáe da Suparin-cacdinc:ia d.a Zoaa Fnnc:a d• Mcaua • 
StlFR.AllA. que d..-n prolll(nr.r • coordall&l' 1uu impl&l:l~ ... 1e.do, inclui. 
-. aplkada no que coWMl', às ~-c!. Ü'll'tl OOII!.ên:lo da P~ (AL_CP) • :ao.,. 
fia cALCB>. • iapJ..a.çlct pardmlnta lr. Zou. Franca de Mall&Q&,. com.a\1.111 al~ 
• r~~pac:tiYU clispoRçbaa ra,wa.m.a~ 

Parip'ato Un.lco. A SUFl1AMA hav.ri P"90 público pia utiliu.çio de '~oW~~ 
iaa~ a pelo& •ln'iÇQ:~ d.a •utOriuçto. coa.uola da i.mpcnuçó .. a U!.ta~. 
wa da zmn.•Cilllori&.l n:u~ á.J.o•u da liVN c:craWrc:io da P=Wm.o. 1ALCPl a Bo:rtfi#a 
tALClU au c!Hu.a par.~. ou~r.~.~~ ACúl .. .rio P:aa. · 

Art. 12. Aa Neliu. dac:orNAta dai cob=.ç:u cioa; p~ público~ h....,. 
vlçoa da q'UI trau. o pari~ WW:o do at"':i;o 11 duta t..~.o n:u .V.u dtllivn o.
mtrdo de- P&l:&1'&ima <ALCPl a Boafim. ~~CBI. 1trlo p.:u-c:i.:r.lmtnta aplic:adu a• 
adtlC!lÇiO. I&W:f. a 1&111.1.111111W, am. prowiw <ia eomwüd~ .. maia c::L.t'lntel d..:l. -. 
ll& fronr.airi;a elo Eatad.o da Roramsa. cot!IO@W p:-ojltol eapac:Uicoll.tpz'O~ ,... 
,lo Coaaijul da .luimina;nçto da SU!'ltii.MA. 

Art-13. O Deutamanto da a-im Faci.lralaarcsri a vlsil4nc:i& ua .,_,. 
u U. Uvr.co:m..Ucio a. P~<ALCPI a BOliÜmtALCB) • a rap~ ao coa• 
~ao d.HCamiaho, ••zn prajuáo d4 comopsU.naa do Dlpa.n:uullto da Po!f,. 

Pllriç'afo unic:o. 0 Podar Eueuti'VO d.av.rã ~o.~ mar.~ 

:.hu=:::::::~'"'r.u.gpf~eg~;:t~!LCB:::O!. aduan&ao du árwW 

Art. 14. ..U bariÇOfl • ban•fic:ia. d.::ls :lrUs daliVN eom.keto d• P:lC&nUZ& 
CALCPl • 8múim 1ALCB> •ari.o m:u:~.tidoa dur.u.te viaw a c:inco o.aoa. 
~ UI. Eata L..le.tra •m -ri~t~r a&. da.;a cllai:a p~.~bUC3ÇU. 
AH.·l5. RaYOp.lD-11 u diapo11ç6n am contt:irio. 
Famaado Collo1'- Pr.idecte da RapV.bllca. 
Mazdlio Muqu. Komra. 

··-
LZ1 NJ 6.387- DE 3Q.:CB DEZEllllltO IJB 19111· 

--
D.t :ttOY& redaclo ao t 1! do uttio r .us artlro-' 7! • Q! do D~ 

n. Zããtü, da 21 da rawniro da l98'7, co "cap!Zt'' c!o uclp 
3'74o DI-IA~ n.1.465tD, dtl-7 à dlrilda lt'l8 a

utip lO da. Lei :n.. 2.lf5m, d.a29 de üa.aahft 
. . de 1953, • cil. oaz:ru ~ 

-: --
, A1't. li. ;t eria!Ú,.~ aoa MU!lidpioâ dl1lfacap.t I Sant&I:IL co Jl!ltada do Amalo 

pá. .V.a d.• li'"" conUirdo da im;:ionaçt.o a exportaÇão, 1ob ·npm- RlaalMpaoial. 
•tab•lac:ida c:o::::r. a !lnalidada ci• pi'Omovar o <i•anwlvimla.co du NJilln íroarMo 
ri;u do anrac::~ aone 4a.qlalt: Est:zlio • da ii:.c:nmaaar u raolaçõu bif.a:lr&f.l .. 
01 p:aísd vizi:::.oa. a&CUJ:Id.o • poi!tl.c.a da m~ latino·&JJllriiCUia. 
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f 1~ O Podet" Ez..eu.dvo Umazoar&. no prazo de navent& dia&, .tna contt'
nua on.cl.e aert :.;~Staà.cia a &r.a cllllivn comkcio, illCluiDdo loe&a próprio& para 
.UtftPCMic.liUil1~ de IUrcadOriu & •r-1:11 nscionalizadu OU t'l~na.d.u. 

1 2:' Ap!ie.t.-lL ina de ll"rre com6reio, no q_u. coube~r, o dlapo.m na. Lei n. • 
8.25flll:l, 4e 25 <!1 DOVIImbt'O da 1991, 

LEI N. 8.857- DE 8 DE MARÇO DE 1994-

AutarizD. a criação de ánu de livro comén:ia ao• Municípios de 
Brasildl.a. • Cruzeiro do Sul. no Estado do Acre. 

e d4out:nu providGncilu 

O Pl-aidto.t. da S.;nihltca. 

Faço sahar que o Coaaraao Nacional cloa-eta a eu aanclonc a .. ,umw Lai:. 

Alto. 1' Ftca o Poder Eucuttro autoriz:tdo a criar, na. Mwsidploa de Brui· 
!'la. Estado do Aen. com ut.maict para o Município de E{!itaciolhdia. Eatado do 
Aae. a 1111 M1U1ieipio ct. Cruzelru do S'll. E.lt.ad.o do Acre, Artlu da Livre Coa1lircie 
de~ • iulport:~Çia,. aoil nci!U iucai u~ ... ~com a flnali· 
dade ela prom:O'Ier o duu.YOlv~ du rupeetivu nliõeL 

Art. 2' O Podar E:.:ecmbu fari dlmlarea' u inu coutúluu com a aupmr~ 
de de 20 tm1, m•'NDClo. icdaahw. o. perimecro. llrbaDOIIW Mwdcípfol da Bra• 
1iW1 1 Epltaciolhdia 1 do Mwücipio dti Cruuiro do Sul,. anda 1Mrio i:lutabdu aa 
Ánu da Uvn Comérdo cM BnaiWia- ALCB 1 à Cnuairo do Sul- ALCeS. r.• 
~C.. Uldamdo locais~ pua aatNpoatame:Dto da ll1lil"Cadori: a • 
:Na cadcmaJis:ad.u GV. reupan:aàL 

Puilnfo ÚD!co. ~ ... la.tApmta: clu ÁNu da Une Comérde 
de; ihuill!a. com atado pane Kmüdplo de Epitadolhdia- ALCB 1 de Cra· 
:Wto d4 Sul- ALCeS- tocia u-~ tlftiudall. ~ u il&po
af95- do. tNtdol: • ~ tat. ·don•1• 

Azt. 31 A8 -....:adodu illllnDràru GQ asdoaali«~.Tiad:u b heu de !J.· 
""~da BruiWa- ALCa 1 U Cnairo da Sul -.U.CCS avio,~ 
riam.I:Dte. deltinadu b~ .aut.Grizadu a oprav uuu úna. 

Art. 4" A entrada de m.radadu utnapiru au k.u de LlYN Comer
de de Bruu•- ALCB • de c~ elo SW- ALCCS !11Z"M-tl com a auapeuio 
4D Im~ dll lm.port4çio e do~ aobn Produto~ IISdWIUiallmcloa. qu Mri. 
coanrtlda .a iMA;io quando u!ILUC&dariaa tonm dut.i!wlu .: 

[ -coumu e 'ftlld.u iatentu DU Ánu &I Li no. Comizdo Ü BnaUIIa
ALCB • de c~ c1o sw- AI.CCS;. 

t[- bnefiriemete 11m .... tcrit6rla.. cJa pacadD.. ~ ~ JDiaeo 
~e rutúiu-prlmu de oripaqricala OU"Gonaai; 

m-e~• p!ldcalban; 

IV- iutal.açio • ~ ü twúma euniçt~~~ de quelquw natazna; 
v-ntoc.apla 'PU'&~ 1lO :un::edo atmta; 

VI-~de pnd.u&aem..aterrit:drioe; 

VII - bqapm acompanh.Ma U 'lialanta,. obarndoa u llm!* lEDdoe ,.. 
1.:. Poder EuelatlYO pw b:starm.Hio da s.r.taria à Renita FKen.L 

11" Ae clemaie m~ ~ln:a. EDclusiw u 'lltiiiadu o:ao par 
toa,.~ au &zsumo. c!e prociutal ~nu kns de Livn: Co!úrcio de 
Bruilé!a- ALCB e de Cnzzaizw41 SW- ALCCS~ pzuio à auapeDdo doa tri!acl• * ref'eridae a-. artlro. mu.ICUio eufeltaa i. trlbctacio- --..mo de lU m. - '' 

I P m. .. epllaa e....-. ftecal ~ ..-.lll'tfp; 

a) durt~U~~ o pnzo utabelec::Wo - U1dSo vm c~e utlp ... c1a Lel a. 1 .2:J21n, 
de 29 ele 011Ud.ro de 1984. &~Ja bt• Quis ele lntcrmát!ca: 

b) a armu e m~u de qulquu naturua; 
c;) • au.Lomo:ivci.l d• p~ 
d) • btbldu akoóllcu; 
e) apu!uma:: 
O ao fumo e nua àrin.diii. ~~ 
Azt. 5' Ali &!qlortaçõn. -dariU 'dadnadu la Ama de l.ifté ~ 

áe de &ai!• la- ALCB • de Cruainl dG SW- ALCCS IIW'io avjeitu ia Gda dt 
Imporc.açio au dDcamc!.to à el!IÜII•ftleai:e. ~.ao~ adaao 
"""'-
~ 1lnJca. Ali impormça. de- tnta..ra utf,o dnaia oaatU' tom ' 

a priori& u:d!lda 4a Supcúltadinda da~ FJaca de J&nav.a -St.TFRAMA. 

An:. 8' A~de mueaiartu ~ ~ a.u hea;dl U· 
vn Comirefa de Bruil& - A1.'CB e dt CzoauiN da Sul - ALCeS pw empN~U -
tzlbtltddu-~o=a .PS*' do 'lkrritddo Nadoa&l' ~para dá· 
1:011 admlnlatn.UTOa • fiKail. ~ impo!"taçça lllOnUl. 

Art. 7" A V1DÚ dt marcdoriaa ~ 011 nedMelind•p e(ablaia por 
em;~rUU ~!acida loca cluh.u de UYN Comlin:io de-Brulllla- ALC8 e à 
Cnwli:u do S\11- ALCCS. pua ..-.u aU Mliladu, 4 ~a apartaçM. 

• An. S" O Podv Eue:attr.~tad. a epllca;la:de:nctm- aduuel· 
ro& eçecWs pan u mercadaria~ Ueda&du U:.An.a de U'IN ~ 
cto de Bruil&- ALCB • de C:wa:ln do Sul- ALCCS. auáa. c:ama pen .. ..., 
~adoriu d•lu proeedea.~ 

Art. 911 0 BADCO C1atnll do E!ruilaOfDUltlzari o• ~•at.oe ~ 
apUc4veU. la open~ du Á:ou 1:1. Li~ Comá'do dt an.a•r.- A1.CB e de Cn.· 
uiro do 51.11- ALCCS, criaado :mOCIUillmoa que tawnçam Htl co:auirdo eUirlcr-• 

Art. 10. O llmit. r!obnl pare u im~ atn.rie du Ánu dll Li~ Co
:mcirdo cJ. Btuiliiie- ALCB • de CNui:o do Sul- ALCCS Htá ut&btittc:ida. aaual· 
=.ente. paio Podu Enl:ut!vo. ao ato •M. que o fizer pua u damaia área d. livre 
coa:ulrcio.:6 ·~ 

Parilrafo ü~ A critbfo do Poder~ poderio MI' adu!dae do U• 
mite ciGba/. u lmpo:ruçiMII de p:uclutoa -pfiu Ánu de Li~ Com'rdc de Bnaili'za 
- ALCB • deCzuzeiro do 51d- ALCCS dutinadool udui-.at. ia%'IIQ;I?rt d" 
vad.ad.a a nmeue de di'liau conupo~~.du.ta. e ablundo.. qu.mdo :reuporUdoa. 
todos oa procodimtatoa lapb aplleiveUI b ~ bruil•[n.e. 

Art. 11. Fte&m as J.nu de Livn Comá'c.io ele BruiUla - ALCB ~ r;.~ Cru· 
:&iro de 51.11- .u.ccs lab. admblhtnçlo de Supuiatand.i=i& da ZoDe P'J':CCI. dt 
Mcaga- 5UFRAMA. qu1 da'Nri promover e coordov nu implllD.taçõea. apli· 
=da-lha. ao que coubw, tt ltfla1eçlia patàl.mte 1 Zcme FntiiCS de Mmaua. CCIIl 

•ua aJtençõu: e na-p~Ctlvu dllpo.içõn n~~Ulametans. 
~ Pani&nto 'Ü.IIk'a. À 5UFRAMA hll.ve:ri ~ púhlleo pala utillzaçi.o de IUU 

[G.Stal.- • peloa I&J"riças de autl:lm:açio. CODtrale de ~e ~tua.amaa
toa ele mGI'elldoriu DU. Areu ele Livn CallihdG de &uilite - ALCB e dai Cruzai· 
rodo Sul- ALCes ou destu pueoutru nliiiM do~ 

Art. 12. CV•tada). 
Art. 13. A SCO'tteria d.a Receita Fedeu! uarará a villiliiacia. nu /.nu dt 

lJVft ComéTclo de Brulliia - ALCB a do Cr=ciro do Sul- ALCCS • .a np:reuãa 
do contr:b:ando e ac dw:umi:cho, s.m. prtjui:c:l da ccmpatinci: do Dep:nt~m.mo de 
Policia. FederaL 

?ar:i~ único. O Poder E.xocu'tiva daver:i Ule(Ur.ll" os L'l!cuncs =~ 
e humanos n..c:essâ:rios ses serviços de fiscdi:=çiio a contrcle lld=airo dai Anu 
de Livre Comercio dt Bruilliia - ALCB 1 da CNU:ira do Sul- ALCCS. 

Art. li. (Vetado). 
Azt. 15. Ena Lei entre em. virar na dAta de aue publLc:açio. 
An. 16. Rawpm.-1e aa dispoaio;S• •m cc!JU'ârio. 
Itamar F~co- Prnidenta ds Replibtlca. 

Ftrnmdo Hearlq,ue Cardoao. 

Al~í:tic Alva. - ---
LEI N. 8.981- DE 20 DE JANEIRO OE 1991,: 

Altera a le~:isl.llello tribg;toiria. federal. 
e dã cutras providéneiaa 

Façg saber qut a Prcs;cicnta da Repti.bliea ::!.dotou a ~Iedid~ Pra\'lsória. n. 812'1'. 

de 30 de dezembro dt. 1994. que o C:ln;rcssc );::~.etor..al ap~\"QU. u eu. Hurubena Lu· 
cenõl. !?residoata do s~c:;Ca Fcdcr.tL, para a~ efeitos liu dispoJtc LlO p~.JC ÚIU• 
~<O do ani;a 62 d.1. Ccnniruiç;'!.o Fcder:~.L pTCmulçc a seçtunte Ld; 

CAI'ITt.'l.O I 

Obpo•.içi5c•. Gerai~ 

Att. 1~ A partir do nnc de 1993 a expressão monot:irla ~ t:nicbdec F'ual da 
ttaferóa.cia- t:FIR sua !Ws per pericdcs trimenraia. 

f 1~ O Ministôria da F<~.:tend:a diva!JPll'll. a cxp:ren.to mcnn:iri::;. dn V'FtR tri• 
mastr.ll com base no IPCA- Sórie E.s~i de Q:ue tiat: c =rc ~ d:l. Lei n. 3.383"1'. 
de 30 d• dutmb,ro de 1991. 

t Z: · O lPCA- Siric Espec:i:ü s= apur:tdo :1. p:reir dO periodo de :t.put"ao;!o 
iniciado em 1G d• dn~ de 1994 • ãLnll~o~o trimutr:llmento pcln F~ lcs. 
tituto Bruilairo do C.Oif':lfle c Eauc.stia - FIBGE. . 

I ~ A. ezpnu!o --t:l.ri.& ela li'Fllt nr .. cce ao primâ:o Eri=eRre da 1995 
'de RS 0,6767. · · · · · · · · · · · · 

'kt. ~ rUa efeito·._ ePü=Çdo dÕs lilniW.' bCà o:unc ;aõs da.awa ~o. 
pnucs eu~.t.'":FIR aalazislaçio fltdcr:U.- õl COI%nn;íc dOI 'C':Uores em tesis para UFIR 
ni'ii eTe.W.&ila utill%andc-•e o \"alar da t:rm <t>i;cnto no trimas::r• de re!uincia. 

Art. ~ A bue dt: e:ilculo e o Imposw tobrc :l Rend::;. d:a pusoa:~ jaridic::ls tri· 
butlldu cem bu• llO luC"CJ re~: pres1lmldco ou. õlrburo.clco. COtTe$pundcaus .:~.cs ~
riodM·bu• •n~ no .u~o-colcn.d.irto de 1994. seno I!!'Pte.Uo.l cm qu=Qu.ie 
de t."Fm. obsetTilda ale~ç~o u~o \'I':'CnUI. 

Art. t=l· O tmpono scbn a Rend:t. do\ido pe'laa pouca~' ru;{=a. correspcndln· 
te ao ano-c.aleádário de 1994-• .seni. exprnso em: qu:1.nudado de t:FtR. obael'\"ad1., 
t•risla.ç4c eatia virenu. ' • 

Art. ~ 01 dibltoa dG qll.:llq,uu n:1ttlNit:1 po.t:1 c:om :1. f'::e.nda N=ioR::~.I e.~ 
d.ecrTentu de caatribuiçl'ill elTK:l.d:ld:tl p•l.:l. t!ni.:la. ccns'ti~uido• ou n<lo. c:uios ra
ta& praclora oc:c~m. at4 31' de dftembN de 199-4. iar:J.usi'\"e Cll que tonm obj ... 
to delWOflsmrmto. 1xpre- C!rn qu:mtii:Lldo d• tTFIR. scr:l;o nccinvucdoa par.r. rUI 
ccrn base no valo:r duu. ru.aão par.r. o tri:mestK de pa:íJ::uucntc. • · 

Puqnúo único. O dispoatc nuto .:~.ni;a n :1pli~:1 ::1~~rri :is contriiluiç.-s 
soeiaia .lTTCC:ldadas JMlo lnsuruta Nacional do Se~ 5oc:i.:zi - D.TSS. rcb.ti..-:aa a pe
rlodM d1 c:cmpeeill.da a.nuriO:ru a 1' dG Janti~ d,c: l995. 
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.-\rt. S! Os trlhutoa • o:!tltrl.buiçi!es sod::dl. cujos fatos ::er:u!a:es ri= :1. ocor
rer :~. p:m:ir d• 1~ d• janeiro do 1g95, .1~rAo apurõ:l.doa cm rc:lis. 

CAPi'tULd ll' 

Do Impos;o .sobro :1. Renda das Peno as F.C.ic•s 

SEC..\.0 I 

Dlspoti.ç6u Guaill 

.\rt. ~ .\ partir de 1! de janeim de 1995. ~ n!tlda • os provea.~ de q_ualquer 
n:r.turou:, i:lclusive o.s t'CDdlmentos • pnhos d• c::J.pital, puct~bidCII por paliOU ft. 
Jicu rcsidanttll QII domiciü~ 1:0 Bruil.. 'do tributado» pelo Imposta sobn a Re,.. 
d:l na Corm:1 n:r. lt~:lo viceD.ta. com u modificaç4a U!.troduz:!.cias por uta Lei. 

SEÇÃO U 

Da bcldla.eia ZloliHUal da Imposto 

Art. ~ O Impo.m~ .wOn a Rucb im:idu.ta sobN os rmcfimmtos. d11 q"~W tn.
tam. os artip 7!. 8'! e 12 da Lei a. 1.113'~'. do 22 d• deuasbto de 1988 • ..n. ealcu.· 
l:u!o do :.c.ordo com a ui'Uint.e tabela prorru.-iva •m nair. 

~678,70 
de 678.n al.3l9,st 
de 1.3l9,5S • 12.1S0,80 
aciMa de 12.1&1.80 

Parc:•la a D~uir da 
Rue d11 C.4lcalo .. 

818,.10 ....... 
uso.so 

Allqaota .. 
, ... . ... .... 

Parqnf'o 1ll1ic:o. O Impoato de q~M ::ra.c.. uu artico .. n calculaciD sabn: oa 
nadi.moD.tos •!•ti•a.m.•ntao rtc:tbidosem c::uta 1:11b. 

Art. 9! :-la determinA.çla d.a h.,. de elilcu.lo sujeita 1 izl.ddllnç:la m.asaal da 
IC~pano sobr. a Renda pod.ed.o ser t!cduziclaa: 

I- • .ama à v:l.1onl: l"'t.rido.tu:J artip 61 da Lei a.ll.l34MI, de 21' de dftll!ll• 
bro de 1990: ~- · • 

n: - u impord.udu paiu em dimw~ ~ tUaJo de .timento8 ou peM6ea, em 
==nta de acordo ou di!Cillo judici41. inclui .... a pna:taçlo de alimea.toa pr. 

m-a qtzantia de RI 87,51 por d~~p.~adea.te; 
; , IV- ott contribui...,_ pa.nr. a PnYidbcia Social da Utlilo, d011 Eatadol, do D{.., 
trito Fedan! e .to. Muai.dpioc: 

V- • quat~tf.a de RS 878.70. ccrrupandente t. pueala i1enta da• nndiawa· 
tos provenitD.ta de aposentadoria e pea.a4o. tr.tns&rincla para a tulrft. rem.une-
~ou reforma pqos pala Prnidbcia Social da Uaüo. cl08 Eltados da Dlatrito 
fedc!ral e dos ll:ucicípios. ou PCir qualquu- peuoajurid1ca. de ditato p. intu
~dCI~artir do mb em que o eontrlbuia.te CCI~plomentar sunnta e ci.l1ca :1.111)8; da 

Art. 10. Oa vaions C!'m rl!'ai• c:aD.lltiUI.tt'• ~,tabela PrCIIn'Uii.~1.' 1a.rtiCO 8f) • 
as deduç611s pr.vist.u no• incisos III e. \i da ani;o·~ sv4o lU.~ trimacral· 
menta co1:11 b;ua c:& variaç,io d~ UFIR. 

SEÇAOIII 

D::t De<:i::tr~ção de RIIIDdb:u;DtOI 

Art. U. .-\ peuoa f"uica dovllr:i :lpm-ar o :roldo em roais do impos:G a pqar 
uu n o·:llor a ur rcstib.Udu. rallltiv:r.mcnt• IQI nndim1Dto1 p1rcabid031 ~ ilt!G-cal~D.o 
:iiri?· e :lpreseD.t.:l.r anwilinente declar:l.çlo da renclimontcll em MOdelo :lpronda. pe
la 5..-:n:tari:t J.a Reeeiu S'eder~ :~.U o Wtimo dl:l Qtil do mil de março do aQQ-C.Il· 
lalld.liri.o .1ubnqU.a.t.. ' · · - · 

· 11' Fie.s.m. diJ;peasadu d& spruen~ de declaraçla: 
•) u pcssou. fbicu cujoa nadizuntal tributáY•il> uceto 01 tributado~~ ueW,.' 

siw::r.mttltll 1lll !ont. • o• su~ t. utbutAÇ4o derlmtiva. stjam i;wda uu interior. 
il soma dos limites de is•açao'<la. t::eb.la prvrra,.iva vipn'e •~a c::uia m .. dCI .-Ao

cd•nd:irio. ~sde que 1\.!o.~u 1m ollc:r:u·eondi~ikl de'abrlptoriedad. de 
Sll:l. aprae.Ot&Çio; . 

. bl outras paaou tlllca:l decbnu!U .m· ata do~ da Fuenda. cuja qu
~ç~ fiscaluaei(UA a prii:Ur'l'eçio d.ol; eoaucda fisceis pila :tdmii:Jiltra.çio tri· 
butUia. 

t 2' Ftea o Ministro da.Faeada a~ adtuaro pruo para a·~ 
t:r.:.;io da deellrsçl.o. deatro do elCftddo ft~, de IICOrdO catll ~ critáioa cv
utaheltiCir. 

Art. e ·"' b ... de dlculo 1M lm.poato derida llO mo-calaodário auã. dite
"t!r;& e11tre u aomaa: 

t - dll toda 0*1 ~m.-tot. pcrcebidaa d.u:ranta o' aD.O<&lud4rio. eneto ,. ia.· 
untos. cw; n!o-trihutt....n.. os tribv.ti.'lllil escl'Ui.vnmence .o:~..io.a.te • M su.i•itaa à tri· 
-bil.U1jlio-dt:~ti~::;- ' 

U - oiu deduçõea rola.tivu: · 
. al aos papm~:~.ocoa efetuad.os, ~ a.n.•-caletld.irio. a IIP:dic.os • ..!eatittu. paicõ

locos, Ül1otenpcu~ foll0:~-wll61op, torapeutaa ocupac:iat!IU e~ hupitail. bom co
meu dupu:u: pro'Hirientu .lo e=- la.bo~tariais t tetviçoa r:tdiolóficol; 

bl u dapeau "alWufu. cvm i.astrw;lo ~do ccatribuU:.~a t :letUI dapiiD.· 
~tas au. o limita anual ind.ivid.U-IIl d• RS' x.soo.oo, 

ct u c:dl1trihuiç4cs e doaçõu t~i'lltuadll& a entid.lld..i de qu• tr=lt4 ~ artico l! da 
Lei. .o. 3.830'1', de 25 de 110Vembro de 1960. obnrvadN u condiç4u t&belcci.du 
no ani;o 2! d:~o mum. lei; 

dl u doa.çl:1u (citaa lOS (ulld.os canual:tdos p•!Os Cou1thos Mwúci.pail. Ea--
tadllaia • NaC1Qnal dos Dlmto$ da Criança o do Adol•sc:tnta; · 

el a 101'11& d.u T:l.!onl ntf'eridoa DO srtiKO 9'! desta Lei. 
t tt No caso de d~ COlll úa~ o liadtll;tob&l COITtlqM:Jnderi ao n.· 

!ar 1111 ruis multiplic:ado pelo a.Umml do pcaou COZD quem f'o= e!etinmenu re•· 
Iizadu u d.elpuu, .. w irraleva.ute que ia.divid~Ulm.oat• um dçemienta ou. o pró-
prio c:omribUi:.cte tenh:lcuto 1Uia de~ q,u.e ouuo. . 

4 2'! N'a1 hipótutJ ~:Tt'istu nu alíneii.S .. c .. • .. d,. do it~ci.lo II a COOlprova• 
(:10 cio P:l.lt11II1acto denra Jl!' ícita com recibo ou decl:uaç:lo d:.. i:a~titui'Tlo b•c•fi· 
c::11da. s.:m prcJulW du ::.·;utipçOes qu.e a autoridade tnbutari:t dttermi.:G.3r P&· 
ra a vt~rifk.:tçdo do fiel c::.:;:nmentc da lei, icclusive ju:Lta ~' i.~tituiçOcu: benefi. a""". 

~ 3t .~ 10111& das ci~,i;~~el pnvbta-1 nas aii.nii:U "c" 11 ~d" d!l iD.cisO ll u.t41i• 
mitada a du por ecato c.:. !J:ue de c:ileulo do imposto. 

I 4~ O di1po1to D.~ ~:i11ea .. :t .. do inciao U: 
ai ::apli.ca·ao, t.:Lmbtic.. ~J' p~ntcs •(ot!Jildos. • emprens bruüeir:as ou au.

tanz.:~.du" f1111ciannr no?~. destiMdoaà cohenun de dupuu c:om b.ospitaliu.
çllo. medicu e odoctol6p::l. b•m como a tntid.adu que uururem. dir.ita de atul
dimcnto ou. I'ISSareimec:: -=.o du.puu da muma. catarua; 

blr~~strinp-se aoa ;:.!y,moD.'Ch erlltuadoa pelo eoll.t:ribllinte. relativva ao ... 
pr6prio t1'"&UUalato e 110 0:.! Ulll dcpiUllbntu; 

cl 'ccndic:iorwl.o o. t;'~t oa papmez1tot sejam •p~~Ci&&dos • comprovadoa, o:1111. 
indic::a~o do come. ~tlld.tr!:: e cUm•ra de i.Juc:ri~o no Caduuo de Peuou Físicas 
- CPF ou co ~utro Gt~!.i d• Co~~otribuintel - CGC dt qu•m os r=-bou. podal
do. ll-:l f&lt.a d• c!"-ument:.:J.o. nr r.ita. ind.ic"çA.o do cl:ltQ\ll~to.ml=at:i..-o peJo q.ual 
foi ef•tu.ado o param•o.tc:!. 

· dl •·ao splica U C.U'PIIU ruaarcidu por eati.dade de qualquu ap4c:ie. 
Nt. 13. O ruulta.:.: da aU'ridade rural aparado 11& !onu da. Lei a. 8.02:JUI', 

da 12 d• abril de 1990, o:: :u &Jtlraç&Ja ia.trod.tWdu por uta Lili. quaur;lo POiiti· 
\"'• intll(r&ri. a bue de ei.:.::üo do imposto dllfbdda Do artip 12. •· 

Parqraf'o llnkct. (I multada d& atirida;de runi .nri calculado .,i ruia. 
Art. 14. :fo cuo dt :-tndim.entoll do trabalhG uselmado neehidol do ionr-

ao bruiJoint, em moeda. u:..~ caasidan-H tributiwl :tpecu a quarta p,u.. 
te doa ~"Utons recabidoa. :.:~ :no. coa...mdo1, mA:a a mil. em reais, pola tnu t!Udia 
do dólar dos Estado UIU::l ü:ada para. compra. 

Art. t:S. Pua fiAI O:.: :juste de qu.e tr.lta o artip U. o Imposto sobre a .Rul· 
da diiYit!o senl. calculada ~di:Ute a u~ d.:l. tabela ruultant1 da soma das ta
belas pro(l'US:i"u lllUI.ICI •m nlli&. 

.A:L lij~; Do impoU'! apunado llll f'orma do artip anurior, poduta 1ft' dedu• 
tida.: ·• 

' ' 

(- u COlltriba.içilll e:lth•aDUntll n&Ji:t:ll!u eiZÍ Canr de projeto& cultunis, 
aprovados 11a forma da. rer:~ do Ptt"Jr:~.CUL NadrnW de Apoio 11 Cultura. 
- PRONAC. iutitWdo p.:~ .artico 1! da Lili. o. 8.313m, de 23 de d•~ de 199~ 

n- oa invutimenU!J ieitas • título de in'Nutívo às ativicbdu :~.ucliori~ 
a:a f'ono:t. • condições pH\-.s::a nos Articos r: e ,.: da Lei a. 8.885'1', de 20 de i.ulha 
de 1993~ 

lU- o im.pasto "tiC.3 -u tanto ~u.o pqG. iaclusift a título de neolhi~:t~e1uo• 
e'llmplemenur, cornspo~~o:.1o.to ao• rendimt~c.to• Uu:l.u!dosna bue de c:ilculo!. 

IV-o imposta pap ::a uuriar d•.acord.o c:om ptrristo 11:0 arti(O 5! da Lei 
n. •.882"''. de 29 de D.cn"sc.:~ d• 1965. · 

P:ma=núo Uaic:o. O o::aior d:t dtduç~ :l qua u ref'en o inciao I •stf. limita• 
do a 10\io do imposto dniê~. · · · 

Att. 11. O moD.t:wn decermitl:r:do aa (orm: do arti10 sntoriot"cot~:atituir:i. 
se positivo. o 1a!do do Imposto :l partar e. sa nc~tlvo. o vaJar 11 sa:r reltituído. 

P:mi;nfo Unico. Qua=do posith·o. o .:J:ldo do impalta d~·er:i ser p:r.p !tá o 
último di::t útil do mis fuo.do p:ar::t :1. •atl't!;:~ d: dccl:r:~.ç:io dt rcndimentol. 

AR. 1S. .\ ap<Flo do c:.antribc.intc. u uldo do i~p.osta !l 'A~r p.odClrà,:a~ par-· 
c-el.lldo <:m atj nis quat:as i;u:ais. mensais c :!UCCl!ll\':U. obser.·:ado o :11!1:\lltltt: 

I- n11n.huma quota scr.i in(•rior ~RS 35-.00 •·11 imposto de valor- illflrior·.::l.· 
RS iO.QO terá-p.a(O d• uma .só VC%: 

II- a primein quot:l. devtr.i. sar p:a;:l no mts f~.C~.do plll':l. :1. entre;a d::t d.-:-1:: · 
raç4o do flmdim~~t~.to~:: · • . • - · · 

lU - u demais quatu. acrncid.:l.i do juros cqui\·al~ntct 1. tàu. imidia monia! 
de capt:lÇdo do Tuouro Nâàonal ulati.va à Dirid.:1.21Iobillári& ~~ llltar.1a. vic.
c•rdo no último dia útil.d~ ca.da mk. ., ' 

l\'- • Cac:ultado aà eoatribuinte Oll."tacipar. toW. nu parct3lm.aata. o pacamcu-
to do ~mpos~ ou Eb• q~tu. . . . , 

Art. 19. .:\ rutitui'ido do hnposto sobre a Rend.:l d:l posaoa aaiC:.:l. aplWld.a. 

:! ~~=mt::.~~~'i:o:·~Jcit.t~~~u;~~:::~ do~:: 
do de ap~a • o do ~imecto do. re_atituic;4o. · 

Art. 20, Noe; cUoil de cnc,rnu:r.mto de .. pólio e do .1:1id.:L daG.nitiw. do '!~:r
ri tório Nacioaol. o ImDO~ aabr. a Rlt11d.:l. dnido scri C.:!.lcubclo ma:di11t1.te" a utili· 



776 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho 1996 

:.:~çãc da bbetn r~~u!Üato da. .se= d:u; t.:r.CcW p~Sllivu :ru:nsaia 1tm rcai.t vt. 
~:ontu no per!cdo .lbnr.gidc pais tr:ibutaç~o no tlco-calet~~d.âr:io. ~ 

SEÇ},.Q IV 

Trlbut:~.c;:Ao dos Gan.bos de C.:r.pit~l d:J.!II Pessoas Físicas 

Art. :1: O p.n.!w Ue c::~.picl p=bidc por pC:!I.ulll. fisiea. l!m decaninci:l. d::!. :üic
na.çjo d1 bens 1 direitoS da qUl3!quer n.:r.turc:t:l sujcim-se ii ineicl6ncia do lmpos;o &a• 

b~ .:r. R~ndll. ii allquo~ de qu1n:r.• por e nto. 

§ 1~ '•'o lmpesto dt que tr.lt:l esto .:u"ti:;o devcri. ser p:~~ :ttdo o último dia Ut.U 
do mils 'ubseqU111t0 .:r.o d.:r. pon:cpP,o doa j::lnb.as. 

! T- Ot (&!1hos a que se ref'ont 11.1t1 ::~rtif:Q serão apundo• 1 tribt:::u!os •= 
~eparado o ado interr.t-r.la a bue O. e::ílcu.lo &, Imposto sobl"O :1 Rond::L n,·, dednr:~. 
~âo do aj~ato anual. e o i:npono pa'o não poder :r. :tct' deduzido do dev:ido dccla
r:r.ç::h. 

Art. 22. :fa..:r.pur::~câo dos c;:~nhos d~ capit::r.l n:J. allena.çio do bena ._ irtitel$ 
sera Cll!Uiã.er.ldo eo1:11o cu.n11 de aqut.iç1o: 

[ -no c:uo de ben.~ c direttal :~.dquirld01 :1tci 31 de ãe:cembrl:l do 1S94. o ~;a.lor 
cm T.:'FtR. :~.pu:::~da na form::~. d..:l. lc~.sl:Jç:la en~o \"l:;ento: 

li- n11 euo de beM e direito5 11.dquil.idos a p~~r de 1~ de j:Lneiro de 1995, o 
•·:alor p::~.p eonvcmdo em UF!R c:om b:u• no viLier cieae:.. ~o P= o t1"imut.n; do. 
.:~.quitiçio ou de çada p::~pmea.m. quando n t~t:J;r d~ P:ti'am&MO piU"Celado. 

l'mrrafo \i.nic:o. O easto da aquillç:l.o em t.:"FFRsenl. ~pua f'ti:Ua 
coe;a baunCJ valor da UFIR vipm~ no ~ •m que oeon-er .1 allea:1Q\c. 

Art. !!.3'. Fica isento do Imposto sobre a Renda o p.nho de capital auferido 
:1& alienaçio de bens e dirC:Itlll dt! pequer:.o valor. cujo preço unitário da llimo:~.çio. 
nomes ~m que esta se re:lÜ:t.:ll'. !eja lfllnl ou inferior :1.0 valor equivalenta a ~.000 
t."FIR. 

Pau~:l.fo único. ~o tli.SO de aiien;;u;âa d .. divci;':IQ .. beiLS au dln:itoa da maa
m:t n.:1ture:c. sef'li. consid.er:lda. p:lr!l. o:s ei't!itos dcsto uti~. o \'alor Qo conjunto d011 
ilcu a.liec:ldoa. 

SECAO V 

Deel:lral;iliO do Bea.a e Di~:eito1 

A:t. ~'· .\. puti.r do exercido financeiro do 199EI, a peuoa fbka d'"""' .aprao
MnU.r ~laç:lo pormenori::ld& de todos oa bani • dirtito1. am naU.. que. co pais ou 
no extarior. corutit.uam.. era. 31 de duell1bro do mo-ealmdá:rio aattrior, aea. patri
m.-'nio e- o ele n\lS depcn.dentu. 

Paniçafo lluieo. 01 v::~.lorn do• bens e diro.itoa adquirida~ ::tc4i 31 de due:m. 
bro cio l994. dc:dar:~.do:~ em L"FIR. ~•rio recon.vcni.doa para rclu..c. para efeito d• 
pnenehiccm:o da d!lclanç.:1o' de but c dinitos .1. pnrdr elo &DO<&iaDdáriCJ de 1995, 
u:1reído de 1996, com bul no valar do. UFIR vtpn!;a no prlmci:u tl'ÚDQtn do aao. 
u.lo!ldirifl c!• l99.5. 

CAPtrut.om 
Do Impoato •obre allenda d.aa P•- Jurid!cu 

SEÇ!OI 
Non~UU Gu:ai1 

Art. :!5. Apa.rtir de l! dej:~.:uirodo 199.5. o Impoato sobre 3. Reada. du pu
~ou juridic::tS. tndW'ive d.u cc;uipuadu. será dc:rido 1 medida em que 01 nn.dim.a.
t.:l!l, ç::111hos 11 lucro$ t'orcm sendo lluferidol. 

Art.. :!6.· As p"aaas juridicu deten::ai~ o ImpostO sobre a Ronda aecan~ 
do as rc;r:u ;apliQvois ao rc;pa11 de tril:lllt:lÇ4o c:om. bal• no lucro r .. !. pruumicla 
ou :Jrbit:::tdo. 

§ 1~ lt fa~o às socied:r.dea civil da pra~ di nniços: r.latiYOI b pro-. 
li:u"-'• rc;ui:;u:umt:ubu 1arti(o 1~ do Dtereto•Lei 11o 2.391'1-', de 21 de deumbra de 
L987) opu.nm. pela re(ime d• tn'!lut.o.~o com bue llO lucro nal ou pl'lllumido. 

§ ~ Na hipótase ~ p::ri;r:l(G 3Iltaricr. a opçdo, do eo.rittr m.tnat.ivel, •e 
rara :nc~ o paramc:o.to do b:l:r.;wsto corrupcm.den~ ao mil de Janeiro do ano
calendUio da cpçto 011 do ~~~·~·de ilUdo da ati.Yi.dacle.. 

·~~7, SEÇÁO Ii 

Do P:lp.M.Ifllto MeJUal do lmpN'tO 

Art. 27. Pua cf1ito de a~ do Impono aobre a R.eada. r.lati.To acata~ 
tos: "r.tcloru ocorrido• 1111 c:ada cia. 11. puaoa ju.ridie&" detormiD.:&ri a bu• d• ~· 
culo mansalu:1u~. do ac:crdo eom. as~ prniat:ls :o.uu. SIÇio,. aem. ~do 
ajune prtYi..cto ~ aniro 37. 

Art. 28. A. buo de cileulo do impo:no. em cada mU. seni determi:lada m .. 
dicta a apüaçio elo percc:at'll.al de cinco per cento 'obro a rcteit.a brutA n:(iat:ra
.Ja. aa ~crituraçlo, auferid;a na ativ:idado. · 

§ 1~ N1.11 sc:rui:o.tes .1.tividades o percentual de que trata esta arti~ .:1-ri de: 

al um. por ~enta ~obro a ntcclta bruta auferida na revenda para con1umo da 
-:-.'ouni,el dcriTado de pctrólC1:1 e lilcool r.:tillc:~;~ c3.rbur.mte: 

bl dez; por eeuto sobre a receita bruta auferida sobro a prest;açto d• Hniços 
em ierlli. icclu,IVC 'obre os Sflt'Vl.ÇOS d• transporto: 

el triata por ce:~to ~obre a n:ceit.a bruta auferid:J. ecm ~ ativ:idad111 da: 

c.ll pruuçio de serviço.:~, c:Jja. receita remunere naencialment:e o eurefdo 
pua:oal. por parte dos .t6cio1. de proflal6ta qne dependam de b.ahiütaç.lo pro&aio-
aal !epl..rra~nte u:í;'ida; 

c.2) intermedi:lÇ:!o de nqllc:iu~ 
~~ ~. l!;!C&Çio 011 CUlto de boaa imówi.l. mó'ml e~ de qqai.. 

querua~ 

e..C) preataçl.o cumulativa • c:o:o.túlua de Slrriçoa de asuuaria CNditfda,. IZLef'o 
eadolóctea. rntto de cridit:G, se!.çio • risc:oa, adminiltraçio de contu a PI1IU' • a 
receber, compras de direitos ereditórl01 rualta:o.tu de voud.u mllfea!.tia a pn:a oa. 
de pnnaçto de aervlçoa ("ractorinl"). 

t :l' No cuo de atividadu di,..rsifleadu Mti aplicado o ~rcastul com. 
po:a.d.e.ttl a cada at:i:ridade. 

13! M nc.it.u ~tu de atl:ridade incentivada a.lo c::omporlo a &a
sa de álculo do hnpoato na proporç.lo do 'bea.l&io a que a. peaGa juridtca. •lfh~~»< 
tida ao l'lliPate de tributaçU com. base ao lucro real. f1::er jw. 

A:rt.. 29. No caso das peuou juredie:u a qUII H refere o artf..., 31. ind.lo tiL 
dut.a Lei. a bue de cáleulo da in:lpOito sert detenniud.a mldianto a 4pliea;to do 
pe:r-c.atual <b aoYe por cento aobn a receita bruta. 

f 1~ Poderio ser deduzida.c da receita bruta: 

al 110 euo du iD:atituiç6el finaaeeiraa. sociedades cattetoru de Utul01. vaic). 
res mobiliúioa a cAmbia, • sodeclad11 distrib'Oidotu de títulos: e valam: tll0bili:ári111:. 

a.U as deapuu iatc~rridu na C3.ptaç4o da r-ecunoa de t•~ 
a.2l u cla~au com obripçOea per n!bwlciame:o.toa. empriatimos • repu. 

su de ncuHI de ikpo& e laatituiç6a. cfici.ail • do uterior; 
&.3) u dupuu de cenla de eridito; -
L4) u dupuu de clm.biai· 
a.lfl u perda eout t1tu.l01 e aplicaçl! .. HD&DCOiru de nl1da fia: 
a.6) u perdu au opornçllu de r1111da Yllriã-ral pnTino.a 110 inciso In do ar

ti.p 71. 

b) llO cuo de empnsu deaeruros priTidos: o co-•eruru e resaeruro etdidoa. 
c• valoru nfuentu a c:ancelameatate rutituiç6 .. de prim.io • a parcela d1111 pri
millll duti.n.ad.a ' coutitulçio de provil6n oa. ren~ ~cnieu; 

c) ao cuo de eatid:ldu de pr"Pidlnein prinda abutu e de empnl~ de ca~ 
pltalizaçio: a pua!& du eozrtribuiç6a e prtmioa.. r~~Spm:ic mente duâ:ada' ti3Uo 
titaiçio de ~ ou. :ruerna: téalic:u.. '~ 

I 2' t nd.ada a dlfl!uçlo de q,ualquu dMpqa ~ 

Art. 30. As pusoat juridie:t:s q'JI erplonm Ativt.dadu im.obUiâtiu l'lliatina 
a loteamento ele ten-enos, i:u:orporaç:lo imobiliária. comtruçio ele pnidica dutina• 
dos i. vendA, bem como :1 venda da iro.óveU constnrldos ou ::tdquirid.oa p:tra rewn· 
da. devcr!o co111iduar como receita bruta o ::o.DD.t:m~ efot:i.vameau recebido. t.Ja. 
ti'rc às unidade• hnobilíin:u vendidu. 

Art. 3L A n~ccit:l. brut:l das vencl:u e serviços compreende o produto da. na.• 
da de bau nu operaçl}oa de coa=. próprU., o preço dos 1erviçaa pratndoa e o ruuJ.. 
tado auf•rido nu operaç-'u de c:o:o.ta alheia. 

Parápfo úllico. :i& ree1it::t bruta aio ao incluam. as vend:l ean.c:eladu, GS 
ducontoa iac:oncüciouail concedi.d.oll e oa impostos n~ cwnulativoa cobrados dut.a· 
c:adamente do comprador cu contrataatl doa quaia o vendedor doi bel1l oa. CJ pres-
tador dos 11rYiÇM: Hia mero depolitário. · 

Art. 32. 01 pnMa de enpftal. dam.ail runitu e oa naultad.oa poÀthOI ~ 
cornuue de neeitu n4o abraa;idu p1lo ucip ontorior, sel'i.CJ acruddoal. b ... 
de c;ilculo dotermiDad& na. forma d01 artiiOII 2S ou 29. para cfoito d• inc:idlltci& do 
Imposto sobf'll & Ronda d1: que trata. uta SIÇID. 

ftt O diapolto uute artlco tl!o sa apUc:t :1011 rudiuwú.na tributados na for. 
ma doa art:fcu• 65. 66, G7, 70. 12. 73 e 74, d~Cm~utoa du opc~ ali mencion&· 
du, bem. COIDD &Oilucroa. dindezuioa 011 ruultado poaitiw decoftoeate ilt& anliaçlm 
de ia.vutim.ID.toa pala equiftllada pau:tmonial. 

I :&'!: O pnho de capital nu ~ oh bma do atiw pumanant:e e da apil· 
eaçtlel em Otn'll nlo trihuta.dal na Carmo. do artlco 72. ~ l di!cEça po
sitiYa .,.riEcll.da •atr. o n.J.or d11. alleuçiG e o rapectln valor COIII,Ubll.. 

Azt. 33. o lmpottO sobn • ltead:l. oh qu.e trata uta Seçla Md caklllaà =-
diante a aplicaç.lo ela aliq®e& de 25"4 sobn a bue de cálculo e 1lllri pap &tj o ál· 
timo dia Util do IIIJUDdo deoladio do mil sabseqtlcnt. ao de ocorrincia do& fataa p-
radoT\Ia. · 

Art. 3.f. Para efeito di p:;!.C4lnl!nta.ll poaoajurldica. poclmi. dedtmr, da ira· 
potto apgrado 110 raU,. o [mpoROaobre a Re:ada pqo ou n~tido na !'olltl sobn u re
coitu que inw;r:uam a baH elo eàL:ulo tonupondof'lte (artips 28 011.29). baaa C:O• 

me 01 incuttiTo. de deduçAo do ~. nlatlToa ao Procnma ele Alial.att&ÇID: &01 

bb:llh.ador. Val .. Traupo:u. Doaç.S01 aos Fundoa dn Criaaça e do Adotu.c.a.te e 
A.tivicl.ade Audiavilual. obMn'adoa 01limites e prazoa pN'riatCI& ua lqWaçlo 'liaata. 

Art.. 35. A peuoa juridic::s podará auspe:o.der ou reduzir c papm;eom do im.· 
p01to derido em caU m.ts. dude q,ua detr.oOitN,. atrnril de b~ ea. bal&D.~ 
wa IMI:lSaia. qae o valar llCWD'Illad.o jd. JI&IO euede o valor do impoatD, ittc:lam. adi~ 
ciooal, calculado com.. b:11e :0.0 luero l'lla1 d.:l P•jltdo em.. curso. 

f l~ Os bafa.nça• cu bala~w de que tr.lt:lelte articll: 

al d~ ur lennta.doa com. ebserrlncia du la~~ e fill:aia e traio 
critoa no Li'IT'O Diúio: 
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b) aomea.ta produ.tirlo efeitot; p~ df,ttrmian~ da parcela do Im.P"ta sobre 
a Renda. e d.a coatribuiçio aocilllsolmi o luuo d.Yidos no d~CGnW do IID"-"'olt"djrio, 

f 2t O Podu' E:ucu.tm poded baiDr ~pua a aplica;lo do .u.po... 
to no puqra!o aatarior. · 

SEÇÃO III 

Do Re1fi..=o do 'Iribut:u;i.o ea=. Bue no Lucro Reai 

Art. 36. Estio obripd:u ao t'C;imo do tribuuç.1o com bau no lucro rotai u 
penou jurid..icu: 

I- cuja n:ceita tottl $Cja lJuporior :1.0 Itmlu de J.:!.DOO.OOU t!FIR no ano-calcn• 
d:irfo. ou proporcional ao número de meses do período quando tnforie~r a do:c muu; 

II- eo1111tituídu sob 11. forma de lJOeicd::tdo par llÇ:lo de Cllpit:l >~.berto; 

III - <:UjllS etivídadtl!lll uj::un d11 b:uu:os C0%11trciai.$, b;~.ccos de investimentoa, 
bancaa de duenTOlvimento, c3f.Zil$ econ6mk:u, soei.cdadu do erédíto. fin:1:1el::unen· 
to e ic.venimt:a.to. IOCi.edadu de enidita Imobiliário. soci~aclu eom:toru de títu· 
lot. 'l&lo"s m.obiliiriole eimbío. distribuidoru. dt títuloa 1 \"&lonl =obil4ri01, em· 
pruu de lllT'e!ldamanto me=tiL cot~~mtins da cridito, empruu de lfiJUl'CII prt. 
vado. e de eapitaliuçt.o e enttdadu de pnvi.dlllCia privada abtrt:r.: 

rrl- que SI dlldiqUICI à compra" 1. veda., &O lotumutO. 1 iucvrporaçla OU 
à c:outn~çto d• imóvei.l " à e:ueuç~ d• obras da C:OEmrUÇi.o ci'ril: 

V- Cf.WI teDh&m .sódo ou lleionista ~ide11te ou domicililtdo no exterior: 
VI- q_UIIsejam.socied.lld.u «ta.trot.odor.a.a. co11tn1ladu" colip.du, 11& forma 

da 1•~ Yipa.te; 
VII- coastitttfdu sob qualqac ronca sodatllria,. d• tUjo capital puticfpem 

eatidadu da adaWiiltl'II.Çto pUblica. dinta oo blliirota. Coderal. .. tadldl ou mui· 
à~ . 

vm - que :njam mm. agcunaia. qiltdu ou "'* ··r ao Pais. ã '*" 
sou jurídica C131B Ada u ut:arior, 

IX- qua.'aatarizadu ~lale;Waç4o tributári~~o q®inm uso!ruir d• baafl• 
a,.. fiscaia niaUv.,. 1 U:a~o 011 nduç;!o da lmpo&to sobro a RaDda;: 

:t-qu• enc.~m :l.Ci'l.;da.dea;. 
XI- que, 110 dKllnet da ano-eal•ndário. tellh.:1m s..upo1110 ou radu=do o pa• 

p.mu~.to do impolto na form:L do an:ip 35; 
XIl- Q.IU tauh.o.m afkiO* Ot14Ci0lliat.u paPOU juridiCU; 

XIII -j:ujo titular. s6eio ou adonina pudeiP" c:om ll1&il do el1101 por cmto do 
eapital de uma ou maia soeiodadu, q,U&D.4a a aoma daa rgt~Ítu totaia daa ~~mpN
IU int.rlipdaa ultn.pauU O limita pnristG DO inciso I den.. rtip; 

XlV- cqja ~ doa=a.ta da voada. de b!IM ill!.pore:ui,.. a 1 suparilw a dn· 
qO.ota por eeato da ncaita. bnata da. :atiridad .. 

PariJra{o úllial. Aa PPIOU juridicu i~ fusioru:: I au cU:ufidu 
stt!mM'tam.·•a taüiUI:l IUI npm. de t:ributaçto c:om bu• ao lllCt'O rc .• dotvcando d .. 
tanuiaar. na dat. do blll~o que .11rri.U de bue p:a o _.llto. ;1. th.~ro::;;a :e im· · 
posta a parar ou a .. r compensado. · · 

Art.. 31. Sem prajlli:to dos p:~pmetol ~do impcmo. u pulOU juri· 
dicu obripdu- rqime da cribu~ com bose no lucro nul C!lftiJO 36'1a u pu
sou juri"dicu que nto opmnm pelo re;i111o de tribut:l~ cam bue no lucra pruu.• 
m.ide CutiJo 44) deYuta. p:sra c!•ito da d1tm:oillllçAo do s:lldo d• impono a pqar 
ou a aer cam.paDAdo. apura- o lucro ntalam 31 da dn•mbro da c::ula ~ã· 
rio ou 1111 data da e:a:b!.ç:itl. , . 

I 1' A.detw '"w;IO do lUcra nal..tprl(lldidad&apunçia do lacn Uqui
da ca111. obaa:rl-lada du dilpoaiç6u daa laia c:omuàab. 

I 21: Som o lucro rnl san. aplicada a alíquau. de 25'lo, H!lt pnjuúo: do dia
posto no artiro 39. 

13f Pua t'eito da d1tarmi1:1aç!o do salda do imposto • papr 01;1 a nr com,. 
piiJISado, :a p1uoa juridic3 pod1rã daduzu: do Imposto d1rido o 'lalor: 

a) do. ill,Ctlntivos füe3il d1 deduç.!o do i~:~~.poato. obsart'&du 01 Iimit:.u 1 Pft.• • 
%111 fü:adosnal•IJislaçio vipnta, bem eo!Do o dbposto no f 2!: do artip 31; 

b) doa ine~ntivos fiacaia de ndu~Fla a i.leaçio do i111posto., cakuladol com b&-
sano lucro da e:tplon.çto: 

c:l do Im-posto .abl"'l a Rad& lli.G ota ntido na Cant.e.l:ldd.ntea ubre ftCU.. 
tu caro.putadu aa datermiD&çlo de lucro ri~ 

dl do [mpoato aobl"'l a Raad:a caicu1ada aa iimu. das ~ 21 a 311 ~ Lili.,: 
pqo m•ualmante. .·-· 

I 41 O Imposto aob~ · •· Ra1rda ntiU a. Cont., ou pqv pelo eoatri!Jtdatll. ~ 
lativa a !atOl pndora~ ocanidoa a partir de 11 de janeiro di 1995. corrKpOmiu:. 
te U nc1it&.l c:omputndu a& ban de eâlculo do lmpoato sobn a Rat\li& da p.uo& 
ju:idica, padlri. para •r.ito da com.pali&Çia com o i=pom apura4o ao . 
to do aao-calaa.cürio, aa"lltl1alimdo ~te com bale na 'I'Uiaçlo da Ul'IB 
Yftif!eada anu. o tri111utn sub.Mqüan.te a.o da l"'ltaalÇia 011 pqamaato • o trtma:a
tra ...,mm. ao da comp•aaaçlo. 

I 151 0 dispoate DO •caput'" &omiDtl lku.ça U pulOU jarídfcaa que: 
~ •Cataanm. o pqamaattl do Impo.ato aobn • Razuia e da catri!nsiçla IOCial 

dlno o lacn, ~ = CUdOI da uo-eel"d"rlo. eaza beM au I'IC1'U Jft"'ltU-
udp21a34; ' 

b) d~ attaVH dlllalançoa ou. balan:cfta: m.IIIUil (uti&o 15}, que 
o 'nior 11111"11 a - dec:orrn; da aparaçlo do lw:ro rala da bau di dlcalo da _. 
tribui;lo aoc:ialsobneluc:ro, aa f'onDa da llt,Waçlo~rciala fiKaL 

I G' Aa pa~u juricUcu nb .uquadrUu nu dia]loaf~ Cllll.tldu DO f 5I 
dando datamWsa:r. tniiCUia!IDIIn:.O o lucro mi o a bua d1 ctlcula da CODtribuiçto 
sacial solne o lucro, ela aeordo com. a lqiabçf;o cv~ 1 fiaeal. 

t 71 Na hipótese do parirrafo antflriar o im.po,~to a a ccmtrihuiçlo IOdai.., 
bt"e o lucro duidos. terAo por Teaci=anto e- Ultimo dialitll do mU IUhaeqllmtll u 
de ei1Cif'ri.I:I1Uto do pt1rlod.o manaal. 

Azt. 31; O. Ya101'II que dnam IIII' 'coDIJII1I:IIclos u. doatw ·nnçto do üxro na!. 
Hrlo a~ moa•tariamaa.te &U a data 1m q,u1 ocorru a rapectiya lldiçto. 
l:%duda ou compauaçto. c:om bllM ao il1dice utilizaclo pua~ clu di:IDOIIa* 

-~ Are. 39o O lucro mi ou ubltndo da. pusoa jundic:a utari,IUjllite a um adio 
cional do lm.p41to aobn a Renda à .tíq,uou. dr. 

I- da& poreantao..,. • D&tte1a do lucro naJ que ~ RllSO.OOO,oo 
ati RS 780.000.00; 

II - daAito por cmto aobre t1 par-e.la do lucra reai que ult:apaur 
RS 7!0.000,00~ · 

III - do:ca par .:.ntct aobn, a parca!& da lucro ~bit:ndo que altr:apuur 
RllS.OOO,OO a~ RS 65.000,00; 

IV- daoho pai' ceMa nbn a p.veela do lucro arbitrado que a.ltrapaaau 
R.IM.OOO.OO. 

f 11 01 Umitea pnvistosnoa in.c:i!oa I 1 II sorto proporc:iouaia aa udmml da 
muaa tr:all.ICOrridoa do a:~o-calend:i.rio. qlll.lldc a Plilriodo da apur:aç:to Cor in!uior 
ado:c1 m.ua. 

f 2t O valor do adidooals.-râ recolhido interr:r.lmeotll, .o.lo allldo pttmftf. 
du quisq,uu dldu~u. 

Art. 40. O nklo da imposto apundo tfll 31 da duambro será: 

I- pqo em quota U!W:a ·~ a último dia titU do mU clajmml'l) do ano :CQbse.. 
qüa.o.ta', u positivo; · 

II- compeuado eom o impa~~to a ur pqo a putir do mU d. i'aYareiro da aao 
sulucqttenu,. se .o.epL:ivo, u.aecun.cla a aJteruatl'U de nquenr, ;:~.pás a .u.p. da 
dldaraçio de nadimentGa. • rutitu.iç&o do m.Oiltu.te pqo a maior. 

SUBSECAOI 

Du Altuaç6 .. - Apan.~ do LUCI1'0. a.u 
Art. 41. Oa trlbutoa • coa.tribui;.Su do dldutt:nia. na dotarminaçlo d!lllu· 

c:ro rul, .. pnc~o o rqim1 d• com.p•tlacia. • 

f lt O d.iapoato nute lrtif'O :a.to 11 aplica •• tribntaa • c:ontribuiçhs coj& 
aicibillcl&d• est.;a •uapaua, noa: termo• doa illciaoa II a IV do utip 1St' da. Lei. 
a. :§,112"11, de 2:5 ele outubm de 1961, lu,ja ou Ello dapólito jwflcial. 

121 Na cLttarminaçlo do luao rol. a pet.oajuridb.dlll poderi dad'llllrco
mo ~ oa. dllpU& o [mpasto aobra a Hada da que Cor lu,ieito pueiwa CGDO -
trilnsb!.te ou ruponú:nl 1111 .w..tl.tulçb ao contribuiata. ' 

t 31 A dad.ulihilidade,. come o:uto ou dupeg. di -rend'man•oa pqoe; ou en
ditados a t:erairol abrup o impoato aobre o. t'lllCUm.meo. que o c:oncribuiAta. co
tU fonte pacadora. t:tt.r o daftr lapl de 1"'ter. r.c:olhv. aiada que aaam.a o llau 
do impo.ato.' . 

I ct O. impoataa pqm: Pila peuoa'jurídh:a u. aquidç4o ú 1mlll dD atm1 P"'" 
m&JPD.ta podaria. a aau critüio, au nrb;trad.ol: c:mno c:uato d•aq,uiaiçlo 011 d..w. 
zidoa C0U1G1 dupuu opllmàoaaia. aal'ns M pqa1 D& impa:ctaçiGI ele bus qa.• .aw-
cerlo .. cato de equisiçle. . 

f 81 · Nio do üdutt:..m. como CIUtO ou dalpeaa; opuacklll&ia u mttltu: pot 
ÍilÍ:c&ÇóM t!séaia. ~alvo u d. n.a.tunu com.peuatória " u !.mpoac:u por t11frlçalli 
di qua u1o ruttltam falta ou ia&uflci6Acia ele papm.anto ele triJ:n&m. 

Art. C. A parttrdeltdejauiro dlll.995. para at.ito d. dlltamWw'oluao 
rui, o lucro lfqv;ido -,iuatado pelu a<Uçkl• adusGu prniltU OQ. autoriza4u pe.. 
la lacbl~Ç& do Im.poato aobre a llemb,. pade:á Hr reduzido am. DO m.úima. tria· 
taporc:eDto. . ' 
~ Wl!.co. A parca1a do. prajuí:cos tlscaiJi apuraclola!Wi 31deo c~aaJ .. 

bro de 19H,. do compannda •= r=1o do clb;posto n.o "c:put" clute artip podeni 
Hl' utflillda DOI a.DO.-cala11d.Uio •~&bSIIqO.Inta. ' 

kt.." 43. Poduü ser 1'11~ como CUlto ata dupua apenciouL u im
portbciu ~ • form.a.ç4o d. prnido par& cridhoa deliquidaçlo dtmcloaa. 

t 11 A impottAIICia dadutiffi .como pr'O"rido p:u:a cridltu do liquid&çlo do· 
Yidoa:a aeN. allKaAria a tonw' a pf'lnillo suf!cieo.te para~ u pardas qaa 
prGYaYelmente OC01'1'V'5Il .o.o ncebizzw:!.UJ doa cr6dito1 axisunt:e:~ ao fim de cada pe.. 
1'"laclo ü apun.çb do lucro re.J..~ 

t 2t O m.anCIAta doa criditos Nferidoa 1111 pari;r:!o antuicrr abnutp nclu
.lift!Unta os criditoa onu.udo. da uplarnif.o da atiYicbcla «~~114mica ela pu~~~a)u
rídlca. dec:ór1'1111t11 da venda da bens nu opençG .. de coat.a priprla. dOI: aemçoe 
pre•tados o du operi.Ç1)u da eouu. albaia. 

f 3' Do montantl daa criditos r~!arido1 no p3rqn{o aMerior devute aar 
axduú:lllll: 

al o• pl"'lv•lli~mt41 da vezulu com ruen:t da doz:aiaio, da ~ 8dud.ãria 
eam prnntia. ou de op•nçOu com ;u.ranti11. real; 

b) 08 cnidim com. panoa jurid.ica da dinito pli!blic:o au em.prasa IQh nu coa
trola, •m.pre•a públlea. sociaciad.e de ecaa.,uzsia m.iatD. ou. auo. aubaidiúia; 

c) os crid.itoa com. peaoaa juridicu coUpdu.. ~ ~ • ~ 
tru!Aclu ou •uociadu por qualquer t'0:1'2U.; 

dl os eriditoa com adminiatrador, sócio au aciooilu, titular oa com MIL c:6tli· 
ju.p ou "Pilftl!.te at6 o urcairo anu. iadu.riw os &flna:: 

al a parct~la doa eriditoa c:onospoad.auus1C. racaiua q.ue ll4e tuàaza tnzsà.. 
tad.al po'1' conta da resultado; 

no valor dos crliclito• adquiridos eom coabrlraçto; 
1} o yaJar doe cridi.ta• eedida~~ uM. coobripç:to; 
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h) o 'l'aloreonupo11dmta -~~ada, IUI euo da ~ujuridicu cttw 
opusm c:om arnndaDwutD =~ 

tl o 'ftlor doa criditoa • ~ j~mto a icstitui~" f!:wlcoUu. demais lca
~ .autorlPdu a ~IW'~ Banco Centml de~ Bruil.a a~ alw::t
dos de innatlmtilltoll. 

i~ Para .Ceit.o cW dt~ do saldo sd.~quado da Pfll"'Úio. aptiaM..._ 
sobre o aullltul.ttl d011 .;rid!W>a~U nC.r• UUIIU"tilll), o ptirtCiltual obtido pala 
nl&çlo antN a 10ma dzs perdullllileiY:unta.ta ceorrid:~.~ 11011 Ul.t.im.aa trb anos-ca· 
IID.d:irio, relati't'UI aos c:riditoa-~ntes do axordCo d:~o ati~du.da ..:oo.õmic:a. a 
a somn dos «édito• da mum.:a. ~~ uauiUO• co u:~íclo da1 a.no.~ndlirio eor
rapmtlilmtu. obsolr-rudo-sa qo:: 

:r.) p!tn!a(títo d:t. rdaçlo eSIIIIMio.id3. autll pa~Co. pão poderio ser caaa
pu:u:lu IÚ p.m!aa ulad.ns • criiitot: c:an.at.itu.!cios no -próprio u.o-c&ltiadárica; 

'H:. o n.Jm da~ n~ o criditoll njtitoll ii .atunli.a.çio moMtUia. •~ 
rã o~ do u.ldo 11.0 ill'fdo<&ao.o·eal•ndirio con.tderado. 

t St -~da pccenta;tm.a~ n nfilnl o t .C!. a pTO'rilb podd Mr-

"""' a) da difen~aça entre O ~ttl Ó:J cridito b:~.bHit.nde • a pn:~poata d. Uqui.• 
· dao;&o ~ ~- 1101 =.-O. eo=daU. Wda o momauta Ul qu. Qtl. Cor 

r.querida; 
b)M ate ci1:1q0.1t11t:l. pore.- li:! croidito b:U:Iilit:~od.o. nos euos da Wi:!.dn ela 

drr.dar. eluda o mo~~:~.:ca d••••~:!o. 
t 61 :-r- C:UQII dt. OCIIl:Or&:D.ou Caliccb. do CÍC\"edor. ~ IOr.ID :a.dm.iticios

lDl:l perdu 01 cniditu q,ue n!e [OliiiU h:l.bilibdol. ou q,cl Uv.nm a sua habi~ 
d•n•pciA. ~ 

· f'll 01 pN;imzo. r~.uaa. oa I'IOib~to de cridito. IIUia ob:rilato:rimla
t. deblt:adaa .li proorido re!utda--.et'ttp • o~antu:d ucaao werifteado-" U. 
bltada a dupuu operacioui&. • :.: . 

f 81 O tUhito dos pnjuíuaa que" refllre o paripoafo anterior, quedo .m 
valor inferior a 1500,00 UFtR po.rokndor, podarã.~~:er efatuado. após dKOrrido um 
mo d• s.a. Vtud.m.lnto, indcpenà~Etem•ne. d• 11 tenm asrotado 01 recurso• pua 
sua. cobrança. 

f SI No c:UQ de ~ditos .,.P. valor saj• supccior ao Umite previ•to no puá~ 
i1'ÚO anterior, o d6bito das pn~}lliml sam1ntt ~ui dcduúvtl q:u.ndo houftr.m. si
do es;otzdos os niCIU'SOS para sua cobrança. 

f 10 Colllidnam·n ap'talla os Meut':IOS de cobraaça q,uanda o credor-.· .. 
ler-•• de todos os m1101 ltpis .11.- disposiçAa. 

SEÇÁO IV 

Do R.;itlw d• 'IHbu~o com Bue no L1lere Pre.amldo 

Art. +&. Aa pusau j~. cuja receita total te !lha aido icnaJ. ou in!erior 
a12.000.000 UFm no ~o, podorlo optar, por oeuiAG da .n1::np da de
daraç:lo de: r.ndim•ntol, ptlo rqime da tributsçlo com. bu• 110 lucro pnaumid.o~ 

f 1' O limit• pN\'isto nue. utiro sd pruporeiacal &O nUm11r0 de mAHI do 
=~eadbio. DO cuo da iaíc:ia .. at.iTfdadll, 

f 2t Na hipóW .. duW artip, o Im.po1to: tobn a Raada ~do. ntlati.w ua 
ru.tos pn.doru aognidos IIID cada 11111 (art:lp rt a 32) será conaiderada dd.i::d.ti'rO. 

f :P M pulOU jurldlcaa..,. em qWquar zzW: do aao-caleadüto, d.TWCD. 
MO.lu.cro a:bitrad4. n1o pod•rto U1lf'CU' a opçio da: que. trata ata uttco. n~at~. ...... 
=aac. aoa dlllll&ia awa do-n!cido ano-caludirio. 

Art. 45. A puM& jaridlca~ "~pelo~ da: tribu~ COID 
ban na lucro pruumido dl'i'U'&:&anter;. · 

·. • 1-...m,~ c:ail.tQill a-. tma011 da lep.Jaçlo eomm:ml; 
JI ._ LimJ Rqistro de ln.ft11drict, DO qa.al devtrlo CODII:ar ncilltndo. U e .. 

toques uistllatu no tolinaiDo do ~dirio abn.!:lli;clo pelo npm. cle tri.buta· 
çto sia~;pl:ifltad.a; " . 

tn- ut boa ~Uard• • ordeL enquanto nlo d1c:arrido o prazo dac&dlli:adale 
aio ~rncrltu e'1111muaia: aça. ~ lll111ejam ptrdaeatu. tad.oa oalivroa de ucri· 
~ obci'ptórloa por tecbleçll: ftsW Ul~Gdf!=. bem. eomo os doewJ:W~;tos e de
mllia pap4illa que nninm de b .. pua ucrlturaç!a comudal e fiscal. · 

. PariJru{a Wdco. O~ no izl.ciao I cl.esde •rtiF Cllo n aplica à P•
jllridiet. rra, zt0 decon-lr dO .:no.almdúio. mantiver Li'ITO Cal1a.. na qual cicftri 
utar ucrlta:ada toda a~ auncma. i.ndusi.,. b&lldria. 

A& 41. Enio iHC~Wdolmposto sobrta. Renda. osluc:roa • dividtllldos .r .. 
Unmete pq11t1 a sdciol, &Cioaist:u ou titular de utpns& individaal. que r \o W.. 
tra~ o nlor que senta. àabul de cilculo do tmpcmo IObn a KeDda - pteo 
sa ju.rldica iarti!IO 33) dadu::icllodo impono cornspondonte. 

.. SEÇAOv 
Do Ral(ime d• 'tdbalqh-- B ... ao i:.w:ro Anltnde 

~4ft. O lucre da~ jurldiu. elri atbitn.cla q~~-&Dclo: 
1-o c:DDtribuiata. abripd. ~ tritu~ tt~m baie DO luaa real ou aubmeti· 

de ao ,..une de t:rihu.t&Çto de ~ tn.ta o·o..cnto-t..i a. 2..3WlJ87, n1.1t IIIWithv
crtturaç~e u fcnna da tu~ • aaw.. au •~ de .talloru u dam.ou-
tra~ ~ uilidU pel&kl~ ftac&l; 

ti-i.~ a que -~riPda o contribUii:lt.. nnlar nid.bttU.in
diciGJ d.e fraud• ou c:antinr'rici-.uros ou deficiin~ que 1. torDtlm impratifti. 
~ra: 

al identifica:' I. efltiva I:DOYÍmiDta~o flncceira,' inclu.sive bandria; oQ 

bl diC.rmiD.ar o luc:ra t'Ul. 

III -o contribuinte M~ de aprnenar l autoridade tributária os üvros e 
Uueumentos da esçrituraçh t1ltllercial o fucal. ou Livro C~. na bipótue de que: 
tr:.IL3 o arâ(G 4~. padrn!o üuico; 

IV- o eQ!ltribuin~ aptU illdevid.ammte pala. tcibu~ cem bue DO luc:ra pn
..mnido; 

V- o comiuárlo ou repnse11tau.te da pnao.a juridica estr&llpir3. deint' de 
.. -umprir o disposto !LO f 1~ de IU"'ti;ll 76 da. Lai 11. 3.4701121, de 2S de novtlllbtu de 19311; 

vt- o contnbuintl do apn .. utar os arqui..,os ou sistlmu 11.1 !Onna. e pra• 
:.n pN'Iistoa aos llrticos 11 a 13 da Lei 11. 8.218'-u', de 29 de aco•ta d• 1991, cam. u 
;.tlh:rat;Otl 111tr0d.u%idu pelo arti{o 62 da Lli u. 8.383, de 30 de deumbro da 1991; 

VII- o cantribuint11 o.lo ma.nti.Yit', •rn boa ardem • seruudo u normas COI1• 
t.."lbcil recammdadas, Lift'O Rulo o~ e~ utfllz:&da~ p~ ruWI1i:r • ta~, por 
cg\11.11 ou 1ubco11ta. cl lançamento. e!etuado1 :ao Dlúio. 

111. Qu.ndo ~a ~ta bruta,. a contribl.lintll pocieri .C.tuar o pao 
te:~mento do llnpoato IObre a Renda cotrapotldmta t1llll bue nu recru ~tu 
u~ta Seçio. 

121 · Ne hipóteH do puqrafo anterior. 

a) a apançlo do Impoate Mbn: a Renc1a com bu• ao lucro etbl.t:rado ~ abr&Do 
~..l tedo a ano-c:lleud.lrlo. ~a tribtt.taçto Clllll bue no lucra :real relatt.
"" 0011 mesu: 111o Subm1tl.do.l ao ubitra.mmta. H a puna jllridica d.ispUiell' de •· 
erituraçll!. exi(.ida pelalecillaçto eomltf!:ial. e 6sc:a1 que der11011StZW a lw::ra r.ll doi. 
p("fiOdoa ~ abr&n&ido por uquela modalid.:!.d• de tributólçlo. ob11rndo a dbpa•· 
t.a no f 5I do artiro 31; · ··- .. 

b) o i~:npoltO epu.rado com. bUtl ao lu~ nsl. na forma da alb11a Gtlrlor, ~ 
·r.s poli' Yencimla.to o último dia útil do mil sublleq_úutll ao de •~mto dare
l"crido PlriadD... 

Art. 41. • O lucro u!:tltra.do du pusou j1lri"dlcs.a. quandc caahecida & nc.i· 
u bruta. ~~ri detlrmilwkl raad.ia.D.ta a epliaçio do peret:ntualâ qui.D:;e por cG• 
ta .abre e ACU.t:a bnatt. auferida. · 

Paricnfà dDim. Nu sepinta ati.YiC:ada o pucatual de qu. tnta 11t. uo
ti~~Jadde:: 

al trinta por t1.11to sobre a netita bruu.. no euo da V11uia. no P:L!a,. por illta"· 
nu:dio da ap:a.W 0\1 ftpruiDta.llUS de peuou juridicu enablllcid.u ztO utlrior. 
•t=ndo ratarad.u dlretamemta ao com.pll'&dor; 

bJ trinta par centa 1obR;, receita bruta dec11rnntll da pruuçto de ~•I"Tiça. 
Cl!.l ,ua1. inclllliVI Mr'tiÇOI de tn:lliJIOrtlõ · · -. 

c) tril por Clllta 111brtl a receita brut.~~. de f'lt"t"lnda do; cam.busti..U dvinclos 
.,w pet:"ISlN • âlcooletüico cubun.nta; · 

d) q~ta • cinc:a por cmto •obn. a reaiu bruta auf1rtda com: 

d.ll a &dmbWtraçio ou loeaç.la de bens imóvlil. =~ e direitos de qus!q_. 
1\&tll.l'IA; 

d.2) a pre:staçlo cu=ulati..,a • ccntinua doi Jerriçcs do ususoria c:redit!cia. 11141'

cadolócica. iUtlo de cridito. seleç:lo e risca•. administnaçlo de callt.U a papr e a 
receber, c:ompru de direito~ o:nditdrlos: resuitantt~s de vecdu man:::mtis & pruo 011 
di prtlti.Çio de 1ei"TiÇ!)a {"f"actoMI"J; 

d..31 u ati.ridadu m.e:ciouadu ztO inciso Ia do artip 36 delta Lei. 

Art. -4.9. M peuau jurídicas que •e dedkuem à vuc!a de imóveis tcllltnd• 
doi 1111 adqtt.iridol para fi'I'C1da. ulote&IDento de tatrecas e à illearpon.çto de pn-. 
diol em cou.dauWiio ter1o HU~luerc~ arbitndos dad~ da nceita. !mlta o ~ 
to do im.Mtl} d...-idam.mte CGmproYado. 

Parq:nfo WUca. O lucro arbitrada ..no tribuud"o na proporçlo da receita 
r.cabida ou. cujo recebimiJI.to utllja p~~ pua a próprio mil. 

Art.. ~O. A Íociedadt d.ril à pnstaçto de sem~ relativas • profb,sl.o re
~tad.&, suhmatida. ou nlo u n:cimtl de tributll.ç4o d11 que: tnta o Decn~to-Lei 
D. 2.397111, teri. o ll!lluctO arbitrado deduz:indo.te da nceita bruta 1111111&1111 c:ua-
tol • dupau diiYid~ COlllproqdoL 

Pwáçafo Wúc:o. No c:uo de •ac:ladede ciYil de prataç:lo de urrir;oa ftllati· 
,..,. & prallulo repbmn;tada, suhutida 10 npma d• tributaçlo d• qWI trata o 
Decnto-Lel m. 2.397nrt, o luero ubUrado flcad. suJeita *- bsdd6ucia do Impoato
brl: e RIDda ealeu.llclo com bale na tal:llla pralfUII.n runaal. e u. deClançto de - ' ..vt. ~L O luen~ arbitrado du peaou Juridicu,. quando do~ are
Oiita lma.t&o Md. clet:armiuda attaY .. da ~to da oficio. mediante a utili

. zaçto d• 11111& daa upimtl& ~taruad.~ .de cálculo: 

· I -1.5 (ta!lli:târo e dtu:o cUclmU)"d"a lucro nal nflr111t1: ao último pu(odo 
1111. que ptSSO& jurldka IDal1teft ~ d• ac:cmio com u llil calllllrCiai& • fts.. 
cail,·atualiu.do 111011etllri&m1uta; 

Q..;.. 0,04 (qUStro ~túizllcl} eh. 10m. dOI "l'll!OnS Cio ati.YG ~ reali~ 
Uni a l"onp pruo e permanea.tt, uiste:ntu no W.tim.o btdiDÇO patri:nomat c:cllhe
cido, ;~~tualiudo monetariuu:nte; 

· . m- 0,07 (Htl ~)do Yalor dO C11pital. incluslft a 'u& c:orreçlo mo
llltúfa ca:a.tablliuda como n!HI"Yil de capit:!l. couta:a.tll do !l1~~ balan~ patri. 
morria! callhacido ou~ Doe atol de eanstituiçio ou altlraç::., da sociedad.a. 
uuaUudo mo!Uitarial1iea.te; . ' . ' . 

IV- 0.05 [cinco cantUimclsl do "ys.ldl- K' p:ltrimo)ltio liquido c~,_;utRt. do Iii· 
timo blla.nço patri.momal c:anhecido. a.t~zado manetariamaate; 

V- 0,4 (quatro dkimol) do Talor du compru cl• men:.:~.dociu tlfebtalia.a ElO 
mU; 
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vt- o 4 (qtL&tro dkimo.) da som.. tm eoü mdl, dos vuloru da folha d.• Pll• 
pmea.to d~ ftD.pnpdoa • du eam;mu: d• matórlu-primu. produto& iu~edit
rl.o& • 'Cil&Uri.aia de ilmbalac-m: 

VII- o ,a (oito dk:lmoal da aoma das "&lona d.vida no mil a. empnp&.; 
VIn- 0,~ (no.,. dicimoa) do Talor m~ dO aluP-'1 diYiQo. 

1 1! AI alUrn.ati-ru pre'ristas 1101 incitas V. VI • VII, a critirlo da autori• 
dada lançadora. podar:âa ter sua apUeaç!o liml.tad&. t'llsp«tit'IUDID.ta, às atiTidadu 
co:nerci:~.il. iodustri:ab e d1 prutaçio de nt'Tiços •· no c:ELSo de empruu eom ati· 
\idade mt.Jta. ser :~dotadas isolnd:lmllltl tm e:da atividade. 

! 2! Pua 111 efeitoa d3. ap!icaç:lo do disposto ao ind.o L '{u.uuio o lucro rui 
&Ir decornnu dt periodo-bue anu=U, o 'Valor q'UII .servtri de b::ue. :l<J arlrltramento 
suá proporç:ioa111 ao nü:nero de muu do pcriodo-b:ue coa..i.derad.o. 

~ :r. P1r:1. cá!c:ulo d::r. ·~ monetária a qUII se nfar~~~:~~. aa blcisoa t.... 
te artfca. suio adotadM os indie01 utiliudoa pu. fi1u de ca~ rnon.ttria du 
damo=u:tnç~n .llnnnairu, tomando·ll camo ten2SO inicbla data do tiDOitta.m.a1• 
to do p.ríodo·but ut:iti.:mdo, o, eaJII.CI termo final, o 1:11olit a qUII H referir o ubitra• 
fQtiDtO. 

Ar1:. !52. Strh aeruddoa ao luct'O arbitnulo: 
I -o pnho de capital, dltm.aia r«ei.tu e a naultadoa )IOlitiv~n ~· 

das ACiitu n4o COD1iJfUD.didu QO aztico 48 cfuta lA.i; 
II- u p11r1:1laa doi valora coz:~.tnladu u puuo "B'" do Li'I'I'O de~ de 

Lucra tt.al- LALUR, qu duerlus tu" sido adic:ioa:ãu .o lucro ncd. 
Paràça!o Unico. Na bip.Stue t& izaeiao l. a D4D comptonçto doa caatos pe

la p111oajuridlca imptielarl1 adiçlo i11tasral da nceita ao lucro ariri.trado. 
Art. 53. Sohn o lucro ubittda muahoeD.ta incidlri. fmpoJito sobft a RM· 

da t. &Uquotaà villblecinco por ceat4,MIIl ~UÚD da iDc:idbl:i&do~ pr-. 
visto D.o& incboa lU • IV do artip 39 dasca Lei. 

111 Podem s.r dod.uUcfol;·do impoilto apurado ru. formA U1U ardp a [m.. 
pNtOaobn a ReBCla pqv 011 ntlda 111 !oate. ranl1'&1io o~ 111.0 utlp 11. • 
os lnctD.tiYo. d• d.Muç!o do lm.-poata nlatm. ao ~de A!imez:~.taela u 'ln· 
balhacior, VaJe.'l'ram:pom • Doalj6u aoa FWldM ela Criança. • do Adol.scaGte. ob
a.nadoa: oalbld~ e prazoa pcniltoa u U.,U.laiAG ~.bem; COIBIII a dbpoata 
QO f 2t do a:tip 39. . 

' I Zt O lJD:poato aobn a R.ocb do que tn.ta ••r. artfp dlftri. a.r pqa a ti 
o Ultimo dia dcil da .. pnda dactD.dia do mM a!WnqUonr. ao ü ocontD.da cl.aa fa• 
toa pradoru. . , 

Art. !54o. Presum-e nnciiMIOto PatO &ali a6cios ou. lldouil~ o lw:ro ubf. 
trada dld.u.z:Wo !ia [mpolto aobn o. RtD.cla 4e qu.e trata o artlp &A~ a da eau-o 
tri.bulç® aociql se~bn o tu.c:ro SCibno •i• iraeid&!lte carttco 5$). 

11• o'ftlldimante m.rtdoallltll ortip Má. tributado aduai'riiJMIII.la- '-' 
r.. t. &Uquoca da q1li:Me por e.ata. 

I 2' Cou:idofa.• vecu:ido o imPMta 111131 terciUo dia 1ltil c!a MIIWI3. ~ 
w ao mb: de oconincia do fo.to prador. · · 

Art. !5S. O lw:tD arbitndo ~ forma do artlp 51 oouatitairã t:lzQWm. bu. de 
Clilculo da eoatribui;4o 1ocial. sobre (I lucro, do qu trota. a Lli 11. 7.GS9'"', da 15 de 
daz1mllro do 19111. 

SEÇÁOVI 
Da ~araç:lo da Relld.im.oa&oa d- Puao- Jurid!ea~~ 

Art. se. AI puao.u juridlca d..-.t.o ~. :rte o Ultima dia ütil do ID6a 
do abril. dcdaa~ ela randim&Ato~ ~ o• nnltad.oo aufcridoa a.o uo
tiÜtD:dãrlo utuior. 

§ 1: A dodll:.r:ld."o d1 reruiiml:~toa serà entn&:Ue n.u Wlidadaloaü cb Secn-
~da IWcett:1 F'!lder.U quo jurisdif:io:lor o_ declar.l.'nr. uu nos estabodeciméntoa hlm· 
..O.rios :.autori:t::~.doa loeati:o.doa na mumo. JUrildiç:lo. · 

~ z: :>in ç."':o de cm~m~.mento de :u:iv!dades .• t c~Kbr.u::::\o dct rcndim.nUII d.... 
,.,.r.i s11r tt~.u:ecua ate o dltimo dia útil do mi• <~~ou~UeD.te- uo dõ.l •:mz:~.çàao. 

f !t= :"ÕO eas(, de ~1Dn3 juncf\CII:I tributõldM: COm bal" rui luc:ra t=d. a dec:ia~ 
r:~.ç:lo de rondimentos ..,er,i ap:re1tDU<:ia em Dl.<lliclll ti!.U!:"Illticos. n!nllll":uin o diapo"'• 
to nu par:ilfl":lfo :I.D.torior. · · 

~.C: Fieu o Ministro do. F':~ztrndA auasri:c::~do a ulta.r:lr" pr.l.zo pan apns~m• 
c.oeAo d11 daebrnçãn. dentre> do r.carcic:io fin:meei.rn. dtt :teordo com 01 eritóri010 qua 
est::ltMI•cer. 

CAPrrt1LO lV 

Da CoDíritnuqllo 5odAl ao'"- a·I,.u.~ 
Art. 57. ,.l,.pltc:un-.. :,\ Contribll!Çllo SocíõlllKibnl 01 Lucra 1t.i, 11. 7.G89/881 :a~ 

tnaDUUI norm:a do op=çllo ~ da par:un-ntD ostabelec:idal para o (mpoatef :10~ :o 
Rund.ô!. dõll pauou ,iuridieu.. mnntid.ol o baH do cilculo o ns alíquotu p~ lUI 

!OJWG.Ijtio am vipr. coaa aa alt~trn~ introdw::id:111 por cata 1.-i. . 
i 1: Pltl'll efeito do p:tpmento mcm.I3L a ban de c4Jc:ulo da coatrihuiçlo-

cW nri o ..-a.tor correapondeD.w :.1. da: por cunto dc.o loiD:lt.Ori4:. 
a) do ree~~itG b"'u. mtnt.lll:. 
bl daa dt~ nscciu.. • pnhQI dt cupitnl; 
cl da. pnboa liquidt11 obtidoa 1m operaçüu roalimd.l:w noa aa'C'h d. na

da varid.'Ml: 
di doa rudimea.tni. pradu~ por"mplia.c6u [laaiii.Ctiru de rendtt ftxD,; 

~r- ~a cuo d:u pc:s!lllllll juridic:ll cL. que tr:lt:1 n inciso IIt do ardp 38", a'-" 
, s• d1 cilculo dn COiltribui<;llo llncz:ll cmT~Hpondtr.~ un vnlor d:\ ~b bmb ll.juatu· 

da. qumdo ror • eaan, p•ln vnlor du deduçõn pni"Íital no an'iltQ :1:9. · 
-1 ~·· ,l.. pn~~ iuridka <1111 detarm.inar n fmpn""r" ~<Obre: a R•nd.a "n. nr pap 

om e:ub. mU ca10 b:ue no l~.tCm rwulc:uttro :'lSJ. al'l'tll"ll ef~ ~ ~nto ® coll-

tribtriçio aaciat sohn Q lucro. e.Ucul:UU:. ,._., com b:ua nn lucro liquido ajuc.do apu· 
r:ado em c!u!:~ mia. · 

I Ç- ~o e30 de P""toa jundic:.1 1uhU1Ctilia au rt.:~me de tnbut.llçiia com ba• 
~• no lucra reaL a ccmtrihaidfl determiruu:la n;a lbrma do1 ti l~ • :r: ••r .i dedu%ida 
da eontri.buiçjo :~pur.~d:~. na enCirr:lmcntn do polriudn de apurncao. 

Art. !58. 1":111'".1 cl"oeito da duterutimu;:i.o da ll:u• do c::Ueulo o.\11 comtribuição I!Oo
<:i;U :obrv u lucrv. a lucro liquido õljllftad.> puder .. '""" ft:duzido por COl!lpo~ cb 
hoN de cüculo rteellti=. apur:zda. om.tlettodnJI·bõlse antcriol"t!!em.. no uuizima. ain· 
t:l por cento. · 

.:\rt. 59. .\ eamribu~ 110àal.10bn: u lw:m da. wc:icdcde:.~ ci.TU. .Jilb-CW 
ao n!1:Uilll d1 tri.but:lC.:io de qu1 tr:1to." ::utir:o t: <.lo D...:nrru·Lei n. ~.397/Si, dev ... 
ri. 10r p:~p :lte o dltitao dia util do ntil du jaac.1ro dt.: cad:a õi.Oo-culencf.lirio, 

CAPiTt.""LO V 

Da Tt'lbut.o.ç:Ao do lnapa.to Robro Q Randa. a.a Foa.t• 

Art. ISO. e.tio •uiÔicu nn d&KOn\0 dei lmpoattt• sobro n Raadn ~ fonr&. â 1111· 
quota de cinco par cetã. IUI impo~nda PIJ.In&l UJf pvuoaa jundicu: 

( - a titulo d1 iul'llll o de iad1ai~ por lu~ CUIIU1tal. dec:Drrwata: de MD• 

tta;:t judicia!~ 
II - .1 atulo de remuner.t.ç:!o de<:orrente de contr:t.toS de fr:mquia empnnrinL 

l?nr.:.;:rafu ún.zco. O iMposto dueo:~r.ada ma fomu deate :l.rti;o Ml'li deduzi· 
do do impo'to dc'"'do apur:do no eQCIIT:I..miiiiLto do perloda·baao. 

.:..n. 61. Fic.2 ~ouj~ito ã incicU11ci.:t do Iu:pclto sobre :a R&Adn e~usivam1a· 
tt na fonta. ;i aliquotõl de trinta c cicea por cacto. todo papmaD.CC! oratu:ldo p1lu 
peuo:u juridi.C:lS :1 bon•fici:lrio não idcntiflc:tdo. rusaLYlldO o diapi:Jno om AonztU 
upecioil. 

~ 1~ .-\ incid"='ncia pravisU no ~c:I.)IU\- .lpltc:l-H. bmbem, aoa Po;nm&Dtol efe
tuadol ou llOI recun,. •=:n•• a wrníro1 ou l6cial. ac:iouistu ou titubr. c=ta· 
biüzadoa ou w1o. qualldo n.ao !« compro'Yllda a operaç4o 011 li tua eo.uaa., bn1 ccmo 
a btpótall dt que trata o f 2'!. da af"tico 74- da Lei 11. 8.383/91. 

1 z: Co!Dider.l.·•e vtoddo o Iaapoato 10bre a Renda na Colll.ta 110 d1a do PiJia'" 
.nento da nC1rid.a itaporUn.cill. 

f :r- O rndimiD.to dt que tr:ltl. ut11 O;ttip nrá comidendo liquido; aiJea.. 
do o najiUiumca.co do ni~YD teadfmento lmno sobre o qul ncairi o im.potto. 

Art. G2. A pllrtir de 1: de iuwiro dlt 1995, 11 &Uquot.a do fmpolto &obre a ReGo 
d:t ~ Colll.te dt que tn.ta o atti;o 44 dA Lti 11. 8.541'"'', de 23 de duambra ü 1992. 
ará d• 33«-. 

Ate. 63. o. prillll.ia. diatrib~ IOb a tonrza de beale um;oa. atrafts U 
e011.curaot • sorteio• de qulquu eapide. llt4o •ujllitoa ._ ilu:idllll.eia do i&poâo. ~ 
.:11fquo~ de triDta • ctn.co pai' c.nto, P.d~&.~iYom&AU na folll.te. • 

t 1, O impxco de ~ trata ata artip mddiri IObn o Yalor dt men:ado elo 
primia.. na. clatll da di:&tribuiçia. a ..,. pqQ .. o t.mro dia útil da. --.... 
ltqÜIIIW IUI da dismbuiçAo. 

f r. CoMpota i1 peu0o. juridic3. que procerkr t. cliatribuiçlo de primiol. efit.. 
tu::zr o pl~Jll~DI1lto dD imposto c:unapozuieota. do se aplicando o rnju.&tameato da 
ha.- de c::alclllo. . 

· ' t :P O disPQito nata aftiae ade " aplie:l. - pdmiatl es diahtizoo. que coa• 
~u•wua. •uieico- a tributoÇllo pa forma do 1:1J:U10 14 da Lli za.. 4.50tf101', de 30 de 110-

'"mbn de 19_!<1.-_ ' - • . . . . 
Art. tU:··-·o &r"'ip .u d• LU 11. a.s.V92. pun.a&ora ..,wnte ~ 

..Árt. 45.. Eltloauitita O.~ do [mpolco .abre o. Rmda a11 &. 
te. ia uliquato. da 1.5.._. u imporciocias pqu ou creditadu I*' ptUOU juri• 
dic:u a coopenU.u de tnbalho. ~· do proftA:ion&U au unmetba• 

· du. rcbti~ a IOf'l'içol pftiOllia qUetbll"ornt presto.doa por DDOCiadot d ... 
. t:u au·C'OtOClldOI à dUipMIÇ4a. 

· f 1'! O impa~oto ntido .m c:umpenuda ptial coopuutiYU de trabD1hó. 
111HCi:u:iHHI nu. auemethllCf:~J; c.aaz o impcllfto retido por ocui:\o do p~ 
dnt n~mdilll&nto• aoa ul«iadu. 

.. • Zl . O i.Dipo~~U~ r-tida ft:ll foml3 doate an;tto pod.lri. Hr nbjota do p«Ü· 
do dtt rettit111Ç;io. dado qua a cooperati\"L DIIOCiaç6a ou. auemolbada oampro- · 
, ••• rclaúl:"amozu:t a C:llb :~no-aaleacl:irio. a impouibilidad• de aua. COMpeal&-
<?o'· na foram • coadiço)ftl <lafb~Wa~.,m ata n!lrm:'ltino dG ~ ~ F:lZ&DdL ~ 

CAPtTULO VI 

Da Tribuu.ç!o clu Opero.ç6e• Flmta.ceh'U 

SEÇÁO l 

Do ~terezuio de Reada. Fl:u. 

Art, 61$. 0 nnuiiMIO.to produzido por :~.p\ic:adu QIUI1J.Ciilf"J. d. I"ISnda. ftsa. 4~ 
f"1rido por qualq111r beneficiãrio. ia..clusive peaaao. JIU'idic11 ilentõl. u partir de 1: do 
jarwiro del.995. sujeita-se à U!cidin.Cl::ll do 1mpollt0 ~obre a Renda n:l_fnar._ & alfqua-
ta de daz: por cento. , . · . 

f 1: A 11aae de ci.telllo do i11lpoato <i eouti.tuidu pela di.!eMmç:& poãctra ezt• 
tn 0 'l&lor ela aüeaaçio. li(luido elo [mpotto sobra Opentc;da de Credito. C.lmbio • 
S.curo ou R•l•tiYu a T!tula. ou Valar~tl Mj!j)iliá.riol- IOF. de q,u.t trace. a Leli 
D.. 8.894":-o. dt 21 de jtmho U 1994, • •valorlfla 11.pltcaçdD fiD.II..Ilmra.. 

f r- P11r11 S.U. de incid.{n\c:ia do llllpoll~ ~oino. a Renda na foace. •.~ 
comtJI'""Cl.• qwllqu.u ral"llm d• ~da Pf'CIP"edado. bem como a liqw~ 
rapte. c•uto ou. rep:I.CCU&Çio do titulo ou aplic:lu;ào. 
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I :r: 01 ~ndimentos P•~ p:rodu:tlC!a:s por t!tuln nu upiic:ac;.5D, bem eo-
1!10 qu.:tquer «111UDer.1;lo .aaicilDI:It <III$ ~ndhnentos prefixados. seria sub:~et.ido$ 
!L inadi!:ne~a do tmpolllto Jobre ::tJlka:ci;:l. n:1 fonte por oeuiil.o d1 sua pert(l~. 

t 4!: O di.lposco nut• aniipl; ::aplica-se nmblim: 

ta~!:.~:~-:.._.~:'a:.~~:C:.:d. ~~~:~:!~d':~=r::-.:.=: 
lhad.u. bem ca1:11o no :n=d.oàllalcdo> 

bl ts opa-.açOOs da tr.msf.mci:a d1 d1vid:u re:=ü~u co111 institWç4o ftnan
c:Un.. dell1ail: iru-dtuiçóu :1~ :l fundon:lr paio B= CentnLl do Brutl 01.1. 

-~oajuridi.ea mlo rU1~ 
' d- rend.imect= auferi&. pela entre~ d .. rec:ur:soa a peno a juridiC3. sob 

qualq~:« fann.a • :1 qu:;~.lquer ltll:ui<>. independentemente r.! e ser ou nao a fout. pa
:;:-a.don 1~:lo autor't:r.:lCia ·a llil.m:.tOrul.l' pt,~lo B:1.11co C'outr.~.l do Bru:ul. 

i~ Emnl~àllg~deq .. •tru=.;u:,:~lmeu":l,.e"'i"dot~.aM· 
se <à ~calz clm !Uil.pasto sar.s.: 

ai ' '""Íik:ado positivo auímido na enc.m:&mento uu liquid~ dUJI' opllruc\itl 
COTO~ '.r 

.. dit'IAI:Iç& po.~itiva e~ o valor d:1. divida 11 n \':dor eotf'c!;ue à t'I!I.Oa ju· 
ridic:a re3p01:1:1ã"el p41lo p~tllllil'd& c~. õlcre!dda de~ respect1va Im. 'lto co
bn & R•ada retido. 

~ S:: Fie& o Poder Eucu:ti<:a :I.UtGn.=d.o :1 b:li..x:u' n<ltm:!.l com ,.;,stll.. , d•fi· 
nir u earacteri!lticu d.:ui ~~ d• que tr.l.tõlm as alin••• "a- • "b" dr. 4:. 

i r- O imposto de que "tT.X:l est11 :l=-ti~ .sara retido: 

:u par oeai4o do re«bimeMO dOJ< reeuno• desun.:uia. 11.0 p:~~a.rnento de divi-
d.:ul. ao aso d• que tr:!.t:l a~il~De::l"b- do f 41:. · 

bl por OC:I.Si:ia do p~ do• n:ndimen.tas. ou da a!La~ad.o do tz'tulo au tb 
aplic:açj.o. a.os dllmala cuu. 

~ !ol": E: re1ponsa,-el Jll!la n~:ene1\o da i:rnpolto a pesllln:~. JUridica. quo rec:11ber 
u,. recursos. 11n C:.lSCI dli! oper:u;9of,, ollc tnn3!C1'1inc:ia de divtd::u:. e a pesso:. ,iuridlc:::l que 
c:c::Lu:.u'" p:1::;:~.meato cio renãiroez~,,u. \los dcm:ns e:~sos. 

.J,rt. tiG. :-i:.llll :~plic:~l;lic:~ oa fuadas de rencb W::L. inc:!usive. t!IU Fuado d11 Apli
e:t<;.iO Fi~act:lr"J:- F.IU:. res~ a p:ll'tir de 1: d~tj:lntifO de l!i9!'i. a bll~t;t de cul• 
.:-u!u de lmpn~Ln sobre: a Hend.a =:fonte se,·:~ constituid:l pela dircn:af;:.;l po:sitiva en.
rrl! n \'nlor rln t'l:~,t:ate. !iqutdn de IOF. I'" n Võllt>r de aquisição dl1 quota. 

I'õl.i'W:t"J:iCr uuir:u. O impoliUI. c:.tlculadll ;, ::r.lfquot:t. de dc:r; ptlr cento. ~ct:i n~ 
hdu pclu '1Cintnt:<q>:ldur du [und. m1 dotta du reMI!:I.tc. 

,'\rt. ti';', ..... :Lplir:::u::ac.t ru:.::m1:11il:lll d~· que tr:l.tam DI :trtii[UIIt !>:>. 6G ti 70. uif-
T~tc>< ~'11'1 :n rlc dezcmbrn do 1991. utn!ID 011 respeaivmr rendimcnt.IIS ;~~ ~pm 
l':lt:l tcmpnno· õ'ltli nqud:t d.:tt., C' ttihut:l.dos a~ tcrmM. d:t lelti5!uçãc.o ic 1\pnç:t vi;m?"· 

~ 1: o imp!ln" :1p~m~di! ~JtU& termo" denc:: :t.rti~ ser.i udiciun:~.do il.qua\a d ... 
v1dn pnr nc"J.:Hãu li:t. ulica:t.ç-.la 1111 t'CII(::I.te lil'l titula ou uplic:~..Ç;lo. 

~ :?'= t':u::l cf'orito& li~: ap~ da. base de e:L\culo do i~I~;tQtto qt\Mldo da ;.Ui»
a.u.:W = ~s:-.J.«:. o vul11r do:.~ rendimeDtoll., 3praprlndoa nos ~.Cnaos dato arti;o, se
r.:~ .:u:racidu ao V:J.lor d11 aqul>lit;::'>ll d:J. aplic:::lç:\o ú~aceira. 

i :l= O vaJ.,r de :~.t;t!JU:I~cxistc::nto cm :1 de cleu=bro de 1~. ~cm. 
q=êdada d~· UFIR. ser:i c:oave:tida em na! pelo v&l.orde J!S O.G767. 

i 4: r::xduc=-..•a dn di:J:p!llllll n111te :1.rti"' :li up1ieat;6111. cm Fa.ado de Apl.tc:l
o;.iio Fi=n:ir.a - FM cxilten.tnem 31 do thtllllllhro d• 1994. cujo =lar clo.aquisi• 
ç:1o .cr:i apw-:1.do com b::uae M nlor da qUGb 1111 nlitrida ~to. • 

' i~ IJ1 _rcmlira.cn.t.OI duJ:aplil::lci>u n=ccir"J:I d11 que tr.lt:A nw :lfti~ .. ~ 
du;:~dP!<"' purur dc:t 1~ eh.• saneiru.W 199!!. pu<lur::to sv =luidullo do luc::o-nml,·pa
ra uf'cito U.., iucit!Caci:~. da :J.diciuw.d du ItapoHto 10br. a Renda dr.: qu• tl':l.~ a urti.· 
;::v:I!l. 

~ S: A f':~.eulcL,ci.e ru·c::o,-io~m no p:l.r.tt:r.Üa anterior n:lo se aplic::t aos rCaditnell· 
tn11 doa :~.p\icu:I'ICII lilllll'lccir:u aukriclcll por irutltuiç.io f=c:aira.. snciedadu cnrre
tnra de titulri" .. \•alu1'1"~ IIUibilioino>~ • ....,dc::dõldc dl1tnbWdor.lll dn titulo• o valarct 
ouoi>iü:.i..õ~:" ~ociedu.dv,. de ~Jir.tr.. p,...,.•idoiricia ~ e:apit.:ilimc:la. · 

:U·t. li':i. !Siio il•en\0• do l•pn•tn r<obn:: a l1o,ndll.; 

I - ,.,. n:lldi:uc:uuu1 aufcri&uJ J~Qlw< eartoirJS d!Q t'undos dc: rcllda fiz.o.;. 

II-'"' read~ aukride:l ncu aur=tn do quota de fundllll di: iuvutimài-
tOJI. tl~ titul:mid::uie de funtlus ~ rc:eurso• sc:jnm :~plit::ldos 1t:.1. aquwçUo d• quo-
ua de tuud011 O.c:: inveltimttlltos; · 

m - "~ rendimentos :~.uf11ritb por peuo:~; fi:l:iQ et11 conw de dtpótitn' df! PQU· 

po~nc:~. • .lu (k;pushn• ~pca:rls n-.un.t~l':ldo" -DER e sobnt as jur'Oll pt'Od.w:idol por 
lutr.lo' hipat~oe~ri:». , . 

• ~ ti!J. Fic:~m. re\"'O:ll<i;a:.uo; iscncoe1 pn:n~ nalcNi.:leaa do Im~to so
icn: a Renda ~ntn-. n~ rcadimento~~ :I.UIV1dua por pcUOIII jurldi~ etu coatu de de
poli CDS de puUp.ADÇ:l. da Do~lt- ElpechtUt RemUiluadu- DER e 1abn • jlU'IW 
prod~ por lltru hi~ 

P~fo Unieu. Q imp!UCO de\"ldu :oobrc c>.J rt'UIÜmcatn~ d1 '1110 trata uto: 
:t.rtii!Q ser.i rootid.a pur nc;ut.ão do c:redito nll p:t~;u:ncntn. do nndimento •• 

Art. 70. As nplll':lcóe~ da mutua c ele c:mnpr.t \'lll.CUI.td.o ,:r rC\'end.:l. no uu:t·· 
c:'ld1:1 ~~c:undllrin. tendn pnr nbiettt n\tro. ati'l'o ((n:~.ncr.in•. cnn.unuoun t."qwpnl':ld:ll; a.~ 
llpt:t"'.u;QU de read.::t. fi:C:l par.lfi:utr d~ inCldrtl:l~\3 dh Ílllpcll!;W ~Uhrt- :1. r-cad:t. 1\ll fonte. 

a• nu uper..1çin de ~Utua. " fl:l.!i-llllCllt.u ~\1 crédlta dn Z'~>lldimcn~ .::t.o mutllõi.UW~ 

bl 11a opcr:i'c.'\o de cm:'lpM '·\nc:ul:zda" l'<'l'end:c. a <>l"Cr:IÇ':'w de n'~a do <Juro. 

I Z: A bas- de calculo du imp.ostu scr:l c:oa~un:tda~ 

:lo! na <>per.t;lo d<: mutuu, paio \'ak•r dn r('adin.:renm pa~:~~ nu c:rcdit:t.do ao mu· 
tu:mte: 

1>1 na opeQçàn d<: c:ompr.c \'tnculud:l a revendo~. [lulu dif~t·anç;l JXISitiYa entre 
" valor ~e revenda e n de cnm.pr:t. du I'Urn. 

I ;)'! .\ b:l....., de calculn da impost<J. Pm ro:t.iJ:. na u[lenç:!t<J de lll.tituO. ql.lllnd<J 
" n:mfunr.:nto fo!' fu::;u(o cm qu.autldadu de auro, sr:ci apur.ida CIIDI haM no preço tuê
dia 1-erifica.da no tnere:~.do h Viata da boi" em que ncnrm=r o l'll:l.inr \'alumc de npe
r.tçõel: c:am ouro. n:l. d:t.t.:l. d:t bquLd:lç:1o do enntr;:t.t.tl. acrt"~cid:t dn Ira.po1tt! $Obre a 
Renda ntido n:l fonte. 

I o(.: So 01liO ele:: peliSOR juridic:a tnbutada com baH nu lucro ..-ai dever-i ,..,r 
o~Lnda ~bserv:t.d<l qu.: 

;:;1 :t difcren~3 pn1iti~ entre n. vnlor de D\t;"rt"J:du. M dul:• dn mutUCI. e •• C11:7· 
te. de :t.quisico1n dn ouro ~er:i inc:luid:t peln mlttuaute n..t :tput".l<:iio tlo =bu liquid.• 
<lo qua tt:l.~ o :zrt~t:a 7~ 

bl u :;tlter.lçóe:l no preçO do oa.rn dumnt.e u c.ieeur.on do pr:l.to du contr.ttn tlc mu· 
tuo. em rai:l.ç.::in :ta prc::c;a I'Crific::ldo 11:1 da~ de tta\u:ue:u• do eontr.ltn. ~uno t'llellllh~ 
cidu peiu mutuante. e pelo mutu;i.rln cnnuo rea~ita <>U Uttll!~a. ~t.~u u res:imc:: de 
com'!leuinc:i:~.: • 

cz par-J. efeito do dii'II'Oito 11:1 :tliMu -h- >~ar"J. c:an~idcr.ldo " pt"UW tn~io dt> nu· 
ru '<'c::rille::tda no merc:tdo :. \"llt:l d:1 bolsa .. m que u<:t~n'Cr o nl.::t.ior ,..,Jum• de:: opc:r:t· 
çilu11, ua ri:lt:1 du re;:istra da ":l.n:.:.Qa. · 

~ ~ C) Imposta :<obre :1 r.cad01. ua (ar:a: :zlt:r.l c:~içul:~úo uplír::m.do·S<I! a. .;iliquo-
ta prevtn.a llQ uruco 65. 

I ~ Fica o I"odc::r El:ec:uti'm nutori::tdo a b:~.ixar norm:.:11 eom ''illt.P.:!!' a d•fi· 
nir t111 Cõlr;u:tcrisUe;a d:l. nper,:u;-.l;o d,. c<>mpr-:\ \'lncul;.tcl:• "revt'ndu ele que ~t:lt Cl'• 

totaEti~ 

ArL 71. Fi= di.sp.o!l5llda. a. re~a da Impci'IIU< ,ougre n Rllad.a. ~:~a fo:n.w so; .. 
br. ~de aplialc8o lintmcainu d• ntr&lla tb:a. 41Wl!.Cio o boMficiário do ru• 
dimeuto d!ld.anlr ~ fonut pa~;o.dor:L. por escnto. 11.111 al!.d.iç4o de •~:~t:id.ade imun.. 

SE:ÇÁO II 

Do Mere::zdo do Read.:t Vo.rili.Vfll 

.~rt. -:::. 1.11 J::lnilo.• itquuios :l.ufenãru. a partir ciu 1: de J:ICctm de l!:i95. por 
<.~Uu\quer benctld:uio. inc!u~t•·e pessoa ,undica 1~ect:1. tm oper:u:úes re:liimciu n:u 
Bcil~ol~ d<: \',\lere$. de mc:-cotdcna.o. cc futura~< c ;1.35tm.elhad:~:~. ~erào tnbutadml pe
~ Iznpo!<tn ~obre u Hcnd:~ tl.;.t 1':1nna da l~:::zsht.cii" ,,:;ente. eom """ aft.c::r:J.ciões IDU'O• 
,duttà:u P<>t' c~c.u l..c:a. 

~ 1: ,:t., :clzquot:t rio rmptiMil ~eni d• de :r; pclr~ntn. aplie:i. .. 'C:l l!ohn- as t:nuhol 
lzqutdc~ :l.pW':ldo.l rnc::ns:t.imente. 

. :t ~ o~ custo~ de a<.~uui~o dos :l.CYC'Il'; ohjeto riu opon~ d, que tr:lt:J. e~
rc amrn ~enl11;o 

a! considcrat!os peta midi.:l. pondlr.lda do• cUitnl uait:irio•; 
b~eon'l"crtido• •m rc:ú pelo v:l.lor do RS 0,67Gi. uo ClSO de &Uv01 dilti::!Jtu ein 

:a de dez•mbro di:! 1994. c:cpresn• em qutu~.tidllde d• UFIJL 
o§ .r: O dispo:nn neste :t.t'tiJ:o õlp!ic:a·~• t.:l.tnbêm.: 
:21 0.01 e:tnhos liquido!< :t.uferidna por q!alquor beefid:irio. n3 a(iiii1:1Ç:ia d11 ou· 

ro. u.tit'o fin:uz.c:ciro. fora de bc.>lla: 
bzm~>~ l!:t.nl1ol' !Lqutdol :~.uferida. p•W PIIISCilU jur:itlic:LS rut. :zlien.açào d11 p:U• 

tieil).::t.çc)u Jocietlinas. (ara d11 bnba. 
t ç .-\1 pcrd:.1.11 a~ n:u op•I':IÇ'6es dt que trata 11to :l.rtlp ~o ur 

comp•a.:l.da.s c:nm ns puhns iiqwda.l aW.rl.d.os n01 IDIIHI subMq'tlllll.tes. em apva
çóa d.:t. mnma oatun:r;za. 

I ~ .-\1 perdas iDCOtnd.u em oper.tç6el Utit:Udu e ~ DO meÃI10 di& 
. (Mday·tnld,~\. aomentrr.pader:!o av c:ompcsadu =mos IJ&D)1ol au!•ridal.m ope.

'r.1çi\e1 d.::t. IZIIISrlla tlpl0., { .. o:!:J.:-o-tr::zcle"1. 
J s:. n s::tcho liquido moasal con'llspoftdea.te ao~ "'clay•muie": 
.UI Íl).tCU:r:tr.J. :J. b:li'l(l d1 e:iteuJo dO itapoltO d• que tl'Qt:l Olte arti(O: 
bl U.:tu 11ud(!r:t 11(.~ anupetuado c.r:zm. perd.:J.J inccnid:a •= oper-.tçõel de IIIPIICÍe 

,disttnl..::t. . 
~ r. n di:.lpolto nns H .;; e 5: apliCl•str. iar:lu.si~. u perd:aa I!XISUIDCQ.<t:UI 3l 

li- dc~embi'<L g,. 199•. 
i S: Fie:ua. 1::11tntns du la~.'j)t!Slo sohrc:: a R•ncl:t. oJ rnnhos liquidai auí•ridn• 

pnr pc~lltl3 f~.:~ic:1. em apenr:W, no mere:t.do :, \;1= de :l.t;Ó .. n:t.11 Boi.Mu d1 Vulare. 
.., cm op.ruebc:ooo eom ouro. :l.U\'O Ü.IÚ1DCeiro. cujo valar d.u alliiDII.I.'Ün reall%:tdu om 
c:Ki.:IIDk li~Í:l ilrWJ.I ou•1nf•nor o. S.OOO f..TIR. pua o ca!ljunta dellçóa e PilA o UU· 
rn. oU\~ fin:u~c:ei.ro. rupKC.vom•~t.e. · '111' 

ArL -:::. O rcndilu.c:at() :tuf'erido ~" r"taut d• qa.ota de fu~do de •r;HI. do 
"rommodirih -. de m'·~~~~:imoato no 11xtc::nor. elub• dar in"••=•nto v ou;ro~~: f'wtdnt 
d:1. cspeci.a. por qu;;tlqu~r iccllefici:lrio. in.elu:rive pusoa.iun:dlca nect:l.. sujei.ta.·s• ;a 

cnc:tdC:nda dn [mpastn "ob~ :1 Rendn. n.::t. fonte a :~.üquota d1 diZ por c.nto. 



Junho 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 781 

* 1: .\ f>Mt d~ o::.üc:ulo do unpa~tn ci o:onstitindapel:a d.i.t.nmo:::1. ~iti,·a e:n.· 
trt"" •·alor rlc- ft'3~:1te. hqutdu 1.1111 IOF, c n ~Lor c:ie aquisição d:~. quou. 

~ T- fl~ ~nbo~ hquldu~ pr~vi~ns nos :~ru~s· 72 e i'.; • os nndimerato!C pro
•iu:::tdl"' ~nr :l!>i«:ac~~ iman~e1r:l!. do: rend3. fi= :l.u!ilrldos pelu c~ir.tS dos fun· 
Ju:' .., dubu uc· '-IUO tr:Jt:l este ;u·u~"' ~ó.o 1~ecto dw lmpo.Jto sobrv 11 Rend11.. 

i J: CJ UDJ)o.UI de que tr.!.t::l ata D..t'UJ1) Ar.-~ -jiilil adminill:nrdDr 4o filn· 
do ou clube no. obta do respu. 

~ ç · . .u apll.c::~eóes nas fu..::!do:~ "'clubes do Q'..le t'r:~ot.:.l. esU ani1;0. a:âateat.U em 
31 d., dnembro de L91l4. terno oa respecuvcs renCunentas apmpnacicl ~pra rata um
pore'' até aque!J. d!l.t:l. 

~ s: ~o re:Sfll~e dot quatu. e:auentii!S t'm 31 de de:z:embro de 1994. dtver.io 
ser observ3do1 os se;uin.tu pracedimentos: 

al ~e o valor de Jquisiç~o da aplic:u;ão. calcul:~do se~n~ndl'l n disposto nn "* r
® nt·c~a 67. for in(cdor .io valor de r"~:Utt. a impMm dBvido seri. u.aucido da im
po•to ~pur:~.cln nos tcnnos d:~quele artljtO: 

b) e1ll. qu;üquc:r nutrt~ .::~ao. ::1 b:;ue- de e:i\eula rio imposto no roapt.e da• quo.
tas ser::l a diferen~ p~sitiv:~. entro '> valor de ru;:n... l.iq111d.o do IOF. e o Yalor ori· 
li'U!I:ll de :~quiaiç:lo. apliean<io·se :l o~hquoe:~. vi;ente fl!m 31 de deu~~:~obro ele 1994. 

i S: P:u-a efeito d.ll ll111.1l":lÇio prevista na alínea '"b• do t St, o val.Gr r1~ 
dti uquUi<;:!lo ltt!l 31 de dezembro clt: 1994, u:prouo 11m quantidAde d1 UFIR. sEii coa
vertido em real poio valor de RS 0,611i'T. 

; ;: Os rendimentos prcdw:ia a partir ele l~ do janatro de 1995, refere11· 
tea D. :~plie:lçtle• ~nn!AIS t=. 31 ele clcumbro de 1994 D.OI fundos 1 clu.bea de qu• 
tr:::IU UIAI uàiQ. podu~o ser excluidD& do luc:ra real. p:!R eflito de indd!nc:ill do adi
Ctonal do l!npo:sto sobre õl. itclcd:l de c:sue unta o 11.~ 39. 

Art. 1 .;, f'i= sujeitos o1 inc:i~:.& do Impoato :solml :& RecdM. ua fonte i aü
quo;a. de dn: por a:nu:~. o:s roariim•ntu :wferidos ell:l oper.~ç(lu de "swep"': 

i 1! A bue d• e:i.kulo do impostO du operaç(lou: lã que trata 111t11 afti;o
rà o resultado poaitiVQ :aufarido na liquid:&çio do eonuato de wswt~p". • 

I 2t O impono ,.rá t'Uido pet. pn1a. juridica que efetuar o pqaamtto do 
r-ndimento. na dat:l. d:l liquidllÇio do n~YO ermtrato. 

i 3: Somente nri admitida oo rccol1hecim•ntD d• Plrdas 11111. openç6u ele 
"swap• recístrndas nos tenDOI da lep~~14çlo vle-Dte. 

t\rt. :'S. Rcssõl.h·:lda n d~poseo no~ 3! do art.ij:'o 1.;, fica o Poder E~\oo 
õiUt.anzado a l)etmlQr 01 com.pensõl.c4o dos resuludos apur.sdo:s nõl.l openç611 da qu.e 
trat.:UI!. os art~~;o• 13 • -; 4-. definindo :;as ~ondir;llea p:lr.l õl. sua reali%:.&çào. 

SEÇ.\0 III 

·Das Dlapoaiçàea ComUIUI à ~t.m!pio du Opcnç4•• Fta.Ju:eb·aa 

~ 76. O Imposto ~ohu • Relida ratido na fonte sabn os nndime11to1 de 
::~plieaçOu fluaneti=- de rcnd:a lha ou pa,o sobr11 Oll ~· liqwdoa miHIRil..m: 

I - dr~ducido do apun.do no ena~Tllllento do periodo ou Q::l d=t:l. e. aXUno;:1o. 
co c:uo de peuoajuridi.C3 su.bmatidM no~ do :nbutaÇdo com h:IH 11<. .uao real:. 

U - c!afin.itiVQ. no r:llliO ele pts~~oa )uridiea n;\D aubmatid& ao ntltll• <III tribu• 
tõl.çâo = bua uo lur:ro real. inclusivo r.nnta. • da p11uoa !üka. 

~ 1~ ~o easo'de $0dedade c:n1l de prntac;:4D de serrtça~~. subm1c:tda. ao~· 
ru• de: tribut.:~.e:l.o d• que tl'::lta a arti1;:0 t: do DKnto-Lei n. 2.397!87. a impono pg.. 
dera ser r:ompe111ado r:om o impc~~to ntid.o pOli' ~o do papmu.to doa randilnan
toa aos sacias benefid~rioa. 

~ 2'! 01 rendimentos de apüeaçitea n:aaacar":u de r.Qda fixa e rito nada v.• 
ri&vele tM l[ll1hoa líquidCII pi"'d.u:ulae a panir da ].':de jaairD da 1W5 intap'U4a 
<1 lucro real. 

~ ~ .>,z, op~:rci:u; mc:omda~ cm opef'llei>e~ inir:iõl.da.<l c enc:crrnd:l$ M me:.~moo dia 
"dow·trarlc" ~cai.Lz::lti:.llli cm mercado de rcnd:l li:~t11. t>U d11 rend;.~ \'.:tn:i~-el. n:\n ~r..n 
do:d.utl\'Cl~ L'L.l .Lflllr:tci<~ dn lv~rn rc~l. -

~ 4~ !:ors"-ll~':ldn. c• di:ipO~'to t\U par:J.::r:l.fu anterior. ,\S perd.;.u apttL".Ld:u n.;~ vpor 
racilos ti<: que tr.lt:tm ns anu:o~ -:2 !L 74 Mmente ~crio dcdut'i\·ei:l :1.1 dctcrmi=çilo 
•ln !~.Lctn r~.1l Jtc u iiml\.c <.lv.ll :~nlia .. .Lufcridos or\11 op-.-r':lc:úã Previ tal! w.~qllllh:.ll .ar-

~ :í~ XJ. lupow~e d,.>\:-~"'· .... po>rcc:l" d••:l' pcrd..- ~.Ld.ic:tnn:td.,. J>l!4•r". "'' n.no
uale!lci:mu ~uu~~o.ucn~c. ~c~ e,~r:lu1d:l = detcrml~ dn lw:m nt:ll. ;.~ti!: o IUn.itc ear
re~pundcnl~ ,, .:l!lcrcnl::.l pn~'tlli;~ ;.~par"::Lii.o. nn m1111m.11 :wo. cDue.ns ~1\hcu or pcrdõu 
decnrrente$ d.l..ll operJ.f.VY~-~:s).i;t:ld.:uo •. 

~ 6=- n~a rcd.U:t:ida :1 uru :.1 aliqugt:l do·IOF il:u:idcl:l~ sobre nper.l~®l CGnt 
t1tulnM e ,-.~!on-~ lnobili:u-lo& de nnda fix;~ liÔ de ·renda v:~n:ivel. 

~ T- O dispnl'tn no'~ 6'= ntio elida .;l fár:Uicladi dttPodcr Éxcc:uti\-o al~r :1 ali• 
<lUUI.I cl:iqurle 1mposto. conlbrme pn1viA<> 110 • 1: do at'ti&u L'i!l d:l. t:u11.1tituie:lo For
•lt•r-.. L c'"' I).L(w::r,tfo umc:o <ln :lrtll:<l 1: d:.& 1..1 .a. :>.89,, do :ll du-sunbo do 1994. 

An;. :":' • I re::imu d11 tnb1>t:1tão pii'C\"'lllm nette CapiN!o nlo :<e ;;,pllc:nu• Nn-

diu•cnto~ 11u ;:~nhoo11 liquidot: 

t- c!ZI aplicaei>es fin.:~uccir:u ele reo.cb r\.X::I dY titul:srid:1de de intotuiçiio fi· 
1\;U\teirõ:l., ~ocied:.ld.e c:orT'ttDrll de titultM. \':lloru mobiliãriOJ • e;Unbic;J, :OOCiMd.a dia
tnbuidoru. do t:ituloa e vulor·u wobi.li:irto. ou •oci.ecitld• de arnnci.:un•a.u:~ lll.C'CIUltil: 

·ii- n:» npcr.1~ d.c: mutuo rc:.::Lliz:Ld.us entte pUIGIIIIjurir!ie:l.s CODti'OIII.doru, 
c:ootroilld.ou. coli~ ou tnterli.;:.::Ld.:u. c%Cital 110 11 m.u;u.liria. ror inat.IUJÍÇÜO. LI.Utori· 
tad.:l."'- funcionar pelo B;J.Dco C:cntr.~l do Brui.l: . • 

nJ - ll:U. up1r.IÇI\oci:t te~ riO. IZIQrc:!;dOS tiJ.UlrOI lã bX:lll de juros. do ta• 
~ do ci!Ul.li1>. " com num. :1a.-n tinat~c:~~iro. e1n qualquu mon:L.Ldu. p:lr.t; :.1 carto~:ir.l 
i:11'1'PI'1:1 d:.~ msntuiçtlea rdcnl1:1s nn mci-'ct t: 

IV - <"1 :zlicn:sc;::in de !l:'Lmnp;lcnc~ ~nacot:nin:< perm:lÍ>entr.' ~ttu ~'ICicd:.lde:< <:, ... 
h:=:~das t• L-.>auuiad:l:õ. e de Põl.nl~l!l:l<lÔC:l' •nact."ln:l:s que pr.:rut:lnecttt".L\11 n" :1~1\'" d" 
Jllt.lllla $Undi~:~ ato a ~utnian de• :mn·c:l!cndario SCJ:U~nte ao de SU:ll .!<luislcõu; 

\'-~LU lf!lel:'õ'lçOc.!' do enherturo ••hcdJ:'t"-' ~l!alitadas em 13n!l:l:& de \'.1lnn~. eltt 
Lllcr<::J.doril& o:-"tlc rutUtiiS OU 11.0 LIICtt:ldo r!c b;,~ido, 

;i 1::. t'arn eCeito do dispn.•to 110 inr:~ \". collllidcr.uu-~• de c<>bcnural~b.ed· 
:..'tí .LS OJ!cr-.lciies dcstill:ld:a. c!Xlu.~'h~tmentc. a pl'1'te~n coatr;t nsa»< tne:rentc~ ~ 
nsdlac•ie~ cie prcen au de t:u;:l,.. 'lu:mdu n nl~ieto du crmtr.l.to neJ."'C'I;,~du: 

a• 6ci'-"C'I' rel:zcinn.::Ldo c:um '"' :lth•idadc:super:u:tonais da. posso;~ >undic:.::~: 

h1 tl~u=r·1''1! a protccO:.u cic dircil.tl uu nbri;:~.çOe• da pessoa JUridir:..;. 

*:;!: '' Pmicr Exoeunvn ll"du:t defit~ir requiSÍtn$ :ldic:i.oD.õ•i.ll p::~rn a =ctt:• 
nz;u;a<> dOI~ "pcr .. cl>c• r.IC! que u:~t:.l n P=~·:n'oo :~n;cnor. bem como ..,~&:lhelorer::r pm
c«<.Wic::ntll~ p;.lL".L r<.-;isuo e apUT'.!.::OII du~ •\IWLW~ di:irios tnc:crndu..~ n~».L..i ~por,.<:nf::ll. 

~ :r. c'l~ rcnd.i=entos c :!:IIÜL<I~ l1qwdo,_ da qw:t tr:l.ta. 115tl ::LrtlJ.'O deverãa com-
por a ba~c O:c caicu!o pnn·i•ta. 1111:< arc~:as ;.!~ a..a :W eu l1.1ero r-eal. 

-l ~ Esclu•m·-• do dat:~nt~tn ncltt' nrtu:o 01 1'1tndi.me11tote c e-a.Mos líquidO!' 
au!erid011 pelllll :aiiOC:IDe6U do p<>UPIIllc;a • empra;timo. que :senio tl'ibut:ufo• ezda. 
siTO.IZIIIDto u:t !o~~.ta oa. de fonn:& defio.itiva. 

SEÇÃOIV 

Dm Tribc:U:le:io dou Oper:ç~s Fi111anccir:r.1 Renli:c:~das 
por R•sldontcs 11ta DomiciU:ldoll no E:x,criot" 

A.rt.. 75. Os residentes ou dClDIC.ili:~dO!l nn ~xtenm· ~llitit."liU·..e ~ ntes~ nor
mns de tnhut:J.çio pelo ltupost<t 'obre :1 Renda. pnn-ist.:L~ p:.r.1 o~ rcsidcates ou dn
tuiciti:u:lus nn P~U:. em rclõlçàn <toS: 

I- n:Dditne~;~tos cl~:c<lrn:QUS d:l :!.pliQ;GCll tin:lu~r:lr:lll dc romd01 futa.: 

II - pnhoa liquic!OJI: :lUferidnll em opc~ç:Gf:11 rc:~li=ci;u: cm 13ol.salli dm Valore~. 
de men:;o.do~de !uturn11 c :ucsemclh:id:Ls.: 

Ul - rendimonto• nbtid.o$ em :~.plic:J.CÍ><'~ cm fundos de re11d.:!. Ú:Q e de :renda 
\":ln:~.v.l c em clubu do inveswncntos. 

P::u-:il:'f;2CO Ucnr:o. Sujeitatu•se ã Lrihut:içáo pvto In1Pottn sobn1 .: Rcicda. ~01: 
tenno• dCII LU'tlCOS SO " 82.. oa ~dimcntos • ~:;ll:l.bv rle e.::~pjt:ll deeon-entct" de o.pli· 
ew;óM fiu.:.mc:cir:u. aufarid~ por fundo.t. &oc:ied.:lde,. d~; inve1timent.a • ~ d1 
\':liORS mgbili:inos de (\tllt p:u-âc:ipem. cxdu3ivamaattl. P~IO!\I fisic::l.ll all jUrídlc.as. 
t~na nu out:r:llltnLi.d:ldOI do itiVCStllnenta calcti~ ntS1d.cmtos. d.omiciliodos ou Cllm 
sed• no ~Rt~rior. 

Art. 19. O invest1Wentn Cltr:lll~llim nas mer::adoa fin:II1Ctiroa o d• valo"• 
mobill;i;rio• somllllte poderi ser n::Ui~doo no P:1i1 por intsrm~d.io d11 npn1ent:1.11· 
ta lepl. p~ dui;nado 'den~;re 11.11 iutitutç{>t:a autori:ta.dl&l pelo Poder Eu
c:utivo a prua:~r ul...-vieo •_que seni.I'CllpOusàv.L noe t1rn101 dQ ortip l2!doC&. 
d.ico 1h'but:irio Nllciollllll CI..1 ~ 5.112. do ZS da ouwbro de 1966) pelo cwnprimlln
to dw! obripç6ell; triba.t;iriu decom:ntu d:uJ Opet:I.ÇÕCI que n::t1i:z:u' por C:.Dtli. 1 Ol'~ 
dem da "PNIIII'Itado. 

t 1: O roprt!llenunto lcs::ll niw llri ntapana:l\'cl!llia nttlnÇâo • I'Ot:Olbim.e11• 
ta do lznpolto lliObN a Ronda. na flmca sabre :1plicw;OU Úrulnc:cir.ls qUlllldo, IIQll te:r· 
mu. cl.a.leoataç!o pertinente tal rcspatUQ.bilidõide fnr :l~r1buida a tureairo. 

~ z: !> Poder ~cutio:o podua uc:luir cl.ctcnmmuio.a C.:lte;QnDI d~ m .. esti· 
do"~ d:~ obri;:~otonedõide PTII"ttt.:L ne~~te :u-ara. 

Art. ao. Su;ieit.::~m.•H iL tributaçm. pt~lo hn'I)OI~ sobre a R.nda. ;\ aliqaotll dto 
dez: pal' c:ento. os reacl.im.entos • l:::llihoa ,_., e:~pit.:Ll 01ui•ridoa no riiPte pelo quota. 
u. qUliDCio GuuihWdos. ~b qu:di!Uur fonna. c a qualquc.:r titulu, 110=' fwtd.oa 11111 .:oa.. 
doiZWlio. ;1 queM rwC.nt a :.>rti~ 50 d::1 l.oli 11. 4.728' .. '. d11 14 de: julh ria 196S. toDa
titWdtM n;a ranna. preaerit:l plllo Cutu~ulho Monuuu:i"' S.lelOtlõll • w. ~-com re· 
eUr'l'lll -p~IIIIUII de c:oe~ven!Ln du, dlbitol externo:!' br.llilein•. 11 que ptLrtic:i· 
pem..u~\"õl.mentc. pOUO!LI ftsic1JI ou jurldir:aa. fundCL" nu out.r.l.ll •n•. l.::Ldea de in· 
\'Citi121eni.OJI .:oleti\'Q,jl, re•id.enlu•. domici'i:~clo,.. '"' a.ru liQde l'lo e,~:tcr .. 

I 1~ A baN de c:i.lculn da impnatn ·~ eansi1luld.n pel::t di(lltenc;õl dr:va ftl-
t~ n l'ulor ele I"'SI"W c: a ~UIIS de aquiau;:iu cW <!llot:l. 

" Z:: 01 rcodi~nCntCMl • ~bo• de e.::~piul :.~uferido• pcltL:s CJrtcn; .:s do1 full· 
dua elo quo tr.I.U cat• :arti,o. 1.'10 ll•ntos tk Impanu ..nbc-o a Rel\dn. 

Aft. 81. Fiee.m 'Jt~;ieitos. "" lmpt~•tn ,.,.hn!, n ReM:~ na fonee. 3 :iliquot:l. de d..-z. 
[>llr CODto. 01 nnd.imeDtol :1u!•ndoa: 

1- pelut:nudad~ meActon:l.d.:tll: n;_ ~ 1':., :r- dn Dec:reUI-IAi. n. :!.ZSS''"'. 
de :l3 de julho Q,. 1~86; 

!1 - pei.J~ ;SOC!Odõ!ÓII'S de mi'C~tlruentO .L que ~~~ refere: O .::Lrtit:"O 49 da !..ei 
n. 4.-:-!!~6::>. ~Y que p.::~rucl;lCLl'l. ~xcil.1sr.·;nnente, tnvestidorc:s utr::lngatros: 

til- neL:.~ ~.Lrtc1r:~s ~e , •. 1iorc~ ;:winh.,rM~. :::cl:u;we 1'\:iCUi:ldas .1 em~:~sàu. 
,,..,. o:x!er.or." .i.: ccr:u"i~ao:os I"Ql)~So:~\I..:L:O\'g~ de acQes. =nt1d..:::.s. o::cçillSl\":l.:tlencc. por 
,nvesodOtl!! Ut::'.::Lns:ctros 

~ r; r !S s:anito~ de '"J.P\l.LI ;";;::r.:Jl ~:-:ciuldcs d:z l.!lC\ci~~C\:1 dn 1m pano iobre :.1 
RenciJ qu:~.ndn Juier.Co5.., ciur.r~tll.l!CÍO! . .;.,Q q11:1lqucr :i:rnt~ c .L qu:l.!quc::r :ituln. ll'l· 

dUSII"e ~~n d&COtTCliCl:l de hquid:lc:\n p~rCI~I OU tot.:L\ d? U:.\·e~tlnlBC.tO pelOS fundos. 
oocu::d:~.de5 ou C:J.rtClr.IS referii!as no -c:apuC delta J.rt'I(O, 

~ 2~ P:~r:r. ns ef;;ntns lieste :r.rueo. ccn.sid~m-te: 

"' rcnli1mento$: qu:l1.$querv::~Lous q~~os eollSnCu:Ltlli"Cmuncnç:lo de eapital.lpli· 
c:.~do. :i~clual\'~ .l(I.Uelõ! prod\lttciõl. por tltulc>.$116 rent!:1 ,.:1navel. t:US-COilUIJurliS, ;lrC. 
lUlaS. c(lmJ.S~i·cs . ..i:;io. -:lc:s.::Lgi.o ~ participõl.~iies nos lucros. be111 ~nmo oos reslJJ.udo!< 
po~ltL\'O~ .Lufcnclos em :1plic.::~c~n nos fu:~do~ e clubu de ~~·esu1nenco de que tr.J.t:l 

1t Olrti;O -:'1, 
b L ~=nhos de c:r.p>tõl.l. ns nt3uLt:ldos positivas :auferidos: 
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b.ll n::" nper::~çóes re:,olLz:ui:l$ em Bo\.s.::~.s de Votln~s. dO: mer~:~.dcri.3. d~ futu· 
ros e as.se=lll:ldu. ~cm e:«:eÇ;!!.o d.;u. ~cOes ecnjur;~d.u de qu.t O"ita a aiicea ~.,
d.o ~ 4.: do ;.1.n:u;c õ5~ 

b.2l tlõl.ll oper.1c6es com ourL ::LtlVO fln::~nceiro, fora d~~t boba. 
I :r- .. ~ base d• c:\\o::ulo do Imposto sobre a Rend:~; sob" os nmdimtntas au

feridos pelu entidades d11 qua "tr.:WL ~te artis;o :seri. apurada; 
a) dtt :~cardo com o5 cntê.rill1 previsto' nos arti.;os 65 a 157 no c.uo d• aplica

ções do nnd;t fix.:l.; 
bl dt ncordo com o tl"&tameato prrrlsto r:.o ;!' 3'! do &u·ttiQ6:5 no c;uo de rendi-

mente$ penodicos: • 
cJ pelo \':!lar do re5peetiva ft~Mb.~:r~ento ou ruult.:l.do positivn, nas dem:u' c.:l:los. 
'* .;: :>;:~. :~opune:io dn 1mpona de que tnt:l este arti~ ~er~o Lnde<:luth·eLs mo 

pnJuto:o~ apuudos em oper.:l.CÓC$ cM: nnda fiz:~ e de l:'cmi:l \':ln::tvel. : 
~ 5~ t'1 dLJiJOStn ne$tc~ :lt'tl:;D ~le::tncu.. c:o:clWii\':lmen.to. ::ts ennd:1c!~ quei .Jttn· 

derem :a Mrmas e cond.tCÕl!ll ~nabekcada1 pelo Consel11.0 :-.tonetano N:tcton:tL n~\o 
•e :;.plk:mdo. cnt'l"tt."!ll.tn. :101 fu.g.dos em o:ondomin1n ~feridos no "'-!'ti~ 80. 

!i S: Os dt\•tdend~ e as hoaifiC3<;'ÕCI em dlnbetro uW suJelW 010 Imposto 
sob!'ll a R•nda :l aLiquct:l. de quu1.:e p::~r ceata. 

A1"t. S:!. O Imposto sobr-e ::tltcnd.s n:l iente ~obra on nnd.imentos :~.uferido' 
pilas enudadu de que ~r:J.ta n ~ éll, ,;er.i. devido por oc:u:i4u da cessio. 'nsg11· 
te. ~paa.u::11:;;.o nu liqtUd..:lc.:l.o el~;~ Qda "'P•r.:tcio de renda r1x:t. ou do ~ct~bimento ou 
crtdito. " que pnmetl'tl ocorrer. di! outros rendlmentos. lcclus1ve dividendos e bn
nifieaeOes em dtnhltTD. 

;!- 1: O un;~osto ~en. retiào pe.la tnnituiç:.o admtntstradof':l do fundo. soctl<· 
d.ad11: de 1n\ .. SUtna1:1to ou c:u:tetta. e pelo b.:lcco C'Ulltodi.ante, no e-.uo de cen:tfic:1dn1< 
reprucntauvos d~t açou. ,;endo CCJ1Utd~rado como exclusiVO d~ !ou te. 

~ Z: t11 dt'-'idendus qu• iofem :1tnbu1dos .il.s :leó~s tnte~ntel do put:Uaõruo 
do !un.cl.u. ~neted:;.de nu c:tnetr:1.. :seràn re;u;r:~dos. = d:na em qu u açóu íonm 
cotad!ls sem n~ rcspcccwns direrms ,.-x-dh'idendosJ. em cont:l. repn:sent=.tõi''D de ren
d.i:uentu ::1 rc<:eber. em ecntr;a~ :1 Eiinucuie-Jo de id!:ntiC(I v:1lor d!i il:II"Clllli do 
.lU\'0 CCllTI!SpQndeD.te :lll .a coes .aJ fiU:liS ~e v1ncula.m. acompanltado• de tnr.nsfmn
cia para a r.a11ta d• dividcndoalill(llalv.IIIM a. díbito da conta de ruu.ltado deva
ri&çlo da earceira d• açóea. 

i :r- Os n::dimentos su'bmetid~ a Slstlllllitie:t de tnbut:.lda d11 que tr:lta III• 
te artlgo n~o n .!J]tiU::t1 ;:1. nova UICld~D.CJ.:l do I1nposto sobre :l Renda qU!IlldO dis
tnbuidos. 

li 4: O u::.;:.:uto devef':l ser paa;o ate <'I te~etro dia ucil da sem::m:1 sub:iequen• 
te ao da ncorri!~ ... ~ ciO:s i"::.tos ~res. 

CAPlTL'l.O \·1I 

Dos Pl'3ZOI da Recolhimenzo 

• -\rt.. S3. =:: -re!UCio 01-0s Eltos ge-r::.doru cuj;~, ocorri=nd:~. se verifique a par• 
cir de 1: de jaru::~. :ie l99!i. O$ p;~ptD.en.tos do Imposto soi:lre a Renda retido n1\ fon· 
ta. do lm'Posro1;:-:'t' Oper:1çóea de Cnd1to. Cimblo e Sc~ro ou Reladv:u ;a 1'tlu· 
los e Valores ~Ié:~irics e da ecntribulçilo p:am o Proç:mUl d4l Inte;r3çio Soci~.
PIS·f'ASEP de•·t:-J.o ser e!etuo.das nos se~c.tes pl'uol: 

I- lmpo1:· ;'lbn :1 Rend::. Retido na Fonte- ffiRF: 
at atei: o u:~:::o dia utit do mi:ll SUbleC(Utnte :lo de ocomncia do ÍAto ICrador 

ou na d:tt:l. da r1::essa. quando esu for 11iatuad:t !Inces. do cuo de Luqo d• filiais. 
sucunai.l. apnc:.u ou repn:~eDt3ÇÓIIs. no Pais. da Pesso:lS jurldica~ com sede na ex-
~nor: 

bt na. d.!ita ;_ ocuni:na:t. do l':l.ta ;;uudor. co CliiO d011 demais rendim•ntos :tui
buidos 3 ns1dlll:.~U nu domic:ili!idoa no uterior; 

cl at.lo o Ulti:a dia útil do mil subs~~q,U.::t.UI ao da distribuiç:l.o a.utllm.:ítica. doa 
Lucros, no caso cit pessoa juridtca sub~n~ttid.:t. ao r•l;inw d. tribut!lç:l.o d• qua uata. 
o arti;o 1': do Dt::o;to·L•i. n. 2.3571'87: · • 

d) o.ui o tfo:':':l:.ro dia u.til daseC\all!l. sub1aqUen«: ia de ocorrincill dos'f11tcs p
r.~dores. noa dt::.:.i.1 ea.sos. 

lt - hnpar.~ ~bre Oparaçl!U de CrNI.to. Clmbiu • Se(UZ'O ou Relntivu a Tí
tulos e Valo:-es :.:;Oiliinos- IOF: 

:.lo! atli o ter.~tnl dia uul d.:t ;sem:ltl:t. $Ublequenu ;i de OC'Otricc3 dGI fatos ~ 
r-..>dores. no c::aso :.o s.qu>s>Ç:!i!) d10 ouro. :~.avo !ltt!IO.o:l!lm; 

bt atli o u:~~:ro dia útil,(!: ICI!!UlJ,Il:l. subsequente b. ào ccbf':lno;;l uu re!;i.stro ccu~ 
t:~bil tio 1mpostt ~.os demata C:I.SO'I. 

lll- Cont:':~'õV.CâO p!in, Progr:~m::t. da ln.te:r,tcl.\o Soei~ ,. -P:~ra o Prol:t":lm:t. 
d~t Farm:~,ç;lo d'l P ;:!"lmóci.o ao Servuior PUblieu - Pt5-P ASEP: ate a último di:t ütd 
ela quuu:•na suC.:::~uoct• :t.o mC. ele ocorrii!Ci:t. elos fa~ "endoN:s. 

CAPiTULO VIII 

Das Pen:t.Ud::t.des e do11 A:::ri:,clm.oll 11-loratõrioa 

Art. S4. O:•t tnbutol e coatnbuiçóes sc.ci:1i1S al'n!c.::.dadas pela SecreQri.3; da 
ReCIItt.:L Fl!deni. :~os i:t.t.aS ~endores vitnm a OC:OrTII!t' n panir d.: 1: de J.O.ntiro de 
t995. !Uo p:lfOJ r:-:s pn':ll:a pre-nstos n:a le~:~slação tnbut:lrin senlo aci'Ueidos de: 

I - JU%'011 dt ::oa. equiV3llntes :a taxa medi:t :ueMul d.e C!lpt!I~O do 'lesoum 
~aeicnal rclauv:;..! DiVld:l. Mabi.Ii.:iri::1. F•der:U lntcrn:1: 

II -multa :. :llora :~pHc:~da d::1. sei.ll.D.te !orm:t: , . 
.li du por t~nto. se o -p,a~tl.to u• vent'ir:.ar no (l,ropno mt:a do \'lncunento~ 

bt viftu. per :tntn. qn.IUI.du" pa~-amenM OCOtTef' oo i:nn se~ eo do veno:i· 
!Ut111to; •, 

<:' trin.t:l por cen~. qu:md~J n p:;u::a~emo for etetu,fiiô ·a p:~rur do s~t:anda uW,. 
~ub:::tqu<:nte :1<.1 dn veno:uncnto. 

~ r: 1}:> Juro::: de mor;t mci.dir:·,a .1 ;:H\rtar do pr1mt1n'> ci1a do me.s ;,~ubsequen· 
·~:c-'" 1in ''CI'Ietmen_to. c ..> :uo.:lta de 111or;t.. .. partir du Pnmell'C'I di.! apos Cl ''encu•.leJI· 
fn du dehJtO --- - -

~ ;!: O perccntuOl! ti"" IUI'I.>~ de nt<'lr:.t n:l:tt'I\'Cl .•o m~s em que o p~menLO e~
~"·~r o~:ndu o.:t~ru:;.d~;~ ~cr:t d.: 1'' 

* !~ Em nenitUllto. hipcit~5e o~ juro:~ de mor:J previstos n<~ inct:~o L deste :~r· 
!J>:n. ~nd<:r~n oer tnfcmrre.<., t~a de \UI'O~ t$:abcicclci.õllu'l nn:t;:u l6l. ~ !.~. Ja Ld 
11. 1 17::!.. J~ 1S d<• 'llllUhrn d1119(ro. n" .Jru::::o il-9 d.1 L.!i n. S.:tS:V!l1.11nn .1rti1:"1 .r:.~ 
i:t:J n. :.. t'i20''". tiu;; lie 1:111eiro de 1~93. 

~ 4: Os juros de mor.• de que tr.lt:l.,., inêso [. dellte ;uti;e . .f•rliu avticado:< 
t!lntllcm a.< <:<'lntrihuic(oc~ :<oei:Jil :J.r.'llc.adas pelo INSS e ans debite'llt pol'll com fi pa
tnm<•nin tmnhili.tl'lt>, quando c:i.a recolhidos nos pr.t::o:~ previstos n:1 l~;:isl~a c'!o· 
pe1::ific.1. 

~ ,;: Ell1 rel:~c:Ju au:s debita~ t•efcridas no an:i.,;o ::;~ dcst!l Lei incdir.lo, a pnr
urde 1: de J;~llelro ele 1:195, JUrtll< àe morn de um por cento .m mi:M-calel1c:l:lrio nu frn· 
ç:i.a. 

~ S: O dbposto 11n -~ ;?'! '1p\i.:~-se. inclWiiV~ às hipótese» de pa;::l!ll.earo põtl'· 
cel::~do d<• tnbutos 11: eantr.:hu1ções ~aeiab. previstO$ nesta LeL 

~ r.. ..lt. Secrct:lri:t. dn Tcsnurn Na.aon:U divulpr:i mens!llntente ;t t:I.XIl 11 qu~~: 
• refere n inciso 1 de1te artlrro. 

Art. 8.',i. Q produto di:~ =à:IÇJlO das jui'UII de mor:t, tiO qllel di% 1'1:Çeito 1WS 

tributos e ~-ontrthutçõu. cxecto "' cact:"'ibuiçUes arrecad:1d.:ls pelo tNSS. int~-r:t u~< 
recui"Sas rflteridaa 11111a~• 3'l. pari;r:1f'o Unic:o. 4= o~. ~ 1:. d.ol..t..i n. 7.71l'~~·. d~" 
2:t de deumbro du 1986. " no o.ru;:o 69 d:1 Lei. u. ~t~l. :tW n limite d• jdl"QS P""' 
''l~w.<. c nu :.~rti.:u 1Gl. ~ t:, d:~. Lui n.. 5.172.. de :?.:S de outubro du 1966. 

Art. :>G. .U pcs,.o:a !isicas ou iurit.lieõls que •fctu.arcm p:t=:~mentos co1n r,._ 
tenc:i.o oi<J [Jnposto $nbrc a Rl:!n!i:t llõl ron.te. tiever.lO f'ornecer :t PtSSO;,t. tüic::t Ull 111• 
n.d1.:a ia:ncfici:iri;~... aw u olia 31 de 11.111111r!l. tioo::umento eomprobaton.u. c:c1 duo.s ~"!:l.S. 
~wu Uldt~;~.;oh• d..> naturcz.;, \' du nwnt:.nta do paramento. das dcduçU~ c do tmt~o~· 
1u ><nbrt: a R.t:nd:l.' n:delt> 11u ann-.;alendiriu anterior. quando ror o c:uo . 

~ t: :.:0 dneumento úl:: que tr:nn este õlrtis;a. n 1mpost0 retido na !ontc.. ;JJ. dt· 
dul:lu;l>< •• "''1'1:ndhucntQII. d>:\"<:"r:l" ..... r infarrn:d.us por IICUJI. v:~.lnn,o. em reais. 

~ :!'• .-\.!! PÇiii\O;J..II íi11iC111 "U juridicaioi qut~ dei:XIl.nlm ele ÍOl'll.e~r aos ben•1ici.i-
riu,<, oJcntrn dn pra::o. uu forncccrflm. com inex:J.tidào, u dacumUIWl ,, qua s• refen• 
~·~te :lrtl::::<•. ricar;',., ~u.ieitml .10 põl;-.unontn d11 lllUlt:l de d11qucnb t"FlR por dnat· 
IU.:P.tlt. 

~ ::.: .~ fonu1 p;u:ador.l liUC: JITII~t.:lr iníarm~o fhlsa ~<Jbre «!adim~tos pa· 
:.~. <il.·cll.teuor" .. u itupo.oto l'l!ltdu 11a LOnte. ~cr::r. :1pl..tc:làa mult.a. do tn:::entos [XII' cen· 
tn M>iln· '' \'.:\lor qua li•r lndll\'idument~: utUiuv~:L C<.l1!lU red.uc;:i.u do L~nposw ~ubr .. 
,, Rcnd:1 ,, pac::•r nu aumentu d .. impoJto a restituir nu eo01pcn•ar. indep•ndentt>· 
1nentt <Í<· nutr:l!' pen:Jliti:.~de,o admiai~tr.3tl'r.l~ <JU criaun::~i.s. 

::! 4: Sa IUI!a'lll:l, pen:.lid:ldc inc:orrer.i :tquelo qu1 ~~ beneí'tdar d:1 in!o~. 
$allemit> "" de<•cmlo ~aiJc:r tl:.!. jfltõl rabiriadc • 

Are. s-:. Aplic:ar-.·•u :1» m1crotmpcea:~s. <~» mumas pecu.lid:tdn previst::u 
na l.::!I.,i.:tçto,,. du hUiJO$to :Wbrc a ReuU:~. P:tt'lliiS deauus 'PIIIIOD.ll j~:ndi~. 

Art. aS. A 6llta do aprese~ da~ c:l. t-.ndi~ntoa 011 a llõu.a apr.
sent!l.çào Coro. do pro.::o !i:cudo. sujeitam a pcUGn fuicu. ou jun.ciieu:: 

1 - ,, muLt:t de moru de um pnr cent~~ :1n mob O<l i'raç;lf\ :<<lbre n llllpoato ~obt~: 
"' Ronda derido. aindu que inceplmenw 11:1~; 

ti- a ~nulta d11 du:ent:IS t."Fl'R u Oito mil L'IFIR. 110 e:ISO de dtc~ do que 
não resulte im.posto dc'O'idu. 

i 1: O v:tlor mínimo a ser aplicado sur.i; 

:~.J dt1 duunUIS t'l'lR. p::t.ra aa puaOliS Cisieaa: 

bl dt qainhent:ta t."FIR. p:mt ::~s penou juridlc:t111. 

i~ A~ t'll~ no prazo pi"CC!vino na'~· ou emcuo de ~in· 
cidóur:i:t. ~ o ~vaman10 da mult!lem COla par Cinto sabre o vaio1' :utUI

riono•nte apliC!Ido. 
t 3;: .U ndUçblll prevista~ no arti~:~~ 6'! doi. Lei n. a.21S. d1 29 d• ~~Fsta de 

1991 a :utiao 60 d.:1 t.i n. 8.:l83191ul1o •• npli= as mult:llt pl"'\"'stDI nuta =co· 

i-'= O disJIO'C<'I nest. :~rti;o. :~plic:a•oJO lias casos d41rotiiiC!IÇ4o d• dedarução 
d• tll!ndimcmto:l quando est!l honver sido 3'Pf'tSIIII.Uld.a apoia o p~ p~to na I .... 
J:illaçâo. com di!erenÇ~J d1 impoato a maior. 

Art. 9. Seno apllcad.D am1tu da IDil UFilt e de di1ZOI!t3 UFmo. por m.b 
nu fr:lçlo d• :W'Uo,lll JIUIOU juridieaa.. cuja·~ cht Diário.,. J..i"no Coi· 
xa luti;o 45. ~a Uuicol. rupeetivumaau.. c:ontiVOl" 11truo superior a. trinta 
dias., COilt:l.do a partir do últiaul JDU esc1tlll'lldo. 

~ro <áaico. .\do~ no pruz:o prP'istG- intim4ç:iD •cu-
r.trlni o ~uto da. malta- cam. por canto aobra n v;,lor ll.lltlrionll.ll:lU.IIpli· 
e:Hla.· sem prej11izo do dilpoa:o no ~ o47. 

Art. 90. O :ll'ti:o l"" à:~ IAi a. 8.1U1'=. de 28 dt1 j11n•iro rl1 1994-. cam a re
<iucào d:ub pelo :t.l'tl~ n: d:J. Lai c. 8.8~0'""'· à• 28 de j:\IICirD 199-4. ptll&ll ~ .,.j~r 
<!OM /1 $eCUtnUI redaç!\0~ 

·~Art. 1 S. O vnlM do IT1t. a. undo na ronna. du :trti;;o 5: dHt:l. Lei. a... 
v•f'li ser pa;o :1tli a Ultimo di..1 util Jo moirs IUbaquenu. ãotue!l! em qu- o con-

. tnbul.a~ for uotific.ado. · 

P:aru,nro Wt.icn. .~ a~o do c:optibuinte a itcposttt podfl'li 'l!:"'paree-
lada em :~toi tris quatnl i;uzis. mecs::~il e sucnf;iva... obsotrY11dC., se(Uintc: 

:1.1 n"DhUIIl:t quot;1 Hr.t inf•f,,., , RS 3:i.OO • o imposto do .uat .~ tnr.rior
a RS 70.00 ••l'll pllJO d.l! um.:a ao ~c".' 
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bl a pri1:1:1crin quot.ll. clii\"Ct':3 ~Cl" p~~ nta-" ultimo dlal.itU dom i<llbll,... 
ql.ltntl àquel• •m que o cOQtnbuut~ fllr nntific::~dn: 

cl :1.1 dem:IL:s qugUI, a.crescui:a d~ j1m11 equi~·::~hmtel ;J. t.u:oa m..U. mttn· 
sal dll ~pttLÇ;i.o do To~~ouro Nuo.cm:U relati\'~ a ULI'ld:l ;).!ubili:inl1 Feder:::.! lu.· 
tlnlõl.. ~·C!nc:erio nn ultime> di-1. U.:it de c:ul.:~ me:.: 

<itj f:u:ult.oad<.l ao c:oatnb.Unu, auti.>Çl.p:l:r. t11~l uu. p;u·=lmentl. <> P:::lfrJ.· 
mu~ do impa.atao ou d:a quouu." 

CAPITiiLO IX 

Do P::r.rcelamenUI de Débito• 

.-\rt. 91. n p~reel:.~.mcnto dos dl'bitos de qualquer n:lturcl:a p:u:. ~ a Fll.
::cndot ~.:ICIUnW.. autori::::~do ptlo ara~ ll do OttCTCto•LO!i. n. asz-~··. d~: 17' de juabD 
J .. 196.::i. ~mu a red.ai;Jo dõ\da pdo 0ee:'1:lto·Lei a, 623'~'. do 11 dlt Junho de 1969, ~ 
ln nmsn II dn aru~;o lO dn Decreto-Lci n.. :!.O.r.9•::.;·. d• 1: de :t!;CIIIto da 19Sa. • peln 
mci!IO I! du :J.rtllo.'U 11 do Oecreco-LAi n. 2.052':c', de 3 de agosto de 1983. eom D.:l mo
diúcaeou quo !Ucs Úlf:l.m tnt.radu:.:l.d:LI. padera :ur autori:tad.a em ::ati trint:l. pru• 
Ulo;\tc:s mensais. 

P=lr"..l:=t":ÚO Ullic:~J.. O dCbita que for objeto de p:ucelllmtl..il.to, ti.OIJ ~rmu d..,. 
U ::artigo. lilrtl eouolid:~do n.:~.. d.:l.u d.::a coaeculo e terã o ~e~:Uinto tra.c.menw: 

a1 111 a.utori:udo e=. :~..tfi quin.:u pre•t:~,.au: 

;..ll o man.t:uue llpuraclo na eonso~ •er:i dividido pelo n.u.mc"Q d.e pru
taç~• canet!didu: 

;.,2) n \"alol" de e=~da p=el:r. menu!. F oeuilo de~ pa.ptnento. seri ac:ftKi.. 
do de juro& eqllinl=tu à t:L'I::l media lll.1onl de eal!itnÇAo do "lUouro NacionW ,.._ 
lab.va â D:iYi.da Mobiliáriu. Fedem! Ia.torDll., C3lculadol: a partir da d4ta do deferi~ 
m<IIDW atol! o lD.b do e!etivo papmeato. 

b) •• a.utariudo em DUU. d.e quir.D prutaçau mensais: 

b.ll ca moat:u~u apurado !UI. conaalidaç:lo sem acrucido de '!1Cai'IO ~ 
con"CipoD.d.ente: ElO atimeru de tl1f;AI; llU• e:rcadu a quinze. eulculado à IUiG d.e dois 
por ccato :~o mia, o dividido pelo a.Uauln~ d.e pnsta;OU coacediciu; 

b.2l <~~obN o "111or- de cada prett:l.~o inddit'Ao. aiada. o:1 jurot du qu ~til. a. 
::alínea. -a..:!"" deate ::artip. 

• Ut. ~·. O. dW:bito1 vencido• atli 31 de outubro d~r 1994. poderão ser parce
l:uio• em ate ~UiaU. prHt:l.c:ÕU. de•de que 01 pedidos 11jam ::r.pnsentoclos na uni
dade da Scç.Ciria da Receita. Fod.ernl cb JUrildlç3.o do contribui~~t~~ •Ui 31 de 111U'

ço de 1995(.'. ,.. 

P:u-asrr:r.fo U.nico. Sobre 611 dCbitol .p:li'Cela.doe; ·~01 ttrmo• do1teo an:ip, 114o 
in.cidir:i u "I'1CDI';O :~dicioaal de que tr.1ta :1 atinta "b.l'" dG p~ WUce do IU'ti· 
J:O 91. 

.o\!'t. 9:!. ~lo será conc:edida p.:lrc:'!lbmlo.to de dibitol r.ill.ti=- ao ÚZiliO'to -
bre :1 Renda. q11:1t1.dD este fur dc.:cornatc ci;.J. ra~o de lucro intl:uioa.àrio "-::1. for· 
1110. do ara~r~o :Jl da. t.ai o.. 8.54119!!. ou. devido awntalmii1U ao:r. forma. do o.rtico 2:" 
Utsta Lei. 

Art. ~4, -~partir ele 15 d., jwwro do t995, 0\ falta de p~ à .qualqua
PrMIUc:Uo cit: doibito objoto de P~U"eCl.!l.IneDto deftrida uuriannent~: :1 pllbUco.;Do d
r:~; U:i. llllPllc::~r:l. imediata re:~;cu~ca do parnl:;un.eato. 

CAPITULO X 

Dae DbpOtJiçC!n Finais 

ArL 95. ..U tc:lpre531 induaat:ús tiWlares d• Prol(r.l.mal üptciais d• ~ 
taçic a.provadcs até 3 d• iuallo de 1993. pela Com.iu:lu para Ccnceuicl de Btuef~.. 
cic1 Fiscw: 1 P~ Especiais dt ExportaÇão- Ccl:l:lUI4âo BEF!EX. poder:la. ab
~ervado o disposto no :lrti.JO <4.2. cnmpe:~sar o l!"jun:o Íl$cal. :V~e&do •= um !?'" 
riodo-bue com o lucro re.tl d_ecenmudo 11011 n:-'. :&n~ea.ario ~· 111-
dçendlnt~~m~DU da dia~ de lucrot ou di-nda.dot :& HU aoclOIJ OU aaametU'· 

Art. 95. .\opção de~~ tr:I.U, o l 4= do am;u 3l da Lei a. ~.54119:2, nlo.ti• 
vo ao it:~pGSto inadont• 1otire o lucro inlbaourio acumul4do re~&~~do DO mb de 
dut:nbro de l994. seri manifeStii.Ó:l ptlo pcp:nento :1té o ,..IICUDIIttO da 1~ quo-
ta nu: quota. W1ica do rupeetiYo tributo. · 

A.rt.- 9'1. ·"-!alta ou iasuflcii!lci:l da p~pmeato do?~·~ a~ e 
da cot~'tribuiç4o ~ocW.sobrw o lucra uQ suil1ta- acres~ lepta pt'I'"Stos fl.:l 
ltcWaçAo tribu.t:lria fctderal. 
~o único. No C:lSO de l:mÇilmltl.to de oficio. n.o d~ do~

d&rio. uni obsel:""ll.da a rarma de apun1'õli0 4a bue de cikula do UDpotto adot;l.da 
pela peaaoa jur(ciia. 

· Ait. 911. E'ua efeito de~ diçon:o !J.O J, 3'! do~ se d.u. Lei a. ~SS3191. a_.. 
reç4o ·1110aetário. 11ri c.:úcu1ad& co= b~Ue M varillç4o da UFIR. veriAcada IIII?'~ ~ 
trimatn 1ubseql.ltDt1 o.o do ~to indi'Vido ou e mainr à trib\lt.OI, contribw.· 
çi* ~ incllllive prwri~ • I"KKitaa ~aiaia. e o.~ da '*11· 
pagç&G ou. rutltuiç&a. 

• , Art. 99. No cuo delallçamu.ta de oado ... peualldad• pnmtaa n~~ Ierb· 
laç:Ao tributária redenl •qrroeuu em. t1FI1t. urtC~ recon,..rt!du para naia.ll.~· 
do ~plico.du a in.bç611 c.mDttldu a pMtf.r do 1: de jao.•ircl de 19915. 

Art.. lOO. Poderio liltr •=luido. do hu::n li11,uido. pc.ra dettnni.Da;to do lu· 
cro real• da b:l..M d• c:ilel.úo do contribuiç:;i.o soci:rJ ,robre o 111C1"11. o.l jurDf. r .. illl pro
d!U:idos pn' Notas do Tesouro N':lCl.onal- :-o"TN. lltnltld:ll p= u·cc• eot~~pul.táno no 
oim.bno do PrclfT,1Dlll Nlllctonal du i'n\"ul;~ - PSD. 

P(U"lLÇ::afo ú:aico. O valor e~ulde~ - seni coauolou:!o n.:s p;atte ~B~ du Uvro 
dt Apur.tçio do Lu= Re.tl - I..A.LlõR. • COISlpUt:ldCI n;. detennu~:I.Çio do i= nal 
e d.:l contribui~o social som o IQ.Cl'O no periodo do .. u reeebiZMnto. 

Are. 101. Fic::t ::u::nsce~o o 4 ""';ao .:~rtiJ:O ~do J)ecreto.Lei c.. l.S93w", de 
26 de cle%ambro de 1.977: 

"Art. 24. ···----·-----·--·--------~··---·---
' 41: .-\ rt3Cr'V& de re:avali:u;:;..., relativa. ;1 p.:m:.iàp:u;lllll socittiri:IS vin.• 

cuLtuias ao FUDdo S.'\CIOO;:Li de O~t•e~t::mucõla l.:lrttp !r- d.:l. Lcti o.. 6.031."'"'. d• 
12 de 11bril dot 199Q). n<Jder::i. quancW Ua con.clus(W cl:;l. cper.~;;:lct dt no.da.. 1cr 
~ eQ1 COil=pol.rtid..:l. dll COilC& de lll"Veinl.l.lltDtoJI,M 

Art. 102. O dis~to fL<'" arti~ 100 or 101llplic:~·~•· meluswor. 1t111 not.ção ao 
.:~ao-cal•o.dario de 1994. 

Art.. 103. A.a puiCIU .iuridic:lJI que •xplor.\~ orivldode comtrdal dt ven.
du da produta1 • llft'l'í~ podcriso promovft' dtpT'Cdnc:ila ~celor::~.d: dCif. eqwpamcn
toll J::~ d~~~: Cupom Fi:ccai - E:CF Jlcm!S. que vnrcm. a se ::uiqu:incios no pona
do comprlltnlido lltltre l: C. J&n<lliro de 1.995 a :Sl de cil!Utnbro dt 199~. 

~ t: .\. dcpn!CU!Qa o.tt:Cicnd.a do qu11 cna. tnc ::tnico .set"õi ~ pelt\ apli
c::~c:lo. ®. ~ ciP. ciept"tci::r.ç:lo tl>'uo.tL.utnut "dsnitid:.!.. ~.:m pnjui:o d:J. dt:preci::o:do a.or· 
1-nat. * 2= () total ..lcumutudo d.:1 dcpuct:lç::i.o. tncl~ve a. no-rmcl. Q.io poder:~ ui· 
!npasll:lr :~ cunn de aqutsic:lD do b11111. 

~ :r: c) dbposto nesto :l.rtii:O som~mtc :~.Lc•n~ oa cquip:r.-:ntct.s: 
:11 quct tdcncfu;uctn na eupgm fisc::1L emiUdn n~ produ~ cu SCl'Tic;M vc~: u 

b t CI.II:J. utilaaç:lo ~ecll::t. stdo :utan:::~da pelo á~o compll:tttlltt dos Estados. 
dn Oi.stnto Fcden.L ou dos !l.{umcipl.as. 

Ari.. 10-1.. .A p:u-tir "'" 1: de J<~.n<llil'o de L996. u u1.vanu.rio periodiCD •omente 
ser:1 :~dmitido. p:~n efeito da lleterm=ç~ do lucro rC:ll.. <~~e a pcno:t Juridi.c:l.. tdtn
tifkar no do=cnto rz.sc.al de veacb, a eo~peciflc~o do produt.o. 

P:1r.t.Ç:J.fo úi!J.c:o. O duQU~:~pri:n~nu:t do dispoatO nut~~ artill! impliO!.ri. zr.r
bitr:l:nento do lucnr da puso:l juridica. 

An:. 103. .\s enatnbuiç6e.l p::t.tronail e Outro& encurros da& empre ... pll.r:l 
ctateia de blnttictos complc:ncnt:l.ru ou :t.nltlltlh:ldos QOI: d.:1 prevtdioci:i tod:~.l, 
~ pcb& P"JOU juridicua a. entidade1 de pre-ndlnci.a pnYIIda. liOmtDt& teria dto. 
duti._-ei:l tza dcttenDina~ dcllw::ro real e da contnbu.i~ acx:id •obre o lw::ro. atlt o 
cnont:1aw equ.h..Uento uca dobro d~a "'::.ior cb cotl.Crilnriçdo das roapecbvwo Nneioeári011 • 

Art. lOG. F"l.Cil o Poder E:cocutiw auu:triudo a altl:rat' a fcmua de f1sa.çill da 
tll.:U de c:à!IUHo, p.arn cálculo doa i:aapo.;to~~ incideatu tu\ importaç;io, de qut trata 
o ~o v.~co do ::t.nico 2' d.o Otcnt.o-tAi a. 31'•', de 18 d. novembro de 1966, 
com. a redaç4o dada ~Mf)o :nico 1~ da. Lei n. 7 .683'u'. de 2 de dezazabra de 19M. 

Att. 107'. Os bi:DIJ admid.dos t~u t10 PaU, para uti!ita~
nõmicu. ficam tujmtos uo ppmenw da. ~ iccideAtea ao. iaJ.poiUÇiO. tt:a pro

. po1:do do cria por cento. per .mil ou fn;ão cà ZDk 4e 1u.a pe:tm.a.nio.cill. AO P&i.l. so
brw a moll>Qntt que Klria diYido 1\:l. bipótae do dupacbo para CODIUZDO. t1011 tllr1lll» 
o cot~diç6c" uu.bolecid.u em ro~ameatct. 

An:. tOS. O a~ 4: d:.~ Lei a. 7.9&.~:<:·. de 22 de d~~Umbro d•l9!9. pun 
" 'l"i):Ot"..lr com :.1 •"lr!IU'~ rc<l.>cia; 

~Nt..;: O. produtoS rmc:ioMis nu o,..;ona!imdo1. que C!ltr.lto:n a:a .~ 
do lJ·.-rc t.:'umuráu <W ~c"~ idn.~ do 1mp01to sobi~: Pradutollll.· 
dustnull&:tdos. q11:1n.clo d••unadol< u f'itwlldnclu ~•n.ciaD:ld:s nu ~caput"do 
urap :r:. 

· t 1: f"l.C1lll\ ~ u IDU~utaDÇiO e 11 ~elos criditolf do lm.· 
~· at>bnl ProdutoS Indu.a~ r.Lati'Vo& U z:n.atiriu·primD.IJ. produtoS 
i!ttcnll.edi:irios u m::u.cn::tl clu amb•ia;am C!IDpnpdOI D:l industn:tli.:r:tç:io doa 
produtos ontndoa n:~.. An!A de Lb-re CuZMreio de 't::t.bau.o.Jll-. 

1 T- Esclo exdmdoa do• beatfidoe; rucaia de qua ~ta ati a.tti;t~IA' 
pttniutol' ~ m•llCiotUUloa. eomprnodidol ua cu.pítu!oe ~ DILI poliÇ1!1c!s 
hr.dlc::ui:ts d::t. Samandotura Br.uiltir.t do Muc:ldortas;. :pnn'oda pela Run• 
luc40 n. -;:;, do 2Z de abril iliJ 1988, do CwnWt R:tLSil.eira dei Nocund.::t.tur:1. com 
:tlur;;M.I pn:~ranoru: 

a• ll.tm:l:l< u 111111Diç61>1~ C:~.pimlo 9~; 

h• \"OH=ics de: pauru:mroa: ~ 8703 do C::t.pmdo 117. uXCIUI ambuhiA· 
ew~. Cõln'OIJ timoranCJs. c::~.noa c»IW:tru c ji~ 

c) btbid:u alcoólic::ss: PoriÇ15tS 2203 u. 2206 e 2208 ttsetto 2208.10 • 
22011.90.01001 do Cõlpiwlo 22; 

d) produtoS do pe:rl'umaria • do toueftdor. pl'tp~os e pnpur=çl)es COI• 
ltl.litictLS: Poric:~es 3303 a 3301 do Capítulo 33: · 

el fuma e ~eu. dert'\"a.dctt: C.:~pl.tula 2"." 

Art. 109. O ani;o S:: d:1 Loti a.' 3.210""''. de 19 de' .iu1ho d• 1991. passa a. vi-
cor:tr com a 11r;ruinte red::t.çilo: . , 

•Art,. C: 01 pt'OClut01 n:u:ionW ou c::t.ciol.Ulliza.dCIII. que elltr.ln!D tut Área 
d<lllJv"' Co~io. c:nar:lo i11en.tos do 1zaposco snhl"': Produtos Iaduaui::ilim• 
doe;, qua.ndo dt~lll::t.do• U Hn.didltda: mlllciomutaa nn Mc::t.put" do o.nip ,.:, 

1 10: F".cam au:qunulu a nunut~ac:6o e a utilizoc:do doa cridlto& do Im
polto 1obre Produ.Utl Indu.atril1ll=dol ... t:it'o às m.o.tdf'i:ti·PrilllU'• produto~ 
iiitenDedidri0.1 e m~WniDl de •mb:ala;tm tmprepdoa na Uuiul~ doa 
produt-oS •n,r:Ldos na ..u.a de Livn Cot!Mrdo. 

1 Z:: Estão e::ccluidas do1 bt:neficlo• fllcltis d., que t.rata HC.IU"ttp n• 
pf'Od1a01 !lbDl.D. c:ompreendidOiaa. CllpibUoill.tou. nu pot:i.;Qel mdieo.du d:L 
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Nomenc:l:l.t.ur.l. Br:~.:nieim de Mue:~dori.;u, :.:.pro•·:~du pala R~~:, '~o n. 7!1, da: 
22 de abril de l913a. cW Ccautó Drusd.ti~:t~ dt N.:orMncl:.tur=o. coa ·~ poa---1- armu • muui~a: C01pitulu 93; 

n- ..,.iculos do pu.npirot: Pcsiç:;io 6703 do C:~.pit.ulu 87, I:Uito ~· 
l.bdu, c=• runer:irio-.. anua c•h~l:~.na • jipes: 

IU - bebidas ::tlcoülicas: Potiçõu 2203. a :.!206 1 2208 lttJ:Ceto 2:W8.10 1 
2208.90.01001 do Capítulo 2:!: 

rv- pnxl~ de~. Iiii toue:ldar. pn~. p~ =-
mitteu: ~io;4otl 3303 .l 3307 da C:~opi:ulo 33; 

V- fumos • seus deri"'3dos: Cap1:u!o 2-l. ~ 

. .ut. U.O. O aru1;:0 ~d:u Ldt u. S.2SG'·1••. de 2S de novembnll de 1991. u 
:;.S:i.'i'"':: .• d11 a d" m:~~ clu 1994. p;ttum :. ,·t::or.!r eom :.:. :re:uinte relia~o: 

~1-rt. :-= O. pi:'Odut011 !Ucion=is ou. nacaon:di:.:l.dos, que cntz":U"Cm na Árw3 
do Uvfe. CoMorciD. estar.~ U:ertto>' •'o !mpostu ~ci:lrt Prochu:ot Industri:~li~
dos. qW!.cdo dllttl~Udc~t :~a fin.llid.u{u mtnclo~:u no ~<:~.~put" do o.ru;o 4:, 

4 t: fi=~ a m:mutenl;àa c :1. uuÜ:c.;u;Uu Ú<ll cnciito. do hn· 
tJOato .s.ubn Prod.u.tOs [ndusUl.:li.U:I.dCJ.II n:\ati\"1• i~tJ maâriohi•pnm,a,.. pradutoa 
in~rmcdi=i.riaa e mD.tcrj.:ll de embalõaijtCta ampRJmdua 11.11. lnd.I.IAtn:u~o do. 
produto• ~eatndal!l n:. Arca de Li'"R Comórciu. · 

~r. Enão exeh.ddtt• d!lll bea•."icica li:~cml Uu qu• trau. tlte -::i«< ua 
produtos ~llo&ixo • .;ampreendidal 1101 ,apttu!nl wuu ti.:LS p<IIU;ótS infh. Jou ci3 
Namcn.ebtur... Bns1loir:J da llun::ldori:u. aprovud.a peto1. R-.olu.c;o\G 1 .. m. 4• 

. 22 de abril Ua 1988. da Comltll Br:u~UIIiro de Nomcnc:latllr.l. com 11!tenlÇOU poso. 
tuiores: 

I - arm:a-. tuunicokll: Ca.P1tUlo 93.: 
li- veic:ulos dllt põ1SS3fcirc1: PoaiÇõio Si03 da C."apitulo S7. •~ :unbu· 

1~. e:trn11 íun~~:r.1no.a.. ClrTlll cvlu.!:au o jipes: 
tn- bebid::u: :~!eaDlic;u: Poações 2:!03 a 2201> v 2208 <excttO 2208.10 e 

2203..90.01001 do C:~piatlo 22: 

rv- p:"Odutot de ~ti de tou=lar. p~p=da:s e p~-
mOttC:U:: ?ottçóe:s 3J03 .,. 3307 do Capttulo .33: 

\'-fumo e "w dcn<":l;d;aa: Cap1tulo 24-N. 

.Ju:t. lU. V =i'O' 1.;. da Lkcnta-Lei n.. 1.:193''"''- de21 de do::zembro de 19'17. 
p~sa a ~·t;or:~r com a ~egwc.te :redac;:lo: 

".\rt. H. Oa cr==a= apret~ndidos par iniraç!o de qu~~; dce= pena de 
pttnhmeuto. 01.1 que SeJam decl:mos .ab:~.~~.don:d~. nr:!o tncinondoa apól o 
encerr:~.mento du processo adltlin.lstr:r.tl.\"0 fuc111. 

P:r:~fo Unico. 'f'b vadn~ qu:r.lo;utr outro\ destm:.lçâo ao• cirranos 
U que tr:lt: en1 :~mrro.- ' 

Art. l~ O arti~:G ~d:l. I..& n. 7.944•r.•. U 20 de deumbro de 1989. pua. a 
""p:!r:u' C:OID :1. UIUiate RdaçAa; • 

*Art. ~: Oa valonrs cT:z T:t:CI de F"UCil!lz.uçAo, upnuos em. OFIR. :s4o oa 
am:=t" c.:z. cbaln :~nu:~. por (ail:as da a:pccia cll: P:~tnmócio Liquido. de
vidos em c:zd:l :ri!lll!:stn. de acwdo c:om o tipo da athidad. do e•tnhtt.c:imal· 
to. ap~.~r:~.do• coc!orme os II(Uinu• criterios: 

J- t.:'aidada da Fec:l~ tEstado• a Oi.stnto Fedarall em qu o ..abe-
leci"ltlu.t.o unb..:l m.3tn:t - o,J.u.nu, A:. e · 

U- por Unidade d.a Federo.çio. am ~u o atabat.cimuto opeN adJdo.. 
· ulmente - Colwu. B. 

i 1= Par.lel'ait.o da ~11to nu Caizu 4a Patrim.blo Liquido 
uiJido. o ntabelllcimallt.o -.m omsidmr ma Mupm da SalYt!:sda. "tal qaaL 
utnbtlecidllo am rnoluç4o prOpria do CoutlU Na;iona! da ~ PrtYadoa 
-CNSP. 

~ 2= Exclusivallle'ltta co~:n 11 fi~S.:diil:lde da :~pun«to d:t. 1'lD:!. d• Fisc:a· 
li:aÇõlo. c11qu:~.~:~.to o CoQ.Salbo Nac:loll:ll da Seruros PriTladu - CNSP 114o d ... 
liDir ;1, ClCl;R= c :~. form.::l 1M c;alculo d:l. ~do Solrii:I.Clll para a retliA.· 
Çl\o d""' u~n~.o;õu da •elf\U'$ do vldu. lt!.di\"id.Uõll. PfW"dohsci~ pn"zub. • e~~pita-
li~:~c:".lo. dllftfll ser tom.Ado l»>D.. ~'lllor da htnmóiLio Uqmd.o cxiPdo pua caia 
Ql~Ul~.rlloel o IIQiln'lllOII.te a ail:o par cento do .saldG tocD.I. da raapeçan.a raar-
\"al • er'O~S&CII =t·~~lca. M 

An. lC. fi= r."~o"nC!.o:iaaa& norm.i» pr.ristuna la~ do lr:npoet.O
bn a Rend;,a r~~lativns IW 4_ilen-tG da mbu:aç:!o cW lucro iDfl:ac.:p.ou;rio. 

Art. lU. ' O lucra ioibctlta3rio acwzullada axiltentlll em 31 da cieambro de 
l994. o:o.D:tnua 11.1bmatido 1101 crioirio1 cie nt.aJ.iuçto pnviatas na Lei 11.. 7.19!'••. 
de 10 de julho d• 1~8~. obQI'\":1 .. o diapo1to 1!.0 an:ip 32. d.a Lai. 11. 8.54W2. 

Art. lU. O t'..isP"ta 11<11 =gos .;.li a 51. .53. 5.5 • 58 da.lúdida. hcm&ória 
Q. 78!5'·,... doi 23 de d1umbro ó•l99<1.. :.~.püc:l•M 10m1nUIIlOII f'::sco. ~o,_ OCOir"" 
ndu o.te ~~ d•deuznbrc de 199-1. 

.-\rt. UG. Etta Lei. l."lltr:l • \*IJ:Or 1t:1 dõ1Q. d• sua. p~ prnd.U%iwlo alili· 
ta~ a -pnnar du t::da jan•i.ro 4•1925. 

• .\z.t. 11~. lttYOI::I.JD.•IG- :a &poaic6u; 1111. contrario. e. etp4CÜ1~:UIDIUI.te: 

I - oa arti.ros l2 <1 21. e o pas:qnú'o Wlic:o do artii;o 42. dll.. Lei ~- S.Ml. d• 2.3 
d<1 dnembro d1 1992~ 

U - o p:1r11p-afo WUco do amp 44. e o arap 41 d:l Lei n. 8.383. de 30 de c!ot
umbro d• 1991: 

IIt- artiro 8! do D•cnto-IM. n. 2.ZS7. ds 23 d• julho de L986: 

lV-o § :r: do arà;o 3: d.3. I...r n. il.847,."'. de 28 de Íaneiw da L994: 

V -o utt;o ;;: da Lei n. 6.850. de 28 de _1anc1r0 d1 1994; 

Vl -o art:Jo 6: da Lei n. 7 .96.5. de 22 de deumôi'Q de 1989. 

ANEXO à. LI:l ~- 8.981. OE :!0 DE JANEIRO D& 1995 

Tabela .:r. qu• •• reten o art:iro 4: da Loi a. 7.9"• 
de 20 de dazcmb\'o do 1989', em UFIB. 

npo del~uiçdoJFai.ua de P:tnaaoluda Liquido E.l:l.cido 4 

S.;uro do R=lo Vida 
- ebaizo dt 5.000.000 7.000 
- eatn 5.000.000 • 20.000.000 14.000 
-entn 20.000.000 • 100.000.000 211.000 
- ncima de 100.000.000 56.000 

SqU\'0 da. Ramo1 El•mentar .. 
- a.bai.z:o de 5.000.000 7.000 
- aatn 5.000.000 e 20.000.000 14.000 
-entre 20.000.000 e 100.000.000 28.000 
-acima de lDO.OOO.OOO SG.OOO 

Thdos. os Ramos da S.ruras 
- ab.ixo d• 5.000.000 14.000 
-entre 5.000.000 a 20.000.000 28.000 
- entn 20.00~.000 e 100.000.000 :56.000 
- ac:im::s d• 100.000.000 112.000 

Pnndio.da Privada .\berQ 
- abaizo da 5.000.000 7.00• 
-onue 3.000.000 c 20.000.000 14.00t 
- fliiZ'I 20.000.000 e 100.000.000 28.000 
- •cima da 100.000.000 56,000 

CapitaliP-.;to 
- Uaiso da 5.000.000 7.000 
-onu-e 5.000.000 • 20.000.000 14.000 
-entre 2.0.000.000 e 100.000.000 28.000 
- s.c:una d• 100.000.000 58.000 

(•) LEt N. ~.065- DE 20 DE JUNHO OE 1995 

Di ~:~ova redaçla a diapo1idvo1 da Loi .11. S.9fll111 , d• 20 de 
jaatiro de 1995, que altua a leJislaçi.o tributária 

rcderal., • dã outras pi'Ovidinc::ia• 

O Pres1dall.tl da Republica. 

• 
350 
700 

uoo 
uoo ... 

700 
1.400 
%.800 

7<10 
uoo 
2.800 
5.600 

300 
7<10 

'"'"' 2.100 

350 
700 

uoo 
2.800 

Fatio n.btr q_ua a Can;resso :-laC10nal decreta e lll s:mc:iono a ~~~illt. Lai; 
Art. l! Os dl.spamivo. da Lei 11. 8.981. cl1 20 da Janeiro de 19~5. 'adianta in· 

dicadoa. passam a viror:r cottl a se(Ui:n;e rcdaçto: 

"Art. lS. À opc;:io elo conmbuintt. o saldo do impoll'tO a papr pod•r'á 
ser parcelado em ata seu: q_uotu ii\Ull. meii.S&ll e suc:USIVU, ob11~ o ... 
cu.i:nta: 

···-····-·······-···········-·-----·--····--==----m - u duo.ais quotu, acnscidu da -.,.arl:açlo da UFtR vuifieada. entre 
o trimutre subaaqun.ta 10 pariodo de apun.çio e o do Pll&mlllto. vencll'lo 
llO últiiD.O di& Útil do c:I.Ú. r:n.il; 

Art. 30. 
Parill'lfo Unico. O dispoaca nutt arti;u aplica-R. ~u.liv1. 101 cuoe 

de •arpnitacla ou. f'amecimtatG cot~.tnt.ado nu cosuiiç6a. do utir:o 10 do o .. 
Cftto-Lsi .JI, 1.59!'~'. de 2S da daumbl"' d1 1971. cnm p111oajurfcüca de dim· 
to püblico, ou empn1al0b aeu coD.trO!a. ~ plibtica,. socitclad.e àac:ozwt
lllia mina ou IUIJ lubaidiá:ia. .. 

"Art. 33. O ImpostO aobn a Read.a. ele q~W trata uta. Seçto Mri. calo
caladG OlacliaDte a D.plicaçio da al!quota. ela vUlte e cinta por ceato IObft a N-
M à dlcWo e paro atf o llltlmo di& Util de mM &11bHq,tli:Dta u ele ac:arrto-
c:t. doi lata pr:~dan..· · · · 

Art. 34. Pua ~rtito d• papm.aato. a pas.oa juridica poderi. dtd.uir. 
do illlpcstO &.pl.lr&do :n.o mll, o Imposto sobn a Roda ps.p ou retido na. !oll· 
tlll.abft u NCaitu: que intqnnm u. baH de Ciilculo tctTnpondeate (an:ip 
28 ou. 29l. ba111 eoaao ~* iQCIIItiwl d1 dcd.uçf,o do imposto. rclati.\"011 ao Propa• 
Dll. de Alimln~o do TrabalhAdor, Vat...l'raupone. Doaç6ca a01 Fundoa da 
Criuça • do .AdolucaUie Atiori.daclq CWtaraia ou NUsâcu e Ati...tdadt All-
dlorilua.L abMrTadOI u limiUII e pnuu pn't'iatoa ca E•(illaç.lo vi~Ult*-

~}~' -·----. -·-----·--------·--.-·--
I 2t ERio dilpanudu do papmn.tO d• que tratam. oa artip Se 21 

u putOUju:idicu qn, atn.ftl à~ ou balancaw musais. decona
lnta a uisU:cia da pnju.iz.oa fiicaia aparados a putir do ma U J--'" do 
IIDO-Caltadárlo. 

i 3t O pap!UIIto menaal. relati.-re ao a~.ll à jauii'D do aao-ca.IJIUU. 
rio, poderi. Ar' 1fltus.do COIII bue 1m ba1uço OU balucut -mauJ. dada C[llt 
nata (!qlll d~ qu o itiiPOftO da'rido no perioclo ' lnfarior a calca* 
lado~"' bua 110 dilpoato aoa utipl ~ • :m. 
' I 41 O Podar Eucutivo podlri ~ iuÜu;6U para a apUcaçiO da 

diapoaca nute erti(o. . · 

~ ........ ~ü--'-..;..~fticau•D!Ute0acu.l*Ll2S.~:S ... Jidlll. ... -. 
tll~-~~-~-~~~,.._ua_lm.,a,..tK. 
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Art. 35. E.rtão o~ripdu OlO ~;imo de tributação com bu11 co h\Cl'tlreal 
em eOldOl Olno-calend:irio M pessoas jur:id.ic:u: 

1- cuja t"ecait.a tOltal no ;mo-cOllendirlo anterior, seja sup&rior ::10 limi• 
te de lZ.OOO.OOO UFIR, ou proporctonal ::10 nwllero de meses do per!odo, quan
do i:lfcnor a do:z:e mese!': 

:;;: - quo. no deco~rcr d::~ ano-e.clend~rio. tcohOl:::l SWipenliido ott n-duzi. 
dn o p::..,nmento d::~ unpci:c. na Cor.::Ol do ::~ni"" J5; 

XI - que tenham SÓCIOS ou :1cionistas p~:t.:<soas juridicas: 
XII- cujo titular. l.jdo ou adoc.isu p~clpc cem Uló\i.J â!: CUI.cn por C"CI'I· 

to do (:;lpif.:ll de u= ou ll".::W: sociecbdes. qu=do a SOtn.'l d.u =::-=iul.s totaiJ d~
SaJ empresas ultrOlp:I!<.::!Olt' o limite p:re,•isto no inciso 1 destl! :uu:;::o; 

XIII - euj:1 re1:cita decort"Cnte da vend:s de bens importado• aeja supO:: 
rior u einqQcnu por cento da rece:u:a bntta da. &tivuiacà, noa caso~~ er::n que es
ta ror superior a. 1.200.000 UFIR. 

Pnr~fo ünico. .. •.•••.•••..•• ·-----··--·-----~-··----
Art. 37. . ................................. _______ _ 

bl dtlncmatrar~m. :arat>U de b01lanços ou blllancetu m.nsa&. (arti(o 35l: 
b.ll C(Ut' n t'll!or p~ a. menor decorreu da aptll11Çio do lucru r-etil o da ba· 

n de cálcuM da. conuibuiçõ!o social sobre o lncra, na Corl!l& cb.lezi.si•çio co• 
morcitl.l e úsaa1; ou. 

b.21 4 uiltliDI:ial de Pl't'iufzos C't~r:ai•. a P=ttr do mis de jnnciro do ref'e
rldo 3nn-c::t.lcnddrio. 

---·----·---·----·-·----"·"····---· Art. 40. 
I ~ PllP ~m quo~ ú:tie::t. :ltó o Ultimo dia lltil do md do ~ do ::t.no 

suhtt:!qucnt~:. sa positi\~: · 
lt -::compensado com o irnpQ$to n .ser pn;a 3 ~do m~ do abril do ano 

subscqua.nu-. se nt:!ptivo. 3sse~ a 3ltem::tti~ do rtlqoerer. apcls :1 t~eltra
r:a d::t dccluaç:\o de rendimentos. :1. restituição do montante P"'-;:o ::t m::r.ior." 

"Art. 43. 

- i 8!! Ó débito dos prtljuizos ::1. qae se rclere o p~o ::tntoriur, podo
ri ser efetuada, indcpc!ndc:ntemct.e de se terem u;uudo os~ p:~.r.~ aaa. 
eobr:u~ç:. após o decurso dt:!: 

•1 um sno dct seu \"Cnc::imento. so em valor iníarlar 11. 5.000 UFIR. por de-
vedor. . . . 

bl doW anos de seu \-ecdmtntn • .:111 ~nperlor ao limite reúrrido na alinc:t 
-::r.R. n.:'lo 90dcnda t:!=dtr ~ '~--:inte e cinco por eenta do lucro re::tl. ~tU de rom
putada essa deduçio. 

'i 9'! Ot prnjuizo• debiU;dos e-m pnu:a. infemra. conforma o CIUO. :aa 
e.-ubclc:ddos no p:1r.jçaCo :tntorior. somente seria dtd.utiveis quando houv ... 
rem •ido uroudoa os nau-ses ptmt. sua cobrança. 

----·----------·-·-·--
t 11 Os dlbitos a qw. se reCua a al.inea ··~"do !i 8~ cm llieaDçu1 os cri

dito! ret~ridos nii.S alincas ·'a", "b", "c". "d". "e" o "'h" da§ 3'!. 
Art. .... :\.1 pe~soas JUridicas. cuja rt:!cei.t::t totaL no anD-Caicnd:irio an· 

tcritlr. ten:a s1d::1 1fUD.l ou iniericr.a 12.000.000 de t..:"FUt., poderâ.a optar. por 
o.;:Olslt.o da entre~ da dcd:traç:1o ae rendimentos, pelo n&ime de tribw-.aç;ia 
c:om base no h::C':'CI pruucudo. 

Mt;.53. 
~ 1'= Poderão ser óedu~idos du imposto :lfHl~ 1:1a Co:rma deste artico 

o Impo:;~.to st~bn:: ;. Rend.õl pai'J ou retido n:1. Conte. ressalv:d.o o di.spo•co no ar
ti~~ i"> • ., >O:r. inccntit'1:1S de d~uç:lu do impo:5tn relati\"O$ ao P~ljirll.m& do Ali· 
n:ont:tç~o :!o Tr.lt.:llb.ador'. \".t.ll;l· Tr.:~.nsporte e Doaçóes aot Fundo• da Criança 
e do .Adob:sccntc., .\tivtd::tda-.Cultur.U.s ou Artísticas e Ati\'id::tdct AudiOVISual, 
ohlorvõldo:t us limites c piJWIS prev;stoa na.le~to vt;enta. bom coma o dis
posto no i z: do llrtiRO ~!<"-. _ 

' ~ O Imposto sobnr a Rcada do qu. trata este llrti1;0 d~ lU' pqo 
atJi o ülti:no dia Util do mb •ublequnnw eo de OQQrrincia dos fato• pradcnt," 

.. Art. 56. .U pusoas ju.ridials diiVerio AP"SQntar, m o Ultimo dia ütil 
do mC11 ,de =n;o. dcclarw.çjo ck ~d.imentoa dtunoll.lltr.mdo os ruulta;d(ls au-
ferido+ 1:.0 ano...:ala.~o antarior. 

·---·--,··--·--··---··---·-,-··---" 
An. 57. Aplic:un·•e i ContnOui~ Social aobn: o Lucro (lAin. 1.'~•, 

de 15 da doztl1D.b~ de 1988J u mutiULI normu cU apuraçAo • da pqameato 
estabelccido.s pan. o lmposta sabre a a-nda das. peuou jurídicas. iaclu&i.Ttl 
no queM retere ao disposto no artiiQ 38, mantidu a bua da Cltàlculo o :sa aU· 
quotaS pnYistu na lel:iJ:laçAa am rip-, com u alteraç6n intzudwiclD por .. 
taUi. - • 

t r- !'lo cao das pc:ssou juridieu do que tr:a.ta o inciso Itl dlit atóro 38, 
11 b:ue do cálculo d:s eontribuiçio social correspander:i ao valor da dccorn11• 
te c!:t apiieaç:1o do pcrecntu:ll da novo por cento ~R~bre a receita bruta aiasta· 
d;~,. ,.~do for o tDsa. pelo \"a.lor d.:u~ dodu.çóes proV\st:U: no arti'o 29. 

.~ 63. Os pdallos d..iltnbW:dos aob a ConJ1& da be11.1 • sorviços. &tra• 
ris ãe t<l"-t:unos e sorunoa do qualquar cspàc::ie. estio SUJeitos ii. incidia=& do 
impcJOto.. !1. aliquou. do v1n~e por ~ento, exclusi;vammta na font.a. 

~ ' 

.......... ~ .. F~P~·;;.;;;;;:nç~-d;;s~·;·;;~~~-;;;-fi,-;: 
te sobn: n:ndi:nentos de apiicaçóes fi=eeiru de- renda fi:l:ll ou de renda,... 
riâvel quando o bt!neflei:.irlo do :rendimento deei.&nr t. (ontc P::lcadora. 5101'.,. 
crito. sua condiç!o de entidade imuno." 

. Art. 06. O ImpostO sobre a R.cuda retido n:l fonto: sobr-o os nndimell-
tas ãc ap1iC3.;6es fill:tr.~ir.u do nrui:t fi:u. o dct rcnd.:t "':ai:.i.Yel ou pliiO sobra 
os ~nhos liquido• men101i.s. 11orá: · 

...... ~ ;a hi;;ó~--~~14 ~'J,trd;-;dicioaad;;-~dd~-;; 
:mo~·talendãrio subseqtlcntes. ser i!.'l:cluida na dcterminuc;:io do lucro reol. at* 
0 limite I.'Cirrespondentu: U. diferenç:~. pos1U\':t :apur.ada em cud:l. atlO. ena- 01 p• 
abM e pordu dcconcntes du opunç6e1 ruli:tadas. 

·-·-·-·-----·---·------·------·----·----
Art. 77. O .rez:ime do tributação previsto neste Ca.pi~uiO não • apl.ie1 

ILOa rendimentos ou ra.nboa líquidos: 
I -em aplicaç6el .Bn•na!i:ru de renda fi:u de titularidade de insd:tui

çlo financeira. inclWiive sociedade de nguro. pnvid6ncia e e:a.pit:t.lh::çio. so• 
ciedade corretct'& de títulos. valores tru~bil!.:1rioa e câmbio. sociedade ciistribui
don. de tituloa e v'alores mobUiários ou socied.l!.de de arrendamento mercantil; 

i 4'! Para .a.s usoei.ações de poup~ e emprestimo, os ren.di:z:urntas • 
pnhos líquidos auieridos n41 aplieaç6CJ fmanccir::a ser!o t:ribut:1dos de for
ma dl!ficiti.va, à. :aliquota de vinte e cinco por ccntn sobrw a bue do- e;Uculo prv-
vista no artico 29.'" 

"'Art. 89. Seria aplicadas multas de mil UFIR e de du:.entu t..'FIR. por 
mis ou fraçio de at:ruo. às pessoas jurídicas, cuj• escr:!.turaçAo DO Diário ou 
Lin"O Caixa (&Z"tigo 45, pari.crafo único), respectivamente. conti"er atraso su• 
perior a noYenta dias, contado a partir do ültima nU!• esai~ur.tdo. 

f 1! O prazo pffl'rist.o neate art1iO do bcne.6cia u po:uou jurldicas que 
sa valerem das rt~;ru. de reduçio ou suspensJ.o des tnbutos de que ttat:l. o :L't
tiro JS. 

f 2'J A. a1.o n=~z::r.ç4o na pruo previsto na í.ntimat;lo aeuftt:lrá o 
qruamento da multa cm cem por cento sobre a V3lor anurionnanta aplica
do, som. pnjuim do dispoato no artiro 47. ......... _., ____ , __ _ 

"Art.. 14. O valor do l'1'R. d&TUi. 1ft' pqo &Ui o Ultimo dia ú.tU do 
mU .aub1111qü.anta quele em. que o eontribuinc. ror notificado.. 

·---~-
Art. '31. ·------------·-----·-·------.. ·-
Pará;'rafo úoiCQ. ···--·--·--.. ·-

a.2J o '"-ator dct c:uia pan:ala mecu1. por ocuilo do papmnta. smi acres· 
cido de juros equinlentu a tau. mlidia mnaa1 de cap~o do 'Ibsowo Naao-
nal relativa à Di'l'ida Mobüü.ria Federal Intuua. calculados a partir da data 
do de!erim~:nta a.W o mU anterior ao do ~n.to. e dt um por cento nta .. 
tivamute ao m.U em que o papmento utiver 1udo efotu:u!o: 

.,._;..; ____ ·-·--··-----·---.. ·-----·--------
· Art. 95. As emFOft& induatriais titulares de Propama Es::acbb ck

E:çort:I.Ç!o aprova.dos atj 3 de junho de 1993. pela Comiasl.o para .: neuslo 
de Benafidos Fiscais a Pro~ EspeciAis de ExportaÇ:lo - BEFrr"~. pod .. 
rto. eompenur o pnjuí:ze :Rseal verificado em um periodo-bue com o . .rtl nal 
detuminada naa stris ano•-c.aieZldário .aubaeqe.antas.. indeponden.tcz::.Jntc da. 
diatnbuiçlo de lucros cu d~videndoa a seu aócioa ou adonistu." 

Art:. :t o dll.,..ut ca .uua: ..,.. ã t 3t de ...up .a ela Lei a. 1.111115, .,. --.. Uca-~-~~ t-.,....;. .. _,. I ....... &raa.llia.U .. Nmd~C 
n: - *luidcle de dtlllM • ~ .IIIOitWJriA& de reu.cla f!D. aq. deftàor .. 

...a.r....;.. ........ ju{dlca à d.iftltg pà:Wklllft ampnea ... - __... ... 
pr.a~...w..~e .. ...-a--. .... ~ 

III- Cwuios acl=i::.l:::J.dot por qu::Uquer d:u peeau Juridicas ra!arldu M iii· 
ciso li. 

PlLt"qtafo único. ::sta umbiim 3br...n;id3 pelo dis!:>O'w na. alínea "b'" do+ 3t 
do uti:O 43 da L•i n. 5.;?.iU93. lll parecia de crédito eornapondonto ao hzet"' t:Ufe
cido nos termos do araç: i.O do Dtcn~t.o-Loi n. l.39S. de 26 de d•z:•mbro de 1917. 

Art. ;r- O s&ldD ~~:inr ri:~. conta. de correçia magct:iri:a C:co que tnta o inciso 
n do artira>~! d:t Lei n. • ~~~ ~-. dot 10 de jutho de 1999. a pune- 3 panir do tnar
r.~m.e::~to do ano..:alend:.:-:~ ~e !99:5 . .seni. comput::ldO na dc~rminacio o.!o luc:re real, 
pod~dc o contnbtunte ::.:~r.:-. c o ~:c oilscn-:Ulc:i:J. do dis:pono Ca.J artziQI 4= e S! du· 
t:~o Lei. 3 tnOutaç.;lo do;~:~ icflac:,onario n:lo N~ali:z:a.do. 

P~fa único. ! disposto neste :r.rtir;:o :tpllca·le. t.a~:nbolil!ll.. ;U pessoas ju~ 
ridlc::~• a que s• ref•rc c ~ .;: do 3m;o l7 ... Lei 11. S.9Sli95. 

Art. 4: Couidlr:t·!i= lucro ~a. em e:td3:u~o-calend:i'rlo. o Aido a. 
dor da conta da eOITilÇic ::.onet:i.ria. ojust:~.do pela d.imiD.uiçl.o du variaç6u motte
târiAIII e du nc:tlitlU c C~J';l":U finaneciru compuuda.s na detlllrminaçao do lucra 
lrquido do an~-a!ecd:ir:,. 
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§ 1~ Procader"·n:·: :.oiQune m•di:m.te a d!Xl.uç~o. do saldo cndor da eo11ta 
de correç5B monot:iria. C.l 'l":&lor c:crnspcndenu. à difere11ça positiva onu-e a soma 
W dcspes:l.J flrumccir:u :~:11. u v:u:iaçóes monet4ri:a puaivu a 1 soma du Neti
t:as fina!lceir:a..c 1:01:11 u o;::...-::::..çan moc•t:i.rias ativu. 

l ~ O lu=:~ intlu:~:1.irio 11 tributar sert re(istndo em conta upecial. do Li· 
\"t'O do Apur&Çio dn Luc::": Rul. 11 o uldo tnn.s(orido do ano-c:al~.~:~!UiriG aatuior ... 
r.i co:ri;ido. mouo:tariazz:t::.:.•. com baM tu~ do Y&\or da UFIR "Verificada a-. 
tn: o ~dia secai=~~ ao do bal~ de •ocernut1uto do ano-calendãrio anJ:eo. 
ri.or • o ~ .alpill.te ao cb baliUiço do 1nrcicio da e~o. 

A:t. 5! Em cada a.~o-ealfll~Urio c:mlSid•rv·-'- naliuda pan. do lucro in
flacionário proporc:ional.u nlor'. naliu.do 110 n:umo penado. do. b1111 e lll.tr.itol 
do 11tivo sujllitos iL eorn;-~o mii1!.Cit.ári.a. 

1 lt O 1ucra in!k:.-:~núio nallu.do 111:1 QdA ano-cttlendirio aná calciZWio 
de acordo co:n u sccui::u n:crar. 

a) .. rá clllten:.:uc.aól. .1 rtiaç;lo pereentu:al <!ll.tn o valor dca. ben.~ e dinitol do 
õl.ti.vo sujdt01 :i. concç1c ==~~~ rc~o no :me~-alc1:1dirio. c :LIOtllll doa a .. 
cuiatu valor .. : 

a.ll a m.Kia do v~ caat:ibil do a.tivo ~no Uúclo 1 no final da ai»" 
Qlleud.ãrio: 

~la. midia.doasa!::!Cll, ~ imcio'o no fim do ano-Weadiria. ciu mntu rçrw
~~atat:ivu do custo doa t:.óVeis nAo c:Lauific::ulos no 11.tivo perm_::u111nt1, du eaatu 
tapl"'lftltal:in. du aplic.l.~n cm GurtJ. d.u caDCS repruent.ativu de aCÜ&Dta:DIIl
t~ a (Gnllte'Cdore• de beu sujeitos • ~~ m.onet:íria. salvo Mo ec~ntrato pn'rir 
a iacluaçi.O do criclito. c ::1 oul:t'lll eGl1t!Q que v.t!Mm. a ser detcrmi111du pelo Po
der E:ne~Stivo, eonsid1ra.:i:l. a naturna dGI btn.J ou v:r.l11rt1 que rcpraeatam. 

bl o valot" d111 beu • dln:tos do ativv sujei.toa a correç1(1 1110netária. rullD-
do 1'10 ~Dd.:iri#. Un. A lOUVA diiS Hf:UIDUI vtdlltu: 

b.ll cuno eontüil C~s imcivals 1:rilten1:u no enoque no iaício do anl)oe&]•n· 
dirio • baiudo1 no cune dasU: 

b.2l 't&!or eolltibll. :~:rit:ido moa~ntl: :r.tti a d:lta. d3. b:riu.. doa demaiS 
b~ • dinitoJJ do ati'le n.;ei;oa ii. C01TeÇia moa1tãria. baiPdas ao C:<.%n0 do ano-ca
leadãrluo 

b.3) quotu de depred.açlo. a=orti~to • 0%1u.nio, computadas eo1:110 cust-o 
ou de1pesa oparacional do auo-eai•adiÍri.o; 

b."'-llucros ou dirid1ndos. rccebidoa no :a.no-a.leudário, de quaisquer partfci~ 
p3.Çi:iU ~cietárias re(istradu eomo in,·nti::o.cato. 

c) o monu.nu da lucra 1ofladoaârío rcali:ado do a11.o-cJ.!end:irio seni. daunni· 
nado mcd!..:.n:e a aplicação c!.1. perceat.açem degue tratei. ll .Jú:lea "li." sobre o lucro 
infl:l.:tonâr:o do mumo aao·c:alenddrio: 

d.l a percanta~m. de que tma a alúlea "3. .. seri: tambCm :aplU:ad.a, em eada. ano, 
~obt"e o lucra inflaat~n:i.rio. 01pu:rado nos :lllCIS-c:alecdirlo anatriort!S. c:a:etuado a lu· 
era intbcian&rio aewaulado. exiattl:lte e= 31 de dezembro de 1994. 

~ 2'! O contribuin~ quo optar pelo diftrimento da tributaçio do lucro i.nila· 
donirio nla·real.iudo d•Yeri computa:r na detarmicaçlo do lucro ru.l o !110ft te~ 
te do lucro infü.cionUio rcdiudo (§ 1~) ou o va!Gr dttermiD&do de acordo cota o dis
posto no artico 6'!. o excluir do lucn~ liquidtl do lllO<dtl:ldirio o mautantlll do lUI:fO 
inflacio~o do próprio ano-caland&rio, 

Art. 6!' A ?USGa juridi.ca. d"'rá cansicltru naU:cado 1111. cada ana-eallndri.· 
ria. co mfnimo. du por ceata do lucra ~. q_cando o ,.lllor, auim. detafmi.. 
n.do. t'lttultu superior ao apurado u (orm& do t 1! do artip s•: 

Pari.~ Unico. A realitaçio 41 qta trata lltl artico aplica .... induai'l'l, 
:to valor do lucro inflacioctrio a~ co pr6lJrio au-callndário. 

Art. -r. N'a. ea101 de ~çicl. !udtl. cial.o total ou.~ de ati
'idadu. a pe.uoa juridiea Uscorponda, í~ ciDdida ou q~ ezu:ernz- ati'rida-
<i.ll d..,.ri cocaiderar intel(rÚ!IIIDtl nalizado. o lt~Cn~ ~ aaua.~ 

f 1' Na cida pardal. a natizaçto .. n propoteioDal ik parc:ti& do aU-to, .u-
jeito.& carnçi.o P!.D111tbia. que ti'I'V' tido Ytrtida. • 

f 2t Par. ot o(eitca derte artip, ccnui.den· .. lucro ia.f!ac:ion.úio acum'llla-
do a sotaa do lucre Uúlad.Ciairio de anu-ca1eadirict u.tlriora. c:otricido !110Qita• 
ri:mttat.o, d•duzida d.u pam!lu naliudu. 

. ~ 8!'·. A partir de li de j:mairo de 1996, a pusoa juridies dlftrá coa.s:ide
rar-nali:cado m.ellllllmeutl. na millimo. lJlZ) do luc:ru itl.fl.:lc:icmârio, c:cnTiddo m.a-
netari=on.te. :apu.:rad.o •m c:cla aao-e::rltnd:irio anurior. 

Pari~o úni~. A~ ruliz:ada. u forma dute anip i.ntqrari aba· 
"'de c:il.c:ulo do Itt~polto talinJ ·:. Bel:ldll diVido maasalmlm.. 

Art. !r- A Pl!lloajuridic:a que ti orar aaldo de lucro infW:ioUrio a triJiutar • 
que rier a .. r tributada polo lucro arbitrado cleftri. ~cu tue aalda. contei· 
do mon•t:ariamem:a. :i. buo d• cüculo do Im.po11to IObn a Rl;llda. 

Art. 10. A panir dti l~ de. janeiro U .1991. a baâ da aUcu.lo do lmpoatO ao-
bre a. Ronda.. 1111 C2da. mU. de q,111 trata o aràco 28 da Lei n. 8.981/95, siri dl.tR
ml=da. m••li.anta a aplicação~ JMirc.Dwal U tria • nWa por em to sobn. a R'CIIi· 
Lõl. brut:l n;:is~da n.:1. csc:ri~ anfui~ na ati'l'tdad-. 

11~ Nu se(Uinw ~uiridadel. o peremt'tll1 da q111 trata ate artico :llri. dr. 
:r.t um. por cento sobre 11 ;ft8ita bruta 1DIASalau&rid.a na. revtc.da da cambua-

t.iYII: ' 

bl trts e meio por c:mto ·st~br- a nJCiita. braÚ, monsal au!uida na pl'lataçl.t:l de 
~ol'tiços ho1p1ulõi.I'U: 

cl oito pll.t' a:nt.o sabnl a rec.itu, hrut3, mmaJ. aWerida, ~··~de_.. 
'riçoa em pt:ll,. incluaiYeiiObr. • ..m~ dt tnnapGrA. tzcato o da carp; 

dl de:z: pt~:r cento ~obre 1 receita brut.::L auferid.::L com a .a.tiridado de_ prast.aç:lo 
çuw.ulativa e l:Cinticua de servtçCIS de asuuona eredit:cia. merc:~.dolé!Pca. KOSt.la 
d• çrt~dLto. selt(i'lcl o riscos. adrait:bcr:lç.io dt 1:0ntas a papr e a receber, c:om.pru 
de direitos eredit.órios result:tntu de vendas w.cre=tis a pn.:o ou de prostar;to :Je 
ser."lços l''f:u=tt~rir.r-); 

el ~·1nte por c:euto ~obre a reccu:::a brut.:l. mer.sal.::~u!erid.:l. eat11 :u ativid;,.du d.:

e.1J prest.õlç.io de ser':iços. CUJa ree•ut:l t"emunere. essenci:~.h:uente, o enrdcio 
pu.!o.:ll, pt!r parte das st~aos. cia prot'bsóes que depenci.õl.m dt: h.:Lbillt.õiçãa pnlfiui~ 
n:;l;llc;:almentc elápcia: 1 

e.2l inte-ro.ediaç.ia da negócitls. d:r. ::adiZlicbttaç:l.tl de imóvei.l, locaç.lo CIU ad· 
mi.nistr.IÇ;lo c!e b•ns mciVtll. 

f') rinte o cinco por c:anttl sobre a rcetit:a brutn memalaufltida c:tlm. a C:ud.al 
dt direi~ de qu::r.J,qutr u;~.ture::a. 

i T- No euo de •tividadu d.ivonülcadu, será aplic::r.do t1 perc-entual corra. 
pondento- :1 ead& ati-ridadt. 

~ 3! .-u necit.u pt'!IYenienteS de atividac:ll incmtiYada n.lo colftpo:r&o aba· 
se de calc~.:lo d.o impcsto na pnlptl-rç:1o do beneficio a que a pust~a Juridiea. subm .. 
tida. ::1.0 rteimo d~ tribuu;:l.o Ctlm. bue na lucro rttl, fiur jue. 

Art. U. O lucro real ou ubittudo da piiPOajuridLea ut:ensujlito a um adi. 
clon:a.l do hnpolto lllbn a Renda a alíq,utlta de: 

I- da: por cento sobre a pan:da elo luuo nel que ultnpuur RI 180.000,00 
atá RS 780.000,00; 

ti - quinu por cea.to soàn a pareela do lucro nll qu• ultrapauu 
foi 780.000,00: 

tn - du por ctnta tobra a parcela do lucro- arbitrado q,u• ul~pauu 
RS 15.000.00 a~ RS 65.000,00; 

IV- qv.i:nn pcn- ctnto sobn a p:~.rcela dG liKC'O arbitrado q,u.e ultrapuaar 
RS 65.000.00. 

I 11 Os limite~ preyis1;oa 1101 icc:iiGs I 111 II Slllr!o ptopo~l'lUll ao nllmllro da 
mtse1 tn:nacarridos da ano-calend:irlo, quando o pericdo d• :~.p~.:ra;io for i:U'Iritlr 
"'d.o:uo m•••s.. 

f 2t O Yalor do nd.icioc:U tent. l'ICOlhido i~tace. ll..:lo .. ndo. pl1'mitl.· 
du quail~ doduç611. 

Art. tz. O dilpoato ElOS artip "'-2. 1 58 da Lei c.. 8.981/95, rirorar* att. 31 da: 
dnl!nbro di 199!1. ~-

Art. 13. .-\partir dt 1~ de lbril de t995, os juroa de quo tr:ltiiiD a al!Ua "e'" 
do p~o UD.ico do OfliC'O 1-l d:l Llla. 8.34-'7'''• da 28 dt JII.Uira dt ~a~ 
daçto dllda pelo anip St da Lal c. 8.850'''. de 28 d• jao.eiii'O de 1994, 1 pelo anil'a 
90 d..::L Lei 11. 8.981195. o utip 11-.1. incUo L I o .ni;p 91. p!lricra!o ®ico. alinea "L2", 
da Lain. 8.981195, tedo ~qui,·Glontu a tua nl'eraDáal do Sistema Espec:ial de Li
quid~ • de Custódia_- SELIC. ~tifuloS. !iãraill, a.eumulada :1111~ 

· Art. u,. Oa readlmtntoa • pnboa U capital diltribuidt~s. 11. panirCl. lt Iiii 
julbo de 1995, ptlos FutldCI. d• IavHua:~o~a.ta Imobiliário 1 Fundos dela.vtnilull• 
to Cultural. e ArUitico- FIC.\RT. sob qualquar !arma 1 qualquer q~ 11ja o bdr
flciUio. :W,leitam-se l. inddt~:~cia do I::o.pona sobft a Reda na fonta t. ~q,uata da. 
dn por c:elltO. · • 

P:uâp(o Unieo. M imposto retido 1101 ter:nos dcst• arti~ aplica.,• o d.i.s· 
poato DCI .o.rtito 76 da Lei 11.. 8.981195. . 

Art. 15. O pre;ui:z:t~ fiscal apurado a p:lrtir dt~ e~eerram.nto do ano-calmdá
rio do 1995. poc\ori ur ccmpennda. C:UII'lul.:ati .. ':lmente ~m 01 prC!JW%0S Í11ca11 ;~.pu· 
rados até :u de dc:z:embro de 1994-. CCIZ:U o lucro líquido :IJUit.:ld.O pelu acliçOII 1 Ol'l:• 

dusi:ies pr..,istas na !cll:lllaçio do [mposto :I'Cibrt! a Renda. observad.o o liunW ma· 
nmo, para ::1. comptru!&Ç:1o. de tnl1t:l por cento do referido lue:-o liquido ajus.tado. 

Parã;rafo ünico. O di~Pt~no neste :11rtii'Q samutc se aplic01 U penou juri
dlcu que c::.:mdverem o:1 ti'\TOs e da:umcntos. e:á;i.dos pela le!fisl:aç:!l.t~ fi~Cll. toln• 
probatórios do m~:~nunto- do prejui:z:o iiiC:31 utUi:z::adt~ para ::1. compensõlç::!l.o. 

Art. 16. A base de cateulo da coctribul.ç:l.o sod:~.lst~bro o lucra. quando n .. 
pti'II'L .:apurada a p3ttir dt1 e11etrr.uae:11t0 do a~Wrio de 1995, podll'li. su com· 
pe111ad:L c=ul.ativ:ameutl com a. b:uo de c::ilculo neptiva a-pur.~da aU. 31 de deum· 
bro de 19!U, ec1111 o resultado do pcrioc\o di apunçJ.o ajust:ul.t~ pelas ad.lçõu 1 eWu· 
3411 preTilta.ll -oalep;i1laçâo da referida cocuibuiço1.o st~cicl.. dttlncicadci mn .:anos
caludário subsequenus. obllllrYad.o o liaúte m.Ui1110 de reduç.io de tnnt.a por Cftl· 

to, previsto a.o artiço 58 da Lei 11- 8.951/9!5. 

Pará~;t"S!O Unlco. 0 disposto nettlartip som111Dtl 11 aplic::~. U paso.ll jwi• 
dic:u que mantt'l'lt'lllm osli'l't'IIS a documentos, o:à(id.as pela let:idaçJ.o rueal, eom· 
pnlbatórios da ba .. de cálculo nepdva util.i=U pa.:ra a camptnso.ç:Ao. 

Art:. 17. O papmecto da CGa.t:ribulçio pGn, o P.r'OitUJil& dllDte;:raçAo So-
cial• par& o Prl1Jn11111l da F~ do Patrim.a-oio do Senidor Püblico- PIS-?ASEP 
dlftri. '"' cíatnado a~ o ti:lda10 dia Ut1l da ctuinzlu subltc~.U.cta ao mb da ocor
t'bda d.01 f'a~a pnd.OIU; 

Art. 1!. · Esta I.ti l!lltr'l. em vi;or na dat.:a. dilUa publi~. produ=sd.o or•
toa a partir de 1~ de j.:act:iro da 1995. exceto cs arti;o1 lO, ll, 15 1 15, que prad.uzi. 
tU e&litos a partir d• 1~ de j~ciro da 1996, e t11 .:artips 13 1 1--l, eo1n •f•itlls. res
pattiYamtatl, a p.:a.nir de 1' d• nliril • 11' do julho de 1995, 

Art:. 19. ReYopm-u u dispt~liçOOs 1m ccntn\.rio e. e:specilic:~.mentlio. o i 3~ 
áo arti.p oU, o • --lt do ll.rd.ÇO 88. coa artiços 10.1. 105, 107 o 113 da LAti a..ll.581/95, 
bem. CCIEZIII~ inciso IV do §'r. do .:arti:o ~das Leis as. 3.256' ... , do 23 cie nove~nbii'O 
de 19~1. e S.8.5.7'''· de 8 de~ do. 19.!'-l. a inciso l\• do '~ dt~ arti'o ~ dll.l..ti 
11. 8.210'•'. de ·l!l de julho cl• 1991. • a .:a:Unc:a ''d" do t ~ d<> attiJO --l: c!a L..t~ 
n. 7.99S~~·~u 22. ~oc!c:z:embro_ d.•d9!W. Wf .. .• • 

Fuc.ando H111riq,ue Card.oao- Presirleo.to d.:l RtpUblicL 
Pltdro &-Waa, ; ·. 
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o· SR. PRESIDEN-q;: (Nabor Júniory - O expe-
diente lido vai à publicação. · 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 ° 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO 127/96- GLDPT 

Brasma-DF, 27 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF-619/96, indico o Sena

dor Roberto Freire - PPS/PE, na vaga de suplente 
destinada ao Partido dos Trabalhadores- PT, para 
compor a Comissão Temporária de Polfticas para o 
Desenvolvimento do Nordeste, criada através do Re
querimento n° 367, de 1996, para promover discus
sões e estudos que resultem em propostas de aper
feiçoamento das poh1icas governamentais para o re
gião Nordeste, inclusive seu acompanhamento e 
avalição. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protesto de estima e condideração. - Senador José 
Eduardo Outra, Uder do PT. 

OFÍCIO 126/96-GLOPT 

Brasnia, 27 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF/938/96, dirijo-me a V. 

Ex" para indicar, os senadores Ademir Andrade. 
(PSB/PA) e Sebastião Rocha (POT/AP) como titular 
e su~lente; respectivamente, para comporem a Co
missão Especial, criada através do Requerimento n• 
585 de 1996, com prazo -até 15 de dezembro do cor
rente ano para apurar in loco com urgência, a situa
ção dos Garimpeiros em Serra Pelada, elaboração e 
apresentação de relatório a ser encaminhado a Pre
sidência da República com subsídios que possibili
tem resolver o aluai estado de conflito existente na 
região. 

Na oportuni~e. reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador José 
Eduardo Outra. Lfder do PT. 

OF. GLPMDBIN° 499/96 

Brasma, 27 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os membros do PMOB que integra
rão a Comissão Especial, criada através do Requeri
mento n° 585 de 1996, para apurar ln loco com ur
gência, a sttuação dos Garimpeiros em Serra Pela
da, elaboração e apresentação de relatório a ser en
caminhado à Presidência da república com subsf-

dios que possibilitem resolver o atual estado de con
fino existente na região. 

Titulares Suplentes 

Senador Emandes Amorim Senadom Marluce Pinto 

Senador Gilvan Borges Senador João Fmnça 

Colho o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração. - Senador 
Nabor Júnior, Vice-Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência designa o Senador Roberto Freire, indicado 
pela Liderança do Partido dos Trabalhadores - PT -
para integrar, na condição de suplente, a Comissão 
Temporária, criada por intermêdio do Requerimento 
n° 367, de 1996, de conformidade com o expediente 
que acaba de ser lido. 

A Presidência designa os Senadores indicados 
pelas Lideranças do Partido do Movimento Demo
cráticà Brasileiro- PMDB e do Partido dos Trabalha
dores - PT para integrarem a Comissão Especial, 
criada por intermédio do Requerimento n° 58S, de 
1996, de conformidade com os Expedientes·' que 
acabam de ser lidos. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi

nheiro. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos para seu pronun

ciamento. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 

o seguinte discursa. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hoje deve ser um 
dia murro importante para o Pais, porque, ao meio
dia, no Palácio do PlanaHo, será lançado o Plano de 
Safra para o período 96/97. 

Há uma expecialiva muito grande no meio ru
ral, uma vez que os agricultores tanto quanto o Go
verno querem que seja aumentada a nossa produ
ção, chegando a ·aproXimadamente 80 milhões de 
toneladas de grãos, somente grãos. 

Esse pacote é importante e acreditamos que 
será bom para a agricuHura, porque, segundo infor
mações, os juros serão de 12% ao ano, fixos, sem 
correção. Estávamos preocupados com o engessa
menta da verba destinada ao crêdito rural na securi
tização da dívida dos agricultores, mas, ao que pare
ce, os recursoS serão dobrados; no ano passado 
houve um desembolso pary agricuttura de aproxi
madamente R$2,5 bilhões, e este ano devem ser 
anunciados recursos na casa dos R$5 bilhões. Além 
disso, deve diminuir a taxa de Proagro sobretudo 
para os produtos de menor risco. 
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O Pronaf terá mcutsos adequados-para a agri
cultura familiar, inclusive com a garantia da equiva
lência produto. Hoje llla.verá um ato público no Palá
cio do Planalto às 1211, quando os agricultores deve
rão receber essa e ou!rnS informações. Recebendo
as mais cedo este ano,. os produtores poderão, no 
início de julho, fazer o pré-custeio e comprar insu
mos quando o preço ainda está baixo, sobretudo para 
a região de fronteira. Ollando se transportam produtos 
para os mercados coosumidores ou para os portos, 
paga-se o frete; no et;~anto, na volta, a mercadoria que 
retoma tem um custo de frete mais baixo. 

Parabenizo o Presidente da República e o dfnã
mico Ministro da Agricultura, Dr. Artindo Porto, por 
concretizarem essas medidas. Será a primeira vitó
ria dos agricultores e até desta Casa, na medida em 
que é um Senador quem comanda a agricultura des
te Pafs. No ano passado, não houve aumento do 
preço mínimo. No eda.nto, tenho uma notfcia alvis
sareira: este ano o preço mínimo vai ser corrigido. 
Com a estabilidade provocada pelo Plano Real, com 
certeza, Sr. Presidenae, Srs. Senadores, a agricultu
ra vai ganhar corpo. 

Reporto-me aos recentes posicionamentos da 
Frente Partamentar de Agricultura, com referência à 
Medida Provisória 1.41 O, de 18 de abril de 1996, !que 
dispõe sobre a capHàização do Banco do Brasil. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, foi am
plamente noticiado que a denominada Bancada Ru
ralista estaria criando obstáculos à cobrança dos dé
bitos dos grandes produtores rurais, programando 
assim um calote e provocando um rombo maior nas 
contas do Banco do Brasil. Chegou-se a noticiar, in
clusive, que os pallamentares ruralistas estariam 
condicionando a volação de matérias de interesse 
do Governo à anistia das dfvidas rurais, acima de 
R$16 bilhões. 

Tal fato não coll'8sponde à verdade, e acredito 
que foram fruto de análises superficiais, tendencio
sas ou de má-fé. .-~ _. 

Sr. Presidente;Sr"s e Srs. Senadores, em rea
lidade, a Frente Pàr'lamentar da Agricultura se posi
cionou contra os arts. 52, 6", 72 e 82 da Medida Pro
visória n• 1 .41 O. Acompanhei esses entendimentos 
e, por dever, julgo-me na obrigação de esclarecer a 
esta Casa sobre os fatos que realmente ocorreram e 
sobre as verdadeiras razões e intenções que leva
ram a Frente Partamentar da Agricultura a tomar 
essa posição. 

O art. 5" daquela medida provisória transforma 
os instrumentos de contrato de depósHo bancário e 
de abertura de crédib em conta corrente em tftulos 

executivos extrajudiciais, assegurando como líqui
dos e certos os saldos apresentados nos extratoe 
emitidos pelas instituições financeiras. Dessa manei
ra, os bancos poderão executar os correntistas me
diante penhora de bens com a simples anexação do 
extrato em que o débito está discriminado. 

O entendimento é que assegurar ao Sistema 
Rnanceiro Nacional o direito de cobrar dos tomado
res de crédito quaisquer valores lançados nas con
tas correntes, sob qualquer justificativa, através de 
ações de execução, afronta o dispositivo do Código 
de Defesa do Consumidor (ar!. 51) e do Código Civil 
Brasileiro (2• parte do art. 15). Além disso, ignora a 
existência de vasta jurisprudência formulada pelos 
Tribunais Estaduais e principalmente pelo Superior 
Tribunal de Justiça, que, durante os últimos anos, 
vem negando validade, como título executivo extra
judicial, a esses tipos de contratos. 

A Frente Partamentar da Agricultura se posicio
nou contra o art. 52 , inclusive por conhecer casos 
freqúentes em que os saldos apresentados pelos 
agentes financeiros incluem cobranças não pre~istas 
nos contratos originais ou na legislação em vigor. 
Tanto que no processo de securitização das díVidas 
agrícolas foram explicitados procedimentos para o 
expurgo desses valores. Aliás esse ponto integra as 
conclusões dos relatórios da CPMI sobre o endivida
mento do setor agrícola como um dos que contribuí
ram para a elevado grau de endividamento dos agri
cultores. 

Não se deve esquecer, Sr. Presidente, que a 
Comissão Partamentar Mista do Inquérito do Endivi
damento da Agricultura apurou que através de pro
cedimentos assemelhados, no período de 1988 a 
1982, o selar da agricultura transferiu para o selar fi
nanceiro nacional cerca de US$21,9 bilhões. 

O art. s• daquela medida provisória permite a 
capitalização mensal de juros, a adoção de juros flu
tuantes, a substituição de juros após o vencimento 
dos títulos por qualquer taxa, mais multa e mora. 
Ora, como os contratos são sempre formalizados 
através de contrato de adesão, o mutuário nem se
quer poderá manffestar a sua pretensão, prevale
cendo sempre a vontade da instituição credora. 

Nas operações de crédHo rural, os encargos e 
a periodicidade de suas cobranças estão predefini
das na legislação e nos respectiVos instrumentos 
contratuais vigentes. Inclusive no processo de secu
ritização das dívidas agrícolas objeto da Lei n• 
9.138, de 1995, está claro q!l'e alongamento até· o li
mite de R$200 mil será feito com taxas de juros de 
3% ao ano, com capitalização anual. Esses casos 
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nem sequer foram ressalvados na referida medida 
provisória. 

O a rt. 7• da Medida Provisória estabelece que 
as composições, confissões e assunções de dívidas 
poderão ser efetuadas por meio de cédulas pignora
tícias de crédito rural e tftulos de crédito industrial e 
comercial. Com isso, tais instrumentos, que previam 
a cobrança semestral ou anual dos juros - caso 
clássico do crédito rural - poderão ter cobrança 
mensal de juros. Mais um ponto em desacordo, in
clusive em relação às medidas em implementação 
para a securitização das dívidas agrfcolas. Além dis-
so, esse dispositivo autoriza e legitima ~ operações 
de "mata-mata" na agricultura, um dos pontos ainda 
em discussão no processo de securitização das dfvi
das agrfcolas. 

O art. a•, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
transforma os bens oriundos da produção agrícola 
em infungíveis, criando, assim, uma nova modalida
de de crime, o que é absolutamente inconstitucional, 
pois afronta o inciso 34, do art. 7", da Constituição 
Federal, já que uma Medida Provisória não pode ins-
muir crime ou pena criminal. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, após 
esse breve relato gostaria de deixar bem claro que, 
em nenhum momento a Frente Parlamentar da Agri
cultura defendeu a anistia, calotes ou privilégios ln
defensáveis para os agricultores. Tanto que recente
mente foi signatária de um acordo com o Governo 
Federal para a securitlzação das dfvidas agrfcolas, 
no momento de R$7 bilhões, para que os 230 mil 
agricultores, que devem até R$200 mil, possam qui
tar seus débitos em 7 anós. 

Sr. Presidente, a Frente Parlamentar da Agri
cultura jamais se posicionou contra o fortalecimento 
do Banco do Brasil, que entende ser urna instituição 
que tem dado uma valorosa contribuição ao desen
volvimento da agricultura brasileira. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
é preciso deixar bEim claro que esse posicionamento 
recente da Frente E.artamentar da Agricultura, de se 
colocar contra a aprovação desses quatro artigos, visa, 
sobretudo, resguardar os acordos firmados com o Go
verno Federal para a securitização das dívidas agrfco
las e evitar que procedimentos correntes no passado 
se repitam, em prejufzo dos agricultores, dentro da 
busca comum de se assegurar melhores condções a 
esse importante e vital setor produtivo que, todos sa
bemos, passa por uma crise sem precedentes. 

Além do mais, vale ainda ressaltar que o dis
posto nesses mencionados artigos, se pelos reflexos 
podem fortalecer o Banco do Brasil, fortalecem tam-

bém todas as entidades integrantes do Sistema R· 
nanceiro Nacional, ao dar-lhes condições privilegia
das e unilaterais para alterar procedimentos e con
tratos acordados. O que, aliás, não se insere na es-
sência da Medida Provisória e deveria ser objeto de 
lei complementar, conforme preceitua o art. t 92 da 
Carta Magna. 

Rnalmente, gostaria de informar aos meus Pa
res desta Casa que o processo de securitização das 
dívidas agrícolas - apesar de só contar com pouco 
mais de um mês para a sua plena formalização -
vem tendo algumas dificuldades para a sua efetiva 
concretização. Diversos pontos encontram-se pen
dentes de decisão e a própria Comissão de Avalia
ção e Acompanhamento - em que pese todo o em
penho e dedicação que tem demonstrado- não tem 
conseguidO obter êxito na definição das pendências, 
por tratarem de decisões que, na maioria das vezes, 
escapam em termos de competência. 

É evidente que essa situação vem criando uma 
profunda intranqüilidade entre os agricultores envol
vidos nesse processo, que, sem dúvida, se reflete 
no estado de espfrito dos integrantes da FrentePar
lamentar da Agricultura, pressionados que são pelos 
agricultores, já que não somente abonaram como 
estão profundamente comprometidos com todo esse 
processo e com os agricultores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Bernardo Gabral, por 
20 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no ano pas-
sado, desta mesma tribuna, anunciei à Casa urna 
série de estudos que eu me havia proposto, no de
sempenho de meu mandato de Senador, a fim de 
que houvesse uma contribuição partida de quem re
cebeu uma representação, associada a uma equipe 
de assessores técnicos do mais alto nfvel. 

Essa foi a razão de termos dado à publicidade 
o livro sobre a bacia hidrográfica, recursos hfdricos 
ligados à Amazônia brasileira, quando ressaltei a 
cooperação do Professor Arnaldo Setti, que chefiava 
a equipe, a contribuição do ltamarati e de outros 
companheiros que integravam; então o hoje extinto 
Partido Progressista. Aquela obra tomou o número 
da série 001. 

Hoje, quero anunciar a este Senado, e também 
será distribufdo à Câmara do'! Deputados, um traba
lho intttulado •o Municfpio e a Cidadania". É uma se
leção de textos para o administrador público e o ci-
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dadão, que vai ter, pelo menos, 500 páginas e que 
traduz uma grande ânsia que sempre existiu por par
te daqueles que, exercitando a sua atividade no Mu
nicípio, seja como prefeito, seja como vereador, não 
têm ao seu alcance urna bibliografia que não seja 
esparsa. 

Lembro-me, quando do primeiro trabalho inti
tulado 'O Papel das Hidrovias no Desenvolvimento 
Sustentável da Região Amazónica Brasileira', de 
que logo se transmifiu ao grande público que aquela 
era uma obra, um trabalho para consulta, uma vez 
que não se tinha condições, senão pela variedade 
que gira em tomo do assunto, de uma consulta 
compacta. 

Ainda hoje um companheiro meu, o Dr. Mário 
Frota, que foi Deputado Federal durante 12 anos, di
zia-me que um de seus filhos teve muita dificuldade, 
no começo do ano passado, para fazer um trabalho 
que lhe havia sido encomendado, recomendado, im
posto pela sua escola. sobre hidrovia, e não conse
guia fazê-lo at§ o instante dessa obra publicada com 
a contribuição do Senado. 

Agora, Sr. Presidente, na orientação que me 
tracei, trago para os Srs. Senadores, eu diria, o tra
balho mais alentado que já se fez sobre municfpio e 
cidadania. A seleção de textos que aqui foi feita, e 
que não poderia ser apenas trabalho de uma só pes
soa, começou quando o meu chefe de gabinete, Dr. 
Alexandre Ladeira, dava-me a idéia de que era pre
ciso não só partir para um trabalho que englobasse 
a seleção, a ordenação e a edição de textos, como 
mostrar àqueles que seriam candidatos a vereado
res e prefeitos, numa hora em que o autor não tives
se interesse nisso - que é exatamente o meu caso. 

Debruçado nisso. convidei o Dr. Arnaldo Augus
to Setti, Luiz Antonio da Rocha e a minha subchefe de 
gabinete, D,. Eusanete Lucas Sanf Anna, urna vez que 
o desastre automobilísti:o afastava, como afastou, du
rante quase quatro meses, o Dr. Alexandre Ladeira, e 
começamos a trabSlhar sobre isso. 

Sem falsa modéstia, com a prática que sempre 
tive em tennos dê legislação, começamos a fazer 
uma compilação. E es1e é apenas o trabalho, que se 
diria como um espelllo na chamada linguagem jor
nalística. Na próxima semana, provavelmente, já es
tará sendo distribufdo entre os eminentes Senado
res, menos para enriquecê-los, uma vez que já são 
dotados de capacidade para tanto, uma contribuição 
àqueles companheiros que conosco convivem aqui 
no dia-a-dia. 

E é assim, Sr. Presidente, que cada vez me 
dou conta de que um mandato desempenhado com 

seriedade- e vou ler para V. Ex" o que será a apre
sentação - sempre resultará em algo útil. 

Na apresentação, digo o seguinte: 
Preocupado com a absoluta necessidade do 

pleno exercício da cidadania para a consolidação da 
democracia brasileira, orientei a minha Assessoria 
Técnica no sentido de ultimar um trabalho destinado 
ao interior do Estado do Amazonas - onde é m~ '~ 
eloqüente a realidade da vida amazonense - der c: 
minando-o de O Município e a Cidadania. 

Tal orientação sinalizava para a utilização de tex
tos consagrados de respeitáveis instituições e autores, 
além da coleta de informaç5es de ordem prática e ins
titucional, que, de qualquer sorte, consegui colocar em 
alguns anexos que acompanham esta obra. 

Destarte, do conceito jurídico do município, 
passando por sugestões sobre estruturação de uma 
prefeitura; suas relações intergovemamentais; parti
cipação popular; rotina administrativa; processo le
gislativo; sistema municipal de saúde; planejamento 
municipal; questão da propriedade - e até mesmo a 
intervenção no municfpio -, poderão tanto o adminis
trador público quanto o cidadão dispor de subsídios 
para a efetiva participação no processo político.' 

Ao final desta apresentação, agradeço às enti
dades que prestaram a colaboração, notadamente o 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal -
IBAM. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que se deu rigoroso 
cumprimento do disposto no art. 49 da Lei n• 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, que é aquela que não 
pennite que se utilize um trabalho pessoal que não 
sido autorizado pela repartição ou autor competente. 

Com isso, trago para o debate, para a infonna
ção, para a consulta uma obra que considero, me
nos por dela ter participado, e mais pelo caudal que 
aqui se encontra, o mais alentado trabalho sobre o 
municfpio e a cidadania. 

Com esta comunicação, espero que o interior 
do Estado do Amazonas possa, brevemente, ter, em 
cada uma de suas prefeituras, em cada Câmara de 
Vereadores, um trabalho que pennita fazer consulta 
para não haver incidência de erros. 

Por fim, Sr. Presidente, registro, mais uma vez, 
os meus agradecimentos a todos aqueles que acom
panharam comigo a feitura dele, O Município e a Ci
dadania. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON J"tRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a revista 
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Veja desta semana publica uma reportagem com 
dados preocupantes a respeito do grau de insegu
rança da navegação aérea do País. Não é que a 
aviação não seja segura; em relação aos demais 
meios de tranSPortes, ainda é, de longe, o mais se
guro de todos. Entretanto, a revist<í:"revela uma série 
de falhas que não são do conhecimento do público a 
indicarem que muito precisa ser feito para reduzir 
ainda mais essa margem de insegurança, que, aliás, 
se assegura em termos absolutos, não em termos 
relativos. 

Segundo um quádro publicado na mesma re
portagem, os acidentes no Brasil, por um milhão de 
operações, é quase dez vezes maior do que nos Es
tados Unidos. 

Sr. Presidente, a matéria mostra coisas, como, 
por exemplo, a declaração do Presidente do Sindica
to Nacional dos Aeronautas, Sr. Luiz Fernando Coi
lares: 

As companhias aéreas vêm submeten
do os pilotos a cargas horárias excessivas e 
não dão às aeronaves a manutenção devi
da. Na noite em que se esborrachou contra 
a serra da Cantareira, o comandante do 
Lea~et dos Mamonas Assassinas trabalhava 
havia dezassete horas seguidas, seis acima 
do máximo permitido por lei. 

E continua a revista: 
Para cada tragédia como a dos Mamo

nas, tem acontecido uma exorbitância de 
sustos que passam despercebidos. No ano 
passado foram registrados 662 "incidentes 
graves", como inCêndio controlado a tempo 
ou võo em que uma turbina parou de funcio
nar. "Mas a estatfstica é falha, porque mui
tas ocorrências não são notificadas", admite 

· o Major Renato Diniz, do Centro Nacional de 
Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos. 

A declaração de uma autoridade do se
tor é realrT).ériié preocupante. 

Os "guase acidentes", quando a dis
tância entre os aviões chega a menos de 
165 metros, são sessenta por ano. 

No Rio de Janeiro, o sistema de radar 
- vejam bem que se trata do mais importan
te aeroporto da segunda maior cidade do 
País - foi apelidado de ""vaga-lume"" por
que funciona à moda da usina de Angra I. 

Ou seja, acende e apaga; às vezes funciona e 
outras não. É realmente inacreditável que isso acon
teça no aeroporto do Galeão. 

Em São Paulo, o radar que monitora a 
região· de Cumbica, Congonhas, Viracopos, 
Campo de Marte e Santos tem antenas tão 
velhas e malconservadas que enchem as te
las de interferências. 

Isso quer dizer que a tela do radar nem sempre 
tem limpidez. E sabemos que o radar é indispensá
vel no monitoramento dos võos. 

Os operadores são insuficientes para 
tanto avião, e cada um chega a orientar 
nove aeronaves ao mesmo tempo, embora o 
máximo admitido pelas normas de seguran
ça seja sete. 

Ou seja, há o controle simultâneo de dois aviõ
es a mais por operador do que o máximo permitido. 

Diz o Coronel Ney Cerqueira, do Serviço Re
gional de Proteção ao Võo: 

"Os controladores estão estressados. 
Se pousar uma mosca no radar, alguém tem 
·um enfarte - disse ele, evidentemente exa
gerando, mas mostrando o grau de e~aus
tão, física ou psicológica dos operadores. 

Ao stress somem-se as más condições 
de trabalho. Os controladores de võo brasi
leiros ganham 1.000 reais por mês, metade 
do que se recebe no Caribe, um quinto do 
salário de Portugal e um décimo do que é 
pago nos Estados Unidos. 

Citando um caso concreto, individual, 
informa: 

Ethewaldo Sampaio Júnior, 40 anos, 
22 de profissão, acostumou-se a fazer bico 
para complementar a renda familiar. Vendeu 
vasos de cerâmica, foi eletricista e hoje dá 
expediente como marceneiro. - Ele é um 
operador de võo. - Quando é escalado para 
o turno na torre, das 1 O da noite às 6 da ma
nhã, só tem tempo de passar em casa para 
uma soneca antes de pegar no serrote. "Sei 
que o desgaste pode provocar uma falha hu
mana", admite. "Mas tenho de sustentar mi
nha famfiia", diz Ethewaldo. 

Certa vez Sampaio mandou um Boeing 
iniciar o pouso sem perceber que havia ou
tro avião logo abaixo. Por sorte, conseguiu 
corrigir o erro ·a tempo. Sampaio que só fala 
um ingl~ :riJdim~nta;, r<;!C(lnhece que não 
saberia·o que fi:Zer·no caso de uma emer
gência co·m urn áviãi}Elstrangeiro. · 

o sr. Natxlr Júnior + v., Ex" me permite um 
aparte, nobre Senador Jefferson Péres? 
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Com prazer, 
ouço V. Ex", nobre Senadór Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Jefferson Pé· 
res, o tema que V. Ex" está abordando na manhã de 
hoje merece uma reflexão por parte das autoridades 
encarregadas de dar segurança e proteção aos vôos 
das aeronaves que cruzam os céus do nosso País. 
Há poucos dias, tive oportunidade de endereçar uma 
correspondência ao presidente da Varig, correspon· 
dência essa também assinada pelo Senador Flavia· 
no Melo, reclamando das constantes panes que os 
aviões que cobrem a nossa região apresentam. Só 
no curso de duas semanas, mais de quatro aerona
ves apresentaram pane no meu Estado, a ponto de 
terem de transferir os passageiros para outros vôos. 
O vôo que deveria ir para Cuiabá, sem oferecer con
dições de conexão para Brasflia e São Paulo, ficou 
retido, por pane, várias vezes. Assim, tiveram que 
deslocar os passageiros para Manaus, a fim de to
marem um outro vôo às 2h30min. Isso aconteceu in· 
clusive comigo e com oulros companheiros que rep
resentam o meu Estado aqui no Congresso Nacio
nal. Não existe preocupação das nossas empresas 
de aviação civil de realizar uma manutenção mais 
adequada nessas aeronaves, colocando em risco a 
vida dos milhares de passageiros que transportam 
através do nosso Pais. Não há renovação da nossa 
frota de aviação. São aviões sucateados, que estão 
voando há mais de 20 anos e são modelos que já 
não são utilizados em outros países, além de haver 
um número insignificante de aeronaves sendo utili
zadas. Só para se ter uma idéia da precariedade da 
nossa aviação civil, vou "Citar um dado de uma em
presa de aviação civil dos Estados Unidos, chamada 
Delta, com sede em Atlanta, que possui mais de SOO 
aviões. Juntando todas as empresas brasileiras - a 
Varig, a Vasp, aTAM, a Transbrasil- não se chega a 
200 aviões. Juntas, as empresas brasileiras não têm 
50% dos aviões que tem a Oetta nos Estados Unidos, 
levando-se em conta que esse é um pais cortado por 
ferrovias e rodovias· para todas as localidades. Esta
mos enfrentando Uina crise, e quero parabenizar V. 
Ex" por estar abordando este assunto para chamar a 
atenção das nossas autoridades e também dos diri
gentes das empresas de aviação no sentido de dotá
las de condições que ofereçam mais segurança aos 
passageiros que elas transportam. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - A corroborar o 
que V. Ex" acaba de dizer sobre a frota de aerona
ves do Pais, Senador Nabor Júnior, diz a revista: 

"Nos últimos seis anos, dois terços dos 
Boeing 727 existentes tornaram-se "geriátri-

cos"- ou seja, ultrapassaram a vida útil pre
vista pelo fabricante.' 

"Dos 164 jatos de grande porte com 
bandeira brasileira, cinqüenta são conside
rados geriátricos." 

E continuam voando. 
"As empresas brasileiras estão econo

mizando na manutenção e apelando para 
peças de qualidade duvidosa", acusa o pre
sidente do Sindicato dos Aeroviários de Por
to Alegre, Marco Antonio Justino. Ele diz 
que a revisão de bloco de um Boeing da Va
rig, quando se desmonta a aeronave inteira 
para checar as peças uma a uma, antes era 
feita em 45 dias. Agora leva quinze, porque 
a chefia pressiona os funcionários a liberar 
logo o avião. Justino também acusa o DAC 
de não ser suficientemente rigoroso ao fiS
calizar a manutenção das companhias aé
reas, especialmente as pequenas, que fa
zem vôos fretados. O DAC nunca multou 
uma empresa por uso de peças irregulares.' 

Multou por outros motivos, não por esse; ou 
seja, a fiscalização, quanto às peças, não existe. 
Existe coisa mais grave do que isso? 

'A pressão para decolar a qualquer 
custo é um problema grave no Brasil', acusa 

·o comandante José Giupponi França, instru
tor de segurança de vôo na Air Berlin.' 

"Nas imediações dos aeroportos do 
Galeão, de Salvador e de Manaus, pairam 
nuvens de urubus, atraidos pelos lixões pró
ximos. As colisões de aves com aviões au
mentaram 75% nos últimos cinco anos -só 
em 1995 foram registrados 163 casos. A 
trombada com um urubu a 300 quilómetros 
por hora produz um impacto de 7 toneladas. 
Quando o choque afeta apenas a fusela
gem, a situação é controlável. Mas quando 
atinge a turbina há risco de explosão.' 

E não é apenas a segurança dos vôos, Sena
dor Nabor· Júnior: também suas condições sanitá
rias. Na semana passada, a imprensa de Manaus di
vulgou o relatório de um professor da Universidade 
do Amazonas, que estudou, durante quatro meses, 
os võos a partir do Aeroporto de Manaus e consta
tou uma série de irregularidades, como entrada de 
comida clandestina de empresa não fiscalizada pela 
vigilância sanitária, transpor!( de passageiros doen
tes vindos de áreas de risco no interior, onde é co
mum o registro de febre amarela, malária e hepatite. 
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Não está sendo cobrado dos passageiros que via
jam para o interior atestado de vacina. Existem võos 
charters que não são fiscalizados pelos serviços de 
vigilância sanitária. 

Eu próprio, há um mês, fui testemunha, prota
gonista de um acidente ocorrido no Aeroporto do 
Galeão. Quando pousava o avião, que saiu de Bra
sflia para o Rio do Janeiro -isso mostra o desapare
lhamento das nossas empresas -, dois pneus estou
raram. Coisa raríssima de acontecer. Assustamo
nos com o estrondo, que parecia uma explosão. O 
avião fez uma freada brusca, parou, e nós ficamos 
uma hora à espera de um reboque no Galeão. O 
avião era um DC 1 o da Varig. O reboque não veio, e 
o avião teve que taxiar até o setor de desembarque, 
arrebentando, certamente, os pneus, porque, no 
Aeroporto do Galeão, não havia um carro-reboque 
disponível da maior empresa brasileira. 

Para não ficar apenas no discurso, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, na última reunião da Co
missão de Assuntos Económicos, apresentei um re
querimento, que foi aprovado, para a convocação do 
Diretor do Departamento de Aviação Civil -DAC- e 
do Presidente da lnfraero, para darem explicações 
numa reunião conjunta com a Comissão de Infra-Es
trutura. Infelizmente, a Comissão de Infra-Estrutura 
ainda não se reuniu, e no mês de julho não será 
possível. Espero que, logo no infclo de agosto, es-. 
sas autoridades venham aqui dar explicações, que 
são indispensáveis, porque se trata, afinal de con
tas, de um assunto de interesse público da mais alta 
gravidade, que é a segurança do vôo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Suplicy. suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao .. nobre Senador Casildo Maldaner. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.) · · · 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos, por inversão com o Senador na Presidência 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, parece-me difícil 
a conjuntura aluai, esse processo dito de globaliza
ção, esse modo de inserção ou de reinserção do 
Brasil na economia mundial, neste momento em que 

se fortalece, em que se reconcentra o poder nos És- · 
tados Unidos, no capitalismo cêntrico, enauanto 
caem os estados nacionais periféricos, destituídos 
de sua soberania. A capacidade decisória que os 
governos nacionais periféricos tinham é agora co
mandada por alavancas externas determinadas pelo 
FMI e pelo Banco Mundial, por uma legislação que 
transborda, a cada momento, a fronteira geopolítica 
dos estados poderosos, para se sobrepor à nossa 
legislação, à nossa estrutura legal combalida. 

Realmente, o que me preocupa sobremaneira, 
neste momento, é o fato de que as nossas autorida
des, aqueles que se siruam no Poder Executivo, nos 
últimos 60 anos, têm mostrado o seu caráter cada 
vez mais despótico e concentrado o poder. Com 
isso, o suposto equilíbrio entre os Poderes foi, há 
muito tempo, rompido evidentemente por essa pre
dominância do Poder Executivo, Poder Executivo 
que faz grande parte das nossas leis, o Poder Exe
cutivo que se imiscui nas decisões do Poder Judiciá
no, o Poder Executivo que passa por cima da legis
lação e cria centros de poderes autoritários discricio
nários. 

A burocracia brasileira herdou o poder dos mili
tares, e vemos que órgãos da Administração Pública 
como o Banco Cantral, o BNDES e alguns outros or
ganismos terão poder muito maior do que, por 
exemplo, o Senado Federal. Fazem e desfazem; 
apertando os botões de comando, são capazes, 
como estão demonstrando agora, por meio de medi
das cambiais, de destruir o mercado interno em 
nome da concorrência: 1.300 falências apenas em 
São Paulo; 300 falências por mês em Bras!lia; 15% de 
desemprego maquiado em 5% para efeitos externos. 

Os sindicatos, no mundo inteiro, estão sendo 
destruídos, esvaziados. Eles não conseguem nem 
avançar em direção contrária ao desemprego, tam
pouco evitar o arrocho salarial, a redução salarial, a 
dupla jornada, que acontece até mesmo nos Esta
dos Unidos. 

O capitalismo mundial se encontra em crise 
profunda. Comeoei'a detectar isso em 1968. Preocu
pa-me que a barbárie poderá se instalar como con
seqüência da crise do capitalismo, barbárie essa 
que resuHa de uma série de transformações por que 
passa o sistema capitalista mundial.. 

Ninguém duvida hoje de que o capitalismo não 
desapareceu a partir de 1929. Essa não foi a última 
crise do sistema capitalista, porque uma série de trans
formações foi incorporada, criando um pulmão artificial, 
uma circulação artifiCial, uma reoxigenação da econo
mia capitalista, que havia esgotado as suas potencial~ 
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dades enquanto economia de mercado. Naquele 
momento, todos reooni:Jeciam, unanimemente, com 
exceção de alguns pruoos retrógados, reacionários, 
que a economia de mercado que prometia o pleno 
emprego automático acabara oferecendo o espetá
culo de 30% de desemprego em alguns países; e, 
nos Estados Unidos, em 1935, seis anos depois do 
início da crise, ainda 25% de desemprego. 

Hitler, quando assumiu o poder, concentrou o 
seu estado despótico, uma forma monetárta nova su
gerida por Hjalmar Hamce Greley Schacht, o mago 
das finanças, e, através de obras públicas, através de 
gastos, através de á!Spêndios crescentes, conseguiu, 
em 1937, resolver o problema do desemprego. Mas a 
dívida pública criada p!r Hitter foi imensa, praticamen
te igual à dos Estados Unidos. Contra a dívida pública 
de Hitler, foi dado um calote pelas tnopas de ocupação 
no dia 21 de junho de 1948. 

Nos Estados Unidos, para sustentar, para reali
mentar o capitalismo. fornecendo lucro com uma 
mão e, com a outra, oportunidades de emprego aos 
trabalhadores, a dívida pública cresceu e atingiu, em 
1945, a 119,9% do Pl3 norte-americano. Se não ti
vesse havido o deflcil extended, se não tivesse ha
vido o abandono do ouro e a criação do papel-moe
da inconversível, que o Poder Executivo pode produ
zir discricionariamente, aumentando obviamente o 
seu poder de compra. de comando e de reemprego 
de trabalhadores desempregados de um lado, e de 
fornecimento de lucros e de eficiência marginal fictr
cia do capital, expressão "Novo Nome da Taxa de 
Lucro• criada por Lord Keynes. 

Portanto, naquele momento, todos os países 
capitalistas do mundo, inclusive o Brasil, passaram a 
comprar o excedente da produção agrfcola. Roose
velt oomeçou a pagar para que os fazendeiros não 
plantassem, tentando manter a renda do setor agrí
cola e rural, e, ao mesmo tempo, impedindo que a 
produção aumentasse, que a sobreacumulação se 
manifestasse. A prodllçáo da indústria automobilísti
ca dos Estados Unidàs, que era de 5,3 milhões de 
carros em 1929, cãíu para 900 mil em 1931 e para 
apenas 700 mil em 1943. 

Em 1943, o PIB dos Estados Unidos el<\ maior 
do que o de 1929, mas a produção de carros, a pro
dução de duráveis, a produção de meios de consu
mo havia decaído. A produção de carros, por exem
plo, que são emblemã!icos da sociedade norte-ame
ricana, decresceu para 700 mil unidades apenas, 
contra 5,3 milhões quatorze anos antes._ 

Portanto, se não fosse a presença do Estado, a 
hipertrofia que o Estado estava realizando, sustenta-

do principalmente na dívida pública, a economia cap~ 
!alista não poderia ter se soerguido daquele colapso. 

E hoje temos uma crise de 1929 majorada. Os 
setores produtivos, em escala mundial, encontram
se com aqueles mesmos problemas que lançaram a 
economia capitalista norte-americana e mundial na 
crise de 29. E esse problema principal, de aoordo 
com Lord Keynes e de acordo com alguns poucos 
economistas que conseguem perceber o processo 
contraditório que move a economia capitalista, era 
uma crise de sobreacumulação de capital. 

Essa sobreacumulação de capital foi aiiviada 
não apenas por esse desvio de forças produtivas 
para os selares improdutivos e destrutivas. Keynes 
disse seis vezes que apenas a economia de guerra 
é capaz de justificar o aumento dos gastos do gover
no em escala suficiente para levar a economia ao 
pleno emprego: "Duvido que tenhamos conhecido 
um auge duradouro capaz de levar ao pleno empre
go, exceto durante a guerra". Keynes repetiu essa 
frase mais cinco vezes. " 

O espaço, os gastos no egpaço, a dissipa~o no 
espaço, o fornecimento de preços especialmente.altos 
aos fornecedores do governo, como reconhece, em 
1972, em mensagem para o Congresso, o Presidente 
Nixon, paga um preço especialmente elevado para 
manter a taxa de lucro do sistema capitalista. 

Agora, não apenas uma crise de sobreacumu
lação, que faz com que o capitalismo cêntrico de 
novo procure os mercados da periferia, não mais 
para transplantar indústrias, como aconteceu no 
pós-guerra, porque aqui as indústrias transplantadas 
ocupaiam praticamente o mercado. Mas agora as in
dústrias de carros, as indústrias de duráveis, as in
dústrias de computadores, as indústrias de celula
res, etc., estão necessitando do mercado periférico, 
do mercado mundial, que já foi anteriormente ocupa
do pelo próprio capital estrangeiro transplantado e 
crescido e acumulado na periferia. 

Portanto, a crise hoje é muito superior, muito 
maior, muito mais completa do que aquela de 1929. 
E o próprio Estado, que sustentou o capitalismo aca
ba também perdendo sua capacidade dinamizadora, 
perdendo sua capacidade de fornecer lucro, estfmu
los e incentivos, doações, isenções tributárias, pre
ços especialmente elevados, juros da rolagem da df
vida pública, com uma mão, e emprego com a outra 
mão. Se até a economia de guerra se justificava 
para manter o capitalismo, por que não nós, que não 
podemos desenvolver um departamento que produ
za guerra e espaço, oontratarrnos, como foi feito nos 
Estados Unidos e em todos os pafses do mundo, 
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funcionários públicos? Se até em guerra justificam
se os investimentos públicos, por que não o Gover
no fornecer recursos para aquelas despesas que an
tes pertenciam ao quadro da atividade privada, em 
pesquisa, em silos e armazenamento, em transpor
te, em fiscalização do patrimônio, em seguro-saúde 
para a mão-de-obra, em casas e habitações para os 
trabalhadores e, como dizia Alvin Hansen, também 
em merenda escolar e bibliotecas públicas? 

O Governo, portanto, fez com que o aparelho de 
Estado fosse incrustado por essas atividades que an
tes pertenciam ao custo privado. Reduziu, portanto, o 
lucro das empresas e que passaram para o Governo. 

Desprivatizar agora significa voltar para as em
presas privadas, para o custo privado aquilo que 
hoje pesa no orçamento público. Portanto, a despriva
tização signifiCa agravar a crise do capitalismo. É uma 
proposta totalmente equivocada a desprivatização, 
porque ela signifiCa que atividades que hoje são sus
tentadas com dificuldade pelo Estado, pelo Executivo, 
voltariam ao âmbito das empresas privedas e ali cons
tttuiriam custo, reduzindo, portanto, ainda mais o lucro 
já cadente na economia capitalista mundial. 

A desprivatização é um equivoco. E o que ve
mos agora é que esse Estado empregador, esse Es
tado comprador está aparentemente em crise, por
que não existe outra solução. A solução sempre foi o 
endividamento público ou a solução do capitalismo 
sempre foi encontrar no Estado capitalista o principal 
órgão de acumulação. Isso devia ser óbvio para to
dos, infelizmente não é. 

Mas é claro, por exemplo, Gar Alperovitz, econo
mista e Presidente do Ceiltro Nacional de Alternativas 
Econõmicas, dos Estados Unidos, observa que, embo
ra o déficit dos Estedos Unidos atualmente seja de 
aproximadmente de 4,8% do Produto Interno Bruto, a 
Grã-Bretanha apresenta um défiCit de 4,4%. 

Diz ele que um estudo recente sobre o cresci
mento econõmico a longo prazo conclui que "não 
tem havido perfoc!Qs duradouros de rápida recupera
ção a longo prazg,Deste século sem o rápido cresci
mento dos gastos oo Governo." 

Concluímos, então, que o capitalismo nunca 
cresceu nos últimos 400 anos sem que a dívida públi
ca estivesse presente para fornecer os recursos ne
cessários para dinamizar o processo de acumulação. 

De modo que se propõe qu,e, dado o fracasso 
do neoliberalismo, dada a impossibilidade de o capi
talismo se sustentar apenas com suas duas próprias 
pernas: a p;odução de meios de produção e a pro
dução de meios de consumo e o setor de serviços, a 
única solução para a economia capitalista é cada 

vez mais sustentar-se no Governo que hoje se de
clara falido. 

O governo norte-americano encontra-se diante 
de uma dívida pública de US$5,9 trilhões, e o-déficit 
orçamentário dos Estados Unidos atingiu, em deter
minado ano, 40% do PIB. O nosso está em cerca de 
4% e nós temos medo do déficit. Queremos tapar o 
déficit, desempregando funcionários, não recompon
do as perdas salariais, desmantelando os serviços 
de saúde pública, de educação, etc., porque temos 
um perigoso déficit de 4%. O Governo restringe os 
seus gastos, mas a divida pública cresce assustado
ramente. A taxa de crescimento da dívida pública 
brasileira é realmente perigosa, porque o crescimen
to de 10% no mês atrasado e de mais de 13% no 
mês passado mostra que não é possfvel sustentar 
por muito tempo essa taxa absurdamente elevada 
de crescimento da dívida pública 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não 
adianta querer reduzir o crescimento assombroso da 
dívida demitindo funcionários, porque eles repre
sentam apenas 6% do PIB. Enquanto o Governo 
brasileiro quer reduzir gastos com a saúde, a educa
ção e o social, para combater o aparentemente ele
vado déficit orçamentário, o Governo norte-america
no continua a elevar os seus gastos, que ultrapassa
ram, em alguns anos, US$320 bilhões de déficit 

Agora, como havíamos previsto, os organismos 
internacionais dizem que vem ar uma nova onda de fa
lências de bancos, não apenas no centro do capitalis
mo, mas especia~nente,na periferia, e o Brasil é indi
cado por esses organismos, conforme os jornais de 
anteontem pubficaram, como o Pais em que a quebra
deira de bancos será, possivelmente, a maior. 

Quando o Proer foi instaurado para salvar ban
cos, é óbvio que novos recursos teriam que ser da
dos, porque não se mudou nada, não se mudou a 
taxa de câmbio, não se mudou a taxa de juros, não 
se mudou o número de falências resultante do enxu
gamento e do arrocho imposto à economia brasilei
ra. Logo, os bancos teriam que continua!" a quebrar, 
porque os elementos presentes na quebradeira uvs 
bancos, na falência dos bancos, continuaram pre
sentes intactos na economia brasileira. Dar R$20, 
R$30 ou R$40 bilhões a alguns bancos não evita 
que outros bancos entrem em falência 

Aquilo que realmente nos preocupa é que o 
Governo capitalista antes era empregador de traba
lhadores e ajudava a minorar a taxa de exploração 
sobre os trabalhadores, porque passou a fornecer 
lucro. Durante esse perfodo de keynesianismo per
verso, pelo manos os trabalhadores puderam ter um 
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certo alívio, porque o Estado conseguiu produzir um 
lucro artificial e fornecê-lo aos capitalistas e aos ban
queiros. 

Agora, com a economia do Estado mínimo, 
com a economia do enxugamento, com a economia 
da redução e da modéstia aparente do Executivo, é 
lÓgico que a fonte de lucro só pode ser a velha e an
tiga e tradicional: o llabalhador em ação. E é por 
isso que a intensificação do processo de trabalho, a 
robótica e a informática, a nova tecnologia atuam 
violentamente, de fonna selvagem, sobre os traba
lhadores, procurando extrair deles o lucro que o Go
verno não dá mais às empreiteiras, aos. fornecedo
res, ao setor relacionado a esse Governo. 

Agora, se esse processo continuar, os traba
lhadores terão que sofrer a carga dessa nova tecno
logia, que aumentarã aquilo que Fernando Henrique 
Cardoso, com precisão, chamava de mais-valia rela
tiva. A intensificação da jornada de trabalho, a robo
tização, o downsiZing, a reengenharia, tudo fica so
bre as costas dos trabalhadores. 

Portanto, a dupla jornada e tudo o mais são re
sultado inexorável desse processo. Isto realmente 
me assusta, isto e apenas isto me preocupa: a situa
ção daqueles que se encon)ram no desemprego, re
sultado do enxugamento do Estado hipertrofiado, re
sultado do fato de que, também nos selares priva
dos, se desemprega mão-de-obra como técnica, · 
como forma de aumentar a taxa de lucro do sistema. 
Onde vamos parar? . 

Em alguns países, como a França, os anciãos, 
os da terceira idade ainda se encontram AO conforto 
erguido pelo antigo sistema; o sistema de seguro
desemprego, os planos de saúde e a saúde pública 
ainda funcionam, mas no Brasil nada disso existe. 
Não existe um seguro-desemprego digno e não exis
te nenhum amparo ao trabalhador sucateado e de
sempregado, ao trabalhador vítima da economia 
neoclássica, vítima do mercado voraz, selvagem e 
da ditadura do mercado livre. 

O que me preocupa é especialmente isto: 830 
milhões de desempregados em escala mundial •. 
Diante desse quadro e diante da evidência verificada 
não apenas por Gar Alperovitz, mas por centenas de 
pesquisadores e observadores imparciais, faliu a 
tentativa de retomo à economia neoliberal em escala 
mundial. O neoliberalismo faliu em escala mundial. 
Como diz Rubens Ricupero, não deu respostas aos 
problemas principais da humanidade. •. 

O que fazer? O que fazer se os.,neoclássicos 
não conseguiram uma superação para a crise do ca
pftalismo? O que fazer diante do aprofundamento 

dos nossos .problemas, tendo em vista o equívoco 
do remédio neoliberal aplicado? A única solução me 
parece ser, ao contrário do que se fez no Brasil, ao 
invés de salvar bancos, deixar os bancos quebra
rem; porque os bancos se converteram num obstá
culo ao capitalismo produtivo. 

Estou falando isso para mostrar que é preciso . 
minorar a crise do capitalismo, porque ela está se 
tomando insuportável para os trabalhadores. Os sin
dicatos estão completamente esvaziados, não con
seguem nem deter o desemprego e nem promover 
conquistas salariais. Portanto, os sindicatos estão 
falindo em escala mundial. 

O que me parece é que, como tem ensinado a 
história económica do capitalismo, nos últimos 400 
anos, a única solução é e sempre foi a presença do 
Executivo, do Estado, desde as empresas régias e 
privilegiadas de Colbert, na França, no século XIV, 
até as empresas estatais de hoje, até os subsídios e 
estímulos criados pelo Governo, e até o fato de que 
o Governo norte-americano, que se neoliberaliza no 
discurso, gasta mais de US$2 trilhões por ano, man
tendo ainda a atividade económica norte-americana 
em um nível suportável. ' 

Portanto, os bancos devem ser limitados na 
sua ganância; os bancos, há muito tempo, têm, na 
compra dos papéis do Governo- bónus, treasure 
notes, LTNs, OTNs, RTNs, títulos e papéis- a sua 
principal fonte de renda, a sua principal fonte de lu
cro, a sua principal fonte de especulação. Aquelas 
entidades, que se transfonmaram em meros media
dores, meros intermediários da dívida pública, per
deram a capacidade inicial que tinham de irrigar a 
economia, de emprestar dinheiro para a produção e 
para o comércio e são agora única e exclusivamente 
banqueiros do Governo. 

Essa atividade de intermediação no Brasil é in
suportavelmente elevada. Todos sabemos disso. É 
a mais elevada taxa de juros do mundo a que rece
be o nosso sistema bancário. E é por isso que o 
Brasil encontra as maiores d~iculdades em reativar 
a sua economia. 

Portanto, é preciso não apenas reduzir a taxa 
de juros do sistema financeiro, mas eliminar esse 
mediador, esse intermediário, esse agiota. 

Se o Governo, ao invés de pagar os seus 19% 
de juros ao mês ao sistema bancário para a rolagem 
de sua dívida pública, eliminasse os bancos e ven
desse diretamente aos tomadores, se vendesse nas 
agências de correio os seus't'rtulos ou em qualquer 
órgão credenciado para esse fim, é óbvio que o sis
tema bancário brasileiro, que vive dessa intermedia-
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ção da divida pública, faflria. Se quisermos manter 
esse sistema, ele vai falir, de acordo com os prog
nósticos feitos pelos mais competentes órgãos finan
ceiros internacionais. 

·Como dizia Marx, o capitalismo é capaz de su
perar os obstáculos que se lhe opõem. Se os capita
lismos brasileiro e mundial não forem capazes de 
superar a barreira que é o sistema bancário, que in
viabiliza a atividade económica, esvazia as oportuni
dades de emprego e encarece a produção e o con
sumo, o capitalismo vai morrer na praia. O capitalis
mo neoliberal está fadado a morrer na praia. porque 
todo sistema dá lugar a um outro superior apenas 
quando se esgotam todas as suas potencialidades. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Emi
nente Senador Laura Campos, embora o diálogo 
com Karl Marx e John Maynard Keynes esteja tão 
brilhante para todos nós, lamento dizer que V. Ex" já 
excedeu o seu tempo em 14 minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a V. Ex" 
e sei que foi por descuido, e não por partidarismo, 
que a sua gentileza recaiu sobre mim. 

Para terminar, quero enfatizar que o capitalis
mo morrerá na praia se seguir o modelo que nos 
está sendo imposto - a nós, periféricos -, mas que 
não é seguido, porque impossível de ser posto em 
prática, pelo capitalismo cêntrico, pelo Japão e, prin
cipalmente, pelos Estados Unidos. 

. Portanto, nessa sobrevida difícil do capitalismo, 
cada vez mais bárbara e desumana, devemos alíviar 
essa passagem, impedir que não apenas o Muro de 
Berlim caia sobre o capitalismo, mas que o capitalis-' 
mo caia sobre os trabaihãdores. 

Essa preocupação foi anunciada no Brasil há 
cerca de um mês pelo historiador inglês Lester Thu
row, que aqui esteve, autor do livro "Cabeça a Cabe
ça". Com a queda do Muro de Berlim, ele teme que o 
capttalismo perca a sua cabeça e seja introduzido um 
grau maior de desumanidade, porque as conquistas 
sociais que existiramAndubitavelmente, apesar de to
dos os defettos verificados no Leste Europeu, eram 
imitadas e reprodUzidas na economia capitalista. 

Agora, com a Queda do Muro de Berlim, o ca
pftalismo não tem mais como limitar a sua sede mer
cadológica de' poder e de lucro. A ditadura do mer
cado livre está exercendo seu poder destruidor so
bre os trabalhadores. 

Por isso, proponho, modestamente, que se 
passe um rolo compressor não sobre a humanidade, 
mas sobre os banqueiros, para que o capitalismo te
nha a possibilidade de ter uma morte digna, de ter 
uma sobrevida menos desumana. 

É esse o quadro atual que me aterra e faz com 
que, pela primeira vez em minha vida, eu procure 
encontrar algum remédio, alguma solução para 
amortecer e prolongar um pouco a vida de um siste
ma que desejo ver definitivamente superado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Laura Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduando Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Exm" Senador Lauro Campos, Sr"s e 
Srs. Senadores, no próximo dia 30 de junho, o Plano 
Real completará dois anos. É necessário que faça
mos uma reflexão a respeito do seu desempenho 
em relação aos objetivos traçados, avaliando o que 
foi positivo, o que deixou de ser feito e o que precisa 
ser feito com maior urgência para corrigir os rumos. 

No que tange ao objetivo de se controlar a in
flação, há de se reconhecer que houve progresso 
extremamente significativo, uma vez que em m~io e 
junho de 1994 tínhamos inflação média de 47% ou 
48%, e hoje esses índices caíram. Por exemplo, a 
média dos fndices de preços - fndice Geral de Pre
ços e Disponibilidade Interna, fndice Geral de Pre
ços de Meocado da Fundação Getúlio Vargas, fndice 
Nacional de Preços ao Consumidor da FIPE, o INPC 
-foi de 47,7% em junho de 1994 e esteve em tomo 
de 1 a 1 ,5% no mês de maio de 1996. Não há dúvi
da, portanto, em relação ao fato de que houve dimi
nuição significativa da inflação. Mesmo se analisar-. 
mos os primeiros cinco meses deste ano, uma infla
ção da ordem de 5,5%, acumulada, constitui um re
sultado que precisa ser reconhecido. Mas quais os 
pontos que representam um custo extraordinário e 
para os quais o Governo não tem dado a devida 
atenção - ou a atenção que tem sido dada é extra-·.· 
mamente ineficiente? 

Em primeiro lugar, a taxa de crescimento da 
economia tem sido bem aquém da potencialidade da • 
economia brasileira. Crescer pouco mais de quatro· 
por cento em 1995 e apresentar taxas de crescimen: • 
to muito baixas no primeiro semestre de 1996 - h ou- ' 
ve taxa próxima da negativa no primeiro trimestre· 
deste ano e ligeira recuperação neste segundo tri- · 
mestre - é algo muito aquém do desejado, sobretu
do em função de suas conseqüências sociais, sobre. • 
tudo no que diz. respetto ao llésemprego. 

Ontem, a Fundação SEADE e ó Dieese publi-, 
caram que a taxa de desemprego em maio na Gran-. 
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de São Paulo foi a segunda maior desde janeiro de 
1985. P.o todo, um milhão trezentos e sessenta e 
o~o mil trabalhadores estavam desempregados em 
maio de 1996, correspondendo a 16,1% da popula
ção economicamente ativa. A maior taxa, de 16,2%, 
foi atingida em maio e junho de 1992. 

O próprio Presidente Fernando Henrique Car
doso, quando estava em Paris, há um mês, previu 
que a taxa de desemprego para este ano, avaliada 
pela Fundação IBGE, iria aumentar aproximadamen
te 6%, quando, no ano passado, foi de 5%. O Presi
dente não mostrou preocupação demasiada em rela
ção a esse dado, mas, tentando justificar, disse que 
se tratava de uma taxa bem menor do que as da Eu
ropa, onde se verifica, em alguns países, índice de 
12%. Sua Excelência não considerou, como bem 
disse há pouco o Senador Lauro Campos, o extraor
dinário esquema, o complexo de seguridade social 
existente nos países europeus, o que toma a taxa 
de desemprego algo menos grave. 

Portanto, a gravidade da situação daqueles 
países não é comparável à do Brasil, pois não há 
qualquer cidadão europeu que, diante da perspecti
va do desemprego ou de remuneração eventual
mente muito baixa, não seja amparado por formas 
diversas de seguro-desemprego em condições muito 
melhores do que as do sistema vigente no Brasil. 
Eles têm formas de garantias de renda, as mais di
versas, que fazem com que qualquer pessoa, ainda 
que desempregada, tenha uma remuneração sufi
ciente para sobreviver com alguma dignidade. 

Há outros obstáculos que precisam ser analisa
dos, que fazem com que a economia brasileira, em 
que pese o sucesso do combate à inflação, mostre 
sinais de perigo e de crise eventual iminente. Por 
exemplo, conforme assinalou ontem. em artigo publi
cado na Folha de S.Paulo, o Economista Paulo No
gueira Batista Jr., de janeiro a abril de 96, o déficit 
consolidado no conceito operacional chegou a 
3,65% do Produta:.Jntemo Bruto, mais do que a do
bro registrado em'·igual perfodo em 1995. A dívida 
pública federal em títulos aumentou nada menos do 
que 120% nos doze meses terminados em maio últi
mo e corresponde agora a mais de duas vezes e 
meia o valor das decantadas reservas internacionais 
no Banco Central. Por que isso? Isso reflete o déficit 
primário do Governo Federal, a efeito das elevadas 
taxas de juros sobre as suas contas e, além disso, 
fatores como o socorro às finanças dos Estados e a 
emissão de dívida para financiar assistência ao sis
tema financeiro público e privado. 

Nos doze meses, até maio de 1996, o Praer e 
outras formas de auxmo do Banco Central a institui
ções financeiras produziram um impacto de nada 
menos do que R$16.4 bilhões. Considerando o nú
mero revelado pelo Diretor de Fiscalização do Banco 
Central, Cláudio Mauch, até meados de junho, o 
Pro e r já havia realizado um desembolso I íquido da 
ordem de R$3,131 milhões. Considerando esse nú· 
mero, o Proer e mais outras formas de auxmo do 
Banco Central às instituições financeiras produziram 
um impacto líquido superior a R$17 bilhões, que rep
resentariam o suficiente para termos implantado, em 
1996, nos termos mais amplos possíveis, por exem
plo, o Programa de Garantia de Renda Mínima, que 
garantiria a toda pessoa com mais de 25 anos um 
complemento de renda da ordem de 30% da diferen
ça entre R$240,00 e o nível de renda da pessoa 

Paderá dizer o Governo que esses R$17 bilhõ
es não são propriamente recursos do Tesouro, como 
procurou assinalar outro dia o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Sim, é verdade que se trata de 
gasto dHerente daquele que seria um gasto fiscal. 
Mas sem dúvida representa um desembolso de re
curso público, na forma de empréstimos, qu·!!, se 
não recuperados devidamente, acabarão tendo efei
to semelhante ao do gasto fiscal. 

Ontem, pela primeira vez, na entrevista coletiva 
do Ministro Pedro Malan, o Sr. Pedro Parente teve o 
cuidado de reconhecer que o Proer tem, sim, efeito so
bre as contas do Governo, tem efeoo e significatiVo. 
De um lado, oomo temos ressaltado, há efeitos no Te
souro, porque o Proer representa uma renúncia de re
ceitas, e, de outro, porque, ao prover recursos a taxas 
bem menores do que as de mercado e .na medida em 
que as garantias proporcionadas pelo Proer, pelos 
bancos beneficiários ao Governo, não são propriamen
te tão seguras, pode haver um prejuízo signifiCativo. 

Aqui estão as palavras de Pedro Parente, con
forme registra hoje o Jornal do Brasil: 

·o socorro aos bancos privados dará 
prejuízo ao Tesouro, mas a conta ficará para 
o próximo Governo. A perda só será conhe
cida em três ou quatro anos. • 

São palavras bem dHerentes daquelas do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, há alguns dias, 
onde Sua Excelência dizia que o Proer não repre
sentava dispêndio público por parte do Governo. · 

Diz a matéria do Jornal do Brasil, referindo-se 
a Pedro Parente: 

"Ele reconheceu que o Programa de 
Estímulo ao Fortalecimento e Recuperação 
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do Sistema Financeiro (Proer) provoca per
das "pequenas". 

Parente explicou que os juros cobra
dos nos empréstimos aos bancos são •um 
pouco• inferiores às taxas de mercado. • 

Um pouco inferiores? TR mais Selic, TR mais 
11% ao ano são taxas muito inferiores àquelas que 
qualquer correntista consegue obter junto ao seu 
banco. 

"Essa diferença está sendo coberta 
pelo Banco Central (BC). No fim de cada 
ano, os ganhos do BC são repassados ao 
Tesouro, que perde com a redução de um 
eventual lucro do BC provocada por essa 
perda. Em caso de prejuízo, o Tesouro ab
sorve o resultado negativo. 

A outra perda, que só será conhecida a 
longo prazo, é referente às garantias recebi
das pelo BC em troca do empréstimo. Os 
bancos que receberam os recursos deram 
como garantia, praticamente, apenas tftulos 
do Fundo de Compensação da Variação Sa
larial (FCVS). Esses papéis têm baixa cota
ção, mas o BC aceitou, no caso do Proer, 
por seu valor de face. Ou seja, para os 
R$13,1 bilhões que emprestou, o BC rece
beu R$15,7 bilhões em títulos do FCVS que, 
na prática, valem apenas R$7,8 bilhões. 

Quanto será possível recuperar? O Banco 
Central e as autoridades monetárias não sabem res
ponder com precisão. 

"Não é possível saber agora quanto des
se prejuízo deixará de ser coberto com ativos 
reais dos bancos que o BC socorreu. A esti
mativa é de que essa parcela não será peque
na, pois o BC assumiu a parte podre dos IJan. 
cos. Podem entrar nessa conta também os 
bens de seus controladores e administrado
res. É por isso· que o tamanho do prejulzo a 
ser coberto-pela sociedade só será conhecido 
quando teimnar o processo, inclusive a venda 
dos bens dos banqueiros." 

E, pór enquanto, não há qualquer noticia de 
venda dos bens dos banqueiros. As coisas vão-se 
passar muito lentamente e, enquanto isso, os bens 
dos acionistas controladores estão servindo para a 
acumulação e recuperação do valor do patrimônio 
dos banqueiros, porque ainda está em seu nome e 
não no do povo brasileiro, que os está ajudando 
através dos recursos que o Banco Central e as auto
ridadeS monetárias estão colocando no banco. 

Assim, Sr. Presidente, é necessário, de um 
lado, reconhecer o que houve de positivo, mas, de 
outro, é preciso assinalar esses riscos, sobretudo, 
também, aquele risco envolvido na política cambial, 
ressaltando que entre junho de 94 e maio de 96 os 
preços médios ao consumidor, segundo o lndice da 
FGV, medidos em dólares, aumentaram nada me
nos que 68%, e isso levou a consequênciaS graves 
para a competitividade internacional da economia e 
a capacidade de gerar empregos. Não é à toa, por
tanto, que os indicadores de desemprego estão 
mostrando sinais desalentadores. 

Ainda que tenha havido ligeira recuperação 
nas últimas semanas, nós ainda temos de alertar o 
Governo, que está muito longe de resolver o grande 
desafio de conseguir estabilidade de preços, cresci
mento acelerado da economia, compatibilizado com 
a melhoria da distribuição da renda e com o ataque 
frontal à miséria. 

Ainda que possa a estabilização ter aliviado a 
situação da massa de miseráveis no Brasil, diante 
do desemprego essa situação não pode ser conside
rada adequada, pois deveria o Governo estar dando 
prioridade, deveria estar demonstrando a vontade, 
com a mesma energia que criou a medida provisória 
para instituir o Proer, de, por um lado, realizar a re
forma agrária e, por outro, instituir programas de po
lítica econômica que signifiquem melhoria da distri
buição da renda. E, dentre esses programas, temos 
insistido em sugerir para o Governo que seja institui
do o Progrâma de Garantia de Renda Mlnima. 

Há um número crescente de economistas que 
vêm falando positivamente a respeito dessa proposi
ção. Ainda nas páginas amarelas desta semana, o 
economista Álvaro Zini, da Universidade de São 
Paulo, especialista em câmbio e em economia inter
nacional, realizou, junto com o economista Jeffrey 
Sachs, um importante estudo a respeito de como al
guns Estados brasileiros vêm tendo uma taxa de 
crescimento interessante. Esse estudo de Álvaro 
Zini descobriu que a tendência da distribuição de 
renda entre os Estados brasileiros poderá se equili
brar com o tempo, como aconteceu com a Austrália, 
os Estados Unidos e outros palses continentais. 

No ritmo atual, é possfvel imaginar· que, num 
futuro não muito distante, o Brasil venha a ser mais 
equilibrado. Mostra que o Estado de Minas Gerais 
tem hoje uma renda per _caplta 8,3 vezes mais alta 
do que há 55 anos, já deScdlítados o crescimento da 
população e a. inflação. Ainda que existam regiões 
miseráveis como o Vale do Jequitinhonha, parecido 
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com o sertão nordestino, destacou que a vida da 
maioria dos mineiros; nesses 55 anos, melhorou. 

Em segundo lugar, vem o Espírito Santo, cuja 
renda per capita cresceu oito vezes nesse período. 
Outra grande surpresa é o Estado de Sergipe, que 
teve o quarto melhor desempenho entre os Estados. 
Todos imaginam que Sergipe seja um Estado mise
rável, que parou no tempo, mas isso não é verdade. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Sena
dor Suplicy, advirto V. Ex" de que o seu tempo regi
mental encontra-se esgotado. O Regimento para co
nosco é bem diferente daquele que permitiu, por 
exemplo, ao nosso eminente colega Antonio Carlos 
Magalhães usar da palavra por uma hora- e vinte mi
nutos. E não poderei ter a mesma condescendência 
que V. Ex' teve para comigo. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Permita-me, en
tão, prezado Senador Laura Campos, assinalar uma 
das observações de Álvaro. Zi ni, quando perguntado, 
pela revista Veja, sobre qual o efeito das polfücas 
públicas no desenvolvimento das regiões mais po
bres do país. Respondeu ele: 

"Nosso estudo mostra que a política de 
subsídios da Sudene, a-Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste, e da Sudam, 
a Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia, é equivocada e ineficaz. O perío
do entre 1965 e 1975 foi o de maior distân
cia entre a pobreza do Nordeste e da Ama
zônia e a riqueza das outras regiões do 
país. Foi também o período em que os sub
sídios para a S.udene e a Sudam foram 
maiores. O governo dava isenção de- impos
tos às grandes empresas, mas muitas delas 
não construíam a fábrica na Amazônia ou nó 
Nordeste. Aproveitavam o dinheiro para au-
mentar as atividades nas regiões ricas do 
país. Foi um fracasso como fórmula de d&
senvolvimento regional. Um instrumento 
mais eficiente seria o programa de renda mí
nima. Quan_do se dá um salário mínimo a 
cada chefe de famnia com filho na escola, · 
eleva-se o nível de renda dos miseráveis e-· 
movimenta-se a economia local. Isso tudo 
sem alimentar o círculo vicioso da pobreza, 
do latifúndio e do coronelismo. • 

Gostaria de assinalar também a coluna de Mí
riam Leitão, em O Globo, de 26/06/96, sob o. título: 
"Mínimo Social", em que ressalva: 

"O programa de Renda Mínima de 
Campinas, pelos efeitos que produziu, está 

sendo olhado cada vez com mais interesse. 
Hoje existem 12 cidades implantando o pro
grama, e em 60 outras, a câmara de verea
dores está analisando essa possibilidade. 
Campinas é governada pelo PSDB, mas 
isso não diminui o entusiasmo do senador 
Eduardo Suplicy, do PT, pela aplicação, na 
prática, de uma idéia que se tomou uma de 
suas obsessões. • 

Ressalta que não se trata de uma idéia minha, 
mas, sim, da humanidade, e registra o aspecto posi
tivo. Disse, em entrevista a ela, que essa não era 
uma idéia do PT, mas uma idéia dos economistas, 
dos humanistas, dos pensadores maiores da huma
nidade. Assim, não entendia por que o Governo Fer
nando Henrique está, até agora, impondo barreiras, 
até de natureza intelectual, pessoal e partidária, 
para examiná-la. 

Ontem conversei com o Ministro Antônio Kan
dir, solicitando a oportunidade de uma audiência 
com o Deputado Germano Rigotto, preparatória de 
uma audiência com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, antes que Sua Excelência, eventualmente, 
vete o art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentáriàs do 
ano que vem, aprovada anteontem pelo Plenário do 
Congresso Nacional Esse artigo estabelece que, 
em 1997, o Governo poderá destinar recursos para 
a implantação do Programa de Garantia de Renda 
Mínima. Relembro que está em termos facultativos, 
mas, obviamente, representa uma recomendação do 
Congresso Nacional ao Governo e, para isso, faz-se 
necessário que a Câmara dos Deputados vote, em 
agosto, o Programa de Garantia de Renda Mínima. 
Ou seja, trata-se do parecer do Deputado Germano 
Rigotto, que acaba de fazer sugestões aprimorando 
o projeto e, em-termos extremamente factíveis, gra
dualmente implementando o Programa numa forma 
de adequá-lo à possibilidade financeira do País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, 
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, fala
rei como Líder do PFL e, com a anuência de V. Ex", 
cederei a minha vez ao Senador Roberto Requião. -

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, 
por 20 minutos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. 8"em revisão do_ orador) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na verdade, 
pretendia falar mais cedo hoje. Mas falo agora, após 
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ter tido o enorme prazer e a incontida satisfação de 
ouvir as belíssimas intervenções do nosso Presiden
te Laura campos e do Senador Eduardo Suplicy. 

Minha intenção é a de prestar contas sobre uma 
viagem que fiz, como observador do Senado da Repú
blica às eleições presidenciais e municipais russas. 

Quero introduzir este meu breve relatório, esta
belecendo a moldura dentro da qual essas eleições 
ocorreram. 

A União Soviética se desagregou como vítima 
de dois fatores principais: o primeiro, a corrida tec
nológica, a dedicação quase absoluta a um modelo 
industrial militar que, sem sombra de dúvida, conse
guiu surpreender o mundo, colocando o ·sputnik em 
órbita antes que o Ocidente o fizesse. Produziu aviõ
es a jato de qualidade excepcional, viabilizou uma 
indústria de construção de navios que fazia inveja a 
qualquer país. 

Mas a União Soviética se desagrega, e, para 
surpresa de todos os analistas políticos, não se de
sagrega diante do ímpeto do imperialismo norte
americano, mas, sim, diante da sua incapacidade de 
produzir bens de consumo: sapatos, roupas, habita
ção, eletrodomésticos, rádios, televisores, aquilo que 
viabiliza a comunicação interna e que melhora o pa
drão de vida de uma população. Mais do que isso, o 
Partido RevoluCionário se embute na máquina do 
Estado, transforma-se em corporação e. sobrepõe-se 
à sociedade. Desaparece o princípio do mérito; to
dos os ganhos trabalhistas são horizontais; o esfor
ço pessoal não é reconhecido; e, ao invés do impac
to do imperialismo americano, é o povo decepciona-
do que derruba o regime has ruas. • 

Desaparece a União Soviética e resta a Rús
sia. O processo de desagregação do Leste Europeu 
se dá pelas mãos de Gorbachev, e alguns fatos inte
ressantes dev.em ser analisados nesse processo. 

O primeiro deles foi uma inoportuna e desas
trada experiência de limitação do consumo de bebi
da alcoólica. O rus$<1, embora bem alimentado, tem 
uma vida média de 58 anos, em função do consumo 
excessivo de áiCÕÕ!:· Gorbachev resolveu estabele
cer uma lei seca, restringindo o consumo, e conse
guiu um resultado semelhante ao da Lei Seca dos . 
Estados Unidos. 

Grupos se organizaram para estabelecer o 
meneado paralelo da vodca. Esses grupos se organi
zaram como a máfia norte-americana. Dois procedi
mentos equivalentes - um, no Ocidente; outro, na 
Rússia- resultaram na mesma forma de organiza
ção criminosa. O governo russo volta atrás com a 
política de contenção ao consumo de álcool, mas as 

máfias continuam organizadas. No processo de 
abertura, as máfias se organizam paralelamente ao 
Estado. Um pequeno comerciante paga um imposto 
ao seu município, paga um imposto ao Estado, mas 
paga também o racket, a proteção, o seguro de fun
cionamento às máfias organizadas. 

Ainda no período de Mikhail Gorbachev, a Rús
sia privatiza grande parte da sua economia sem uma 
signifiCativa partiCipação do capital estrangeiro. As fi
guras mais corruptas do regime comunista, que ne
gociavam com as grandes empresas que tratavam do 
comércio intemaciona~ interiorizam os seus capitais e 
transformam-se nos aluais capitalistas da Rússia. 

O governo de Boris Yeltsin é um governo sus
tentado pelos novos russos, pelos novos capitalis
tas, que são exatamente as figuras corruptas do re
gime anterior, e pela máfia, que procede como pro
cedia a máfia americana dos anos 50. 

Nesse quadro, participei, como observador, 
das novas eleições. Resultados surpreendentes. 

Quem vota em Yeltsin? Vota em Yeltsin o rus
so machucado, ferido ainda pelas ações do período 
stalinista; o filho, o neto e o bisneto do russo agredi
do e confinado na Sibéria no período stalinista·e do 
russo que morreu nas prisões. O russo que odeia o 
regime, já por um tradição familiar, vota, não a favor 
do Yeltsin, vota contra a velha república russa 

Quem vota no Yeltsin? Vota a juventude des
lumbrada por uma politica de consumo estabelecida 
num país que não consegue se organizar e reverter 
uma economia industrial militar para uma economia 
de produção de bens de consumo. Vota a juventude 
russa embriagada com o rock'n roll e com as mer
cadorias produzidas no mundo inteiro, expostas nas 
prateleiras das novas lojas - nenhuma produzida na 
Rússia; mercadorias que estão à disposição do povo 
russo como está à disposi~ · um telespectador a 
vida maravilhosa representaaa. FIOS artistas. de uma 
novela da televisão global. Votam numa expectativa 
de consumo da qual, na verdade, não participam e 
dificilmente participarão, porque a economia está ar
rebentada e as empresas não pagam salário desde 
janeiro deste ano. 

A Rússia assiste a um modelo capitalista do 
qual não participa. No entanto, o Partido Comunista 
reorganiza-se e demonstra a sua força nessa elei
ção presidencial: um terço dos votos da Rússia são 
votos de Zyuganov. 

Do ponto de vista formal, verifiquei que as elei
ções procederam com oorreq6o. Mesmo o candidato 
Zyuganov, da oposição, não faz nenhuma queixa 
significativa e não leva em consideração as pecpe-
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nas distorções, praticamente ine_vitáveis num país de 
170 milhões de habitmtes. 

No entanto, o controle da mfdia é absoluto. A 
mídia estatal repete cenas e louva o Presidente Yelt
sin, candidato à reeleição, de dez em deúniiu.itos. ·· 
Nem seria necessário falar do comportamento da te
levisão privada. 

A oposição tem uma ausência de mfdia absolu
ta. Mas, mesrl)o assim, Zyuganov tem um terço dos 
votos russos, conseguidos através de um Partido 
Comunista ainda organizado. 

As eleições pam a prefeitura de Moscou são 
ainda mais extraordinárias, porque as eleições de 
Moscou negaram espaço na mídia, de forma absolu
ta, aos candidatos de oposição, que, por paradoxal 
que pareça, se traduziram numa aliança entre Zyu
ganov e Yellsin, no apoio ao ex-prefeito Lujkov, can
didato à reeleição. Oomo se deu esse processo? O 
candidato sem partido- Lujkov sem partido -, mas o 
candidato a vice-preleitll na chapa de Lujkov é um 
senhor chamado Chantsev, que até 1994 era mem
bro do Politburo do Partido Comunista e que conta 
cem o apoio de Zyuga11ov e de Yeltsin. Uma aliança 
politica paradoxal. E como se dá essa aliança? Na 
certeza de que Lujkov será o primeiro-ministro de 
Yeltsin, se esse vier a ganhar as eleições presiden
ciais, ficando então o Partido Ccmunista com a pre
feitura de Moscou. Por quê? Porque Lujkov só pode 
ser elevado à condição de primeiro-ministro com a 
aprovação da Duma, e a Duma, conforme o resulta
do das últimas eleições, tem uma predominância da 
participação comunista Si!Jnificativa. 

Os candidatos de oposição, que eram três, 
quatro com Lujkov, nCI processo eleitoral de Moscou, 
sequer eram conhecidos ou reconhecidos pela pO-: · 
pulação. A pos;;ibilidade de aparecimento na rede 
pública, embor ' a comissão eleitoral tivesse estabe
lecido 15 minutos por dia na rede pública, e 15 minu
tos por dia na rede privada, do dia 1• ao dia 14, ine
xistiu. Foram 15 mil)il1Ds na sexta-feira que antece
deu ao processo elel_t()ral. 

Visitei juntas "de· apuração na companhia ·da· 
candidata comunista Olga Sergueieva, e, através do· 
intérprete que me forneceu a Embaixada do Brasil, 
verifiquei que os seus eleitores - porque Olga fez · 
5% da votação para a prefeitura de Moscou contra 
89% de Lujkov - não a reconheciam;· no momento 
em que depositavam seu voto na uma:· Ela não teve 
nenhuma oportunidade de ·aparição nã. mfdia, não 
t~·,a nenhuma possibilidade de colocar as suas · 
idéiaL Paradoxalmente, Olga, que apoiava o candi- · 
dzto Zyuganov, não contou sequer cóm uma rele-

rência do candidato presidencial comunista ao seu 
próprio projeto eleitoral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Veja a vantagem do 
horário eleitoral gratuito. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- O Senador Ber
nardo Cabral lembra a importância absoluta da "Voz 
do Brasil' e do horário eleitoral gratuito para a sus
tentação do processo democrático de eleições em 
qualquer pafs do mundo. 

Pedi uma audiência à equipe de coordenação 
da campanha do candidato comunista Zyuganov. 
Para minha surpresa, percebi que temos um Partido 
Comunista extraordinariamente modificado. Vik!or 
llitch, Deputado do Partido Comunista há 40 anos, 
que se apresenta como um peessedebista socialde
mocrata do Brasil, assegura-me que a vitória eleito
ral este ano não tem nenhuma importância, porque 
quem ganhar a eleição não ganhará o poder e não 
governará ·a Rússia. E que o Partido Comunista, 
mais do que com as eleições, preocupava-se com 
uma legislação que garantisse a possibilidade de 
participação efetiva das minorias de todos os Parti
dos no Congresso Nacional. Percebo, então,;· que 
Guennadi Zyuganov, que participa destas eleições, 
quase no empate técnico com Yeltsin, está- ele e 
seu grupo - mais preocupado em ganhar tempo. Eu 
diria que numa política semelhante à política de 
Trotski-Brest-Litovsk, quando a Rússia trocou o seu 
território por tempo para se reorganizar internamen
te. Os comunistas estão trocando, sem a menor 
sombra de dúvida, a possibilidade concreta do poder 
por tempo de reorganização política interna, refor
mulação ideológica. Pedem tempo para repensar a 
Rússia e tem, segundo verifiquei nesta entrevista 
com Viktor llitch, a consciência clara de que a velha 
política está superada, que a nova tem·que ser reor
ganizada e que ninguém governa a Rússia sem uma 
unidade nacional. 

A surpresà no processo eleitoral foram os 
14,5% de votos do General Alexander Lebed. O Ge
neral Lebed faz urna campanha política extrema
mente naciomilísta, falando na reorganização da 
União Scviética, no restabelecimento de poderes im
periais para o Presidente da República: Um Governo 
forte, diz ele, e russo é o que afirma ·na eleição e 
agride de forma pesada Boris Yeltsin, que é conside
rado por ele, no processo eleitoral, como chefe de 
uma quadrtlha de bandidos, de comunistas corrom
pidos do regime anterior e dos mafiosos do novo ·re
gime que surgiram com a L~ Seca de Gorbachev. 
Ccnsegue, com esse discurso, desbancar o ultrana
cionalista e caricato Girinovski e faz 14,5% dos vo-
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tos. Mas para surpresa do conjunto dos-analistas po
líticos, imediatamente aderem à candidatura de Yelt
sin, na qualidade indefinida de uma espécie de conse
lheiro militar, conselheiro de segurança, uma posição 
não muito clara, porque inclusive não existe na confi
guração Constitucional que vive na Rússia de hoje. 

Qual pode ser o resultado desse processo elei
toral? Os votos dos eleitores do Lebed podem não 
migrar para Yeltsin, e poderemos ter uma surpresa 
de ver Zyuganov Presidente da República no segundo 
turno, uma diffcil surpresa, porque o bloqueio da comu
nicação é absoluto e os espaços da oposição quase 
não existem. É preciso que se leve em consideração 
que a Rússia não é corno o Brasil de hoje, totalmente 
abrangida por um sistema de telecomunicações, e 
existem regiões e setores, principalmente da indústria 
naval, no Casaquislão, onde a predominância do Parti
do Comunista é absoluto e onde Zyuganov conseguiu, 
em alguns momentos, em algumas cidades, em algu
mas umas, 66% dos votos nacionais. 

Outro aspecto é que, embora o voto não seja 
obrigatório, a presença foi significativa, foi maior do 
que a presença dos eleitores brasileiros, onde o voto 
é obrigatório; a presença foi de 65% dos eleitores. 
Existe a possibilidade de, no segundo turno, essa 
presença não ocorrer com a mesma intensidade; 
existe a possibilidade de os jovens se desinteressa
rem pelo processo eleitoral, o que ·facilitaria um 
avanço da candidatura de Zyug.anov. 

Essa pode ser a surpresa do processo, mas 
saio com a certeza, que é a certeza dos analistas e 
de todas as pessoas que se debruçaram sobre o 
processo eleitoral soviético, de que. ninguém gover
na mais a Rússia sem uma unidade. nacional. A Rús-. 
sia, hoje, vive de .importações, não produz rigorosa
mente nada e troca produtos sofisticadissirnos de 
consumo dos grandes mercacjos produtores do mim-
do por gás e por petróleo. . . 

Essa é a Rússia que vi hoje, urna dificilima re
versão de um l'llOde.Lo. de economia industrial-militar 
para um modelo:,<te economia de GP.nsurno; uma 
Rússia subordinada que não se entusiasma, de 'for
ma alguma, pelos seus candidatos. . . . . . . . . . . . 

. Nobre Senador Jefferson Péres, comfcios do 
Yellsin, não eram comicios, eram simulações para a. 
teleVisão. O famoso comicio de São Petersburgo foi 
um espetacular show de rock'n roll com mais de 50 
mil jovens, onde o Yellsin sobe no palco, por menos 
de. um minuto, e é absolutamente ignorado pela 
enorme platéia. Simula um espetáculo de rock, dan- . 
ça desajeitadamente e produz um clipe para a televi
são mundial. Um Yeltsin aberto aos novos ritmos, às 

novas qualidades do mundo globalizado, mas igno
rado pelos 50 mil jovens. 

A votação de Yeltsin não é a votação do mode
lo. É a votação anticomunista, é a votação do desejo 
de consumo, é a votação da frustração de uma po
pulação que não conseguiu, dentro do regime em 
que vivia, melhorar o seu padrão de vida. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Roberto Requião? . 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Com o máximo 
prazer concedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Roberto Re
quião, seu discurso o aredencia de tal modo, que, 
espero, em futuro não muito distante, este Senado 
esteja apreciando a indicação de seu nome para 
embaixador junto à República Federativa Russa. 
Como bem explanou V. Ex", o eleitorado russo che
gou a uma situação tão ditrcü, por falta de opções, 
que Zbigniew Brzezinski, conhecido Deputado ana
lista internacional dos Estados Unidos, ex-assessor 
de Segurança, teve a seguinte frase jocosa para de
finir a situação do eleitorado daquele pais, antes do 
pleito: • As eleições russas nos reservam, com c.erte
za, duas noticias: uma boa e outra ruim. A noticia 
boa: os comunistas serão derrotados. A notícia ruim: 
Yeltsin será eleito". 

O SR. ROBERTO REQUIÃO -Acho que esse 
é um raciocinio bem tipico do Zbigniew, que já foi 
Ministro da Defesa dos Estados Unidos. Mas trago 
outras boas noticias. 

Notei, por parte da cúpula dirigente da campa
nha do Zyuganov, uma vontade muito grande de re
formulações do pensamento. 

O Sr. Jefferson Péres - São socialdemocra
tas, hoje? 

. O SR. ROBERTO REQUIÃO- Se não são so
cialdemocratas, seriam excepcionais atores diante 
de um observador internacional. live duas horas e 
meia de conversa privada com Viklor llitch. As pos
turas colocadas são de. reflexão e de correção de ru
mos. Consideram a necessidade absoluta da volta 
da iniciativa, respeitam o mercado, mas não se sub
metem, corno não devem se submeter, a essa idéia 
de que a globalização resolve o problema da Rússia, 
porque não resolve. 

O que os grande países do mundo querem da 
União Soviética, hoje, é o gás, o petróleo e o grande 
mercado de consumo. Não há, dentro deste quadro 
de reformulação capitalista, na Rússia, nenhuma 
possibilidade de geração d<jremprego e de elevação 
do nível de vida da população. Existe, sim, a possibi
lidade já concreta da criação de uma elite que são 
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os ladrões, os novos ruSSos que são os velhos la
drões do regime anterior e das máfias organizadas, 
que consomem e desfilam com uma impunidade dig
na dos filmes de Eliot Ness, da década de 50 nos 
Estados Unidos. Mafiosos andando em Mercedes, 
acompanhados por outras Mercedes com seguran
ças armados e de mulheres belíssimas, que entram 
em restaurantes de hotéis, fazem despesas brutais e 
controlam como um governo paralelo a economia 
russa, enquanto que o Yeltsin é uma presença ape
nas incensada pelo Ocidente - talvez por um erro, 
assim o considerou o antigo Secretário da Defesa, 
responsável pela guerra do Vietnã, o famoso civil, 
um analista político americano mais ligado hoje aos 
republicanos do que aos democratas, que mostra o 
erro absoluto do Governo americano em empenhar
se na eleição do Boris Yeltsin. Foi assessor do Ken
nedy e do Richard Nixon. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Hemy Kissinger. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Henry Kissin

ger exatemente. O Sr. Henry Kissinger já está tão 
esquecido e já fez tenta bobagem que a minha me
mória tem dificuldade em localizá-lo. O Sr. Henry 
Kissinger faz uma análise muito interessante do 
equívoco absoluto cometido pelos Estados Unidos 
ao apoiar o Boris Yeltsin. Enfim, o panorama é este: 
a possibilidade concreta -não segura, mas concreta 
- de uma virada no processo eleitoral e de os votos 
do Lebed, que chamava o Boris Yeltsin de chefe de 
quadrilha de bandidos, não migrarem para a candi
datura do Yeltsin ou de seus eleitores não compare
cerem às urnas ou comparecerem votando no Zyu
ganov. É uma eleição imponderável. 

O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permite um · 
aparie? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Roberto 
Requião, penmita-me apenas· pedir ao Presidente· 
Laura Campos, dada a importância do relato que V. 
Ex• traz, maior tolerância no tempo que lhe é desti
nado, porque acredito. que seja a vontade de todos, 
inclusive do Presidente, ouvir o testemunho de V: 
Ex" sobre as eleições na Rússia. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o· 
aparte ao nobre Senador Romero Jucá; 

O Sr. Romero Jucá -·Sr. Presidente, vencido 
o tempo, faço apenas duas observações rápidas. A· 
primeira, para destacar a brilhante explanação que· 
fez o Senador Roberto Requião. Sem-dúvida nenhU' 
ma, são irretocáveis o posic1onamentd e as coloca• 
ções feitas pelo Senador. A segunda é exatamente 
para registrar o quão bem foi representado o Sena
do Federal pelo Senador Roberto Reqi'Jião como ob-

servador internacional. Sem dúvida alguma, a pre
sença do Senador Roberto Requião na Rússia enal
teceu esta Casa e registrou o alto nível de repre
sentação que a política brasileira pode ter no exte
rior. Parabenizo V. Ex•. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me penmite 
um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Antes de con
ceder o aparte ao Senador Eduardo Suplicy, queria 
destacar também o apeio eficiente e absoluto que 
recebi da Embaixada do Brasil em Moscou. A Em· 
baixadora Thereza Quintella demonstrou um grande 
conhecimento das questões russas e foi extraordina
riamente eficiente no apoio que deu a este repre· 
sentante do Senado da República 

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Quero cumprimentar 
V. Ex" pela qualidade extraordinária das observaçõ
es que fez nessa viagem à Rússia. A definição do 
destino daquele País pelo povo nessas eleições é 
de elevada significação para a humanidade. Depois 
de mais de 70 anos da Revolução de 1917, houve a 
abertura, a glasnost, resultando na desintegração 
da União Soviética. Agora, a Rússia, depois desse 
período, apresenta as suas primeiras eleições. Foi 
muito importante para nós, para mim sobretudo, sa
ber das circunstâncias que caracterizaram as eleiçõ
es. Eu não tinha uma noção clara· de que os candi
datos não estavam tendo oportunidades razoáveis 
de apresentar as suas proposições em condições de 
igualdade, ainda que pudesse have"r vantagens para 
quem estivesse no Poder. Então, esse é um dado 
que qualifica melhor os resultados. Gostaria de sa
ber ainda duas. coisas: urria, de ria tu reza politica; e 
outra, de natureza ·econômica. Primeiro: qual o signi
ficado da tão pettuena votaÇão pàra Mikhaíl Gorba
chev? O que eie significou· na história? Quais foram 
seus méritos e quais foram os seus grandes erros, 
para que aCabasse tendo uma votação· tão inexpres
siva? Teria sido, em parte, em função da pouca co
bertura e a conseqüente pouca possibilidade de di
zer o que pehsa. em seo pióprio pars; ·onde já foi o 
primeiro mandatário'? óu.teria" sido realmente resul
tado dos erros· pór ele cometidos? Segundo os rus
sos, foram de tal" monta ·seus· erros que ele alcançou 
a insignificante ·votação ·de ínenos de"·1% depois-üe 
ter sido Presidente? Segundo, gostaria de saber a 
sua impressão pessoal sobre o grau de- organizaÇão 
da economia. Obviamente; se V. Ex" foi a outros lU
gares além de Moscou, tà!VE!I! pudesse nos dizer se 
há diferenças significativas da qualidade da econo-
mia da Rússia hoje. · ·' ' 



Junho 1996 · ANAIS DO SENADO FEDERAL 805 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) -Nobre 
Senador Roberto Requião, gostaria de comunicar a 
V. Ex" que, infelizmente, o tempo regimental de V. 
Ex" já se encontra esgotado há quase dez minutos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Usando da sua 
generosidade, vou tentar encerrar no espaço de 
tempo mais breve possível. 

Inicialmente, nobre Senador Eduardo Suplicy, 
não há liberdade de comunicação para os candida
tos na Rússia. Os comunistas dificilmente poderiam 
reclamar disso depois de 67 anos de monopólio ab
soluto. Agora recebem, sem sombra de dúvida, o 
troco. 

O ex-Presidente Gorbachev está completa
mente desmoralizado, porque feriu fundo os senti
mentos nacionais da Rússia. Arrasou as noções de 
pátria, de soberania e de nação e submeteu-se a 
uma abertura sem 'nenhuma firmeza. · 

Faço aqui uma observação polêmica. Acho que 
a história do Brasil reserva para o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso o mesmo prestígio que o ex
Presidente Russo Gorbachev teve nessas eleições. 

As caracterfsticas são as mesmas: falta de fir
meza num projeto, falta de um projeto nacional, falta 
de projeto agrfcola, falta de projeto industrial e um 
alinhamento absoluto a um projeto de globalização 
que só interessa às grandes potências. 

O ex-Presidente Gorbachev é desprezado por 
isso. Foi um Presidente fraco, titubeante e que viabilizou 
a abertura submetendo-se aos interesses internacionais. 
Nunca pensou num projeto nacional russo ele revisão do 
comunismo, mas submeteu-se e submeteu a Rússia a 
uma modificação que ~ria ser feita à moda do velho· 
guerreiro Ramos, com a criação de uma estrutura para-. 
leia que seria progressivamente ampliadá à medida que 
a estrutura antiga iria sendo substituída 

o Gorbachev desorganizou a Rússia do porito 
de vista político, nacional e industrial. A economia rUs-. 
sa está completamente desmontada. Os estaleiros es
tão parados. Era urna economia industriai-militar que 
não encontrava ma_iS. espaço no mundo de hoje. A difi: 
cuidáde de reconversão de uma economia industria~ 
mil~ar para uma economia de bens de consumo .e de. 
grande absorção de mão-de:ebra é absoh,rta. . · · · · 

Mais do que uma economia industriai-mil~, era. 
uma economia industria~miiMr de tecnologia de ponta, 
o que signiftce automação e baixo emprego de mão
de-obra, ressalvada a construção naval. A Rússia hoje 
não produz nada. Senador Eduardo SupUcy,. V. Ex" 
não encontra um produto russo numa loja russa. · 

O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me perm~ 
um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUJÃO- Ouço V. Ex'. 
O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador Ro

berto Requião, hoje V. Ex" está tendo oportunidade 
de contar, em nosso plenário, com admiradores 
seus. Na tribuna de honra, encontram-se o Deputa
do Almino Alfonso e o Dr. Hélio Silveira, que acom
panham detidamente o problema da União Soviéti
ca. Recordo-me de um livro do Deputado Almino Al
fonso onde S. Ex', quando retomando do exflio, lem
bra que nem o regime socialista nem o capitalista ti
nham sabido ser autênticos. V. Ex' agora demonstra 
que vale a pena corrigir o que se diz de viagens de 
parlamentares. A análise que faz V. Ex', Senador. 
Roberto Requião, demonstra que a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional estava oer
trssima quando, por unanimidade, escolheu V. Ex' 
para acompanhar o problema eieooral na Rússia. 

O SR. ROBERTO REQUJÃO - A minha suges
tão, inclusive, ao Presidente do Senado, Senador 
José Samey, foi de que enviasse um outro Senador 
para acompanhar o segundo turno das eleições. 

O Sr. Bernardo Csbral -Veja, Senador Rober
to Requião, que além do priiviiégio da presença· des
ses dois, V. Ex" tem, na tribuna de honra, dois eX-Pre
sidentes da Ordem dos Advogados do Distrito Federai, 
os advogados Amaury Serraivo e Lacerda Neto. As 
manhãs das sextas-feiras, tanto na Câmara quanto no 
Senado, formam uma espécie de velório. Hoje, não. 
Com o início do discurso do eminente Senador Laura 
Campos e, agora, com o de V. Ex", se dá a idéia de 
que os Parlamentares não são aquilo que lá lora se 
propala, se comenta; são Parlamentares sérios. Quero 
cumprimentá-lo pela análise que V. Ex" trouxe. 

. O SR. ROBERTO REQUJÃO - Obrigado, Sena
dor Bernardo Cabral. 

· Concluindo, Sr. Presidente, tenho um vaticínio, 
téntio uma conclusão com referência a essa viagem 
de observação. O Partido Comunista volta ao Poder 
na Rússia, porque a expectativa é de que, mesmo 
ganhando a eleição, Yeltsin, neste momento, não 
terá nenhuma condiçãc:> de governo e a única força 
organizada, no caos que. se estabeleceu no território 
da República Russa, é. o. Partido Comunista. 

Espero que, se voltar ao Poder, votte conforme as 
diretr'~ de inteligente reciclagem que, em entrevista 
rápida, me exp% o coordenador da campanha do can
didato comunista Guennadi Zyuganov, Viktor ilitch: vo~ 
te com uma visão nova; construtiva, acreditando no 
pluripartidarisrrio e no processo democrático. 

Mas não tenho a menil' dúvida de que, se os 
comunistas perdem a eleição neste momento, estão 
perdendo como aparente.mente perderam em Brest-
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Litovsk. Naquela ocasião, a Rússia cedeu espaço 
para ganhar tempo. Agora, o Partido Comunista 
cede o Poder para ganhar tempo de reflexão e reor
ganização. 

Não vejo nenhuma outra força política, na 
anarquia em que se transformou o território russo, 
com possibilidades de vir, em prazo curto, a assumir 
o Poder na Rússia 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante -o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. La.uro Campos deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo . Sr. 
Eduardo Suplicy, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Romero Jucá, como U
der, para uma comunicação, por cinco minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Lfder. 
· Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o inverno tem sido extremamente rigoro
so no Estado de Roraima. Especialmente neste 
mês, tivemos, no Estado e na Capital, Boa Vista, as 
maiores chuvas dos últimos 100 anos. Elas causa
ram, Sr. Presidente, extremos estragos e extrema 
dor à população de Boa Vista. TIVemos o Rio Branco 
inundado, tivemos a maioria da cidade alagada e,. 

· mais do que isso, os córregos da cidade levando 
avenidas e empreendendo a destruição de vias pú
blicas, de equipamentos comunitários e de casas, 
principalmente de pessoas mais humildes. · 

Venho à tribuna hoje não só para relatar esse 
fato, mas também para registrar as providências to
madas pela Prefeitura de Boa Vista, que contou, 
desde o primeiro momento, com o apoio extremo. 
das forças do Exército e da Aeronáutica no Estado. 
A Prefeita Teresa Jucá, decretando calamidade pú
blica, teve condições de dar uma resposta rápida à· 
situação, não só com o atendimento das pessoas · 
desabrigadas e mais carentes, mas sobretudo .C<:>ni 
uma atuação mais estrutural, de recuperação dos 
danos causados pet;;~. água em nossa .capital. _ ~ __:_ ___ _ 

Quero registra:J:. a importante posição e a firme· 
decisão do Presidente Fernando Henrique Cardoso; · 
que determinou ao GovernO: Federal providênCias · 
para que os estragos e a assistência fossem realiza- · 
dos de forma rápida. Com a liberação de recursos 
emergenciais e o apoio pessoal do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, os Ministros· Antonio· Ka~ · 
di r, Gustavo Krause, Fernando Calão .e os Secretá.- · 
rios-Executivos do Planejamento e dos Recursos Hf.. · 
dricos, Andrea Calabi e Paulo Romano respectiva
mente, tomaram todas as providências para que a 
oopulação de Boa Vista pudesse ser amparada. 

Quero qúe façam parte do meu pronunciamento, 
Sr. Presidente, os recortes de jornal que demonstram 
as providências tomadas com relação a essas ações. 

Mas quero registrar aqui também um fato la
mentável. Infelizmente, nessa situação de dor, nes
se momento de calamidade em Boa Vista, nem to
das as figuras públicas do Estado agiram como de
veriam. É preciso registrar aqui, para que conste não 
só nos Anais desta Casa, mas na consciência da po
pulação de Boa Vista e de Roraima, que o Governa
dor do Estado, Sr. Neudo Campos, numa atitude 
oposta à do Governo Federal, numa postura oposta 
à de decisão e de apoio tomada pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, não só proibiu que a 
Polfcia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Ci
vil do Estado aluassem em conjunto com a Prefeitu
ra- o que é um fato lamentável, para não dizer crimi
noso -, mas passou o dia andando de helicóptero 
em cima da cidade, dando adeus para a população 
que sofria embaixo. 

Enquanto a Prefeita estava dentro da água 
prestando assistência à comunidade carente, o Go
vernador, talvez assessorado por figuras e "marque
teiros" da comunicação, preferiu fazer como deve ter 
visto, em outras ocasiões, pela Rede Globo, prefe
riu atuar como Bill Clinton, preferiu andar de helicóp
tero por cima da cidade, esquecendo-se de que Bill 
Clinton, quando desce do helicóptero, nos Estados 
Unidos, em áreas conflagradas, deixa recursos, dei
xa apoio e deixa decisão politica. 

. Infelizmente, o Governador limitou-se, no pri
meiro momento, a olhar a miséria de cima; depois, 
tendo em vista o repúdio da opinião pública, fez pior: 
foi com sua trupe para uma área alagada, arregaçou 
as calças, entrou nà água para se deixar filmar, en
tregou ·duas cestas básicas,· para produzir um filme 
para a televisão, .e depois se retirou. Além de não 
aluar ajudando a população, o Governador teve o 
desplante de zombar dessa mesma população, pro
duzindo um clipe para a televisão, produzindo uma 
lllelltira para a: televisao, e leve a ooragem dfÇnes.: 
se clipe, acusar a Prefeitura de Boa Vista de não ter 
prestado ass.istência à população. 

Faço aqui essa ressalva para dizer também 
que ,quero que faça" parte do meú pronunciamento 
uma nota oficial do PSDB, Partido do qual faz parte 
a Prefeita Teresa Jucá, que repudia essa atuação do 
Governador; quero que façam parte também dois ar
tigos publicados na Folhá de Boa Vista, jornal mais 
importante do Estado de Ror.llma, de autoria do jor
nalista Sócrates Arantes. No primeiro deles, de. 21 
de junho de 1996, intitulado O Helicóptero e a 
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Lama, com muito sarcasmo e competência o jorna
lista descreve esses fatos zombeteiros que acabei 
de registrar aqui. · 

O outro artigo, também do jornalista Sócrates 
Arantes, publicado no jornal Folha de Boa Vista, no 
dia 25 de junho, tem o título de A Canoa Furada e 
trata exatamente desse clipe que o Governador fez, 
no qual teve inclusive a cara-de-pau de entrar numa 
canoa e sair remando, olhando para as cãmeras, 
para depois mostrar para a população. E ·o jornalista, 
nesse artigo, com muita propriedade, diz que é uma 
pena que o Estado de Roraima não seja uma canoa, 
porque se fosse uma canoa, talvez o Governador ti-
vesse competência para dirigi-lo. · 

Quero solicitar que fique registrado também, do 
próprio jornal Folha de Boa Vista, do jornalista e 
chargista Marco, uma charge que retrata bem essa 
palhaçada que o Governador Neudo Campos em
preendeu em Roraima 

Quero encerrar minhas palavras, Sr. Presidente, 
registrando, agora sim, um ponto importante, para não 
deixar consignado nos Anais apenas dor, crfticas e um 
pouco do sofrimento do povo de Roraima 

Quero registrar, especialmente para o Senaâor 
Eduardo Suplicy, que, na próxima segunda-feira, o Mi
nistro da Educação, Paulo Renato, estará em Boa VISta, 
entregando, junto com a Prefeita Teresa Jucá, os pri
meiros cheques da bolsa familiar para a Educação, refe
rentes a um programa de complementação de renda fa
miliar, nos mesmos moldes do que foi feito aqui, no Dis
ttito Federal, pelo Governador Ctistóvam Buarque. 

Com toda a calamidade, com toda a dificulda
de, com todo o esforço empenhado pelo nosso Esta
do e pelo nosso Município, a Prefeitura, com recur
sos próprios, estará iniCiando esse programa, que 
deverá, até o final do ano, atingirtodás ·as criançaS 
carentes da rede municipal de ensino. · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN· 
CIAMENT().' 

; ::CANOA FURADA· 

S6ctstes Aranfas • 

Pensai já ter visto tudo que 001 político deSonesto Poete fa
zer, mas quero confessar publiCa:rriSnta que me &nganel. Quando 
me cõntaram sobre ·o institucional de 'TV que o Govemo do Esta
do montou para fingir que deu assistência aos desabrigados pela 
chuva, não acreditei. Fui conferir. Era verdade. o filme sobre a 
mel}tira da assistência. Fiquei pasmo. · · · 

O que esperar de uma autoridade que nada faz p8ao povo 
durante a Inundação e depois alaca a outra autodda.da que foi a (lni-
ca a fazer alguma coisa? o que esperar da um governador que ludi
bria a população durante uma calamidade públca? O que esperar 

de um governador que põe o pé na lama s6 para fazer um comer
cial de autopromoção, encpanto na verdade a população ficou sem 
qualquer ajuda oficial do Estado? Desse governador pede-se esperar 
tudo. Não há limites. não há esaúputos, não há padcão moral. 

Na sexta-feira, publiquei neste jornal o artigo •o Helicóptero e 
a t.ama•, no qual descrevo as piruetas aeronáuticas do governador 
Neudo Campos durante a inundação. No final, dei um conselho: Go
vernador, desça do helicóptero e ponha o pé na lama. Isso ele fez. 
embora só para pOsar para as lentes de sua produtora. 

Mas sugeri também ao senhor Neudo Campos que tentas
se sentir de verdade o drama dos desabrigados, muitos dos quais 
perderam os únicos bens que tinham na face da terra. Essa parte 
do conselho ele Ignorou. Para quem é rico, perder alguns móveis, 
uma geladeira e uma televisão é coisa boba. No dia seguinte- ou 
até no mesmo dia- compra-se tudo e fica até melhor, com tudo 
mais novo e mais confortável. Mas quem é pobre, talvez se pas
sem 1 O anos para recuperar tudo de novo. Será que o governador 
entende isso? A julgar pelos fatos, está claro que não. 

A montagem de um comercial para mostrar a ação que não 
existiu revela duas faces perversas do Governo Neudo Campos. 
A primeira é que os problemas de Roraima só interessam ao go
vernador -se ele puder "faturar- politicamente. Vejamos o caso da 
maior chuva dos últimos 13 anos. Em vez de procurar socorrer a 
população, como fez a Prefeitura, Neudo Campos foi atacar a pra. 
feita Teresa Jucá exa.tamente enquanto ela estava na periferia, 
mobilizando máquinas e equipamentos, providenciando ajuda 
para desabrigados, confortando pessoas que tinham perdido 
tudo. E também estava recebendo pessoalmente os xinga.rrientos. 
as agressões de pessoas revoltadas, com razão, e procwavam 
alguém em quem descarregar sua ira. A prefeita não fugiu disso. 
O governador, sim. Ele estava no helicóptero. E depois. na tevê, 
insultando o povo contra a prefeita. 

A segunda é que Neudo Campos quer resolver os poucos 
problemas que ele consegue ver no Estado a partir de uma pro-
dutora da VT. Se alguma coisa não está bem numa área. ele 
manda fazer um institucional para dizer que o governo está atuan· 
do multo e resolveu o problema. Muita gente acredita nisso. Mas 
quem está vivendo o problema sabe que é mentira, que aquilo é 
enganação. Quanto dura essa armação? QUem tem experiência 
nessa área sabe que Isso não resiste por muito tempo. Mas, pato 
visto, Neudo está achando que vai engruplr o povo o tempo todo: 

· ·É bom reconhecer que a eficiência excessiva da produtora 
oficial expõe, mais ainda, a falta de serjedade· do govemq: Veja
mos .o Institucional gravado no Beiral. O bairro, como todos sa
bem, alaga todos os anos .e não é culpa da Prefeitura. É o rio 
Brànco que enche e vai inundando tudo. Gravar aquele comercial 
no Beiral foi um atestado de· competência da produção, mas ·um 
diploma de Idiotice de quem teve a idéia.· 

São evidentemente forçadas as aparições de_ Neudo fõt 
Suely de mãos dadas e pés na lama, como se isso .fosse indis
pensável para socorrer os desabrigados. O que se espera de um 
governador é que tome decisões e foi exatamente isso que faltOu 
na hofa certa. O pior veio dePois. O governador entrega ·cestas 
básicas e, supremo desvario, rema na canoinha: É uma cena hol:. 
lywoodiana. Nun~ vi timanha.a.rmação. 

Já que o 90vemador seguiu meu conselho de descer do 
helicóptero e de por os pés na lama. aqui vai outro: Governador, 
Roraima não é um"a canoa. Roraima é muito mais do que isso. 
Governe com seri.edade e dÊiiXB de· embarcar em canoas furadas 
de VT mentirosoS. O povo nãd .tal nessa., ., 
----''· 
(1/oma/lsta 
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TROMBA D'ÁGUA 

Teresa decreta calamidade na cidade 
O estado de c-alamida&: 

públka foi decretado ontefl' .pela 
prefeita Teresa Juci .1pós ill:ll' 

percorrido ;a ~:idade c 1q 
constata.Jo ponlos cxucmamen'IC 
crhico' por catJsa dos 
a!agame1tllJ>. provocados pelas 
for1cs chuvas que têm caído a 
cidade. 

Além da oMervação e d:r. 
tomada de decisões imediatas paa 
socorrer a popLIIação atingidt. :a 
prefcita Teresa Jucá realizou uma 
reuniio de emergCncia co. 
autoridades federais (Brigada & 
Infantaria. Base Aérea, ~ SEC). 
estaduais {Policia Militar. Corpo& 
Bombeiros, Defesa Civil & 

Detran), além dos secretirios. 
municipais de Saúde. 
Plancjamc:nto, Obra~. S~;rvit;m:: 
Públicos, Ernhur e a Defesa Crril 
J,. Município. 

Embora os represcntanb:S 
dos entidades ligadas ao Goves:m 
do Estado nlo tcn.b~ 
comp:uccido. íoi nessa TCUniJ& 
onde se fez o Jcvantarnenlo gl~ 
de todos os problemas ocorridos 
na cidade. 

O ~ecrctário municipal de 
Obras, engenheiro Clemcn.~ 
Sok.ol.owicz, fez um relat• 
minucioso dos nove pontos crltia5 
e anunciou as medidas mais 
urgentes. 

Ele relatou que além das vix 
ji danificadas pelas chuva~ a 
viol~ncia du águas de~iu u. 

trccboda Avenida Mário Homem 
de Melo e da ViU e Roy, noCat;ari. 

.U:mdetcraumeatadoosesuaaos 
na Avenida General Sampaio. 

Nessa rc:urliio, lodos os 
órgios oficiais prcsen1c:s foum 
infonnados pela prefcita de que 
ex:istem nove pontos 
extremamente crflicos na cidade 
c que bairros iateiros, como o 
Caimbt!:, c:stll.o alag:~dos com 
milhares de pc:sso:u. 
impossibilidadas de conrinuar em , 
suas residências. , 

Ao anunciar a medida, 
Teresa pediu cos órgllos federais 
sediados em Boa Vista, na 
mobilizaçlo de homens, 
caminhões. tr11:1orcs c máquinas 
pcsadu, al~m de alimenlos, roupas 
e remtdios. 

A preocupaçlo de Teresa 
Jud ~ com os moradores das úeas 
alagadas, boa parte das quai1 
preci" ser removida pua lu~ 
sesuros e sem lama. se ass1m 
desejarem. 

O s.ccrclário municipal de 
Obns., H~lio Macedo. mostrou a 
necessidade imediata de vcina!Fio 
da populaçJo para prevenir 5111101 
de doenças infecciosas típicos de 
c:nc:hc:ntc:s, c:omo hc:patilc: e 
leptospirosc. A Fundaçlo Nacional 
de Saúde foi imediatamente 
contactada. pua panicipar desse 
uabalho de ptevençlio de doenças. 

A prefeita Teresa Juci se 
comunicou ontem com o ministro 
Antonio Kandir e com outras 
autoridal:b federais no scnrtdo de 
conseguir m:ursos pua exccuw ........ 

BEC e Base Aérea vão 
participar dos trabalhos 

A Base Atrea de Boa 
Vista e o 6' Batalhlo de 
Engenharia de Construçlo vlo 
ajudar ativamente a Prefeitura 
a ~ocorrer a populaçlo e a 
vacinaras pessoas que moram 
nas áreas alagadas. A Brigada 
de Infantaria de Selva, 
também se prontificou a ajudar 
no esforyo de atender l 
populaçlo da cidade. 

O major Carlos. da 
Aeroa.iutica, colocou l 
disposiçlo da Prefeitura. em 
nome da Base Atrca. o 
hospital da unidade miliwcom 
12 leitos. ak!:m de pessoal para 
ajudar em trabalhos 
lmp~ndiveir. e na remoçiO 
de desabrisados. Ele veio 
acompanhado do capitlo 
m~di~:o Jos~ Jor,e, 
respondvcl pelo serviço 
médico da FAB na cidade, que 
vai partidpar do esforço de 
vacinaçlo e atendimento aos 
desalojados pelas enchentes. 

O major aviador tambl!m 
confirmou na reunilo que 
observaodo do :alco verifa-se 

que milhares de casas foram 
constru(das. em lagos ~cos no 
V'erio e que enchem no 
inverno, principalmente 
quando a chuva é tão intensa. 

O Major Rippel. 
rcprcsenlantc da Brig:u1a de 
lnfanllria.tambo!mcolocou os. 
recursos disponf..:eis da 
Brigada (lraasportcs c mio· 
de-obra) l. disposiçilo da 
populat;IO de Boa Vista. 
atravls da Prefeitura. 
Através de contato tclef8nico. 
a prefeita Teresa Juct 
agradeceu ao general Thibau 
a particípaçlo do E~ército no 
esforço de dar assistenci:~ ilt; 
populaçlo. 

O tenente Simões. 
rqxesentanledo&'BEC, disse 
que o batalhio tem tratores de 
esleiras, carregadciras de 
~. caminhões comerciais c 
detivo militar em Boa Vista e 
que todo esse aparato ser.i 
mobilizado para ajudar a 
Prefeitura a executar obn.s de 
cmer&lacia' e a retirar 
moRdoreS das Arcas ala&adas. 

Prefeita decreta calamidade pública 
Após constatar pontos af.. 

ticos por causa da maior chuVI 
do~ ültímos 73 anOs. a prefeita 
de Boa Vista. Teresa Juci. de
cretou o estado de calamidade 
púhlica. Em c:llvcrsos quadrantes 
da cidade, moradores tentã.Va• 
contornar os danos resultantes ãa 
invasão de suas casas pela .igua 
da chuva; Outros chamava• 
atenç-ão das autoridades para • 
problemas que enfrentavam. a. 
ajudavam nos trabalhos de emet· 
gência feiiOS pelo município, pm 
faciliw o escoamento das ágnz. 
Uma Toyotado governo estada
~~ f 'i tragada pela crater.a abetta. 
·:1'm a enxurrada no bueiro da 
4vr:nida Mário Homem de Me\11. 
Depol!i de explicar a situaçàD 

para repxesenlanleS de entidades 
convidadas pata uma reunião q~ 
U'atari:J. do drama da populaçlo. 
a prefeita recebeu adesão do 6' 
Bat>lh3ode Engcnhari.o deCoos
truçio e Base Aérea de Boa Vis
ta. que empregarão suas forças 
em socorro às comunidades atin
gidas. Ontem. à noite. o presiden
te Fernando Henrique Cardoso. 
ligou parn.a prefeita TeresaJud 
e depois de ser informado sobre 
a situação da cidade, anunciou 
que libema RS I milhão para re
cuperar os trechos de avenidas 
destruídas pelas chuvas e que 
pessoalmente cuidaria das pen
dências do governo federal com 
a Prefeitura de Boa Vista. 

Págs. 05 e IS 

Governador rasga 
documento do Mare 

O governador Neudo 
Campos rasgou a minutadocon
vênio que devcli ser assinado 
entre o Estado de Roraima e o 
Ministério da Administr.lçlo e 
Reforma do Est.do (Marc). O 
falo deu-se durante entreVista ao 

programa de televislo Barra Pe
sada. quando o governador ga
rantia que não ia assinar o docu
mento que propõe divislkl na res
ponsabilídadedeadministruos
ftmcioniriosda.Uniãoldisposi

fío do """"'· . POc- 03 
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O
srxlra~.doramvou. 

Quom ICm vocaçio ~ ET 
mu nko tem ditcovo.dor". usa heli· 
c6peero. COtn as (ot'l!ssimas chuva 
que tlm ealdotobc'e a cidade, o p 
vcmaclof Nndo C'anapos IU'IUmou 
umeu:eknte pe1e1.10 pan passear 
<k: helkóp1ero. Virou hobby do 
JOVrmame ver 1 piKin.a (de lama. 
t c:larol em que se transfonoou a 
penrm. de Boa v-. A cc.Se ed 
~•Jida e o dnlum~ v~ 
ludo isso "de cima. Bem do alto. 

Mas o que wuo v~ o JOYCr"· 
nadof do alco de 8~ Vista '? Qual ~ 
o objedvo prMko deWliO$ vt.os e 
sobrevOos ? O que fc;~: o ~emct 
esüdual para ajudar 1 aworidade 
c:om~ ... cuo•Prdeitun.'a 
moiYCr <J:' pdllemu ~ WIIOI· 
tamenrc vi! ? Nada. Absolutamerlle 
nada. 

Sabe-se no ealanto que 
Neudo CunpM Alo voa sozinho. 
Ctn:a-.e dr jomalist•. f016paf01 
c c;~-., ViodociJIIIeD&i·lo 
cm pleu ~.,. lsro t: vlo doca
mcnlll' lltJU'I: obscrqçlo do 10-
vcmadoc c wa corueqGeaiC in&
cta. Neudo nJo faz nada. mP finp 
quefu. 

Enquanto perts. em ens
os menos informados. com M:ID 

v&. e sobn:vt.os., e com saa eter
u obterv.çlo de prt)blemu tio 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O helicóptero e a lama 
pvn. os paueiot M;feO$ do JO'tel'• 
nador se prntam 1 OUIT'OI rtu. As 
fcXOJ .&eu oblidas dos alapme~~· 
tote-das avenida$ romptdu pela vio-
1fnciadas'auu v1o ilustnr as~ 
riu do jomll do seu: JrUPO pollrico. 
Pudeeoc~fcrir. 

M tomadu abcas vlo fazer 
pane do prosntmll eleitoral do c:andi
daiO baidnho D ranziftZa u c:utp~

nhl ~ ptefeito. Ele vai ntnvej• 
que 1 e~ 11qou e qoc a eulpa t 

blieot. fedtrais. eQdaals e aald
P"IS. ~ npae11tto11e do ao
vemo Eslldaaj COIII~ 

A PollcÍII Millw, o Corpo de 
Bomkl-. aDdesaCi.,.lleoDeu. 
(onm C'OIIIIIidalb:C c:anfinMrwa ~ 
sença. Na tUtirna hora. .do a ~bola
da infonn~Ç~o: o pen:.scw Ncudo 
Campos nlo Pf:"'"ltill o ctMn~ 
mcnlo daus eatidades ti reuailo 
Olldc scriem decididas ~ (unda
mcntah ,.. a pop.lJaçlo. Nlo rie-

"Enquanto pensiJ em engalltU os menos 
n/ornuulod, co;, seus vôos e sobrevôos, e 

com sua eterna observação de problemas 
ão graves,os passeios aéreos do 

governador se prestam a outros fins." 

da prefeíta. Ou seja: o pDWJMJ& pcn 
que o jormll do pupo e do candidalo 
do pupo I'O'U. malhu • PR:r~. 
Mas e o aJapmento 1 AIJuma provi
d!ncia de Neudo 1 NldL 

Mlis Dso f um11 pMdc injuati· 
ça como o nono ex~ "VO&
dor. Ele: tomou uma provldhlcia si111. 
Ontem. quudo 1 prcCeiw 'll!ma Já 
ferumammilopenditcUtiras~ 
coordenldas de todos or. &JIOs p6· 

Tim lllelll rnandlranl ~ 
mottrudo que o GoYemO nlo tea 
inkrel~.oe neftbum de ajudar or. habi
tln&a. a1e~m0aiiDI cuode cal.nida
dcpüblica. 

é utm1 pena. ma iuo ntiCII&n o 
estofo di auiOridlde que IO'U'III o 
Eslldo...,comp~cto~pd& 
ladvel condiçlo da i'ftlll* vkitu
du peloe lia,amen~GL Muita. dei
lU peaou do~ vitima 

daiÇio~oscwer
cria blirftll infeirosdtntto de ...,.. 
as ou rm: ..., qw: PfO'IOCIIm ..._ 
plllei'IIOS. (1)1110 I impremll lerll 
fnMtl'ado. e q=ndo o a~.pme~~., 
ocome, por força de tor6s hom&koc. 
o J<M!rntdor Nt-udo Campm 111: 

omi~ c mandl uus wbocdinados 
!1e O&nitirem. Para \'CTW' I populaçlo 
r .a rewMtada ctMn 1 prdciu. Silft
pa.nio?Mu~cboo 
DCIIO C0111 o peno. 

Por <pie o JOYmt8dor Rio .-e
tohe conhecer m: llqiUheftiOI no 
dilo. ~odrlnw do povoe dan-
00-lhes soluçio ~ ? Plxque 
c1edopiklpoffdc:lde lido c nurM 

bon. desul do ., - COfia as •· 
trJridlcks pdtllicas. redr:rlis e mulli· 
cipais p.n •;..ct. o )10'10 7 

Oe.aodo \'4lo no heUeópiDo 
f 1fpico de quDI'I .-qta pisar aa 
..... De qaem nlo quer Wlltir na 
pcleOI~dopcwo.DecpM 
pn:l'ere.-o. ~do povo 
a-a fazcrp;llrticl, polftic:l con1 ..,. 

1llindtcula. no mllllballoqu.-oe 
fntiTftlalaiS!bilidldet.NnadoET 
~ ljulprpeluiUII 
~e :PIB deli~ cmiDIIn. 

"""""""·"'*"'kto e ponba o~ na lima. S6 &nina 
o senhor .... Dbew'de \faüde o qiiC' 

i umlllpaEnlocqul i lextatdo 
do prolllclna pua 01 ddadlot eo--

:Pa-r.~id~ Ja So;i~\ Doamocr•ac.ia BT'as-i\eiT'a- PSDB 
;· · · No ··a Oficial 
·· O Dlrel6rkÍ ~egional do Partido di\ ~oCial Demoefacia Brasileim vem a público 
f,pl.ldiar Ccm;Vftmência â~· recentes a.. 'es do senhor góJiem:ador Neudo Campos. 

a saber: r··· 
1) É públlc;o.i e tlOtório ·que. a Prefallurd da Boà Villa não leria. como nlio tom. 
ndiç6ea fir)<!liceiras nem esltutlJm auflclente para enfrentar aem ajuda externa as 

gravo• cons9ql!6nctas do tempgral que se abateu IObnl a cidade no dia 20; 
2tAo m<>!t•l{telofonefl!& do aenhor Preaidenle da República. Fernando Henrique 
~r!loso. gll(!1,111i"'!o a solidarilldade e o apelo do Governo Flldaral ao trabalho de 
~re;::o."•~Aa:Cidada,·;a. prefelta Teresa Jucá. ncaoa companheira no PSDB. 

!
e:ipe""" ati!~ idêntica. qo ,govemedor Neudo Campos, o que nlio occrreu; 

31 Con~a·ao '!!>Mio do povo e das obrigaçl!ee que, como detentor de 
cargo públlc». tem com a, cidade da aoa Vista. o governador Noudo Campos, como 

Lé públiço e. notório. proit;ilu a Policia Militar. o Corpo de Bombeiros, o Detran, e a 
i Defesa CivH'~ ~=Stado.d!{prestarem qualquer ajuda ao Muniefplo; 
1 4) Na linha po oP<>f'lunl..,a com a desgraça da população, o governador Neudo 
. campos vp-'!" /ui tevês para dlzar que eotava colocando i dloposição da Prefeitum 
imãquin,aa,. equipamentos, ,e funclon6rlos, o que nunca ocorreu. Ao masmo tempo. 
;montO\I arilpla ·.a cara C8)11panha publicitária para tuntar obter dividendos polftlcos 
jdoosa tragé\fia., Çom o .. objeUvo do manter a populaçlo informada corratamepte, o 
jPSDEl Oscl!~[eca que Iode! o atendimento ao povo da cidada atá o momento foi 

1execUtado., .exefuolvB1118JIIe pela Prefeitura, CQm a ajuda do Exército e da 
.Aeronáutica. 
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i 5) Além dessa medfd~.: marcada pela insenslblfldade com oa angustiantes 
! pr~ma~ .. da poputa~~· o govemador foi aos vefculos de cornunicação acusar a 
! ?refa1tur~:~g~ ser resp_qnsável pala r.alamidade, num institucional forjado em que 
;apaRica ai)da!l<lc na ~~·m~ 48 heras dapcis da <.huva, ate que c PSDB considera 

1 
t;OI110 da inllll"ldade e .de \"POrtuniamo politiqueiro; • 
6) Tambéln weccupa ao PSDB, come força viva da scelodada, a atitude 

1 dasequilil?r.&d':l ;da gov~mador Neudo Campos de rasgar, em entrevista trarismitida 
~pefa tevê,' Um convênio com o .Governo Federal sobro a situação dos funcionários 
: pí4)ficos .~a.t)nião em ,Roraima. ; · 
: 7) PreOCUP!'I1\ ainda .,aç PSDB as atitudes bollgerantea do senhor Neudo Campos 
COIIInl <! ,<>çverno Fed~rel e contra a prelaita Teresa Jucá, c que revela, além de 
delllllmparq, .. a f~lta. ~~ compromisso com o~ lntereaoaa de populaçao. o Partido, 
em, defe~a .. das 1natJt~jç6ea, reafirma que tats a tos nA o coadunam com o exerci elo 
do cargo ·~e govern.~qo~, principalmente numa democracia e mais ospec:iflcamente 
n~ ":'.~\'!?.1119 Ulc. gr~,v~:para c povo da Boa Viola. . 

': ·~·;:-!r;! i' i!ii ·· . . . Boa Vista, 24 da junho de 1996 
. ~;:··.':·· i . ::)\ .' :Partido da Soci•J Democracia BraBIIalr•. PSDB 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Por 
estar na Presidência, Senador Romero Jucá, não 
tive a oportunidade de aparteá-lo, mas o farei em 
breve. Desde logo, cumprimento a iniciativa da Pra
feita Teresa Jucá 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, os últimos acon~ecimentos verificados no meu 
Estado, em decorrência da decisão adotada pelo 
lbama de embargar as obras de construção e pavi
mentação das rodovias federais BRs 317 e 364, de
monstraram, mais uma vez, a falta de espírito públi
co e até mesmo de responsabilidade do atual Gover
nador do Acre, Sr. Orleir Messias Cameli. 

1ive a oportunidade de falar desta mesma tri
buna no último dia 25, quando relatei esses aconte
cimentos e pedi providências ao lbama, conforme 
offcio assinado por mim e pelo Senador Raviano 
Melo, que faz parte integrante deste pronunciamen
to, no sentido de que essas obras fossem liberadas 
e o Governo do Estado do Acre tivesse um prazo de 
90 dias para a apresentação do relatório de impacto 
ambiental exigido pelo referido Órgão. 

Diante do meu pronunciamento e d.o do Sena
dor Flaviano Melo, no mesmo sentido, e em respos
ta ao nosso expediente, o Presidente do lbama nos 
endereçou, no mesmo dia 25 deste mês, o seguinte 
documento, que passarei a ler para ·conhecimento 
da Casa e, sobretudo, da população do meu Estado. 
Referido documento justifica a ação daquele órgão, 
incumbido de preservar o meio ambiente em nosso 
País, com relação ao embargo das obras das duas 
rodovias federais. 

O documento do Presidente do lbama, tem o 
seguinte teor:' 

'A propóstto do embargo das obras de 
construção das rodovias federais BRs 317 e 
364, em execução pelo Departamento de 
Estradas de· Rodagem do Acre • Deracre - e 
empreitei~'contratadas por- aquela autar
quia, o lnstíhito Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis ~ lba
ma ~ informa que: . . . 

1 • o embargo ioi adotado após análise 
minuciosa dos pareceres da Procuradoria da 
República no Estado do Acre, da Diretoria 
de Controle e Fiscalização, da Superinten
dência e da Procuradoria-Geral do lbama; 

. 2 - a decisão baseou-se em aprofunda" 
do estudo realizado pela Procuradoria-Geral 

do lbama, no qual foram considerados os as
pectos legais relacionados com a questão am
biental afeta às competências desse instituto; 

3 - o embargo está amparado no art. 
10, § 4°, da Lei n• 6.938/81, com a redação 
que lhe foi dada pela Lei n• 7.804189, segun
do a qual as obras ou atividades capazes de 
causar significativo impacto ambiental, quer 
seja de alcance nacional ou regional, depen
dem de licenciamento do órgão ambiental 
competente. Os estudos prévios de impacto 
ambiental - ElA/RIMA - são pressupostos 
básicos indispensáveis para expedição das 
chamadas licença prévia, licença de instala
ção e licença de operação, previstas no De
creto n• 99.274, de 06/06190, o qual regula
menta a Lei n• 6.938/81; 

4 - considerou-se também o art. 225, § 
4°, da Constituição Federal, segundo o qual, 
as florestas da região Norte do Pafs são 
consideradas patrimõnio nacional. Como se 
não bastasse, examinou-se, ainda, as Reso
luções n"s 001186 e 13190, do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente- Conama. : 

A primeira enumera, de forma exàusti
va, as atividades que dependem 'de estudo 
de impacto ambiental para o correspondente 
licenciamento. Especificamente em seu "!ri. 
3°, quando diz que "dependerá de elabora
ção de estudo de impacto ambiental e res
pectivo RIMA, a serem submetidos à apro
vação do lbama, o licenciamento de ativida
des que, por lei, seja de competência fede-· 
rat•. , 

A segunda resolução citada remete ·à 
competência do lbama para licenciar as ati· 
vidades que posSam afetar as unidades de 
conservação. No primeiro caso, .o início das 
referidas obras não foi precedido do prévio 
licenciamento e, no segundo. fica evidencia
da a proximidade daquela estradá da resert 
va extrativista Chico Mendes; ao lado de 
inúmeras reservas indfgen~ e unidades de 
conservação fedeiais e parques. estaduais. · · . . . . . . 

Entretanto, considerando os asp'e_ctos 
econõmicos que envolvem tais .empreendi· 
mantos, o lbama concluiu hoje, com repre
sentantes do Estado do Acre e. do Ministério 
Público Federal, um acordo no sentido de 
formar uma comissã~ integrada por ,repre
sentantes de todas as partes emtoMdas na 
questão, a qual, a partir de amanhã, iniciará 
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avaliações vlsando a solocionar o problema, 
que resultou no embargo das obras. 

Esses esforços serão feitos primeira
mente nas elapas onde o asfaltamento já foi 
iniciado. O Glbjetivo do lbama, com essa ati
tude, é proporcionar uma solução rápida 
para o problema, sem se descuidar, no en
tanto, das questões ambientais que o envol
vem." 

Estranho, portanto, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, a atitude precipitada do Governador Orleir 
Cameli, que veio a Brasnia no último domingo, man
teve audiência na segunda-feira com o· Ministro do 
Meio Ambiente e com o Presidente do lbama, tratan
do dessas questões e procurando solução para sus
pender o embargo, e, ao mesmo tempo, determina
va às autoridades estaduais e aos Prefeitos munici
pais promoverem mobilização geral da população 
contra a decisão do lbama e visando atingir os políti
cos da oposição. 

Em vários municípios houve manifestações 
contrárias àquela medida e ofensivas aos três Sena
dores do Acre, que em nenhum instante intercede
ram junto à Procuradoria da República ou junto ao 
lbama para embargar as obras de construção das 
duas rodovias, pois sempre foram inteiramente favo
ráveis a elas, tanto ·assim que subscreveram Emen
das ao Orçamento da União para 1996, destinando 
substanciais recursos para a sua pavimentação. 

O mais grave de tudo isso foi a invasão da 
sede do lbama, em Cruzeiro do Sul, a interdição dos 
aeroportos daquela cidade e de Tarauacá, além de 
ameaças de bloqueio da pista de Sena Madureira. 
Houve carreatas vindas do interior para a Capital e, 
para obter a adesão dos taxistas em Rio Branco, o. 
Governador do Estado mandou distribuir 30 litros de 
gasolina a cada veículo que participasse da carreata, 
protestando contra a decisão de um órgão federal. 

Preocupados com o agravamento da situação, 
nós, Senadores pé!o. Estado do Acre, encaminha
mos, no dia 26 de~~ mês, ofício ao Ministro Justiça, .. 
dando-lhe conhecimento de tais acontecimentos e·· 
pedindo providências ao Governo Federal no sentido· · 
coibir os abusos. Na realidade, trata-se de mani!eS-· 
tações de desagrado, dirigidas a um órgão federal 
que está cumprindo o seu dever de exigir a apresen~ . 
tação do relatório de impacto ambiental para a cons
trução das duas rodovias. É uma norma legal que o . 
Governo do Acre ousa desconhecer. ·. 

A mesma exigência foi jeita por. ocasião da pa
vimentação do trecho da BR-364, entre Porto Velho 
e Rio Branco, numa extensão de 505 quilômetros, 

contemplado com financiamento do Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - BID, no montante de 
40% do total dos seus custos, cujas parcelas só fo
ram liberadas após a apresentação do relatório de 
impacto ambiental. Por isso, as suas obras foram re
tardadas em mais de dois anos. 

O Governador alega que as duas rodovias já 
estão abertas há muito tempo e, portanto, não seria 
necessário apresentar o RIMA O lbama, no entanto, 
não pensa assim, anrimado na legislação vigente. 

Isso é uma forma de o Governador forçar a 
construção de uma estrada que tem como principal 
beneficiária a Empresa Marmud Cameli, da qual S. 
Ex" é 'Sóio,e a empresa de navegação Conave, de 
propriedade de pessoas de sua famma. 

Outro aspecto digno de ser mencionado, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é que no trecho da BR-
364 em construção, entre os Municípios de Taraua
cá e Cruzeiro do Sul, situam-se parte das terras da 
famnia do Governador, com mais de 100 mil hecta
res. A firma da qual o Governador é sócio também 
alugou máquinas à empresa Emsa, executora des
sas obras. Todo o material, veículos e equipamentos 
necessárias à realização das obras foram transpor
tados de Manaus para aquelas localidades nas em
barcações pertencentes a pessoas da famma do Go
vernador. 

Circulam comentários no Acre que todo o ci
mento a ser emnpregado na referida obra foi impor
tado a granel da Venezuela, ensacado em Manaus, 
transportado pela Conave e, posteriormente, repas
sado à empreiteira por uma das firmas da famflia 
Carne li. 

Afirma-se, também, que as instalações da anti
ga Usina de Borracha da empresa Marmud Cameli 
foram alugadas à Emsa para depósito de materiais, 
escritóri?s e outros serviços essenciais. 

. Como. se constata, essa obra visa beneficiar 
economicamente o Governador e a sua tamma. En
quanto o lbama exige a apresentação do RIMA, o 
Governo do Acre mobiliza a população contra os Se
nadores e os Deputados que estão denunciando es
sas irregularidades, e contra o Procurador-Geral da 
República, que, no estrito cumprimentei de seu dever 
legal, exige que essas denúncias sejam apuradas. 

O Governador tenta fugir dessas responsabili
dades, expade ordens para mobilizar a população, a 
fim de promover carreatas, invadir repartições fede
rais e sitiar aeroportos, para impedir o pouco e deco
lagem de aviões nas cidadesodo Interior, como acon
teceu no início desta semana. Trata-se, sem· dúvida, 
de ato injustificável. A meu juízo, a essa altura dos 
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acontecimentos, o Ministério da Justiça já deveria ter 
tomado as providências necessárias, acionando a 
Polícia Federal para desbloquear os aeroportos do 
Interior e para desestimular as manifestações que 
podem pôr em risco a paz e a segurança das pes
soas e das instituições do meu Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é exatamente 
na execução dessas o bras, sobretudo no trecho en
tre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, que o Governador 
espera obter lucro suficiente para cobrir o prejuízo 
com a perda do avião que havia comprado nos Esta
dos Unidos e que foi apreendido em São Paulo, por 
suspeita de transportar mercadoria contrabandeada. 
Como é do conhecimento público, tal aeronave foi 
confiscada pela Receita Federal e incorporada ao 
patrimônio da Força Aérea Brasileira. 

Esses fatos é que precisam ser ditos à popula
ção, e não jogá-la contra nós, Senadores, que sem
pre fomos, na realidade, favoráveis à pavaiméntação 
das estradas acreanas, por considerá-las fatores in
dispensáveis à promoção do desenvolvimento eco
nômico-social do nosso Estado e do Brasil. 

E para caracterizar o retrato da personalidade 
do Governador do Acre, feito pelo Sr. Narcfsio Men
des, seu ex-aliado político, repito aqui trecho da sua 
entrevista, concedido ao jornal A Gazeta, edição de 
26.06.96: •o Acre vive um momento de difícil solu
ção porque o Governador não se dispõe a mudar em 
nada a sua conduta. Orleir caminha totalmente enra
do e acha que está certo. TUdo é puro capricho pes
soal. • O capricho é ganhar dinheiro às custas da 
boa-fé do povo acreano. 

llm 51 Sr. 

DOCUMENTOS AOS QUAIS SE RE
FERE O SR. NABOR JÚNIOR EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

"O Acre vive um momento de diffcll solução, 
porque o Governador não se dispõe em· mudar em 
nada a sua conduta. Orlelr caminha totalmente erra
do e acha que está. certo. Tudo é puro capricho pes-o 
soai". 

~- , Brasilla·DF, 25 de junho de 1996 
_ .. -;_· .. 

Dr. Eduardo Martins 

MO. Presidenta do lbama 

Nesta 

Senhor Presidente, 
Acusamos o recebimento de: se,u expediente •. em que Vos--. 

sa Senhoria comunica o embargo e a suspensão provisória da. 
execução das ,obras de teraplanagem, pavimentação e asfalta
manto das BRs 317 e 364, baseados no exame de documentos 
fornecidos pelo Ministério Público Federal e pelo IMAC - Instituto 
de Meio Ambiente do Acre. , 

Vossa Senhoria comunica, ainda, ser indispensável a reali
zação do Estudo de Impacto Ambiente para atendimento da exi
gência da lei de polftlca nacional de melo ambiente (Lei n2 
6.938Í81) e da Resolução n2 1/86, do CONAMA- Conselho Na
cional do Meio Ambiente. 

lnobstante os argumentos expandidos naquela correspon
dência, cumpre ressaltar.Jhe que a paralisação das referidas 
obras, em pleno Verão, Implicará em enonnes prejufzos para 
aquela população tão sofrida e que, entre outras adversidades, já 
vive condenada ao isolamento, decorrente da precariedade de es
tradas, que se tomam intrafegáveis na época das chuvas, confor
me Vossa Senhoria tem conhecimento, haja vista que já residiu 
em nosso Estado. 

Apelamos, pois, ao elevado espfrito de homem público de 
Vossa Excelência, na condl';:ão de Presidente desse digno Institu
to, que detennina a suspensão do embargo e conceda um prazo 
de 90 {noventa) dias para o Governo do Estado dê: cumprimento 
às exigências legals, com relação à apresentação do ElA-Rima. 

Acreditamos, assim, que esse prazo possibilite o cumpri
mento da legislação, evitando-se que, mais uma vez. a população 
acreana, principalmente a do interior, seja prejudicada pelos atos 
e negligências do seu Governador. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a v. s• expres
sões de consideração e apreço. - senador Flaviano Mello - Se
nador Nabor Júnior-

Brasília, em 26 de junho de 1996 

A SUa Excelência 

O Senhor Doutor Nelson Jobim 

Dignísslmo Ministro de Estado da Justiça . 

Brasnla-DF 

Excalentfssfmo 5enhor Minis!ro, 
o povo do Estado do Acre, através de seus legftimos e au

tênticos representantes no Senado Federal, vem à presença de 
Vossa Excelência denunciar a criação de um clima de desordens. 
agressões e tumultos graves, em tomo de desinformações e acu
sações falsas a propósito das obras da ampliação e pavimenta· 
ção das rodovias federais que servem aquela Unidade da Federa
ção. 

2. O Governador do Estado, ignorando ou passando por 
cima de exigências legais, deixou de elaborar o Relatórto de Im
pacto Ambiental nas áreas cortadas pelas citadas rodovias. Não 
atendeu à solícitação e, passando por cima das advertências le
gais e formais, seguiu tocando as obras, mesmo dente de que es
tava Infringindo as leis e sujeítando-sa, destarte, às conseqOên
clas de sua atitude administrativamente irresponsável. 

3. A Procuradoria da República no Estado, no estritO cum
prinlenio de seu dever e atenta à quebra de exigências legais qu& 
todos os amazOnidas conhecem, reportou-se ao lbama e pediu ·Q 

embargo das obras até que as normas infringidas viessem a ser . 
observadas; _ . . 

4. O Governo do Estado e seus agentes (fonnais e infor
mais) preferiram, ao Invés dcJ assumir sua irresponsabilidade, 
açular as populações prejudicadas pelo embargo -jogando a so
ciedade contra os senadoreS, que, em momento algum, agiram 
contra aquelas importantes obras. Ao contrário, sua atitude sem
pre foi no sentido da conseguir verbas orçarnentélias, liberação 
de crédHos e indusão de trechoS na programação geral do Minis
tério dos Transportes. Mas uma am~ campanha de difamação 
está sendo promovida em todo o Acre contra polfHcos, principal
mente os representantes do Estado no Senado Federal.. 
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5. Essa onda de vidlincias e de ameaças está assumindo 
aspectos preocupantes parct. a própria segurança pública, tendo
se registrado, desde a semana passada, diversos episódios da 
maior gravidade, dentre os quais destacamos os seguintes: a) Na 
última sexta-feira, foi reartz:ada grande manifestação popular em 
Sena Madureira, quando ,Siementos ligados ao Governo do Esta· 
do atiçaram os cidadãos .contra os políticos, acusando-os pelo 
embargo das obras (embargo que, vale repetir, decorre de omis
são irresponsável do pr6p00 Governador); b) Ontem, os distúrbios 
chegaram ao ponto de invadr o Aeroporto de Cruzeiro do Sul, im
pedindo o pouso de qualquer aeronave, Inclusive o Boeing da Va
rlg que faz serviços regulams na região; e c) Ontem, em Taraua
cá, também foram reglstrada:s seguidas manifestações populares 
e, para hoje, está prometida. a interdição da pista do Aeroporto, a 
exemplo do ocorrido em CrtiiZSiro do Sul. 

6. Temos recebido 4Yersos telefonemas e relatórios de 
pessoas dignas da maloraadlbilldacle, todas aconselhando a que 
os Senadores do Acre não lliajem para o Estado, pois sua segu· 
rança pessoal se veria a:maaçada pelo adrramento dos ânimos. 
Temos fundados temores da que a segurança pública a a norma· 
lidada democrática estará ameaçada, em decorrência dessa exal· 
tação artificialmente promo\l!ida pelos acólitos do Governador. T&
mos. finalmente, indfcios da que diversas caravanas e movfmen. 
tações estão sendo programadas. em diversos Munfcfpios, para 
concentrar em Rio Branco .as violências verbais, físicas e poUticas 
contra os adversários. 

7. O desespero do Governador Or1air Camell, enredado em 
acusações e casos comprowados da irregularidades envolvendo 
suas atividades da empresam e polrtico, está revertendo contra 
seus leais e honestos adveiSários, como os Senadores que subs
crevem o presenta documerm. A exaltação irresponsável de Anf· 
mos. promovida pelos aliados de Sua Excelência, ameaça atirar o 
Acre numa situação axploshramenta perigosa para a ~edade, a 
normalidade polftica e as _Plificas eleitorais democráticas - qua
dro que exige a intervenção ll'lediata e saneadora da União, para 
restabelecer a ordem pública e garantir a normalidade Institucio
nal naquela Unidade da Fednção. 

é o que pedimos a Vossa Exa~lêncla. responsável maior 
pela ordem pública e pela; e~ras jurf<lco-in..."'titucionais do Pais. ....... _ 

Atenciosamente, - Sertador Nabor Junlor - 5enador F1a- . 
vlano Melo- Senadora Marlls Silva. 

A propósito do embBIJI) das obras da construção das rodo
vias federais BR·317 e BR-364, em execução pelo Departamento 
da Estradas de Rodagem do Acre - DERACRE - e empreitei.ras · 
contratadas por aquela au:tllquia, o Instituto BrasDeiro do Melo 
Ambiente dos Recursos Nabl:als R~novávais - IBAMA - lnfonna . 
que: 

1) o embargo foi adolldo após anállsa minudosa. dos pare
ceres da Procuradoria da R~ no Estado do Acre, da Dlrato-: 
ria de Controle e FiscaliZãçAct..da Superintendênciã e da Procura:- . 
dotia-Geral do lbama; . · · · 

2) a decisão baseou.., em aprofundado estudo realizado • 
pela Procurat:loria-Geral do llama no qual foram .considerados os 
aspectos legais relacionados com a questão ambiental afeta às 
competências deste lnstitutq; 

3) o embargo está aaparado no art 10;· § 411 da Let n.11 

6.938/81, com a redação qta lhe foi dada pela Lei n.11 7 .S04189j 
segundo a qual, as obras ouativldades capazes·de causar slgnift... . 
cativo Impacto ambiental, ql*"sejade alcance nacional ou regia-- · 
na/, dependem de licenciamento do órgão ambiental competente. 
Os estudos prévios de inpatle ambiental - ElA/RIMA. são pras
supostos básicos indispenst.els pam. expediçãO: das cttamadas 

Licença Prévia, Licença de lnSialação e Licença de Operação, 
previstas no Decreto n.ll 99.274. de 6-6-90, o qual regulamenta a 
Lei n.' 6.938/91; 

4) considerou-se, também, o arl 225, § 411 da Constituição 
Federal, segundo o qual, as norestas da região Norte do Pafs são 
consideradas patrimOnio nacional. Como se não bastasse, examl· 
nou-se, ainda, as Resoluções n.0s 1/86 e 13/90, do Conselho Na
clonaJ do Meio Ambiente- CONAMA. A primeira, enumera de for
ma exaustiva as atividades que dependem de Estudo da Impacto 
Ambiental para o correspondente llcancfamento. Especificamente 
em seu art. 3°, quando dlz que •oepanderá de elaboração de es
tudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem submeti
dos à aprovação do lbama, o licenciamento de ativldades que, por 
lei, seja de competência federal". A segunda Resolução citada, re-
mete à competência do lbama para licenciar as atívldades que 
possam afetar as Unidades da COnservação. No primeiro caso. o 
ln feio das referidas obras não foi precedido do prévio llcenclamen· 
to e, no segundo, fica evidenciada a proximidade daquelas estra· 
das da Reserva Extrativista Chico Mendes e ao lado de Inúmeras 
reservas lndigenas e Unidades de COnservação Federais a Par
ques Estaduais. · 

Entretanto, considerando os aspectos aconomicos que en
volvem tais empreendimentos o lbama conduiu hoje com repre
sentantes do Estado do Acre a do MinistériO Público Federal um 
acordo no sentido de formar uma comissão, Integrada por repre
sentantes de todas as partes envolvidas na questão, a qual, a 
partir de amanhã, iniciará avallaÇ(ies visando solucionar o proble--
ma que resultou no embargo das obras. ~ 

Esses esforços serão feitos, primeiramente, nas &tapas 
onde o asfaltamento já foi Iniciado. O objativo do lbama, com essa 
atitude, é proporcionar uma solução rápida para o problema, sem 
se desaJidar, no entanto, das questões ambientais que o envo,._ 
vem. 

llm12.Sr. 

Dr. Eduardo Martins 

MO. Presidente do lbama 

Nesta. 

Senhor Presidente, 

srasma- DF, 25 de Junhode1996 

Acusamos o recebimento de seu expediente, em q-Je Vos
sa Senhoria comunica o embargo e a suspensão provisória da 
execução das obras da terraplanagem, pavimentação e asfalta· 
manto das BAs 317 e 364, baseados no exame de documentos 
fornecidos pelo Ministério Público Federal e pelo IMAC - instituto 
de Maio Ambienta do Acre. 

Vossa 5enhorfa comunica, ainda, ser indispensável a reali
zação do Estudo de Impacto Ambiental para atendimento da exi· 
gênda da lei de politica nacional da meio ambienta (Lol n° 
6.938/81) e da Resolução n' 1186, do CONAMA- Conselho Na
cion~ do Melo Ambiente. 

lnobstanta os argumentos expandidos naquela correspon
dência, cumpre ressaltar-lha que a paralisação das referidas 
obras, em pleno verão, implicará em enormes prejufzos para 
aquela população tão sofrida e que, entre outras adversidades. já. 
viva condenada ao Isolamento, decorrente da precari9dade de es-
tradas, que se tomam intrafegávels na época das chuvas, confor· 
me Vossa Senhoria tem conhecimento, haja vfsta que já residiu 
em nosso Estado. · 

Apelamos. pois, ao elevado •frito da homem público de 
Vossa Excelência, na condição de Presidenta desse digno Institu
to, que detennlne a suspensão do embargo e concecfa um prazo 
de 90 (noventa) dias para CJ.I8 o Governo do Estado dê cumpri· 
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menta às exigências legais, com relação à apresentação do ElA-
Rima. . . 

Acreditamos, assim, que essa prazo possibilite o cumpri
mento da legislação, evitando-se que, mais uma vez, a população 
acreana, principalmente a do interior, seja prejudicada pelos atos 
e negligências do seu governador. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. S' expres
sões de consideração e apreço. -Senador Aavlano Melo- Se
nador Nabor Júnior. 

A propósito do embargo das obras de construção das rodo-
vias federais BR-317 e BR-364, em execução pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do Acre - DERACRE e emprelteiras 
contratadas por aquela autarquia, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. infonna 

que: 
1) o embargo foi- adotadÕ -após análise minuciosa dos pare

ceres da Procuradoria da República no Estado do Acre, da Oireto
ria de Controla a Fiscalização, da Superintendência e da Procura
doria-Geral do lbama; 

2) a decisão baseou-se em aprofundado estudo realizado 
peta Procuradoria-Geral do lbama no qual foram considerados os 
aspectos legais relacionados com a questão ambiental afeta às 
competências deste InstitUto; 

3) o embargo está amparado no art. 10, § ~ da Lei n' 
6.938181, com a redação que lhe foi dada pela Lei n' 7.804189, 
segundo a qual, as obras ou atividades capazes de causar signifi
cativo impacto ambiental, quer seja de alcance nacional ou regio
nal, dependem de licenciamento do órgão ambiental competente. 
Os estudos prévios de impacto ambiental- ElA/Rima, são pressu
poslos básicos indispensáveis para expedição das chamadas u
~nça Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, pre
VIstas no Decreto n!:l 99274, de 6--6-90, o qual regulamenta a Lei 
nD 6.938/91; . 

4) considerou-se, também, o art. 225, § 4G da COnstituição 
Federal, segundo o qual, as ftorestas da região Norte do Pafs são 
consideradas patrimOnio nacional. Como se não bastasse, exami
nou-se, ainda, as RAsoluções n~ts 1/86 e 13190 do Conselho Na
cional do Meio Ambienta - CONAMA. A primeira. enumera de for
ma exaustiva as ativldades que dependem de Estudo de Impacto 
Ambiental para o correspondeõte licenciamento. Especificamente 
em seu artigo terceiro, quando dlz que: •Dependerá de elabora
ção de estudo de impacto ambiental e respectivo Rima, a sarem 
submetidos à aprovação do lbama, o licenciamento de ativldades 
q~e, por lei, seja de competência feder:a,l•. A 'segunda.Resolução 
c1tada, remete à competência do Jbama para licenciar as ativida
des que possam afetar as Unidades de .Conservação. No primeiro 
caso, o início das refe~das obras não fot precedido do· pr~ li
cenciamento e, no segyndo, fica evidenciada a proximidade da
quelas estradas da Reserva. Extrativista Chlco Mendes e ao lado. 
de inúmeras reservas lndfgenas e Unidades de conservação Fe-
derais e Parques Esta~ãls.- · , . . , -

Entretanto, considerando os aspectos económicos que en-· 
volvem tais empreendimentos o lbama·conclulu hoje com repre
sentantes do Estado do Acre e do Mlhlstérlo Pt1bllcb Federai um 
acordo no sentido da formar uma comiSsão Integrada por repre
sentantes de todas as partes envolvidas na questão, a qual, a 
partir de amanhã, Iniciará avaliações visando solucionar o proble
ma que resultou no embargo das obras. 

Essas esforços serão feitos prlmelraníente nas etapas 
onda o asfaltamento já foi Iniciado •. O objetlvo do lbama. com 
essa atitude, é proporcionar uma. soluçlo rápida para o proble
ma, sem se descuidar, no entanto, das questOes ambientais que 

o envolvam. 

erasma. 26 de junho de 1996 

A Sua Excelência 

O Senhor Doutor Nelson Joblm 

Oignfssimo Ministro de Estado da Justiça 

Brasma-DF 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O povo do Estado do Acre, através de seus legitimas e au

tênticos representantes no Sanado Federal, vem à presença de 
Vossa Excelência denunciar a criação de um clima de desordens. 
agressões e tumultos gravas. em tomo de desinformações e acu
sações falsas a propósito das obras de ampliação e pavimenta
ção das rodovias federais que servem aquela Unidade da Federa

ção. 
2. O Governador do Estado, Ignorando ou passando por 

cima de exigências legais, deixou de elaborar o Relatório de lm· 
pacto Ambiental nas áreas cortadas pelas citadas rodovias. Não 
atendeu à solicitação e, passando por cima das advertências le
gais e fonnais. seguiu tocando as obras, mesmo dente de que es
tava infringindo as leis e suJeitando-se destarte. às oonseqQências 
de sua atitude administratiVamente irresponsável. 

3. A Procuradoria da RepiJbllca no Estado, no astrltõ cum
primento de seu dever e atenta à quebra de exigências legais que 
todos os amazõnldas conhecem, reportou-se ao lbama e pediu o 
embargo das obras até que as normas infringidas viessem a ser 
observadas. ... 

4. O Governo do Estado e seus agentes {formais e Infor
mais) preferiram, ao invés de assumir sua irresponsabílldade, 
açular as populações prejudicadas pelo embargo - jogando a so
ciedade contra os Senadores, que, em momento algum, agiram 
contra aquelas Importantes obras. Ao contrárto, sua atitUde sem
pre foi no sentido de conseguir vet'ba.S orçamentárias, liberação 
de aéditos e Inclusão de trechos na programação geral do Minis
tério dos Transportes. Mas una ampla campanha de difamação 
está sendo promovida em todo o Acre contra polfHcoS. principal
mente os representantes do Estado no Senado Federal. 

S. Essa onda de violência e de ameaças está assumindo 
aspectos preocupantes para a própria segurança póblica. tendo
se registrado, desde a semana passada, diversos episódios da 
~alor gravidade, dentre os qu~s destacamos os seguintes: a) na 
ultima sexta-feira, foi realizada grande manifestação popular em 
Sana Madureira, quando elem.entos ligados ao Governo do Esta
do atiçaram os cidadãos contra os poUtk:os. acusando-os pelo 
embargo das obras (embargo que, vale repetir, decorre de omis-
são Irresponsável do próprio Governador); b) ontem, os dlst(irbios 
chagaram ao ponto de Invadir o Aeroporto de Cruzeiro do Sul, Im
pedindo o pouso de qualquer aeronave. InclusiVa o Boeing daVa-· 
rlg que faz servfços regulares na região; e c) ontem, em Tar:a\Ja; 
cá, também foram registradas seguidas man~es1a96es populares 
e, para hoje, está prometida a lnterdiçAo da pista do aeroporto, a 
exemplo do ocorrido em Cruzeiro do SUl. 

6. Temos recebido diversos telefonemas e relatórios de 
pessoas dignas da maior credibilidade, todas aconselhando a que 
os Senadores do Acre não viajem para o Eslado. pois sua segu· 
rança pessoal se veria amaa.çada pe{o acirramento dos ânimos. 
Temos fundados temores de que a segurança pública e a norma
lidade democrática: estará ameaçad!,. em decorrência dessa exal· · 
taçlo artificialmente promovida peloS acólitos do Governador. Te
mos finalmente, lndfcios de que diversas caravanas a movimenta
ções estão sendo programadas. em diversos Munlcfplos, para 
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concentrar em Rio Branco as violêncfas verbais, físicas · .olftlcas 
contra os adversários. 

7. O desespero do Governador Criei Cameli, enrEKJado em 
acusações e casos comprovados de irregularidades envolvendo 
suas atividades de empresário e político, está revertendo contra 
seus leais e honestos adversários, como os Senadores que subs
crevem o presente documento. A exaltação irresponsável de âni
mos, promovida pelos afiados de Sua Excelência, ameaça atirar o 
Acre numa situação explosivamente perigosa para a sociedade, a 
normalidade política e as práticas eleitorais democráticas - qua
dro que exlge a intervenção imediata e saneadora da União, para 
restabelecer a ordem púbf.ca e garantir a nonnalldade Institucio
nal naquela Unidade da Federação. 

É o que pedimos a·Vossa Excelência, responsável maior 
pela ordem pública e pelas estruturas jurídico-institudonals do País. 

Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior "':" Senador Fla
viano Melo- Senadora Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia o 
seguinte discurSo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, venho à tribuna nesta 
manhã para estabelecer alguns dados de reflexão a 
respeito de um ponto que considero crucial para o 
aluai período de desenvolvimento do nosso País. 

Recebi extra-oficialmente a informação de que, 
ao anunciar o Plano Nacional de Safra, o Governo 
deverá apontar para uma decisão extremamente im
portante quanto à taxa de juros. Ou seja, uma redu
ção considerável da taxa de juros para os emprésti
mos agrícolas, estabelecendo um teto de 12"/o para os 
contratos em geral, 12% ao ano para os etll>réstimos 
agrícolas e 9% para o Pronaf- Programa Nacional de 
Agricultura Familiar- para à pequena propriédade. 

Creio que isto se transforma num momento cul
minante e importante de uma política de redução 
gradativa da taxa de juros, após o impacto terrível 
que este País sofreu em abril de 95, quando os juros 
foram elevados drasticamente para conter o consumo 
e, de certa forma, segurar a expansão da economia, 
conseqüentemente, .garantindo a estabilização da 
moeda. Creio que esta pode ser a fase de retomada 
de uma concepção que é a base do pensamento so
cialdemocrata. Ou seja, o desenvoivimentismo e o dis
tnbutivismo, uma concepção de que só há divisão ela 
riqueza se houver também, paralelamente a esse pro
cesso de distribuição, crescimento econômico. 

É por isso que os socialdemocratas não conse
guem conviver pacífica e tranqüilamente com a idéia 
de uma recessão econOmica, porque a recessão é 
necessariamente antidistributiva, é da natureza do 
sistema capitalista. 

E o fato de se ter hoje uma taxa de juros ainda 
elevada, apesar de degradativa, é o indicativo claro 
de que uma fase recessiva ainda ocorre no País. 

Esta é uma das contradições do atual programa 
de estabilização: de um lado a estabilidade da moeda, 
que por si só garante maior distnbuição de renda, e, de 
outro, uma taxa de juros elevada, para ancorar a esta
bilização e que por si é também um instrumento de 
concentração. Esta é uma contradição que tem que 
ser vencida, que tem que ser superada. 

Eu diria que se o Governo, real e efetivamente, 
caminhar para essas taxas de juros - que extra-ofi· 
cialmente recebi como informação - de 9% para o 
Pronaf e de 12% para os empréstimos do setor agrí
cola, juros anuais, isso poderá ser o indicativo de 
que estamos no rumo adequado de um programa de 
estabilização de características socialdemocráticas. 

Mas eu não queria tão-somente falar disso. Ve
nho a esta tribuna porque, de fato, me preocupa mu~o 
que haja esse tipo de procedimento, sem que todas as 
medidas paralelas e correspondentes sejam tomadas. 

Pertenço a um grupo de trabalho da Comissão 
de Assuntos EconOmicos que está trabalhando,em 
um projeto de regulamentação do sistema financei
ro, e, na proposta que está sendo gestada, estamos 
definindo claramente o papel das instituições finan
ceiras públicas, porque entendo que este País não 
pode prescindir de instituições financeiras públicas 
de fomento, pois a tradição das nossas instituições 
financeiras privadas já é uma cultura de décadas no 
Brasil; a tradição do nosso sistema financeiro priva
do não é a de associar-se a políticas de fomento. 

De modo, Sr. Presidente, que a sobrevivência 
das instituições financeiras públicas é estrategica
mente fundamental para um processo de desenvol
vimento com distribuição de renda É preciso deixar 
claro que a base ideológica - não sei se cometo urna 
impropriedade com esse termo "ideológica" - do con
ceito ideológico que queremos aí introduzir, em nossa 
visão do sistema financeiro, é a de que as inst~uições 
financeiras públicas têm que ser preservadas. Ora, se 
o Banco do Brasil faz uma captação de recursos a ju
ros mais attos do que 12%, e se ele empresta a juros 
de 12"k, é preciso haver uma compensação, urna 
equalização para o Banco do Brasil, porque se isso 
não acontecer estão quebrando o Banco do Brasil, es- · 
tão desmontando um,._ instituição financeira pública. 

E mais do que nunca é importante defender 
que essa equalização de ju~ seja feita mediante 
subsídio: subsídio governamental, subsídios públi
cos aprovados e autorizados pelo Congresso Nacio
nal através da Lei Orçamentária. Não vejo nisso ne-
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nhuma impropriedade politica, nenhum erro, ne
nhum desvio, nenhum desacertá do ponto de vista 
do interesse público. É mu~o importante,· sim, garantir re
cursos baratos para os produtores e é préciso, sim, que o 
Pafs pague por isso, porque alimento barato é um bem 
que servirá a todos, mas princ:PaJmente aos mais pobres. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, há ou
tros setores da economia acostumados aos subsf
dios, viciados nos subsfdios, e que não o merecem, 
porque não conseguem garantir produção com pre
ço barato e acessfvel à população pobre. Recebem 
subsfdios, se locupletam e, ainda, muitas vezes, se 
valem de reserva de mercado para preços que, em 
muitos degraus, superam os preços internacionais. 
Mas, no caso da agricultura, acho absolutamente 
necessário e importante que tal coisa aconteça. 

Por isso, no projeto que estamos elabcrando, 
que estamos construindo num trabalho coletivo, nos 
debates que tivemos entre os diversos Senadores 
que estão trabalhando nisso, chegamos à conclusão 
de que era importante preservar as instituições fi
nanceiras públicas, garantindo-lhes, aos bancos es
taduais, ao Banco do Brasil, aos bancos de fomento 
deste Pafs os recursos para essa política de alavan
Cl;J.gern do desenvolvimento económico. 

Mas estamos dizendo lá uma coisa muito sim
ples, meridiana, porém rigorosamente impie5cindf
vel: primeiro, esses recursos devem Constar dõ Or
çamento, autorizados por uma lei orçamentária; se
gundo, as políticas de fomento só podem ser em
preendidas depois de os recursos terem ingressado 
na instituição financeira. Essa é uma coisa realmen
te nova no Brasil, porque os bancos estaduais foram 
usados irresponsavelmente por muitos Governado
res corno fonte de endividamento, como fonte de 
emissão de moeda, e, portanto, como um instrumen
to político danoso, às vezes beneficiando apenas 
apaniguados ou políticas eleitoreiras momentâneas. 

Quando o recurso é transparente, aprovado, or
çamentário, definido, .. claro, são transparentes também 
os objetivos; as fll)l);;ls de crédito tomam-se públicas e 
não objeto da disliibuição por interesse político. 

Por outro lado, isso significa que os bancos es
taduais não irão fechar, não irão quebrar, não terão 
que ser privatizados. Significa garantir e preservar 
estes instrumentos: os bancos de desenvolvimento, 
que, no meu entendimento, são necessários ao Pafs, 
porque a tradição do sistema financeiro privado, no 
Brasil, não é a de se colocar a serviço dessas políticas 
de alavancagem do crescimento económico. 

De modo, Sr. Presidente, que penso serem 
corretas a linha e a direção que estão sendo toma-

das pelo grupo de trabalho, no sentido de definir clara
mente o papel das empresas, das instttuições financei
ras públicas, como executoras das políticas estabeleci
das legttimamente pelo seu controlador acionário, que 
são os Governos Estaduais ou o Governo Federal. 

Em segundo lugar, que essas instituições não 
sejam instrumentos de emissão de moeda, de de
sestabilização, de empobrecimento dos mais po
bres, mas que sejam, sim, instrumento de desenvol
vimento, de crescimento econômico. E crescimento 
e expansão significam também apropriação, por par~ 
te dos trabalhadores, daqueles que produzem, da ri
queza que é produzida por todos. 

Sr. Presidente, ao caminhar nessa direção, def~ 
nindo esses recursos, garantindo-os na lei orçamentá
ria, para as instituições financeiras - e para que não fii
quem se transformando em instttuições que têm que 
arcar com custos ou empréstimos de liquidação duvi
dosa e. .çlepois, colocar isso nos seus balanços como 
prejuízo e, portanto, caminharem para um total proces
so de desmoralização - o nosso objetivo é vê-las sa
dias, fortes. poderosas, intervindo na economia. no 
sentido socialmente justo e de dimensão económica 
dinâmica, expansionista. com vistas ao ciesc1mehto. 

O Sr. caslldo Maldaner - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita honra, Se
nador Casildo Maldaner. 

O Sr. caslldo Maldaner- Senador José Foga
ça, V. Ex" traça um parãmetro e faz uma análise da 
economia como um todo, nesta manhã. Na verdade, 
lançou-se o Plano Real no Pafs, que, para ser manti
do, é necessário um verdadeiro jogo de xadrez: 
mexe-se daqui, mexe-se acolá etc. Houve uma re
forma monetária e cambial, com a elevação dos cus
tos, dos recursos do dinheiro no Pafs, e alguns seto
res sofreram demasiadamente, porque, segundo a 
lei da física de que toda ação corresponde a uma 
reação, a ação foi a implantação do Plano Real, à 
qual, evidentemente, houve reações. Um dos ~to
res que mais sofreu, que muito perdeu, empobreceu 
e descapitalizou-se, sem dúvida alguma, foi o setor 
de produção de alimentos, ou seja, a agricultuna. 
Esse setor descapitalizou-se, segundo alguns ana
listas, em mais de 30%, deu prejuízo neste um ano e 
meio, mais ou menos, porque teve que agregar cus
tos para manter o custeio corno, por exemplo, dos 
insumos e, como disse, não pôde repassar esses. 
custos na ponta final, a fim '!!e manter o próprio Pla
no, a estabilidade da inflação. Ele teve que agregar 
mas teve que arcar com isso. E, em conseqüência, 
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baixou a produtividade. No entanto, algons quebra
ram, pois não puderam acompanhar isso através do 
movimento, através de contatos, através da pressão. 
Pelo que V. Ex" anunciou, embora extra-oficialmen
te, é claro que o Governo se sensibilizou para que 
se reative novamente esse setor, buscando traçar, 
aí, juros na base de 1% ao mês, ou 12"/o ao ano; ou, 
na agricultura familiar, em tomo de 9% ao ano. Isso 
encorajará novamente os agricultores, reativará 
esse setor importantíssimo para o País, o que ajuda
rá inclusive na manutenção do próprio Plano. Dos di
versos setores do jogo de xadrez da nossa econo
mia, que V. Ex" vem analisando, acho que este é ·im
portantíssimo. E ele perdeu. Mas, embora com certo 
atraso, procura-se teCUperá-lo, trazer para ele as de
cisões nacionais, o que é fundamental, sem dúvida 
alguma, para uma massa de 150 milhões de habi
tantes e para o mundo. Ao vê-lo fazer essa análise, 
gostaria de cumprimentar V. Ex". 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, nobre 
Senador Casildo Maldaner, pelo seu aparte. V. Ex" é 
um dos Senadores que mais conhecem a questão 
da agricultura, que é a sua origem politica, sua forma
ção, sua base de apoio pol~ico, através da sua vida 
pública Gostaria de dizer a V. Ex' que toda a política 
que vem sendo operada e mantida ao longo do Plano 
Real, sem dúvida aJguna, a decisão mais devastado
ra, de efeitos mais negativos, que causou prejuízos 
maiores à nossa economia foi aquela decisão de abril 
de 1995, que estabeleceu uma dose cavalar na eleva
ção da taxa de juros e, a partir daí, estabeleceu-se um 
processo recessivo que levou a perdas no processo 
produtivo, principalmente do setor agrícola 

A queda da safra é inegável e, se o Governo ti
nha estoques, eles foram consumidos. E, na próxi
ma safra, o Governo terá que retomar níveis de pro
dução semelhantes aos obtidos em 1994 ou no iní
cio dos anos 70. Se isso não ocorrer, os estoques 
não serão repostos e, necessariamente, haverá ne
cessidade de impottiir, o que onera a balança co
mercial; caso contiário, haverá aumento de preços, 
o que seria socialmente injusto e não recomendáveL' 

Concordo com V. Ex', pois aquele foi um mo
mento drástico - diria até devastador - para a nossa 
economia. Apenas não concordo com aqueles que 
acham que aquilo foi feito por ser um entendimento 
definitivo da política monetária; que não foi apenas e 
tão-somente uma barreira, uma muralha que se ten
tou montar num momento de grande instabilidade do. 
Programa de Estabilização. · 

Como ninguém até hoje, na história do mundo, 
disse ou estabeleceu em qualquer livro de econo-

mia, qual seria a taxa de juros máxima e mínima que 
iria conter o processo; como ninguém linha a idéia 
de que níveis deveriam ser atingidos, o Governo, 
realmente, exagerou, preferiu errar por mais do que 
por menos para, depois, gradalivamente, ao longo de 
um ano, vir reduzindo as taxas de juros, conforme está 
se configurando, conforme está acontecendo. 

O Sr. Roberto Requião - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com prazer, ouço V. Ex" 
O Sr. Roberto Requião - Senador José Foga

ça, a sua defesa dos bancos públicos e dos bancos 
de investimentos soa como música aos meus ouvi~ 
dos, principalmente no momento em que o Sr. Gus
tavo Franco propõe a venda do Banco do Brasil. 
Quero contribuir um pouco para o raciocínio e o tra
balho que essa Comissão, da qual V. Ex• participa, 
está realizando. 

No Governo do Paraná, inicialmente, chega
mos a uma conclusão: grandes financiamentos, de 
médio e longo prazos, para grandes projetes só se
riam possíveis com recursos do Governo Fedaral. 
Para isso existiam o BNDES e o Banco do B'rasil, 
que, na minha opinião, como na de V. Ex", devem 
ser reforçados. O Banco do Estado do Paraná não 
podia ficar ausente de uma política de fomento. No 
entanto, se ele entrasse numa política irrefletida de 
fomento; captando no mercado por um preço X e en
tregando os recursos por um preço X menos Y, ele 
iria quebrar. Então, criamos um programa que cha
mamos de "Panela Cheia". Por lei, suprimos o Fun
do de Desenvolvimento do Banco do Estado de for
ma generosa. Ele passou a captar os recursos dos 
royaHies das zonas alagadas e passou a ter recur
sos tributários do próprio Estado, via Orçamento. 
Esse Fundo passou, então, a ser o fator de equilí
brio, um Fundo de Compensação de um programa 
operado pelo Banco do Estado do Paraná, chamado 
"Panela Cheia", que financiava médios e pequenos 
agricultores com equivalência em produto. O produto 
mais estável no mercado brasileiro e mundial é o mi
lho. Então o empréstimo era imediatamente transfor
mado em milho, e a dívida seria paga com o preço 
de mercado do milho no dia do pagamento, a não 
ser que o milho estivesse acima das taxas de mer-. 
cada, quando, então, se daria preferência a essas 
taxas. Isso deu segurança absoluta para o agricultor. 
Se o milho estivesse muito abaixo do preço dos re
cursos captados pelo Bancopo Estado no mercado, 
o Fundo de Compensação resolvia a questão. Ini
cialmente, eliminamos os conselhos de investimen
to, que geralmente servem para financiar os apani-
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guados, os próximos aos governos ou os próximos 
aos membros do conselho, uma vez que esses con
selhos incorporam figuras da iniciativa privada, pre
sidentes de federações de indústrias e comerciais e 
órgãos semelhantes. Nós horizontalizamos a possi
bilidade. Qualquer agricultor do Paraná chegava ao 
Banco do Estado do Paraná, apresentava o seu pro
jeto, e nós financiávamos insumos, implementas, 
tratares, com equivalência em milho, sem nenhum 
juro. Com mu~o pouco recurso do Estado, nós esta
belecemos um subsidio brutal à agricultura e tive
mos resultados incrfveis. Os crfticos do projeto di
ziam que o Banco do Estado ia quebrar, porque ia 
passar a emprestar esses recursos sem nenhum lu
cro e que a sua estrutura seria utilizada dessa for
ma, num desvio da sua finalidade. Aconteceu o con
trário. Os agricultores passaram a entrar num Banco 
público, o que há muito tempo não faziam no Para
ná. Conseguiam o financiamento com equivalência 
em milho para comprar um tratar, uma máquina agrl
cola, e havia uma condição para os implementas: 
deviam ser montados no Estado do Paraná, pelo 
menos, para que o Estado recebesse o ICMS dessa 
negociação. E o Banco passou a vender os seus ou
tros produtos para esses agricultores: a caderneta 
de poupança, os seguros. O resultado desse proces
so, Senador José Fogaça, foi que, em 1993, o Ban
co do Estado do Paraná foi o Banco que apresentou 
o maior lucro dentre todos os bancos - públicos, pri
vados, nacionais, internacionais - que operavam no 
Pais naquele momento . E apresentou o maior lucro 
sobre um dado confiável, o maior lucro sobre o patri
mónio líquido. Só tivemos uma casa bancária que 
conseguiu um lucro sobre o património liquido maior 
que o Banestado, que foi o Banco Safra, que, quase 
sem património liquido, fazendo um bom negócio, 
apresenta um resultado percentualmente superior ao 
de um Banco que opera e como operou o Banco do 
Estado do Paraná. Paralelamente a isso, sempre 
nessa visão de universalizar os beneficias, de aca
bar com a interm~~ção dos famigeradas conselhos 
decisórios, criamós um programa que se chamavá 
'Bom Emprego Industrial', que financiava, também 
lastreado nesse Fundo, investimentos· com a garan
tia de geração de emprego ou financiava investimen
tos já existentes para ampliação, estabelecendo a 
obrigatoriedade da criação de determinado número 
de empregos, conforme o módulo de empréstimo, 
que era um módulo para cada· atividade, sempre 
abaixo do mercado. A taxa de conreção era 80"/o do 
seu valor integral, e o juro era lnfimo, calçado pelo 
Fundo de Desenvolvimento Económico. Estávamos 

gerando empregos que gerariam, automaticamente, 
um aumento de arrecadação de ICMS com a mobili
zação do comércio de uma forma geral. Mas havia 
também o Bom Emprego Rscal, uma prática muito 
interessante, porque, na verdade, não era beneficio 
de investimento de qualquer ordem. O Bom Empre
go Fiscal era um dfferimento no pagamento do ICMS 
de 80%, por exemplo, para qualquer projeto de novo 
investimento ou ampliação de investimento para o qual 
o Estado não estivesse ainda apropriado tecnologica
mente. Isso funcionou de uma forma extraordinária e, 
acima de tudo, evitou os famosos conselhos e mostrou 
como um Banco público, calçado tributariamente, pode 
mobilizar recursos fantasticamente superiores aos pe
quenos favores que um Banco de investimento pode 
fazer a dois ou três projetes industriais. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Roberto Re
quião, V. Ex" não fez um aparte. V. Ex" expôs aqui 
um belo programa de governo estadual para o setor 
financeiro. Penso que o grande fundamento do su
cesso do seu Governo e da sua proposta de t.raba
lho foi, sem dúvida alguma, partir do principio d!! que 
o Banco estadual não fabrica dinheiro. O Banco es
tadual lida com recursos ou de mercado ou de orça
mento. Fundos que podem crescer, que podem se 
expandir, mediante uma ativação, uma alavancagem 
real da economia. 

Acredtto que esse é o modelo - e V. Ex" acaba 
de expô-lo aqui, numa contribuição notável ao nosso 
pronunciamento - para o tratamento de uma instttuição 
financeira pública. Os recursos têm que ter fonte preci
sa, clara. E o objetivo, o destino do dinheiro é público, 
transparente, justo, sem apaniguados, sem favoreci
mentos, sem a instrumentação elettoreira, pela hori
zontalidade e pela absoluta visibilidade do processo. 

Creio, Senador Roberto Requião, que o Paraná 
teve, não só com V. Ex", mas, devo reconhecer, com 
outros governadores também, a sorte de ver um trata
mento dessa ordem para o seu Banco público. Toda
via, infefiZmente, não é o tratamento que muitos polrti
oos deram aos bancos estaduais. Quero aqui admitir 
que, inclusive do nosso Partido, muitas vezes, esse 
tratamento não foi com essa mesma visão. Embora eu 
não esteja aqui fazendo nenhuma referência pessoal .•. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador José Fogaça, em função do tempo, peço que 
conclua o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Já vou encerrar, Sr. 
Presidente. Antes, gostaria de conceder o aparte ao 
Senador Jefferson Péres,·que'deverá ser breve. 

O Sr. Jefferson Péres - Serei breve, Sr. Presi
dente. Senador· José Fogaça, parabéns pela lucidez 
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e seriedade do seu pronunciamento. V. Ex" toca 
num ponto fundame!EI que, a meu ver, não tem 
sido entendido devidamente por grande parte da 
classe política, princiJiil!mente por alguns segmentos 
da esquerda Não somos contra, nem eu nem V. 
Ex", por exemplo, a l!lllla política social' ou à conces
são de subsídios à ·<I!Jiicultura, desde que esses sub
sídios não sejam falsas, porque de origem inflacioná
ria. O que esses segmentos ainda não entenderam, 
Senador José Fogaça~, é que o saneamento das con
tas públicas e a estab11idade de preços são condições 
necessárias, embora não suficientes, absolutamente, 
para que se adote qualquer pol~ica consistente, inclu
sive social, neste Pafs. Meus parabéns. · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
Jefferson Péres. 

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer 
que esta concepção de que o dinheiro livremente ou 
descontroladamente emitido para financiar a agricul
tura é um dinheiro sempre bem- vindo não é apenas 
uma concepção ideo16gica. Por trás dela há também 
grossos e pesados i!Eresses especfficos de certos 
setores de classes. Esta fonma de rnascaramento, 
de diluição, de invisibilidade da concentração da ren
da que o processo inflacionário garante, tem sido um 
instrumento das elites brasileiras. 

Primeiro, emitir dinheiro descontroladamente; 
garantir gordo financiamento barato para os podero
sos, para os grandes fazendeiros e para os grandes 
proprietários. Depois, diluir na desvalorização geral 
da moeda, dos salários, do povo trabalhador, os 
custos desse tipo de flrlanciamento. Essa é uma prá
tica que tem de ser condênada e colocada no lixo da 
História do nosso País.. 

Foi esse o objelivo, Sr. Presidente, do nosso 
pronunciamento. Eu gostaria de, evidentemente, não 
só apoiar mas, desde logo, também apelar ao Go
verno Federal no sentido de que ele mantenha, pelo 
menos confinme, esta proposta que está sendo extra
oficialmente anunciada; para garantir aos produtores 
agrfcolas e aos peqírenos produtores familiares ... 

O Sr. Bernardo Cabral - Penmite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex" com mui
to prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Peço 
que seja breve, para que o Senador Casildo Malda
ner não perca a oportunidade de falar .. · . 

O Sr. Bernardo Cabral • Sei que o Senador 
Casildo Maldaner entenderá esse meio segundo so
licitado. A preocupação do Senador José Fogaça so
bre esse assunto não é de agora. Ao longo dos de-

zenove meses da Assembléia Nacional Constituinte, 
repetidas e reiteradas vezes, quando reunidos os 
três - S. Ex", o então Constituinte Antônio Carlos 
Konder Reis e eu - na elaboração da proposta cons
titucional: na sistematização do que vinha até nós, a 
preocupação sempre crescente do Senador José 
Fogaça, de então e de hoje, era com o problema das 
contas públicas, dos empréstimos, do saneamento, 
da moralidade. De modo que se eu não fizesse esse 
registro, poderia parecer que somente agora V. Ex• 
estaria extemando a sua inquietação com essas 
questões. Meus cumprimentos a V. Ex'. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Sena
dor Bernardo Cabral. 

Justamente, por quase vinte anos de vida par
lamentar e por ter presenciado e testemunhado, em 
salas onde V. Ex" também tinha assento, de onde vi
nham os lobbles para o governo emitir dinheiro fácil. 
Não eram dos pobres, não eram dos pequenos agri
cultores, não eram dos mais sofridos. E por saber de 
onde vêm, quem ganha com a inflação, com a emis
são irresponsável de moeda, é que sempre procura
mos agir nessa direção. Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Com 
a palavra o Senador Casildo Maldaner, último ora
dor inscrito. 

O SR. CASILDO MALDANER- (PMDB-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente e nobres colegas, eu não poderia deixar 
transcorrer este momento, sem fazer, embora em bre-
ves palavras, um registro daquilo que está ocorrendo 
durante o mês de junho, e que deve culminar, no próxi
mo domingo, dia 30, com o derradeiro dia das conven
ções municipais dos partidos polfticos do Brasil. 

No próximo dia 3 de outubro, teremos eleições 
municipais em todos os municípios do País, e as 
convenções e os prazos de acordo com a Justiça 
Eleitoral culminarão neste domingo. 

TIVemos, hoje, aqui, uma verdadeira aula proferi
da pelo nosso eminente Senador Roberto Requião, 
que acompanhou de perto o primeiro turno das eleiçõ
es na Rússia Aprendi com S. Ex" coisas que até então 
desconhecia Foi uma verdadeira aula cívica 

Os convencionais - aí não falo s6 do meu Parti
do, o PMDB, o qual tenho a honra de presidir no 
meu Estado, Santa Catarina - de todos os Partidos 
existentes no Brasil estarão naqueles municípios 
onde ainda não foram realiz~as as eleições. Partici
parão de uma verdadeira festa cívica, principalmente 
neste sábado e domingo. Quem deixou o Partido, 
deixou; para quem não o deixou, acabou o prazo. 
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A praxe do sistema democrático é o entendi
mento, portanto, hoje e amanhã à noite, o debate 
estará dentro do respectivo Partido, nas coligações, 
nas composições ecléticas das mais variadas, pro
curando atender melhor às ansiedades, às aspiraçõ
es dos municípios do País inteiro. 

Isso é conhecido nos municípios. Sabemos 
que a eleição do prefeito, do vice-prefeito, dos ve
readores da maioria dos municípios acontece lá na 
base que é a célula, a organização da sociedade. 
Os debates são no SE)ntido de solucionar os proble
mas localizados que dizem respeito às suas comuni
dades. Isso até o dia 3 de outubro, e naqueles muni
cípios que terão segundo, até o dia 15 de novembro. 
Problemas de toda a sorte serão pormenorizada
mente debatidos. Para alguns municípios, proble
mas que vinham sendo administrados nesses quatro 
anos serão solucionados; para outros. abrem-se a 
busca de novos caminhos, de novas oportunidades, 
novas saídas. Portanto, os debates iniciar-se-ão a 
partir de julho, seguindo agosto, setembro, terminan
do em 3 de outubro, justamente nos municípios que 
não terão segundo turno. Trata-se de um debate na
cional que ocorrerá no Brasi·I, e nós que estamos di
retamente envolvidos nesse processo, haveremos 
de acompanhar. Não poderia deixar de fazer esse 
registro, Sr. Presidente, porque até o próximo do
·mingo, dia 30, no Brasil inteiro, todos os partidos po
líticos no País haverão de fazer os seus entendi
mentos para designar os seus candidatos a prefeito, 
a vice-prefeito e a vereadores. E os debates com as 
instituições organizadal;, entidades não-governa
mentais, o debate nacional será na buscá de novas 
soluções. Claro que em muitos municípios, principal
mente nos grandes, os temas nacionais serão deba· 
tidos, os temas nacionais haverão de nortear, inclu
sive até algumas decisões, nas grandes capitais, 
nas grandes metrópoles, que vão envolver a propos
ta, aquilo que existe do governo hoje. Da pauta 
constará o que vai acontecer com o Brasil, com os 
governos estadu~, . 

Na maiorii dos médios e pequenos municípios 
o que vai prevalecer, na minha experiência, na mi
nha opinião, serão os temas Iocalízados como a 
saúde, emprego, melhores condições de vida, a 
educação, a famfiia. Os chefes de famfiia estão 
preocupados com os seus filhos que não têm um 
amanhã pela frente em seus municípios; não sabem 
para onde vão. Querem estudar e não podem, por
que não há vagas nas escolas públicas e os recur
sos não permitem pagar escolas particulares. Por
tanto, nesses próximos sessenta ou noventa dias, 

temas que afetam diretamente as pessoas serão co
locados em pauta. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, pela importãn
cia que representam as administrações municipais 
para o País, quer prefeitos, vice-prefeitos ou verea
dores, pela importãncia que representa o município 
no contexto democrático da sociedade organizada 
no Brasil, não pude deixar de fazer esse registro 
nessa manhã de hoje, tendo em vista as convençõ
es que estão acontecendo em função das eleições 
do dia 3 de outubro naqueles municípios onde não 
haverá segundo turno. Esses os comentários que eu 
gostaria de fazer nesta sexta-feira. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - So

bre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1° Se
~retário em exercício, Senador BeiJo Parga. 

São lidos os seguintes: 

OF JCAE/121 /96 

Brasma, 25 de junho 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2° do art 91 do Regimento ln

temo, comunico a V. Ex" que esta Comissão apro
vou PLS n• 214, de 1995, de autoria do Senador Ra
mez T ebet que "cria a Zona Uvre Comércio do Muni
cípio de Corumbá, Estado de Mato Grosso ·do Sul, e 
dá outras providências•, em reunião realizada em 17 
de abril de 1996. 

Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda 
Batista, Presidente. 

OF JCAE/122/96 

Brasma, 25 de junho 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 2• do art 91 do Regimento ln

temo, comunico a V. Ex" que esta Comissão apro
vou o PLS n• 213, de 1995, de autoria do Senador 
Ramez Tebet que "cria a Zona de Livre Comércio do 
Município de Ponta Porá, Estado de Mato Grosso do 
Sul, e dá outras providências•, em reunião realizada 
em 17 de abril de 1996. 

Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda 
Batista, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Com 
referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Pre
sidência comunica ao _Plenário que, nos termos do art 
91 , §§ 3" a 5", do Regimento Interno do Senado Fede
ral, abrir-se-à o prazo de Cillj;O dias úteis para interpo
sição de recurso, por um décimo da compOSição da 
Casa, para que os Projetes de Lei do Senado n"S 213 
e 214, de 1995, sejam apreciados pelo Plenário. 
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O SR.· PRESIDENTE eEduardo Suplicy} - So
bre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Bello Parga. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°147, DE 1996 

Fixa critérios para aplicação dos re
cursos do Crédito Educativo, altera a Lei 
n• 8.436, de 25 de junho de 1992, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 5" da Lei n" 8.436, de 25. de junho de 

1992, passa a vigorar acrescido do § 2!', com a seguinte 
redação, remunerancl<Hle o seu parágrafo único: 

'Ar!. 5" ·-······-············-··--······-········-· 

§ 1" ··----·-·········-··-···········--········ 
§ 2" Os recull>Os destinados ao Programa de 

Crédito Educativo serão aplicados por grandes re
giões, como tal defitidas pela Fundação lnsmuto 
Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, em pro
porção inversa à renda per caplta. 

Ar!. 'Z!' O Ministério da Edo.x;açáo e Desporto lixará 
trienalrnente os índices a serem uliizaclos pela executora 
do Programa e a~ e avaiará sua aplicação. 

Art 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
-'-' . 

A necessidade de côrreção dos desnfveis regio
nais constitui agora if11)9rativo Constitucional (art 3" 
inciso III}. Contudo, os incentivos atualrnente existen
tes para o desenvolvinento económico das regiões 
Norte e Nordeste do País têm-se mostrado insuficien
tes diante das proporções que o problema apresenta. 

Urge, portanto, qÚe os instnmentos de pollli::a eco
nômica sejam regionalizOOos, o que não tem ooonído. 

Ao mesmo tel}iPo, torna-se imprescindível a re
distribuição dos gastos sociais, para que eles tam
bém sejam mais adequados às necessidades regio
nais, como se propõe, neste Projeto, em relação ao 
Crédito Educativo. 

O recente Relatório sobre o Desenvolvimento 
Humano no Brasil, produzido pelo PNUD - Progra
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
mostra o País dividido em três, com elevados dife
renciais de renda per capita, taxa de eSCOlarização 
e esperança de vida, ficando o Nordeste, mais o 
Pará e o Acre no 'terceiro Brasil'. 

Em sentido inverso a essa realidade, os recursos 
do Programa do Crédito Educativo têm se concentrado 
nas regiões Sudeste e Sul, coincidentemente as que 
apresentam mais elevada taxa de escolaridade e con
figuram o "primeiro Brasil", deixando, dessa forma, de 
apoiar o desenvolvimento humano das demais regiõ
es. Observe-se, por exemplo, que a região Nordeste, a 
que tem o mais baixo nível de renda per capita do 
País e onde habitam 29% da população brasileira, de
tém percentual de apenas 14% na distribuição dos alu
nos beneficlaclos pelo Programa 

Isso ocorre porque o critério atualmente adota
do para aplicação dos recursos do Crédito Educativo 
tem por base a oferta de vagas na rede privada de 
ensino superior e não as carências da população, 
que é a destinatária dos programas governamentais. 
Tem-se, assim, que reorienlar o Programa, em fun· 
ção da sua clientela: a população escolarizável de 
nível de renda insuficiente. 

Conforme demonstram a tabela a seguir e res
pectivos gráficos, anexos, as estatísticas indicam 
que no período 1990.95 foram beneficiados no Pafs 
118.715 alunos de curso superior com o crédito,J;Odu
cativo. Desse total o Sudeste absorveu 60"/o e o Sul 
21%, totalizando 81% as duas regiões, sendo ores
tante distribuído pelas regiões mais carentes. 

R!S(Ião 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Norte 398 1.897 1.022 1.203 2.028 2.280 

Nordeste 2.895 18.513 10.287 15.213 19.436 20.367 

C. Oeste 687 4506 2.290 5.467 9.020 9.587 

Sudeste 12.080 45.316 25.604 37.251 49.165 55.152 

Sul 4.273 18.236 12.465 22.929 28.594 31.329 

Total 20.333 68.468 51.668 82.063 108.243 118.715 

Fonte: Caixa Econõmlca Federa!- Programa Crédito Educativo 

O que objetiva este Projeto é, pois, reorientar a 
distribuição dos recursos do Programa do Crédito Edu
cativo, tendo em vista torná-lo mais eficaz no exercício 
de sua importante função social de apoio aos estudan
tes comprovadamente carentes do curso universitário. 

Três fontes de recursos alimentam o programa: 
a orçamentária, parcela da arrecadação de loterias e 
a reversão dos financiamentos concedidos. Como 
tais recursos não representam quantia suficiente 
para atender à demanda, impõe-se contemplar entre 
os carentes os mais carentes, levando-se, ademais, 
em conta que o Programa também pode e deve ser 
Uiii para a redaçã:ln:tas-~ disparidades regio-
nais do País. · 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1996. - Se
nador Waldeck Ornelas. 
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.'ILUNOS BENEFICIADOS COM O CREDITO EDUC'ITIVO 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.436 DE 25 DE JUNHO DE 1992 

Institucionaliza o Programa de Cré
dito Educativo para estudantes carentes. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica instituído o Programa de Crédito 

Educativo para estudantes do curso universitário de 
graduação com recursos insuficientes, próprios ou 
familiares, para o custeio de seus estudos. 

Art. 2° Poderá ser titular do benefício de que 
trata a presente lei o estudante comprovadamente 
carente e com bom desempenho acadêmico, desde 
que atenda à regulamentação do programa. 

§ 1° A seleção dos inscritos ao benefício de 
que trata esta lei será feita pela direção da institui
ção de ensino superior, juntamente com a entidade 
máxima de representação estudantil da entidade. 

§ 2" O financiamento das encargos educacio
nais poderá variar de trinta a cento e cinqüenta por 
cento do valor da mensalidade. 

§ 3° O Ministério da Educação fixará, num pra
zo de noventa dias, as diretrizes gerais do Programa 
e será o responsável pela sua supetvisão. 

Art. 4° A Caixa Económica Federal será a exe
cutora da presente lei, consoante regulamentação 
do Banco Central do Brasil, no que tange às normas 
operacionais e creditfcias, podendo partilhar seu 
Programa de Crédito Educativo com outros bancos 
ou entidades, mediante convênios. 

Parágrafo único. (Vetado). 
Art. 5' Os recursos a serem alocados pela execu

tora do Programa de bancos convenlados terão origem: 
I - no orçamento do Ministério da Educação; 
11 - na destinação de parte dos depósitos com

pulsórios, segundo polftica monetária do Banco Cen
tral do Brasil; 

III - na totalidade do resultado líquido de três 
edições extras d(l_loterias administradas pela Caixa 
Econômica Federal; 

IV - reversão dos financiamentos concedidos e 
outras origens. 

Parágrafo único. Nos próximos dez anos, os 
recursos orçamentários destinados ao Programa de 
Crédito Educativo não poderão ser inferiores aos 
aplicados em 1991, corrigidos na mesma proporção 
do índice de crescimento do Orçamento da União. 

(À Comissão de EdtK".açáo - decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•148, DE 1996 

Dispõe sobre Incentivos fiscais dife
renciados para a capacitação tecnológica 
no Norte e no Nordeste, altera as Leis n• 
8.248, de 1991, e n• 8.661, de 1993, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 4° da lei n• 8.661, de 2 de junho 

de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo: 

"Art. 4° ······························--·-··---..... 
§ 7" para as empresas localizadas nas 

grandes regiões Norte e Nordeste, como tal' 
definidas pelo IBGE, a dedução a que se re
fere o inciso I é de até quinze por cento, e o 
crédito previsto no inciso V é de oitenta por 
cento.• 

Art. 2° Não se aplica às empresas localizadas 
nas grandes regiões Norte e Nordeste o disposto no 
art. 9° da lei n• 8.661, de 2 de junho de 1993. 

Art. 3° O art. 6" da Lei n• 8248, de 23 de outu
bro de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguin
tes parágrafos: 

"Art. 6" ····--··----·········-···-····· .... ·-··--·· 
§ 1° O limite da dedução a que se refe

re este artigo será de até 80% {oitenta por 
cento) para as empresas localizadas nas 
grandes regiões Norte e Nordeste. -

§ 2° As empresas localizadas nas de
mais grandes regiões do País poderão ter 
elevado para até 80% (oitenta por cento) o 
limite da dedução a que se refere este arti
go, desde que suas atividades de pesquisa 
e desenvolvimento envolvam convênio com 
centros ou instiMos de pesquisa ou entida
des de ensino, oficiais ou reconhecidas, lo
calizadas nas grandes regiões Norte e Nor
deste, de conformidade com o art. 11, pará
grafo único desta Lei." 

Art. 4° Os prazos a que se referem os arts. 4° e 
1 O da Lei n• 8.248, de 23 de outubro de 1991, ficam 
prorrogados para vinte anos nas grandes regiões 
Norte e Nordeste. 

Art. 5" O Imposto sobre Produtos Industrializa
dos, incidente nas saídas dos produtos das empre
sas de base tecnológica que vierem a se instalar nas 
grandes regiões Norte e Nordeste, será reduzido 
pelo prazo de dez anos "' 

§ 1° A redução prevista neste artigo aplicar-se
á de forma regressiva, iniciando-se com alíquota i 
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zero no primeiro, até atingir a alfquota in1egral no dé
cimo-primeiro ano. 

§ 2" o enquadramento das empresas nos req
uisttos a que se refere o caput des1e artigo será feito 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

Art 6" Pelo prazo de dez anos, será reduzido 
de 50% (cinquenta por cento) o Imposto sobre Pro
dutos Industrializados incidente nas saldas dos pro
dutos das micro e pequenas empresas industriais 
que executarem, isolada ou conjuntamente, Progra
ma de Desenvolvimento Tecnológico Industrial -
PDTI -, aprovado pelo Ministério da Ciência e Tec
nologia, nos termos da Lei n• 8.661, de_ 2 de junho 
de 1993. 

§ 1° A redução a que se refere este artigo será 
de 80% (oitenta por cento) para os produtos das mi
cro e pequenas empresas localizadas nas grandes 
regiões Norte e Nordeste. 

§ 2" Para efeito do disposto neste artigo serão 
consideradas as definições constantes do art. 2" da 
Lei n• 8.864, de 28 de março de 1994 ou pela legis
lação superveniente. 

Art 7" As empresas beneficiadas nos tennos 
desta Lei, bem como da Lei n• 8.661 , de 2 de junho 
de 1993, gozarão do acréscimo de 10% (dez por 
cento) sobre os incentivos fiscais a que se façam 
jus, no exercfcio em que comprovarem increment?, 
de pelo menos 20% (vinte por cento) sobre a méd1a 
dos dois exercfcios anteriores, nos dispêndios com 
atividades de pesquisa e desenvolvimento no âmbito 
de PDTI ou PDTA (Programa de Desenvolvimento 
Tecnológico Agropecuário) aprovado pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia.· 

Art. 8° As empresas a que se refere o artigo 
anterior, estão autorizadas a faze"r a compensa
ção de seus créditos de qualquer natureza, lfqu~
dos e certos, vencidos ou vincendos, contra crédi
tos da Fazenda Pública após deferimento pela au
toridade administrativa cobradora, mediante re
querimento e comprovação de crédito pelà emp~&
sa interessada --~-

Art 9" O . Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso Nacionlil, no prazo de trinta dias, Projeto 
de Lei para os fins do disposto no art 165, § 6° da 
Constituição Federal. 

ArL 1 o. O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
de sua promulgação. 

Art 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 12. revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

Os Constituintes de 1988, conscientes das de
sigualdades regionais da realidade brasileira, legisla
ram com sabedoria ao admitir, nos termos do inciso I 
do art. 151 da Constituição Federal, •a concessão de 
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio 
do desenvolvimento sócio-económico entre as dife
rentes regiões do Pafs". 

Essa decisão, expressa em nossa Lei Maior, é 
coerente com um dos objetivos fundamentais da Re
pública: o de reduzir as dfferenças regionais, para 
garantir o desenvoMmento nacional, como determi
na o art a• da Constituição. 

Essa posição é confirmada no § 2° do art. 43 
de nossa Carta Magna ao estabelecer que "os in
centivos regionais compreenderão, além de outros, 
na forma da lei: 

. 
•••••••••••••••••••••••••••••n•••~-• .. ••-•·--•••--

III - isenções, reduções ou diferimento 
temporário de tributos federais devidOs por 
pessoas tisicas ou jurídicas." 

O que propomos neste Projeto de Lei}, em 
primeiro lugar, uma especificação na Lei n• 8.661, 
de 2 de junho de 1993, para que se cumpram os 
mandamentos constitucionais citados, conceden
do-se incentivos fiscais diferenciados para a capa
cttação tecnológica da indústria e da agropecu~ria 
nas regiões Nordeste e Norte do Pais, da segumte 
forma: .. 

a) um fndice maior de dedução no Imposto de 
Renda (até quinze por cento); · 

b) um percentual mais elevado de crédito do 
Imposto de Renda retido na fonte (oitenta por cento); 

c) redução de ottenta por cento do Imposto so
bre Operações de Crédtto, Câmbio e Seguros ou ,.._ 
lativos a títulos e valores mobiliários; 

d) redução temporária do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados incidente sobre os produtos 
das empresas de base tecnológica; 

e) extensão, às micro e pequenas empresas in
dustriais, do beneffcio da redução do Imposto sobre· 
Produtos Industrializados; 

f) adoção do mecanismo da compensação de 
créditos de qualquer natureza, líquidos e certos, 
vencidos ou vincendos, contra a Fazenda Pública; 

g) acréscimo de dez por cento sobre os incenti
vos fiscais para as empresas que, comprovadamen
te, aumentarem seus dispêndios com pesquisa e de-
senvolvimento. rt 

Os conteúdos das alíneas a, b e c acima, pre
vistos no art. 4° da referida lei, e.o da alínea d, esta 
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belecido no art. 5° e parágrafos do presente projeto, 
trarão benefícios par.i o desenvolvimento tecnoló
gico, indispensáveis às regiões menos desenvolvi
das, nessa nova era da infonnação e do conheci
mento. 

Do mesmo modo, ampliam-se para vinte anos 
os prazos de vigência dos incentivos à capacitação 
e competitividade do setor de informática e automa
ção, exclusivamente para o Norte e o Nordeste do 
País, visando estimuiar o desenvolvimento desse 
setor nessas regiões. • 

O art. 6° benefJCia as micro e pequenas em
presas com a política de incentivos à capacitação 
'"cnorógica, corrigindo uma lacuna existente na le
g.;lação vigente, ao prever a possibilidade de que 
possam, isolada ou conjuntamente, executar Pro
grama de· Desenvolvimento Tecnológico Industrial 
- P"TI, devidamente aprovado. Estes incentivos 
serão mais significativos para as micro e peque
nas empresas localizadas nas regiões Norte e Nor
deste. 

Quanto à adoção do mecanismo da compensa
ção de créditos, o Código Tributário Nacional prevê 
a sua existência (art.-170), desde que estipulada em 
lei que atribua à autoridade administrativa o deferi
mento da autorização, confonne propomos. 

Aliás, o Poder Executivo, consciente das vanta
gens da compensação para redução dos trâmites 
burocráticos e considerando-a como medida ade
quada e salutar à administração tributária, adotou re
centemente este tipo de procedimento, ao propor ao 
Congresso Nacional uma legislação dispóndo sobre 
a instituição de crédilll presumido do Imposto sobre 
Produtos Industrializados para ressarcimento do va
lor do Pis/Pasep e Cofins, nos casos especificados 
na Medida Provisória n• 1.484, de 5 de junho de 
1996. A mesma argumentação apresentada para 
justificar a referida Medida Provisória fundamenta 
esta proposição. 

A aprovação deste projeto proporcionará, por
tanto, às empresa:;!-das regiões Norte e Nordeste um 
tratamento adequàdo na redução dos Onus tributá
tios, encorajando-as a investir em tecnologia e no 
desenvolvimento de recursos humanos, o que é es
tratégico para assegurar a competitividade futura 
dessas regiões do País. 

Adicionalmente, a transfonnação desta propo
sição em lei contribuirá para a elevação do baixo 
percentual do ?IB brasileiro destinado ao desenvol
vimento cientffico e tecnológico, que é de apenas 
0,7%, enquanto os países desenvolvidos investem 
nessa área cerca de 3% de seus respectivos PIBs. 

Em números· absolutos, essa diferença é brutal, 
como se pode constatar pelo exemplo dos Estados 
Unidos, que investem no setor, anualmente, mais de 
US$150 bilhões. O Brasil investe apenas cerca de 
US$2,5 bilhões em Ciência e Tecnologia, ainda 
assim com cerca de 90% através do setor público. 

É evidente que os recursos governamentais, 
mesmo sendo significativamente elevados nos próxi
mos anos, não serão suficientes para uma rápida 
superação da falta de competitividade e de inovação 
tecnológica das empresas brasileiras, tanto do setor 
primário quanto do secundário, especialmente nas 
regiões Norte e Nordeste. Justifica-se, portanto, a 
iniciativa de, através de incentivos fiscais, provocar 
maior envolvimento da iniciativa privada nas áreas 
de pesquisa, informática e desenvolvimento de re
cursos humanos. 

Aliás, cem este objetivo, estratégia semelhante 
foi adotada pela República Federal da Alemanha 
que, com a unificação, lançou um programa de "Me
lhoria das Estruturas Económicas Regionais" e com
plementou os esquemas federais específicos para a 
promoção de pesquisa e desenvolvimento com' "me
didas tributárias e regionais destinadas a fomentar o 
investimento, tais como subvenções para investi
mento, baixa contábil especial e subsídios de inves
timento". (Relatólio do Governo Federal sobre Pes
quisa em 1993 - Ministério da Pesquisa e T ecnolo
gia- Alemanha). 

Quanto ao art. 9° deste projeto é imprescindí
vel para que haja atendimento ao preceilo constitu
cional, observado para o orçamento ora em execu
ção pelo art 40 da Lei de Oiretrizes Orçamentárias 
(Lei n• 9.082, de 25 de julho de 1995), ao estabele
cer que "a concessão de ampliação de incentivo, 
isenção ou beneffcio de natureza tributária ou finan
ceira, somente poderá ser aprovada caso indique a 
estimativa de renúncia de receita e as despesas, em 
idêntico valor, que serão anuladas". Atende-se, as
sim, aos ditames da citada llei e também ao coman
do constitucional expresso no § 6° do art. 165, relati
vo à demonstração, na lei orçamentária anual, das 
renúncias de receitas. 

Justffica-se, destarte, a aprovação deste proje
to, por ser ele uma <;ontribuição a mais para o forta
lecimento da pesquisa no País, para o desenvoM
mento tecnológico brasileiro, para o aperfeiçoamen
to da mão-de-obra nacional e, sobretudo, para a re-
dução das desigualdades regionais. · 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1996. - Se
nador Waldeck Ornellas. 
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LEGISLAÇÃÓ CITADA 

LEI N° 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991 

Dispõe sobre a capacitação e com
petitividade do setor de informática e au
tomação, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Ar!. 1• Para os efeitos desta lei e da Lei n• 

7.232, de 29 de outubro de 1984, considera-se como 
empresa brasileira de capital nacional a pessoa jurr
dica constituída e com sede no Brasil, cujo controle 
efetivo esteja, em caráter permanente, sob a titulari
dade direta ou indireta de pessoas físicas domicilia
das e residentes no País ou de entidade de direito 
público interno. 

§ 1° Entende-se por controle efetivo da empre
sa, a titularidade direta ou indireta de, no mínimo, 
51% (cinqüenta e um por cento) do capital com direi
to efetivo de voto, e o exercfcio, de fato e de direito, 
do poder decisório para gerir suas atividades, inclu
sive as de natureza tecnológica. 

§ 2• (Vetado.) 
§ 3° As ações com direito a voto ou a dividen

dos fixos ou mínimos guardarão a forma nominativa. 
§ 4° Na hipótese em que o sócio nacional per

der o efetivo controle de empresa que esteja usu
fruindo os benefícios estabelecidos nesta lei para 
empresa brasileira de capital nacional, o direito aos 
benetrcios fica automaticamente suspenso, sem pre
juízo do ressarcimento de beneficias que vierem a 
ser indevidamente usufruídos. 

Art. ZO As empresas produtoras de bens e ser
viços de informática no País e que não preencham 
os requisitos do art. 1• deverão; anualmente, para 
usufruírem dos benefícios institufdos por esta lei e 
que lhes sejam extensíveis, comprovar perante o 
Conselho Nacionà!.. de Informática e Automação -
CONIN, a reallza@E? das seguintes metas: 

I - programa de efetiva capacitação do corpo 
técnico da empresa nas tecnologias do produto e do 
processo de produção; 

11 -programas de pesquisa e desenvolvimento, 
a serem realizados no País, conforme o estabeleci
do no art. 11; e 

III - programas progressivos de exportação de 
bens e serviços de informática 

Art. 3" Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, direta ou indireta, as fundações ins
tituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais 
organizações sob o controle direto ou indireto da 

União, darão preferência, nas aquisições de bens e 
serviços de informática e automação, nos termos do 
§ 2° do art. 171 da Constituição Federal, aos produ
zidos por empresas brasileiras de capital nacional, 
observada a seguinte ordem: 

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvi
da no Pafs; 

11 - bens e serviços produzidos no Pars, com 
significativo valor agregado local. 

§ 1• Na hipótese da empresa brasileira de capi
tal nacional não vir a ser objeto desta preferência, 
dar-se-á aos bens e serviços fabricados no Pais pre
ferência em relação aos importados, observado o 
disposto no § ZO deste artigo. 

§ ZO Para o exercfcio desta preferência, tevar
se-á em conta condições equivalentes de prazo de 
entrega, suporte de serviços, qualidade, padroniza
ção, compatibilidade e especificação de desempe
nho e preço. 

Arl 4" Para as empresas que cumprirem as 
exigências para o gozo de beneficias, definidos nes
ta Lei, e, somente para os bens de informática" e au
tomação fabricados no Pafs, com nfveis de~ilalor 
agregado local compatfveis com as caracterfsficas 
de cada produto, serão estendidos pelo prazo de 
sete anos, a partir de 29 de outubro de 1992, os be
nefícios de que trata a Lei n• 8.191, de 11 de junho 
de 1991. 

Parágrafo único. A relação dos bens de que 
trata este artigo será definida pelo Poder Executivo, 
por proposta do Conin, tendo como critério, além do 
valor agregado local, indicadores de capacitação 
tecnológica, preço, qualidade e competitividade in
ternacional. 

Art. 5° As empresas brasileiras de capital na
cional produtoras de bens e serviços de informática 
e automação terão prioridade nos financiamentos di
retas concedidos por instituições financeiras federais 
ou, nos indiretos, através de repasse de fundos ad
ministrados por aquelas instituições, para custeio 
dos investimentos em ativo fiXo, ampliação e rr.od
emização industrial. 

Art. 6° As empresas que tenham como finalida
de, única ou principal, a produção de bens e servi
ços de informática po País deduzirão, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre a Ren
da e Proventos de Qualquer Natureza devido, o va
lor devidamente comprovado das despesas realiza
das no Pais, em ativídades,Pe pesquisa e desenvol
vimento, diretamente ou em convênio com outras 
empresas, centros ou instiMos de pesquisas ou enti
dades brasileiràS de ensino, oficiais ou reconhecidas. 



828 ANAIS Dó SENADO FEDERAL Junho 1996 

Art. 72 As pessoas jurídicas podeFão deduzir 
até 12 (um por cento)do imposto de renda devido, 
desde que apliquem diretamente, até o vencimento 
da cota única ou da última cota do imposto, igual im
portância em ações novas, inalienáveis pelo prazo 
de dois anos, de empresas brasileiras de capital na
cional de direito privado que tenham como atividade, 
única ou principal, a produção de bens e serviços de 
informática, vedadas as aplicações em empresas de 
um mesmo conglomerndo económico. 

Art. 82 São isentas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados -I PI as compras de máquinas, equi
pamentos, aparelhos e instrumentos produzidos· no 
País, bem como suas partes e peças de repoSição, 
acessórios, matérias-primas e produtos intermediá
rios "'~lizadas pelo Conselho Nacional de Desenvol
vimento :ientffico e Tecnológico- CNPQ e por enti
dades sem fins lucrativos ativas no fomento, na 
coordenação ou na execução de programa de pes
quisa científica ou de ensino devidamente creden
ciadas naquele Conselho. 

Parágrafo único - São asseguradas a manu
tenção e a u!Jlização do crédtto do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI as matérias-primas, 
produtos intermediários e material de embalagem 
empregados na industrialização dos bens de que 
trata este artigo. 

Art. 92 Na hipótese de não cumprimento, por 
empresas produtoras de bens e serviços de informá
tica, das exigências para gozo dos benefícios de que 
trata esta Lei, poderá ser suspensa a sua conces
são, sem prejuízo do ressarcimento dos benefCcios 
anteriormente usufruldoS, atualizados, e acrescidos 
de multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais 
relativos aos tributos da mesma natureza. 

Art. 1 O Os incentivos fiscais previstos nesta lei, 
salvo quando nela especificado em contrário (art. 
4"), vigorarão até o exercício de 1997 e entrarão em 
vigência a partir da sua publicação, excetuados os 
constantes do seuart s• e aqueles a serem usufruí
dos pelas empre~ fabricantes de bens e serviços 
de informática que não preencham os requisitos do 
art. 12, cujas vigências ocorrerão, respectivamente, a 
partir de 12 de janeiro de 1992 e 29 de outubro de 
1992. 

Parágrafo único. (Vetado.) 
Art. 11 Para fazer jus aos benefícios previstos 

nesta Lei, as empresas que tenham como finalidade 
a produção de bens e serviços de informática deve
rão aplicar, anualmente, no mínimo 5% (cinco por 
cento) do seu faturarnento bruto no mercado interno 
decorrente da comercialização de beos e serviços 

de informática (deduzidos os tributos corresponden
tes a tais comercializações), em atividade de pesqui
sa e desenvolvimento a serem reaüzadas no País, 
conforme projeto elaborado pelas próprias empresas. 

Parágrafo único. No mínimo dois por cento do 
faturamento bruto mencionado no caput deste artigo 
deverão ser aplicados em oonvênios com centros ou 
institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de 
ensino, oficiais ou reconhecidas. 

Art. 12 Para os eleitos desta lei não se consi
dera como atividade de pesquisa e desenvolvimento 
a doação de bens e serviços de informática. 

Art. 13 (Vetado.) 
Art. 14 Compete à Secretaria de Ciência e T ec

nologia: 
I - prestar apoio têcnico e administrativo ao 

Conin; 
11- baixar, divulgar e fazer cumprir as rescluçõ

esdoConin; 
III - elaborar a proposta do Plano Nacional de 

Informática e Automação, submetê-la ao Conin e 
executá-la na sua área de competência; 

IV - adotar as medidas necessárias à execução 
da Polífica Nacional de Informática, no que lhe oouber; 

V - analisar e decidir sobre os projetas de de
senvolvimento e produção de bens de informática; 

VI - manifestar-se, previamente, sobre as im
portações de bens e serviços de informática. 

Parágrafo único -A partir de 29 de outubro de 
1992, cessam as competências da Secretaria da 
Ciência e Tecnologia no que se refere à análise e 
decisão sobre os projetas de desenvolvimento e pro
dução de bens de informática, bem oomo a anuência 
prévia sobre as importações de bens e serviços de 
informática, previstas nos incisos V e VI deste artigo. 

Art. 15 Na ooorrência de prática de comércio des
leal, vedada nos acordos e convenções internacionais, o 
Poder Executivo poderá, ad referendum do Congresso 
Nacional, adotar restrições às importações de bens e 
serviços produzidos por empresas do país infrator. 

Art. 16 (Vetado.) 
Art. 17 Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub~cação, revogadas as disposições em oontrário, 
especialmente, os artigos 6" e seus §§ 82 e incisos, 
11 e seu parágrafo único, 12 e seus §§, 13, 14 e seu 
parágrafo único, 15, 16, 18, 19 e 21 da Lei n•7.232, 
de 29 de outubro de 1984, o Decreto-Lei n2 2.203, 
de 27 de dezembro de 1984, bem como, a partir de 
29 de outubro de 1992, os arts. 92 e 22 e seus §§ da 
Lei n2 7.232, de 29 de outubro de 1984. 

srasma, em 23 de outubi!D de 1991 ; 1700 da Inde
pendência e 1 03" da República- FERNANDO COLLOR 
- JaJbas Passarinho- Marcüio Marques Moreira 
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LEI N° 8.661, DE 2 DE JUNHO DE 1993 

Dispõe sobre os incentivos fiscais 
para a capacitação tecnológica da indús
tria e da agropecuária e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1• A capacitação tecnológica da indústria e 
da agropecuária nacionais será eslimulàda através 
de Programas de Desenvolvimento Tecnológico In
dustrial - PDTI e Programas de Desenvolvimento 
Tecnológico Agropecuário- PDTA, mediante a con
cessão dos incentivos fiscais estabelecidas nesta lei. 

Art. 2• Compete ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia aprovar os PDTI e os PDTA, bem como 
credenciar órgãos e entidades federais e estaduais 
de fomento ou pesquisa tecnológica para o exercício 
dessa atribuição. 

CAPÍTULO 11 
Dos Incentivos Fiscais para a Capacitação 
Tecnológica da Indústria e da Agropecuárla 

Art s• Os incentivos fiscais estabelecidos no 
art. 4° serão concedidos às empresas industriais e 
agropecuárias que executarem Programas de De
senvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Pro
gramas de Desenvolvimento Tecnológico Agrope
cuário- PDTA, às err-presas de desenvolvimento de 
circuitos integrados e àquelas que, por detenninação 
legal, invistam em pesquisa e desenvolvimento de 
Tecnologia de produção de software sem que esta 
seja sua atividade-fim, mediante a criação e manu
tenção de estrutura de gestão tecnológica perma
nente ou o estabelecimento de associações entre 
empresas. . 

Parágrafo q_niCo. Na realização dos PDTI e dos 
PDTA, poderá ~r 1:0ntemplada a contratação de 
suas atividades no Pais com universidades, institui
ções de pesquisa e outras empresas, ficando a titu
lar com a responsabilidade, o risco empresarial, a 
gestão e o controle da utilização dos resultados do 
programa. 

Art. 4° Às empresas industriais e agropecuárias 
que executarem PDTI ou PDTA poderão ser conce
didos os seguintes incentivos fiscais,. nas condições 
fixadas em regulamento: 

I - dedução, até o limite de oito por cento do 
Imposto de Renda devido, de valor equivalente à 

aplicação de alfquota cabível do Imposto de Renda 
à soma dos dispêndios em atividades de pesquisa e 
de desenvolvimento tecnológico, industrial e agrope
cuário, incorridos no período-base, classificáveis 
como despesa pela legislação desse tributo ou como 
pagamento a terceiros, na forma prevista no pará
grafo único do art 3", podendo o eventual excesso ser 
aproveitado nos dois períodos-base subseqüentes; 

11 - isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados incidente sobre equipamentos, máquinas, 
aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios 
sobressalentes e ferramentas que acompanhem es
ses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvi
mento tecnológico; 

III - depreciação acelerada, calculada pela 
apHcação da taxa de depreciação usualmente admi
tida, multiplicada por dois, sem prejuízo da deprecia
ção normal das máquinas, equipamentos, aparelhos 
e instrumentos novos, destinados à utilização nas 
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológi
co industrial e agropecuário, para efeito de apuração 
do Imposto de Renda; · 

IV - amortização acelerada, mediante dedução 
como custo ou despesa opeiàcional, no exercício 
em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à 
aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusiva
mente às atividades de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico industrial e agropecuárlo, classificáveis 
no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apu
ração do Imposto de Renda; 

V ,... crédito de cinqüenta por cento do Imposto 
de Renda retido na fonte e redução de cinqüenta por 
cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câm
bio e Seguro ou relativos a Títulos e Valores Mobiliá
rios, incidentes sobre valores pagos, remetidos ou 
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados 
no exterior, a título de royalties, de assistência téc
nica ou cientifica e de serviços especializados, pre
vistos em contratos de transferência de tecnologia 
averbados nos termos do Código da Propriedade In
dustrial; 

VI - dedução, pelas empresas industriais e/ou 
agropecuárias de tecnologia de ponta ou de bens de 
capital não seriadoS, como despesa operacional, da 
soma dos pagamentos em moeda nacional ou es
trangeira, a título de royalties, de assistência técni
ca ou científica, até o limite de dez por cento da re
ceita líquida das vendas dos bens produzidos com a 
aplicação da· tecnologia ol;ljeto desses pagamentos, 
desde que o, PDTI ou o POTA esteja vinculado à 
averbação de contrato de transferência de tecnolo
gia, nos termos do Código da Propriedade Industrial. 
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§ 12 Não serão admitidos, entre os dispên
dios de que trata o inciso I, os pagamentos de as
sistência técnica, cienfilica ou assemelhados e 
dos royalties por patentes industriais, exceto 
quando efetuados a instituição de pesquisa consti
tuída no País. 

§ 2° Na apuração dos dispêndios realizados 
em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecno
lógico industrial e agropecuário não serão computa
dos os montantes alocados como recursos não 
reembolséveis por órgãos e entidades do poder pú
blico. 

§ 3° Os benellcios a que se refere o inciso V 
somente poderão ser concedidos a empresa que as
suma o compromisso de realizar, durante a execu
ção do seu Programa, dispêndios em pesquisa no 
País, em montante equivalente, no mínimo, ao dobro 
do valor desses be[lelfcios. 

§ 4° Quando não puder ou não quiser valer
se do benefício do inciso VI, a empresa terá di
reito à dedução prevista na legislação do Imposto 
de Renda, dos pagamentos nele referidos, até o li
mite de cinco por cento da receita liquida das ven
das do bem produzido rom a aplicação da tecnolo
gia objeto desses pagamentos, caso em que a de
dução independerá de apresentação de Progra
mas e continuará condicionada a averbação do 
contrato, nos termos do Código da Propriedade In
dustrial. 

§ 52 O regulamento preverá as condições 
para a concessão dos incentivos fiscais mencio
nados neste artigo ou, para os casos em que os 
respectivos fatos geraderes já se tenham comple
tado, do benefício correspondente a seu equiva
lente financeiro, como contrapartida, a atividade 
de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico in
dustrial ou de agropecuária, realizada em exerce
cios anteriores ao da aprovaçãp do respectivo 
PDTI ou PDTA. . 

§ s• É assegtJ,~cla a manutenção e utilização 
do crédito relativo ~ Imposto sobre Produtos Indus
trializados incidentã:-Spbre matérias-primas, produtos 
intermediários e material de embalagem efetivamen
te empregados na fabricação dos produtos a que se 
relere o inciso 11. 

CAPÍTULO III 
Das lnfrações y 

Art. 5" O descumprimento de qualquer obriga
ção assumida para obtenção dos incentivos de 
que trata esta Lei, além do pagamento dos impos
tos que seriam devidos, monetariamente corrigi-

dos e acrescidos de juros de mora de um por cento 
ao mês ou !ração, na forma da legislação pertinente, 
acarretará. 

I - a aplicação automática de multa de cin
quenta por cento sobre o valor monetariamente cor
rigido dos impostos; e 

11 - a perda do direito aos incentivos ainda não 
utilizados. 

Parágrafo único. Além das sanções penais ca
bíveis, a comprovação de que não é verdadeira a 
declaração firmada na forma do parágrafo único do 
art. 7" acarretará: 

a) exclusão dos produtos constantes da decla
ração da relação de bens objetos de financiamento, 
por entidades oficiais de crédito; e 

b} a suspensão de compra desses produtos, 
por órgãos e entidades da Administração Federal di· 
reta e indireta. 

CAPITULO IV 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 6" Não está sujeita a retenção do lmjlosto 
de Renda na Fonte a remessa destinada à solicita· 
ção, obtenção e manutenção de direitos de proprie
dade industrial no exterior. 

Parágrafo único. As remessas a que se relere 
este artigo são isentas do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Tilulos e 
Valores Mobmános, incidente sobre as respectivas 
operações de câmbio. 

Art. 7" Para efeito de financiamento por enti
dades oficiais de crédito e de compra por órgãos e 
entidades da Administração Federal direta e indi
reta são considerados de fabricação nacional os 
bens de capital e de tecnologia de ponta com índi· 
ces mfnimos de nacionalização fixados, em nfvel 
nacional, pelo Ministério da Indústria, do Comércio 
e do Turismo, nas condições definidas em regula· 
mento. 

Parágrafo único. A comprovação de que o pro
duto satisfaz os Indicas mfnimos fixados em nfvel 
nacional far-se-á mediante declaração firmada pela 
empresa fabricante. 

Art. s• Os programas e projetas aprovados até 
a data da publicação desta Lei ficarão regidos pela 
legislação anterior. 

Art. 9° Os incentivos fiscais institufdos por esta 
Lei não poderão ser usufnidos cumulativamente 
com outros da mesma natureza, previstos em lei an
terior ou superveniente. 

Art. 1 O. (Vetado.) 
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§ 22 O Ministério da Ciência e Tecnologia en
caminhará à Câmara dos Deputados, até o infcio de 
cada sessão legislativa, para análise técnica e finan
ceira, relatório circunstanciado, com a avaliação da 
utilização dos incentivos fiscais no exercfcio anterior. 

Art. 11. Equiparam-se às empresas indus
triais e agropecuárias, para os efeitos do inciso 11 
do art. 42 , as universidades e as instituições de 
pesquisa. 

Art. 12. (Vetado.)· 
Art. 13. Revogam-se os arts. 12 a 16, o inciso V 

do art. 17 e os arts. 18 a 29 do Decreto-Lei n' 2.433, 
de 19 de maio de 1988, com as alterações do De
creto-Lei n• 2.451, de 29 de julho de 1988, e as de
mais disposições em contrário. 

Brasma, 2 de julho de 1993, 172' da Inde
pendência e 105° da República- ITAMAR FRANCO 
- Fernando Henrique Cardoso- José Eduardo de 
Andrade Vieira - José Israel Vargas. 

LEI N° 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994 

Estabelece normas para as Micro
empresas - ME, e Empresas de Pequeno 
Porte- EPP, relativas ao tratamento dife
renciado e simplfficado, nos campos ad
ministrativo, fiscal, previdenciário, traba
lhista, creditício e de desenvolvimento 
empresarial (artigo 179 da Constituição 
Federal) 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Da Definição de Microempresa e de Empresa 
de Pequeno Porte · 

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, conside-
ram-se: . ·· ·.:.· ·· -· . 

I - microerriPresa, a pessoa jurfdica e a firma 
individual que tiveram receita bruta anual igual ou in
ferior ao valor nominal de duzentas e cinqüenta mil 
Unidades Rscais de Referência- UFIR, ou qualquer 
outro indicador de atualização monetária que venha 
a substituf-la; 

11 - empresa de pequeno porte, a pessoa jurfdi
ca individual que, não enquadradas corno microem
presas, tiverem receita bruta anual igual ou inferior a 
setecentas mil Unidades Rscais de Referência -
UFIR, ou qualquer outro indicador de atualização 
monetária que venha a substituí-la. 

§ 12 O Íimite da receita bruta de que trata 
este artigo, apurado no perfodo de 1° de janeiro a 
31 de dezembro de cada ano, será calculado con
siderando-se o somatório das receitas brutas men
sais divididas pelos valores das Unidades Rscais 
de Referência - UFIR vigentes nos respectivos 
meses. 

§ 2' No primeiro ano de atividade, o limite da 
receita bruta será calculado proporcionalmente ao 
número de meses decorridos entre o mês de consti
tuição da empresa e 31 de dezembro do mesmo 
ano, desconsideradas as !rações de mês. 

§ 3' O enquadramento da firma individual ou 
da pessoa jurfdica em microempresa ou em empre
sa de pequeno porte, bem como o seu desenqua
dramento, não implicarão alteração, denúncia ou 
qualquer restrição em relação a contratos por elas 
anteriormente firmados. 

§ 4° (Vetado). 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.: 

Art. 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 

§ 6' O projeto de lei orçamentária será acom
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente· de insen
ções, anistias, remissões, subsídios e beneffcios de 
natureza financeira, tributária e creditfcia. 

TÍTULOVt 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPITULO I 
Do Sistema Tributário Nacional 

SEÇÃOII 
Das Limitações do Poder de Tributar (Art. 151) 

· Art.151. Évedado.àUnião; 
I - instituir tributo que não seja uniforme em 

todo o território nacional ou que implique distinção 
ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município, em detrímen!o de outro, 
admitida a concessão de incentivos fiscais desti
nados a promover o equii,[Prio do desenvolvimento 
sócio-económico entre as diferentes regiões do 
Pafs; 
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Art. 43. Para efeitos administrativos, a União 
poderá articular sua ação em um mesmo com
plexo geoeconõmlco e social, visando a seu de
senvoJvimento e à lt!dução das desigualdades re
gionais.. 

········§~~-·i·~~·-;;··;gi·~·~;;;~·~;;;p;~-;;de;i~: 
além de OlJtros, na forma da lei: 

1 - igualdade ele tarifas, fretes, seguros e ou
tros itens de custos .e preços de responsabilidade do 
poder público; 

11 - juros favorecifos para financiamento de ati
vidades prioritárias; 

III - isenções, reduções ou diferimento tempo
rário de tributos feder.lis devidos por pessoas físicas 
ou jurfdicas; 

IV - prioridade para o aproveitamento econõ
mico e social dos rios e das massas de água repre
sadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, 
sujeitas a secas periádcas. 

(A Ccmissão de Assuntos Económi
cos- decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
projetes serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
?resi.:!ência recebeu do Banco Central do Brasil Off
cio n• i .940, de 1996, solicitando que seja retifocada 
a alinea •e• do § 1• do Ofício n• S/59, de 1996 (n• 
1838196, na origem). 

O expediente aooxado ao processado da maté
ria em referência vai à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, 
o Ofício n• S/63,7ge 1996 (n• 1.933/96, na origem), 
encaminhando, nos lermos da Resolução n• 69, 
de 1995, do Senado Federal, manifestação daque
le órgão relativa à solicitação do Governo do Esta
do do Paraná para que possa contratar operação 
de crédito externo junto ao Banto Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimen!o- BIRO, no 
valor de cento e setenta e cinco milhões de dóla
res norte-americanos, cujos recursos serão desti
nados ao Programa de Alívio à Pobreza Rural e 
Gerenciamento de Recursos Naturais- Paraná 12 
Meses. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n• S/64, de 1996 (1.934/96, na origem), enca
minhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão re
lativa à solicitação da Prefeitura Municipal de Fon
toura Xavier, Estado do Rio Grande do Sul, para que 
possa contratar operação de crédito junto à Caixa 
Econõmica Federal, no valor de trezentos e quaren
ta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e dezoi
to centavos, no âmbito do programa Pró-Moradia, 
destinada à execução de projetas de moradia para 
população de baixa renda. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O.SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, 
o Ofício n• S/65, de 1996 (n°1.935/96, na origem), 
encaminhando, nos tenmos da Resolução n• 69, 
de 1995, do Senado Federal, manifestação daque
le órgão relativa à solicitação da Prefeitura- Muni
cipal de Bauru, Estado de São Paulo, para que 
possa contratar operação de crédito junto ao Chase 
Manhattan S.A, no valor de dez milhões de reais, 
destinada à execução de viadutos de ligações, de 
sistema viário e obras de infra-estrutura e sanea
mento. 

A rmtéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
mícos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu, do Banco do Brasil, o Ofício 
n• 1506/96, de 26 de junho do corrente, através do 
qual encaminha ao Senado, nos termos do art. 20, 
§ 4°, da Lei 7.8Z7, de 1989, as Demonstrações 
Contábeis de 31 de dezembro de 1995, devida
mente auditadas, do Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Centro-Oeste - FCO. (Diversos n• 
59, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. · · · · 

O SR; PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu da Assembléia Legislativa do 
Estado de Pernambuco cópia do Relatório Final da 
CPI da Hemodiálise. (Diversos n• 60, de 1996.) 

o expediente vai à Comissão de Assuntos 
Sociais. 

É o seguinte o relatório final recebido: 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
PERNAMBUCO 

C.P.I. 
DA , 

HEMODIALISE 
, 

RELATORIO FINAL 
RECIFE, 03 DE MAIO DE 1996 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA HEMODIÁLISE 

RELATóRIO FINAL 

INTROOUCÃO 

A Comissão Parlamentar da lnquilnto, eonstitulda através 
do Ato 429/96. de 26.03.96. do Prestdente da Assembléia Legislativa 
do Estado de P~mambueo, a ;:Jartir do Requerimento n" 1357 dos 
Deputados ROMARIO DIAS e ORLANDO FERRAZ. com o objetivo 
de apurar as causas das .mortes de paCientes da HEMOOIAUSE em 
Caruaru •. _foi instalada na z:nesma data, no Auditório do Anaxo I, da 
Assel'!lbteua legtStatlva •.. · .. tendo como integrantes os Deputados 
R O MARIO DIAS (PFL). .-.ORLANDO FERRAZ (PSS). GUILHERME 
UCHOA (PMDB), GARIBAlDI GURGEL (PSDB), MARCANTONIO 
DOURADO (PDT], JOSE ALVES ',-8). HENRIQUE QUEIROZ 
(PPB). JOÃO PAULO (PT], ROBERTO UBERA TO (PL), mombros 
titulares. representantes de todos- os partidos· na ASSEMBU:lA 
LEGISLA TlVA, e seus SUPLENTES;· os deputados ANTÓNIO 
MARIANO (PFL). ORISVALOO INÁCIO (PSB), GEDEÃO ROSA 
(PPB), ROSA BARROS (PDn. PAULO RUBENS (PT), GERALDO 
MELO ÇPMOB) e JOÃO BRAGA (PSOB) O Partido Wberal e o 
Partido TrabalhiSta Brasileiro indicalõlm um s6 repre~~m.ante por só 
possuírem um Deputado na ASSEMBLÊ!A LEGIS-... INA, todos 
1mbuídos de um mesmo espírito de contribuição. 

Em s~n_tese. todos os Deputados dlreta ou indiretamente, 
deran: suas partiopaçóes, para que conseguíssemos chegar a este 
Relatcno. com mdependênca e un1cioade de pensamento, na defesa 
dos mteresses maJores da soc:edade. 

An1es de iniciar os trabalhos, o PRESIOENTE 
MANIFESTOU SUA INTENÇÃO OE PAUTAR A SUA CONCUTA a 
frente da COMISSÃO PARLAMENTAR OE INQUÉRITO, dentro dos 
seguinteS princiçlios: 

1 - APUft~R A FUNOO todos os t.!tos relaQQnad~ çgm º 
objeto da COMISSÃO PARLAMENTAR OE INQUÉRITO. nos preCisos 
termos do Requerimento que lhe deu origem; 

2 - COLHER TOCOS O'"'; DOCUMENTOS que forem 
·possíveis pertinentes ao assunto, onde quer que esteJam, em todas as 
esferas da Admimstraçao Estadual; 

3 - TOMAR O DEPOIMEN-: OE TODOS quantos tenham 
informaçóes sobra os fatos que derar- - "'Q&m ã CPI; 

4- OFERECER PLENAS GARANTIAS AOS DEPOENTES. 
dando-lhes total liberdade de manifestação. inclusiVe facultando 
depo1~ reservados apenas aos Membros da Comissão; 

5 - FACULTAR A INQUIRIÇÃO dos depoentes POR 
QUALQUER MEMBRO DA COMISSÃO, sem qualquer restnçào a 
quastionamento que pretenderfonnuiar; 

6 • Constar com a PARTICIPAÇÃO OE PROFISSIONAIS 
ESPECIAUSTAS em todos os trabalhos da COMISSÃO, indus1ve 
facultando-lhes sugerir questionamentos às testemunhas e SoliCitação 
de documentos: 

7 ~ Padir o APOIO e a Pf(RTICIPAÇÃO de entidades de 
notória relev~neia, da Sociedade Civil, inclusiVe ORDEM DOS 
ADVOGADOS 00 BRASIL - OAB-PE. CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA- CREMEPE. MINISTÊRIO PÚBLICO; 
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8 - OFERECER TODAS AS GARANTIAS AOS 
TRABALHOS OA IMPRENSA. com as cautelas e _ respetto àS 
restrições determinadas pelo REGIMENTO INTERNO DA 
ASSEMBLEIA; 

9 - Agir sempre em COERi:NClA COM A VONTADE DA 
MAIORIA dos memoras da COMISSÃO. pnmando por somente 
deodir apôs OUVIR a marufes.taçáo de TODOS OS INTEGRANTES 
DA COMISSÃO: 

10 - Procurar dar MAIOR CELERIDADE POSSivEL aos 
trabalhos. SEM que essa dinâmica possa PREJUDICAR A FIEL 
APURAÇÃO OOS FATOS. 

Apôs essa manifestação do PRESIDENTE, todos os 
MEMBROS da COMISSÃO se comprometeram a apoiá-lo no 
cumpnmen!O desses pnncipios, por considerá-los da maior 
importância para o exito ~os trabalhos Foi da maior. Importância, o 
apoio do MINISTÉRlO PUBUCO OE PERNAMBUCO, que desde os 
prunelfo$ momentos esteve presenta. acompanhando e partictpando 
ativamente nos trabalhos àa CP!. tendo o PROCURADOR GERA.L 
DA JUSTlÇA. Dr. JOSé TAVARES, designado o Ilustre 
PROCURADOR NELSON SANTIAGO REIS, que do alto do seu saber 
juridico. mUlto engrandeceu os trabalhos da CP!, foram não menos 
importantes, as partlopações dos PROMOTORES PÚBLICOS DE 
CARUARU. Drs. JOÃO llBÜRCIO, ZADIR BARBOSA, GLAUCE 
SANTOS E RICARDO GUERRA. que tanto em CARUARU, como 
em RECIFE. sempre estiveram SOLICITOS. e participantes. dando 
o respaldo daquele ÓRGÃO de DEFESA da SOCIEDADE, 
CClntnbuindo para que a CP! !nlhasse pelos cammhos da legalidade. 

O CONSELHO REGIONAL OE MEDICINA DE 
PERNAMBUCO - CREMEPE, pelo seu Ex-Presidente Dr. SILO 
HOLANDA a pelo atual Dr JURANOIR CANTAS. desde a 
instalação da CP!. esteve presente, cori-r o seu representante, Dr. 

RENATO CÂMARA, Viee Presidente da entidade que acompanhou 
atentamente todas as ativ1dad:es da CPI, traZendo o respaldo daquela 
CONSELHO REGIONAL.. órgão máx1mo de FISCALIZAÇÃO do 
exercicio PROFISSIONAL dcs MÉDICOS, como legitimo observador, 
da lisura e rrnparcialidada com que se houveram os Membros da CPI. 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BAAS!L- O.A.a, que 
desde os pnmeiros momentos, pelo seu PRESIDENTE. o INSIGNE 
ADVOGADO. Dr. ALUIZlO XAVIER, prestigiou pessoalmente em 
diversas oportunidades os trabalhos. Pern como designou como 
representante da O.A.S., o Dr. _ OLYMPIO FRAGA NETO, que por 
seu saber juridico. e por suas interven~ proporcionou subsidias 
importantes, para a formaçio e aperfeiçoamento, das questões e 
opimões, que nos levaram as decisões. contidas neste Relatório. 

Enfim. f· .ram imJ)Ortantes e gratificantes as participações 
de entidades de ç ·ande representatividade na sociedade . civil. a 
exemplo tambem. da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES MéDICOS 
00 MINISTER!O DA SAÚDE. que aqui enviou o s8u PRESIDENTE; 
Dr. JOS!!: QUEIROZ. que prestou no Plenário desta COMISSÃO, um 
dos depoimentos mais _esdan!lcedores e contundentes, e do Dr. 
BRENO MERGULHÃO, \(ICE -PRESIDENTE da ASSOCIAÇÃO DOS 
DOENTES RENAl$ CRONlCOS, que a todos nós trouxe excelente 
contribuiçio. ~ .. ·. _ · · ~ 

SEOU!iNCIAS [JAS ATMOADES 

Dia 26.03 - De:poimento do Exmo. Sr. Secret;irlo de 
Saúde do Estado. Dr. JARBAS BARBOSA.~ no Auditório da 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

Dia 27.03 • Os membros da COMISSAd-viajaram à cidade 
-=~ ~UARU com o obJetivo de tomar depo1mentoS e de empreender 
as ~nmetras diligencias. 

f.:.'t 

Reunidos no PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
CAKl,~,:J.RU. local gentilmante cedid,o.pelo PRESIDENTE da Casa, 

Vereador RUI ROSAL prestou depoimento 1mei:almente. o Secretãrio 
de Saúde do municipio, Dr. JOSÉ ABiUO, em seguida a_ Ora. 
FLORA RAQUEL. Diretora da IV DIRES, o Dr. JUDAS TADEU, 
Gerente da COMPESA em Caruaru e. finalmente, dois famtiiares de 
vitimas, a Sra. ZENEIDE VIEIRA e o Sr. SEVERINO LEITE. 

Na oportunidade em que membros da ASSIST!::NClA 
POUC!AUMIUTAR da ASSEMBLÉIA LEGISlATIVA d1rig1am-se ao 
!DR e ao INUC. afim de entregar os convrtes para os depoimentos dos 
OlRETORES daqueles INSTITUTOS, foi detectado que materiais 
estavam sendo retirados do IDR. Imediatamente, o PRESIDENTE 
DA_ COMISSÃO. Oaputado ROM.ÁRIO DIAS, determinou que os 
pohcia1s militares que acompanhavam os membros. da CPt. 
comandados pelo Major PM D!LSON MEIRA, promovessem 
diligências para apurar os fatos. Comprovada a inform~cão, os 
integrantes da COMISSÃO dirigiram-se para o IDR. onde, ve"nficando 
as condições fisicas daquele instituto. comprovaram que as. mâqUinas 
de DIÁLISE e outros equipamentos haviam s1do retirados. A 
COMISSÃO, acompanhada pelo PROMOTOR PÚBLICO DE 
CARUARU, Dr. JOÃO TISÚRCIO, e por policiais militares. dirigiu-se 
a uma residêneta qua serv~a de depósito, encontrando ali diversos 

-equipamentos e grande número de medicamentos armazenados em 
r:essimas c~n~1çées. N!i ocasião, o DELEGADO que pres1de o 
lnquénto PoliCial. Dr. FlAVIO TORREÃO. que também acompanhava 
a 1nspeção. procedeu a apreensão do matenal encontrado para que 
fosse periciadcl pelo INSTITUTO ESPECIALIZADO DA POLICIA 
CIVIL. Em seguida, foi visttado o INUC. Ali os Membros da 
COMISSÃO foram recebidos pelo Dr. IOELFONSO SANTOS. No 
local, inicialmente, tiveram acesso aos ambulatórios. os integrantes 
da CP!. portadores de diploma de Medicina. Em seguida. os dema1s 
DEPUTADOS da CP!, tiveram acesso às dependênCias do INUC. 

Oia 28.03 - No Auditório do Anexo da ASSEMBLtiA 
LEGISLA TlVA, a COMISSÃO ouviu os depo1mentos dos Mêdrcos 
Drs. BRÁUL\0 COELHO e ANTÓNIO BEZERRA, - DiretoreS do JOR, 
e do Dr. IDELFONSO SANTOS, Oiretor do INUC. 

Dia 01.04 A COMISSÃO de DEPUTADOS 
acompanhados do PRESIDENTE da ASSEMBLÉIA LEGISlATIVA, 
Deputado PEDRO EURICO. visitaram o HOSPITAL PORTUGUt:S e o 
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. 

e H.G.U. 
D1a 0204- A CP1 esteve viSitando o HOSPITAL do lPSEP 

Oia 03.04 ~ Foram visitadas pela C?t, as Clínicas: 

UN\RIM 
PRORIM 

NEFROCLiNICA 

Dia cia.o4' ~ NA SALA das COMISSÕES da ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. a COMISSA.O ouviu. as explanações.tCeniCõls dos 
medicos por ela contratados, Drs. VITORINO SPINELU e 
FRANCISCO TRINDADE que estavam acompanhados do Dr. JOSÉ 
CARLOS MARANHÃO, Assessor de Saúde da ASSEMBLÉIA 
LEGISlATIVA. . . 

. . Dia_ 09:04.- Os Membros da CPl voltaram à. Caruaru. onde 
ouv1ram dep01mentos das Senhoras RAQUEL ROCHA,- IVONETE 
MATA. AOEILMA TEIXEIRA .e. ANA MARIA BEZêRRA (esta em 
depoimento confidencial), todas familiares das vitimas. 

Também foram ouvidos os Srs. RUI LÚCIO. encanador, 
funcionário do !DR, a o Sr. JOÃO BEZERRA, eletricista. responsável 
pelo tratamento d.1 água .no !DR e no INUC. Nu ocasião, foi 
reinquenda o Gerente da COMPESA em Caruaru, Dr. JUDAS 
TADEU, e ouvido o D!RETOR DE OPERAÇ0ES da COMPESA. Or. 
JOS!:. ANTÓNIO SALES. Os OeputatllOS ANTONIO MARIANO (PFL), 
JOSÉ ALVES (PTB), GEDEÃO ROSA (PPB) o JOÃO PAULO (PT), 
'115.!taram o mananctal BREJO VELHO, onde o lOR buscava água em 
carro-p1pa. 
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Dia 10.04 ~ Foram ouvidos o COORDENADOR da 
VIGILÂNCIA SANITÃRIA, Dr. CARL ROICHMAN, no Auditóno da 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

Dia 11.04 - A COMISSÃO reumu-se na Sala da 
COMISSÃO DE JUSTIÇA. ouvíndo os depoimentos e esclareome,.,tos 
dos Senhores: 

Dr. FLÁVIO TORREÃO • Delegado que 
acompanha o Inquérito. 

Dr. JOÃO TlBÚRCIO • Promotor Público 
de Caruaru. 

Dia 12.04 • No Auditório da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
foi re-inquerido o Secretário de Saúde. Or. JARBAS BARBOSA. 

Dia 15.04 - A COMISSÃO estava reunida com os 
Integrantes da Comissão de Acompanhamento das Investigações 
sobre o problema da Hemodiálise da GAMARA FEDERAL, Deputados 
LUIZ PIAUHYLJNO (PSDS-PE). CARLOS MOSCONI (PSOB-MG), 
PEDRO CORRtA (PPB-PE). URSICINO QUEIROZ (PFL·BA). CECI 
CUNHA (PSDs.AL), TONY GEL (PFL-PE), FERNANDO FERRO 

(PT-PE} e HUMBERTO COSTA (PT-PE) , os dois últimos, não 
componentes da Com1ssâo, além da presença do Senador CARLOS 
WILSON CAMPOS. que VJeram a Pernambuco ver de perto o 
andamento dos trabalhos de apuração dos fatos. A CPI ouviu os 
depoimentos do Dr. RAUL MARIZ. do Ministeno da Saúde, do Dr. 
BRENO MERGULHÃO. paciente de HEMOOIÁUSE e Vice Presidente 
da ASSOCIAÇÃO OE DOENTES RENAIS CRONICO$, e do Dr. 
JOSÉ QUEIROZ, Presidenta da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES 
MÉ:OICOS do MINISTÊRIO DA SAÚDE, encerrando-se a fase de 
depoimentos. 

Dia 16.04 -A COMISSÁO reuniu--se. em caráter res""'ado. 
com o PRESIDENTE da COMISSÃO EXTERNA da CÂMARA dos 
DEPUTADOS. o Deputado LUIZ PIAUHYLINO {PSOB-PE), e com o 
PRESIDENTE da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA de PERNAMBUCO, 
Deputado PEDRO EURICO, para troca de informações sobfe os 
trabalhos das duas com•s:sões. 

A CPI ouviu 25 depoimentos, realizou 09 visitas a 
HOSPITAIS s CLiNICAS MÉDICAS e promoveu diligincias para que 
pudesse apresentar um Relatório isento e calcado na rnalidade dos 
fatos. Para tanto, ouviu tod<'IS as partss envolvidas. Por uma 
questão de metodologia. a PresidArn::ia da COMtssA.o. objetivando 
descentralizar cs trabalhos e agilizar a feitura do RElATÓRIO FINAL.. 
cnou tres grupos. Um de estudos têcmcos da ãl"l!!la juridica. 
coordenado pelo Deputado GUILHERME UCHOA (PMOB) e mtegrado 
pelos Deputados ROBERTO LIBERATO !PL) e GERCEÃ.O ROSA 
(PPB); um grupo destinado a estudos tácn1cos da área mêdica. tsndo 
como coordenador o Deputado GARIBALOI GURGEL {PSDB), e 
como membros os Deputados ORISVALDO INÁCIO (PSB) e 
MARCANTONIO DOURADO {PDn, e o outro na área té<:nico-polítieo
administrativa. coordenado pelo Deputado JOSÊ ALVES (PTB), 
tendo como membros o$-· Deputados ANTONIO MARIANO {PFL}, 
HENRIQUE QUEIROZ ({PB) & JOÃO PAULO (PT). 

Convém sali~~r que a contribuição dã ora. SANDRA 
NEIVA. catedrática na Cadeira ds Nefrologia da UFPE. foi de uma 
grande importância para a execução· deste trabalho. Seus 
conhecimentos gu1aram-no:s· em todas as fases. po:ssibilitando-no:s 
cumpnr todas as etapas para a ccnsecuçio deste Relatório. · 

ANÁUSES E CONSIOERACOES 

Sem nos prendermos. a colocaçõe:s de ordem 
têcnlcaJi.urldico ou médica. o que faremo:s nas conclusões finais deste 
RELA TORtO, entendemos que n41o existe por parte dc,s órgãos 
respon:sãvlll!iS MINJSTERIO DA SAÚDE, SECRETARIA OE SAÚDE ao 
ESTADO. e SECRETAR!A OE SAÚDE DE CARUARU, uma 
FISCALIZAÇÃO RIGOROSA e EFICIENTE. nem quanto ao aspecto 
FINANCEIRO com as verbas repassadas pelo SUS. nos valores de 

R$ 1.094.788.00 ao IOR e R$ 328.256.00 ao INUC. em 1994. e 
RS 1.414.685.00 ao IOR e R$ 409.765,66 ao INUC no ano de 1995 e 
com relação a EFETIVA UTILIZAÇÃO 00 MATERIAL ADEQUADO A 
PRÁTICA DA HEMOOIÃl.lSE, sua conservação, manutenção -de 
EQUIPAMENTOS, e observação da vida Util, de cada um desses 
eqUipamentos. ou matenais. 

Constatamos também, que tanto na SECRETARIA OE 
SAÚDE DO ESTADO. segundo pataYras do prôpno SECRETÁRIO 
em DEPOIMENTOS prestados a CP!, que não dispõe de 
profiss1ona1s espeCializados em Nefrolog•a. por razões expressadas 
em depoimentos e relatórios. implíotas tambêm, em colocações do 
grupo que examinou o aspecto politicoladm•mstratlvo. como nos 
PRÓPRIOS ESTABELECIMENTOS que utilizam o tratamento da 
HEMODIÁLISE não possuem de uma mane1ra geral PESSOAL 
QUALIFICADO para FISCALIZAÇAO e ATENDIMENTO dentro dos 
PADROES RAZOÁVEIS permitidos pelos pnncipios básicos que 
regem a saúde, ao ponto de no !DR e INUC o "TÉCNICO" 

encarregado pelo tratamento da água 1..t1lizada nos tratamentos da 
HEMODIÁUSE. era um ELETRICISTA. 

Observamos também, que dada a falta de 
FISCALIZAÇÃO e ACOMPANHAMENTO, tanto a IV DIRES {Oiretona 
Regina! de Saúde) que abrange 34 mumcípios, com Sede em 
Caruaru, e â dirigida por uma PSICÓLOGA. Ora. FLOAA RAQUEL. 
que s6 começou a tomar providências, quando o. caso tomou ares de 
calamidade. bem como a SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU. 
cujo titular. o Dr. JOSÉ ABIUO. tomou eonheomento após mais de 
uma dezena de mortes. segundo suas declarações: • ATRAVéS DA 
IMPRENSA·. daí se observa o quanto o dinheiro público, PRODUTO 
OE IMPOSTOS ao POVO. e a saúde deste próprio povo. é leYada 
em conta eom descaso, por quem tem as DELEGAÇOES e é·PAGO 
para executar em nome DESTES o cumpnmento das Leis. 

É o caso de se exigir. que em nome da moralidade no trato 
da saúde deste Pais. que os nobres PROFISSIONAIS de 
VETERINÁRIA. ADMINISTRAÇÃO, MEDICINA, PSICOLOGIA e os 
ELETRICISTAS se ocupem de atividades próprias de suas profissões. 
por que quem sabe? se no lugar do Sr. JOÃO BEZERRA. 
possivelmente um competente profissional da ama ele eletncldàde. 
estiYesse um QUÍMICO, ou um técnica em tratamento de ãguas. esta 
tragédia pudesse ter sido evitada e.m parte. ou como um todo. No que 
diz respe11o a Direção da IV DIRES. transcrevemos na integra trecho 
do depoi· .ento da Oiretora ORA. FLORA RAQUEL. PSICÓLOGA com 
ESPEC' :LIZAÇÁO em SAÚDE PÚBLICA. ao responder a seguinte 
indageo JO de um dos Deputados Membros da CPI. 

"Meus colegas Par1amentares. Ora. FLORA RAQUEL. 
Diretora da IV 0/RES. A Senhora, no início da explanação. disse 
que antes da imprensa noticiar. a Senhora não bnha conheomento de 
nenhuma morte no IDR com relação a HEMODIÁLISE? Resoosta da 
Ora. FLORA RAQUEL: " Não. Eu tive AS INFORMAÇOES. havia 
RUMORES NA CIDADE. a partir de uma REPORTAGEM que tinha 

sido feita por uma EQUIPE de TELEVISÃO local, de que esses óbitos, 
esta ... am acontecendo. isso na nOite anterior ao conhecimento que eu 
dei ao NÍVEL CENTRAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 
inclusive porque essa maténa entrevistava familiares e foi dessa forma 
então, que foi colocado para todos nós. aqui do município, foi desse 
momento, que nós do município tomamos conheomento do 
municipio, digo enquanto caruaruense. tomamos conheCimento do 
fato~. 

Quanto ·a SECRETARIA DE SAUOE DE CARUARU. cujo 
TITULAR é MÊOICO, e a SAÚDE DE CARUARU é 
MUNICIPALIZADA. os documentos e o depo1mento que ela 
aprl!lsentou à COMISSÃO. e a própna forma como. tomou 
conheCimento dest:a tragédia. sendo ele GESTOR DA SAUOE do 
MUNICIPIO. falam por si só. não da sua competênCia como MEDICO. 
que ê um caso para o CREMEPE anlfizar. mas de1xa bem daro aos 
olhos de todos.. o seu ALHEAMENTO aos A~UNTOS 
PERTINENTES e a sua ATRIBUIÇÃO, como SECRETARIO DE 
SAÚDE, onde a mesma e MUNICIPALIZADA. 
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No aue d1z resperto aos ÓRGÃOS CONVENIADOS, no 
caso ,DR e INUC, que tratam da DIÁLISE acobertados pela 
lNEFICIENCIA r:o PODER PÚBLICO em fiscalizâ·los. reçebem 
VULTOSAS e POLPUOAS VERBAS do Erãrío Público, prestam um 
pess;IT'_') serviço ao cidadão. se CARTELIZAM entre si. 
MONOPOUZA.M Setores do _ATENDIMENTO, e jogam pelo "RALO" 
não só o DINHEIRO DASAUDE, mas_ hoje evidente, e tristemente a 
VIDA co CIDADÃO 

lndeperu::lentemenle de ':!Ualquer conclusão CIENTIFICA, 
aue vierem a encontrar os ESTUDIOSOS, e os TÉCNICOS. o que nós 
POLiTICO$ nã_o p~_r:nos entender é Que DOENTES RENAIS 
..:!ependentes oa HEMODIÃUSE para "SOBREVIDA~. possam ser 
ass1stidos cor AUXJUARES DE ENFERf..!AGEM ENCANADORES e 

Ei..ETRICISTAS. traves'dOOs de QUiMICOS ou €spectalista em 
:ratamento d'ãgua e por ME!dicos de ·soãRE.-\VISO", que 
DIAGNOSTICAM por TELEFONE. e depois se procure JUStificar este 
verdadeiro CRIME de lessafadadama. · 

Urge que. as Autondades de Saüde de todas as esferas 
do Pais. assumam suas res;.onsab1!idades. e que não se encontre 
JUStificatiVas vãs para este ESCÂNDALO, sob pena de se 
multiplicarem pelo BraSil ·NOVOS RICOS EMPRESÁRIOS 
Mt:DJCOS~, e POBRES PAGADORES DE IMPOSTOS, como os 
MÀRTIRES OE CARUARU•, vitimas mdefesas do PODER PÚBLICO 

aue PAGA e NÃO FISCAUZA. e quando fiscaliza e tardiamente. e 
c.o PRESTADOR OE SERVIÇOS. aue a LUZ da IMPUNIDADE, fitA 
RICO a custa de SANGUE. Sangue dos humlldes que clamam por 
JUstiça. 

Haveremos de contribuir, como representantes do povo, 
para que esta JUStiça seja feita porque nada. pode JUStificar esta 
BARBARIE e não PODEMOS e não 1remos COENESTAR, com esta 
INDIGNIDADE. 

Após ou11irmos depoimentos de todas as partes envolvidas, 
nos dis;:Jomos a apresentar as conclusões finais, que se seguem, 
cerno uma contribuição do PARlAMENTO OE PERNAMBUCO ao 
BRASIL, e para que todos os Poderes despertem para uma tomada 
oe pos1ção enérgica. 

FUNOAMENTACÂQ 

Passamos agora. _ a nossa fundamentação, após 
C:scu:1rmos mternamente, analizarmos depoimentos, ascuitarmos as 
.::0:11ões emrtidas pelos Deputados que estudaram as areas MEDICAS.· · 
JURIDJCAS e POÜTJCO/ADMlNISTRATlVAS. examinado 
exaustivamente centenas de p.àginas de DEPOIMENTOS,. 
DOC~MENTÇ)S dos ma1s diversos conteüdos. enviados a C?! por 
ORGAOS PUBUCOS, INSTITUIÇ06s. da SOCIEDADE CML e 
ouvtdo optniOes ae TECNICOS e do GRUPO MEDICO, conseguimos 
aosorver wma gama de, conhecimentos. não somente sobre o 
TRATAMENTO DE HEMOOlÁLISE oo Estado, mas concretamente 
sobre a SAÚDE como ·um todo, de como ela é tratada, do 
c::Jmportamento dos re~nSãveis pela saüde, enfim temos uma. 
RADIOGRAFIA . da ·:~ção · da SAÚDE PÚBLICA · em, 
PERNAMBUCO. no que:dix resperto pnncipalmente as suas graves.. 
deficiene~as. 

Na análise dos ratos, das áções e da$ providências que: 
~rC3m este caso da HEMODlÃUSE .. observamO$ que os A TORES· 
desta PEÇA MACABRA, no caso, o PODER PÚBLICO, sem dúvida· 
nenhuma de1xou murto a desejar· na· sua atuaç:éo e justificanVas. 
enquanto tsso. os Diretores do IOR. e do INUC. de todas as mane.."as. 
em suas explanações. procuraram transferir responsabilidades. sem 
atentarem que o PRINCIPAL ATOR, • O DOENTE" vmtla perecendo 
d1a aoós d1a. 

• r, • 

Ve]amos portanto' o que disseram os Senhores Ors. 
IOELFONSO RODRIGUES. Médico do IOR em· çlepoimento a esta 
CP!, no dia 28.03 no Auditório do Edf. Anexé"da ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA e CARL ROlCHMAN, Supervisor TécniCO de alta 

complex1dade da Secretaria de SaUde do Estado. em cepoimento 
perante a mesma CP! em 12 de abnl. no mesmo locaL 

Perguntado por um membro da COMISSÃO. se sendo 
MÉDICO do !DR se sab1a o nome do TÉCNICO RESPONSÂVEL pelo 
tratamento da ãgua. ele foi TAXATIVO e estão gravadas as suas 
palavras. e comam das peças taqu1grafadas a sua resposta. São 
JOÃO BEZERRA e RUI LÚCIO os RESPONSÁVEIS. e sabem quem 
são estes Têcnicos. responsáveiS pele tratamento ela ãgua utilizada 
para HEMOOIÃUSE nos pacientes rena1s no I DR? DOIS SIMPLES 
TRABALHADORES sem nenhuma FORMAÇÃO ESPECIALIZADA em 
tratamento d·âgua, um deles. o Sr. JOÃO SEZE_RRA. que é 
ELETR!CISTA e o pnnopal enq~.rregado pelo TRATAMENTO, 
dedarou teve um treinamen-to- DE ALGUNS DIAS", não precisando 
onde. por quem, e que. !NSTITUIÇÁO ou pessoa ministrou eSse 
TREINAMENTO. 

Arguido. de como poderia atestar a BOA e MÂ qualidade 
da água. respondeu: ~PElA COR~. demonstrando uma capaCidade 
-sul GENERIS" de aferir a qualidade da âgua, seria cOMICO. se não 
fosse TRÃGICO. ate porque, j;à se observa que o MÉDICO do !DR e 
DIRIGENTE do INUC. Dr. lOELFONSO RODRIGUES em seu 
deootmento considera TECNICO. um ELt:::.lRICISTA que curda de 
tratamento d·ãgua para HEMODIÁLISE. e que sem nenhuma outra 
fonnação na area de Química. apura qualidade de ãgua ut1hzada em 
tratamento de HEMOOIÁLJSE pela coloração. 

É o fato, uma CONSTAT.A.ÇÃO do DESCASO e da 
OMISSÃO de um MéDICO ESPECIALISTA que se vale de um 
CURIOSO; como COADJUVANTE. num tratamento tão 
MELINDROSO em PACIENTES tão DEBILITADOS. e de tão ALTO 
RISCO, como os que preosam da HEMOOlÁLJSE para sobreviver. 

Num plano ainda maior de irresponsabilidade. estão os 
OIRETORES da CL]NICA os Ors. BRÁUUO COELHO e ANTONIO 
BEZERRA, que sem dUvida, a expectativa como "EMPRESÁRIOS 
MEDICO$" de faturarem sempre mais. pagam um BAIXO SALÁRIO a 
uma pessoa sem QUALIFICAÇÃO PROASSIONAL para cu!dar de 
DOENTES. por quem o ESTADO. DISPENQE ALTOS VALORES 
provinientes do SUS e são entregues aos cu1dados de ·· 
PROFISSIONAIS" passiveis de IMPERiCIAS e a COMERCIANTES da 
MEDICINA, NEGLIGENTES e IMPRUDENTES , que por outro !ado,_ 
contam com pass1v1dade e a tolerância de um Poder PUblico, que não 
os fiscaliza. 

Diferente do que afirmou o Dr. lDELFONSO. o Dr. CARL 
ROICHMAN. Supervisor Técn1co de Alta Complexidade. declarou à 
COMISSÃO .. e toi TAXATIVO, ao responder a uma pergunta do 
PRESIDENTE, com estas. palavras: "A RESPONSABILIDADE DO 
CONTROLE. DA ÁGUA DE USO E$PECiFlCO, QUE ME PARECE 

~N~L~S~R~~:l.g~ riE~Õú~T~~A~~EMC:R~~~lJEC~~~ 
U~ DELAS, ÃGUA DA 'COMPESA. e outra· ÃGUA OE POÇO 
PROFUNDO e São RESPONSÂVEIS PELO 'tRATAMENTO DA ÁGUA 
UTILtzAOÁ NA BEBIDA que PRODUZEM. ora ADUZ o Or. CARL. 
Superv1sorTécnico de Alta Comp!ex1dade. NÃO IMPORTA A FONTE 
OE ONDE VEM, IMPORTA QUE TIPO OE ÁGUA ELAS UTILIZAM na 
FINAUZAÇÃ.O 00 SEU PRODUTO- Na HEMODIÁLISE , É A MESMA 
coiSA. NAo 1MPoRi'A ·o·e· aúe FONTE: VEM·A · ÃGuA. LóGtco 
QUE SE TIVER UMA AGi.JA. ÓE MElHOR OUAi.IOAOE, CLARO 
QUE ESSA AGI:JA VAI· SER FÁCIL OE. SER TRATADA. mas 
IMPORTA QUE ELE TENHA UM. SlSTEMA DE. Flll:ROS e d.e. 
TRATAOORES.O.ÁGUA QUE PROPORCIONAM NO FINAL DESSE' 
TRATAMENTO, a ÁGUA IDEAL PARA A HEMODIÁLISE. Ouvido 
essa op1nião de um dos Membros oa COMISSÃO de AVERIGUAÇÃO, 
da SECRETARIA DE SAÚDE que e segundo suas próprias palavras. 
é um- ·militante da causa da saúda pUblica", e suas atwidades 
profissionais e universitárias o comprovam, chegamos a conClusão 
que· mesmó que exames postenores _p~ossam encontrar .na âgua. as 
motiVações ongina1s da OCORR~Nc:JPÃ da TRA.GEDIA, nã~ se pode 
ex1m1r a CLÍNICA de culpa, pois não dispunna de PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO para CUIDAR OA ÁGUA. e até PORQUE. quanó6 
começaram a surg1r os PRIMEIROS PROBLEMAS. . à§ 
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~~~~~~.E~~~s cf~l~~~~~dÁG~Z~ :~~~~~~~K~B1 g~ 
COMPESA". E enquanto as pessoas momam miseravelmente. o Dr. 

ANTÓNIO BEZERRA, DIRETOR DO !DR, em 06 Ce março. envia 
uma comumcaç.ão à Secretaria Ce Saúde. cujo teor. q1..e reproduzimos 
a seguir, não dà a verdadeira dirr.ensão do problema. 

1) Apareceram em alguns pacientes, sintomas anormais 
como cefaleia. tonturas. defiot v1sual, astenia. 

2) O problema evoluiu rap1damente para cerca de 30 
pacientes. 

3) Procuramos equacionar o problema e conduimos que 
devena haver alteração na composição da ãgua o que confirmado. 
Vericamos que a âgua que é fomec1da (em caminhão pipa) é colocado 
um adicional de cloro pela COMPESA. com o mtuJto oe melhorar a 
qualidade da mesma. passando a rroesma por uma hipercloração. que 
saturou nosso SIStema d'água. 

4) Após detectado o problema todo o scstema foi lavado, 
tratado e atualmente estamos usando âgua de fonte mmeral e com 
controle de cloro. 

5) Howa como consequênda. ãlguns problemas de 
sequelas graves. em alguns paoentes, porém a maiOria tem evoluído 
bem. 

6) Nossa equipe médica. continua de plantlc. atendendo 
com denodado esforço profissional a todos que a procuram. 

7) Estivemos com os Técnicos da COMPESA em reunião, 
que se puseram a nossa diSPOSição. 

8) Nos colocamos à dispostção deste Departamento. para 
maiores esdareccmentos, e solicrtamos do mesmo onentação para que 
problemas 1gua1s a esses não se raprtam. 

Quando este Oficio foi enviado à Secretaria de Saúde íâ 
hav1a!7i ocomdo dwersos ôb1tos. e. como CRIMINOSO que oculta o 
CAOAVER para esconder o cnme, o Dr. ANTÓNIO BEZERRA. 
OMITIU CRIMINOSA e DELIBERADAMENTE essas MORTES. 

O Or. BRÁUUO COELHO, comprovando a NEGLIGtNCtA 
dos DIRIGENTES do I DR. onde ele é _um dos OIRETORES. declara 
que EXISTE uma EXlGENCIA desde 1995. para que SEJA 
EFETUADO um EXAME FiSICO da ÁGUA a CADA 04 MESES e 
confessa em depo1mento: "A~ Clinica n~o vem cumprindo essa 
ex1génda~. 

lmagma~os que isso não tenha sido feito porque o seu 
"TÉCNICO EM AGUAS" não o alertou. juntando ass1m0 a 
lNCOMPETENCIA com a OMISSÃO. Ainda no seu depoimento. o Dr. 
BRÃULIO COELHO. respondendo a pergunta de um MEMBRO da 
CPI, soliCitando os nomes dos responsáveiS pela estaçAo da 
tratamento do JOR. respondeu: "Estação de' tratamento,' como 
rc:spansoivel, a gente nio poderia a~ontar ninguém. Existem os 
funoonànos respon:sàveus pela MANUTENÇÃO. Vamos dizltl' ASSIM". 
Ao ser perguntado pelo rhembro da CPI quem era responsâvel pela 
manutenção se era Joio~ Bezerra ou Rui lúcio, respondeu o· Dr. 
BRÃUliO COELHO: ---:pê1a manutenção dO eQUipamento 81õil 
responsável JOÃO BEZER.AA e RUI LÜCJo-. ' 

Vejam Senhores. Sr. RUt LÚCIO é ENCANADOR.· Ao 
Ce:~or na CP!. na Cámara Muniecl)al de Caruaru. confirmou que 
tra::alhava junto com o Sr. JOÃO BEZERRA e que era um dos 
"T~CNICos· em tratamento d" água · e eventualmente também 
prestava serviços ao INUC 

Ou o Dr, BRÀULIO COElHO FALTOU COM A VERDADE 
na COMISSÃO no d1a 28 de março. no Auditóno da ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. quando ~rM.tou oepo1mento e disse que não houve

LA-VAGEM dos TANQUES. ou quem falsiou a verdaae foi Dr. 
ANTÓNIO BEZERRA. que enviou. em 06 de março. ofiCio a Sacretana 
de Saüde informando que "APóS DETECTADO TODO O 

PROBLEMA. TODO O SISTEMA FOI LA.VAOO. TRATADO e 
atuatmente estamos· usando AGUA de FONTE MINERAL e com 
controle de doro". 

Portanto. é claro e evidente. por todos os meios que a 
Diretoria do IDR nas pessoas dos seus Diretores, Ors. BRÁUUO 
COELHO e ANTONIO BEZERRA. ACOIMADOS no fato. de não 
receberem uma FISCALIZAÇÃO RIGOROSA e CONSTANTE. como 
devena acontecer por parte da Secretana de Saüde do Estado e 
dema!S. Poderes Públicos. ENCOBRIRAM ÓBITOS como está 
PROVADO NOS AUTOS. Outio INDÍCIO •. que consideramos 
VEEMENTE. é o fato ~e APÓS a CLINICA ser INTERDITADA pela 
SECRETARIA OE SAUOE, oS DIRIGENTES terem RETIRADO as 
MÁQUINAS de DIÁliSE e outros EQUIPAMENTOS. DIF1CUL TANOO 
SENSIVELMENTE AS PERiCIAS e os EXAMES. que sem dúvida 
sanam levada a efeito. pelos diversos órgãos. que investigam os fatos 
no~ a CP!, da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. a SECRETARIA OE 
SAUOE. a POLICIA CIVIl. o CREMEPE. demonstrando falta: de 
interesse. em contribuir para os esdareomentos espelhando 
verdadeira mã fé. 

E então, enfocando o lado considerado por todos. 
PREOCUPANTE e DANOSO, o da ·ME_RCANTlllZAÇÃO DA 
MEDICINA·. O~erva·se, e suas palavras em depoimento confirmam. 
que o Dr. 8RAULfO faz parte da EQUIPE DE TRANSPLANTES do 
HOSPITAL PORTUGUts, da EQUIPE. DE DIÁLISE do mesmo 
HOSPITAL e DIRIGE ADMINISTRATIVAMENTE 03 CLiNICAS: DUAS 
EM CARUARU e outra em PETROLINA. Isso. segundo suas palavras. 
poi'Que SÓ Ê. "PERMmOO A UM MEDICO. DIREÇÃO MÉDICA EM 
CADA UNIDADE. 

Mesmo assim. deClarou, que não connece 
PERFEITAMENTE a PORTARIA do MINIST~RIO DA SAÚOE.de 03 
DE r-MRÇO de 1994. que regula os procedimentos da prática da 
HEMODIÁLISE. Estranhamos, para um EXECUTIVO MEDICO. de 
tanta POLIVALENCIA. que é inclusive membro da Sociedade da 
Nefrologia. esteJa tão desatializado na função que exerce 

Diante de tantas evidências e de depoimentos 
contundentes como o prestado pelo Dr. JOSE QUEIROZ. 
PRESIDENTE da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES MÉDICOS. que 
denunccou com todas as letras que o sistema de tratamento de 
HEMODIÁLISE no Pais vem sendo comandado por um VERDADEIRO 
CARTEL. em detrimento dos ~aoentes e do Erário Público. diante. 
tambem. de sérias denUncias· encaminhadas à CP! pe!o PRESIDENTE 
DO SINDICATO DOS MEOICOS, Dr. AOAILTON VIOAL, indusive 
pelas denUncias que o referido fez anteriormente a diversos Orgãos. 
com respeito a PRESTAÇÃO OE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE em 
PERNAMBUCO, não há como NEGAR CULPABII..lDADE nos 
DIRETORES do IOR e não AOMmR que etes têm a sua parcela de 
RESPONSABIUDADE NAS MORTES dos PACIENTES. ao lado de 
um Poder PUb~co. omisso e Ineficiente. 

Preliminarmente. o próprio CREMEPE. após insoeção 
re411àad"a no dia 14 de março nas CUNICAS de HEMODIÁLISE de 
CARUARU, elaborou um RELATÓRIO de FJSCAUZAÇÀO onde 
recomenda a esta realizanJ:Jo ·INVESTIGAÇÃO da 
RESPONSABILIDADE MEDICA contra o Oiretor MédiCO e EQUIPE 
MÉDICA NAS MORTES DOS PACIENTES. 

Por essas razões. em vista de tantos mdicios e fatos 
concretos, entedemos que a CPl dl!!senvotveu seus trabalhos. dentro 
dos mandamentos constituetOnaJs, res~eitando os seus pnncipcos 
fundamentais notadamente com relação à soberania, aos direitOs da 
ccdadanca. ã digmdada da pessoa humana. os valores sooais do 
trabalho e da livre miciatJva. e o pluralismo politico pl'l!lcontUdos no 
Art. 1° da nossa CARTA MAIOR. 

Constituiu preocupação fundamental da COMISSÃO o 
respeito aos DIREITOS DA CIDADANIA, tendo atuado com todo o 
respeito e acatamento a todos os ci~dios envolvidos. not:ldamente 
q-.anto aos pac1emes· e seus ranu11ares. aos quêlls fo1 assegurado o 
d1re1t0 pleno de mamfestação perante a CPI. 
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Tal d•re•to. re~. não sofreu a nienor ~trição com 
relação aos médicos, que :focJm IniCialmente acusados como passiveis 
responsá'veis petas mortes.. aos quats também foi assegurado o ma1s 
amplo direrto de man•festilção. inclusive com acompanhamento de 
advogado o qual. atém do mas, requereu a Juntada oe documentos. 

Com isso. foi -respeitado, também o mandamento constante 
do Inciso LV. do Art 5° da Constitui~o Federal. relativamente ao 
azreito de ampla defesa. mesmo sa considerando que, nessa hipótese, 
não existe litígio nem contl'31Sitórto, já que não é essa a caracteristica 
de <m.~açáo aas COMIS5ÓES DE INQUÉRITO. 

A OIGNIOAOE DA. PESSOA HUMANA também constituiu 
um dos pnmados euitlvaoos cem a ma•or dea•caçào por parte de todos 
os membroS da CPI. 

A CPI também não se descurou de sua preocupação com 
relação AOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA UVRE 
lMCJATIVA. . 

t que. se por um lado foi exammada a atuaçâo do Estado, 
· ·~:i!l'l"lente na prestação do 5erviçc de saüde. por outro !ado. também 

ro1 enfccada e apraciadll a prestação desse serv1ço a:raves de 
1nstnu!Ç6es pnvadas, portan!D. VInculadas à livre IniCiativa. 

Quanto ao PWRAUSMO POLiTICO. ele se notabilizou 
quando foi instituid.a a CPI, o no própno desenvolvimento dos 
trabalhos. quando todas as representações partidánas se fiZeram 
presentes e tiveram _atu~ igualitãna em todas as suas ati 'lidadas. 

Quanto ao respeito a esses postulados da Constituição 
Federai.. tamo a Oraem aos Aovogaoos ao 8ras11 como Mm1sténo 
Público. que esbveram presentes em todos os Ates da CPI, puderam 
atestar que tudo foi feito d"'** das normas da nossa Les ma1or. 

Diz a Constituição Federal, em seu Art. 198. que: 

~Art. 198 ~A SAúDE Ê DIREITO OE TODOS E DEVER 
00 ESTADO. garantido mediante politicas soCiaiS e econ6m1cas QUE!: 
v1sem a redução do risco de doença e de or.rtros agravos e ao acesSQ 
universal e igualltirio as ações e s81'Vlços para sua promoção. 
prote<;ao e recuperação". 

Na mesma oportunidade em que se constatou a 
preocupação e a efetiva a~o da CPI, dentro dos preosos termos 
da Constituição. restou eonfigurada. sem sombra de dUvida. que o 
Estado deixou de OJmprir a nossa Carta Maior. notadamente co·m 
relação ao precerto supra Rnscnto, que foi frontalmente descunipndó 
por parte do Estado. 

Não é s6 em Caruaru que· ocorrem tratamentos que se 
c!astiflcarn até mesmo cerno DESUMANOS. com rei~ a paoentes 
de HEMODIÁLISE. O descaso com relação a saUde públlea. salienta~ 
se, vem occrrsndo em. todo o Estado de Pernambuco. ·sob ã 
complascênoa e a om~Uioda Secretana de Saúde e do Minasténo da 
Saúde. . . 

O processo.~ ji com mais de 25 (vinte e cinCó) 
depoimentos, além de in~Jmercs doCumentos, esti farto de· provas 
~rrefutáve~s. qt;anto aos fatos. aliás. amplamente divulgados ;)ela 
Imprensa. o que enS8Ja uma evidente convu:çao com relação aos 
fatos. portanto. eom plenn condiçóes de um julgamento das condutas. 
quer das autondades pUbücíls envolv1das. quer. das pessoas e 
entidades pnvaoas. · 

~ 1regãve. que. ao ponto ae Vlsta JÔridiCO processuat 
existem algur.:as fainas. tais comO riõlo aute~ç;jo ds cópias e 
mesmo cóc1as de documentos são reprodução de ong1na1s 
devicamente arqwvados em Orgãos ptjb!icos, por;anto. CUJO conteúdo 
não ae1xa de merecer credibilidade no àmblto da. apreoação des~ 
CPI. ·,:. 

Após essas considerações pre!imsnares. de ordem 
estritamente processual. discorrerei sobre as dispos1ções !ega1s cura 
conduta por parte das pessoas antenormente refendas, 1nsmuam 
forte~ 1ndicios de terem SidO infringidas. 

Diz o Art. 270 em seu Parâg'rafo 1°, constante do Capitulo 
111. Dos Crimes Contra a Saúde Pübhca. do Cód1go Pena! Brasileiro: 

• Art. 270 - tNVENENAR ÁGUA POTÂ VEL. DE USO 
COMUM OU PARTICUU>.R OU SUBSTANCIA ALIMENTiCJA OU 
MEDICINAL DESTINADA A CONSUMO: 

PENA- RECLUSÃO. OE 10 (DEZ) a 15 (QUINZEl ANOS. 

§ 1° - ESTÁ SUJEITO À MESMA PENA QUEM 
ENTREGAR A CONSUMO OU TEM DEPÓSITO. PARA FIM OE SER 
OISTRIBUiOA A ÁGUA OU A SUSSTÃNClA ENVENANAOA. 

t inegável. e as provas são consistentes e cop1osas nesse 
sentido. que houve envenenamento atravE!s de água potável e que 
Cesse envenenamento. além de graves danos à saüae de c1dadàos. 
resultou jã a esta altura em 44 (quarenta e quatro) mortes e na 
contaminação de vários outros. 

1::. incontestãve! também, e está provado através de 
exames realizados nas ma1s respe1tãVe1s lnstltUIÇóes. atém ae 
parea!res de renomadas Cientistas. inclusive os Qr.;. Vitonno Sp1ne!li. 
Franosco Trindade e a Pro.,. Sandra Neiva. QUe o envenenamento 
decorreu da utilização de "ÁGUA ENVENENADA~. 

Por outro lado. tanto o responsável peta COMPESA em 
caruaru como os res!:)onsáveis pelo !DR e pelo INUC. entregaram e 
tiveram em depósito âgua envenenada. portanto. se configuram as 
indiCias de infração ao supra transcnto dispositivo penal, por parte 
daquelas pessoas. 

Mas adiante. no mesmo Cêdigo Penal Brasileiro, consta o 
Art. 282 que estatue: 

• Art. 282 - EXERCER. AINDA QUE A TíTULO GAA TUI TO. 
A PROASSÃO DE MéDICO, DENTISTA OU FARMACtUTlCO, SEM 
AUTORIZAÇÃO LEGAl OU EXCEDENDO-LHE OS UMITES: 

PEAA • OETENÇÀO. OE 6 (SEIS) MESES A 2 (DOIS) 
AN·os·. 

Está provado nos .autos. _inciusi\le atravês do decaimento 
do próPno Se"""...retãno de Saúde. que foi des1gnado ~ara Oiretor da 
Reg1'onal de Saúde de Caryaru uma Psi.cóloga, a qual. indusive, ao 
depor perante a CPI, soliCitou o apoio de um medico a fim de 
esclarecer o questionamento que lhe foi formulado. o que demonstra. 
daramente. que não tem formação nem conheCimentos técrncos para 
ocupar aque1.e .cãrg~ rnei;mo.tenao: o curso a e sauae pUblica. 

o fato de. iegatmerrte. não ser exigido para o exercicio do 
caigO a form8ção. em MediCina nqs, parece Irrelevante. Entretanto, 
para exercer o cargo e e.x~gido o miníma de competência. AJiãs. o 
Secretãrio de Saúde confortrle· se pode constatar, aiante dos seus 
depcumentos perante esta CP!, e da sua conduta de uma mane•ra 
geral, Cl;)nfi~u. no mif1imo ·estai- rflal assessorado. Demonstrando Oe 
certa forma, indÍCIOS. de preocupações corporativistas. 

Quando deixa ge constituir a Comissão de Nefrolog1stas. 
determinada por Le1, sob a alegação de que os médicos seriam 
compromebdos. por exercerem a espeQalidade em Clínicas da 
1n1ciat:J.va Pnvada. pre julgou profissl!'nalS que são. por razões de 
d1Te1to. ,regidos por côdigos de ética. a Que estão submetidos os 
profissionaiS pelos Conselhos Regionais e FederaiS. 
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Não se diga que tais profiSSIOnais se1am incompetentes, 
porêm a sua formação profiSSIOnal e. toda ela. desenvolvida para o 
desempenho oe outra atJvtdade. •· 

Dai, os indicies de infração ao dispositivo penal supra 
transcrito. 

Diz o Art. 299 do Cõdigo Penal Brasileiro que: 

~ Art. 299 - OMITIR. EM DOCUMENTO PÚBUCO OU 
PARTICULAR. DECLARAÇÃO QUE DEVIA CONS!AR. OU NELE 

INSERIR OU FAZER INSERIR OECtARAÇÁO FALSA OU DIVERSA 
DA QUE DEVIA SER ESCRITA. COM O FIM DE PREJUDICAR 
DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE 
FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE: 

PENA - RECLUSÃO. OE 1 (UM) A 5 (CINCO) ANOS. 
MULTA SE O DOCUMENTO É PÚBUCO. -E -RECLUSÃO DE 1 (UM} 
A 3 (TRES) ANOS, E_MULTAS SE O DOCUMENTO É PARTICULAR•. 

De acordo com ~Relatório Prelimmar da Comissão de 
Averiguação dos Óbitos~ ocomdos no IDR!Caruaru. designada pelo 
Secretário de Saúde e Presidida pelo Supervisar Técnico de Alta 
Complexidade, o médico Dr. CARL ROICHMAN, "Além das infraçóes 
1cima referidas constatamos o descaso da Direção da Clini<:a em seus 
aspectos. gerenciais~: citando seiS itens. inclusive: "Há !ndíoos de 
mfração de documentos no regtstro dos prontuârios. Houve omissão 
de informações impor-.antes•. 

Essa conduta, constatada pela -Comissão designada p!,1c 
Secretario de Saúde. cujo relatório preliminar ae~ma referido foi 
publicado no Diáno Oficial do Estado, deixa bem dare que h3 indício 
de infração ao dispositivo penal acima transcnto. por parte dos 
dirigentes do IOR. no caso os méd1cos Ors. BRÁULIO COELHO e 
ANTONIO BEZERRA 

Foi apurado ainda, diante dos documentos constan~ do 
processo que houve "Falstdade de Atestado Médico". conforme prevê 
o Art. 302 do Código Penal: · 

"Art. 302 ~ DAR O MÊ.OICO, NO EX.ERCiClO OE SUA 
PROFISSÃO, ATESTADO FALSO: 

PENA· DETENÇÃO OE 1 {UM) Mts A 1 (UM) ANo·. 

Estâ evidenciado nos autos, inclusive pelo dãpoimento do 
Secretário de Saüae, e mesmo das certidões de ób1to acostadas ao 
processo. que as • CAUSAS MORTlS ~ corisignadas naqueles 
documentos r::ào correspondem à verdade. sendo portanto. atestados 
falsos. Ass1m. existem fortes indfcios de infraçlo. por carte dos 
médicos stgnatanos àos Arestaao:s ,Que deram ongem aqueles 
documentos. não somente ãquele dispqsitiv(! pen.al, eomo tambêm. 
relatvamente a disposição anâloga. constante do Cóc:!igo, d~ Ética
Medica. apuráve! pelo Conselho Regional de Medicina~ 

Hâ informaç6!1s, no processo, no sentido de que o Diretor 
da Diretoria de Asststên'ÇI'a: à Saúde ~ Alta COmptexidad8. Or. CARL 
ROICH~. ê proprietário de uma empresa cuja atiVldade e o 
-desembaraço ou despacho' relativo a liberação de'I'BCursos do SUS 
em favor de enttdades hospita~are.s Q!Je"PI'!lstam serviços de saúde. · 

No Jornal do Comércío. ediçã0.dG'21 de abril do corrente 
ano. na pâgtna 06 do Caderno Cidades, assinado 'peía JomaliMa 
MÁRCIA GUENES. enfoea que o Dr. CARL ROICHMJ\N ê' sôciO numa 
firma de Assessona e Informática que abrange tambãm cobrança das 
faturas do ~ SUS ~. Na matéria. o Dr. CARL afirma: "Não há qualquer 
relação entre o cargo que octJpo na Secretaria e o serviço efetuado 
pela mtnha empresa" · · · 

O fato é muito grave· e' é tipifica"dO como ~adVocacia 
administrativa·. além de constitUir infraÇão ao A'rt. 321'do Código Penal 
Brasileiro. está consagrado em· Lei Especifica, que trata de 

1mprobidade na função Pública, a L~i j,o 8.429. de 02 de JUnt'IO de 
1992. 

Diz o Art. 321 do Código Penal Braslle1ro. 

"Art. 32'1 -PATROCINAR, DlRETA OU lNO!RETAMENTE. 
INTERESSE PRIVADO PERANTE A ADM!NlSTRAÇÁO PÚBL!CA 
VALENDO..SE DA QUAUDAOE' DE FUNCIONARIO. 

PENA - DETENÇÃO DE 1 (UM) A 3 (TR~S) MESES. OU 

O fato, pela sua gravidade, foi contemplado em Le1 
Especial, disposto no Art 9", ítem IX. da Le1 n" 8.429, de 02 de junho 
de 1992: 

~Art. SO CONSTITUI ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA IMPORTANDO ENRIQUECIMENTO !LiCITO 
AUFERIR QUALQUER 11PO DE VANTAGEM PATRIMONIAL 
lNOEVtOA EM RAZÃO DO EXERClCIO OE CARGO. MANDATO. 
FUNÇÃO, EMPREGO OU ATIVIDADE ~~S ENTIDADES 
MENCIONADAS NO ART. 1° DESTA LEI, E NOTAOAMENTE: 

IX ~ PERCEBER VANTAGEM ECONÓMICA PARA 
lNTERMEOlAR A LIBERAÇÃO OU APUCAÇÃO DE VERBA PÚBLICA 
DE QUALQUER NATUREZA•. 

Ora. exercendo o Dr. CARL ROICHMAN importanté cat!;a 
na Secretaria de Saúde. tanto que ê a pessoa de confiar'lça do 
Secretâric. ao ponto de ter sido designado para apurar os ep1só:dics de 
Caruaru, que envolve problemas na área de nefrologta. 

!:: evidente que a sua influência em todos. os Órgãos 
daquela Secretaria â da maior relevância. 

Conciliar os interesses de uma empresa que trata. 
precssan;tente. da liberação de recursos nessa mesma Repartição. com 
a st.._. condição de prestigiado Oiretor, ensera uma suspeição. 

notad.amente quando o próprio Secretáno. em depoim:!nto mantfestou 
tnusrtada preoo;pação retawamente à confiabtlicada dos seus 
assessores. 

. . Causou surpresa. nesta."CPI a declaração do Secretário 
Jarbas Barbosa de que não hay1a constituído a Comissão de 
Neír0!091a pe1o fato ae que ·.ro_oos . OS MEDIC<?S . DA 
ESfECtAUOAOE ERAM DONqS OE CLINIÇAS OE HEMOOJAL!SE.· .• 

Também causou espanto aos Membros da CPI a 
designação de profissiCf13lS de outra ãreas. mesmo que não ex.:·a 
tmpecumento legal para exercer funções que senam exei'Ciaas .. 
MtDICOS, o que certamente decorreu do fatO de Que a pessOa C:a 
conf:at:~ça do Secretário ter outta fORMAÇÁO.PRQASSIONAL . . _. 

Diante disso. de tirito' zeio com reiação à austendá~e· d,oS 
seus auxiliares. ê estranho q,;e .!m dos diretoras da Secretana da 
Saúde. seja paralelamente, =·-~:::netãno de uma EMPR~SA cuJa 
atividade especifica seja a ~beração de RE~URSOS PUBL.l'?OS 
naquela mesma Repartição. 

O fato é muito grave e·está inserido. tanto do Código Penal 
corT!o . em Legisla'ção espeçifica. pertinente a k!MPRCBIDAOE 
'AOJMIN{STRA TIVA-' devendo merecer uma <llJUração ma1s profunda. 
tanto através do Ministério Público. por envolver cnme centra a 
Admtmstração P"ública. como na esfera Adm1mstratwa. Já que o 
EstaMo dos Funcionários Püb!icos do Estado, ·em seu Art. 194. 
InCisos V e IX. tambêm considera·mtração. 

Sali~~~se que a i.nf~çfo a~·-~~ 1~ . Inciso V. nos 
termos do Art. 2Q4•1nctso XII, do mesmo Estatl.lto, pela sua gravidade. 
tmphca na demtssão do funaonârio. 
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Por sua vez. Alt. 1'-t da Citada Let n<~o 8.429192. trata da 
Instauração ao processo ;r:ar;a apuração de ato de Improbidade 
admtnLstratlva, d1sp6e sobre uma séne de medidas que devem ser 
adotadas v1sanoo a celeridatlee o ngor ca aplicação da Let 

D1ante oe tuao asso, e ev1deme que a CPI não tem 
competênc:a para a aplicaçi]) de penas, entretanto, a sua atuaçào e 
ampla e quase que 1hm1tada ma apuração aos fatos. 

Estão provados. mats que suficiente. que ex.1s1em 
consistentes 1ndicios oe 'll;!lr. pelo menos. os iliotos penats e 
admm1strat!VOS actma enUITie'<ldos foram cometidos pelas pessoas 
suora nomeadas. afora .:~ut:os : .. e poaerào vir à luz nos processos 
que estão tram1tando na 'Secretaria de Saúde e na Delegacia de 
Policia de Caruaru, sob a s~o dos Representantes do Mimsteno 
PUbliCO daquela Cidade. 

Por isso, p:opci'J!ICS essas fundamentaçõés inseridas no 
Relatório desta CPI e. apàs a sua aprovaçio pelo Plenário desta 
Casa. se,a formalizada Resolução recomendando as Autondade 
Competentes. tais como o Min1stério da Saúde, o Governador de 
Pemambuco. o Represen:tame do Min1sténo Público em Pernambuco. 
Conselho Reg1ona1 de MediCII't3. o Tribunal de Contas oe Pemambueo 
e da União. e o Min1steno do Trabalho para que tomem as 
pro•ndêncas devidas na ~ de sua competenca para o efetivo 
1ulgamento dos fatos e puniçjo dos culpados. 

HISTÓRICO DAS INICIATIVAS ADMINISTRATIVAS DA 
SECRETARIA OE SAÚDE DE PERNAMBUCO RESUMIDAS 
CRONOLOGICAMENTE 'tl.\ SEGUINTE FORMA, APóS A 
OCORR!:NCIA DOS !=A TOS. SEM QlJE ANTES TENHA TOMADO 

NENHUMA PROVIDENCIA a1. RELAÇÃO AO lOR E AO INUC. NO 
QUE DIZ RESPEITO PRINC!"ALMENTE A FISCALIZAÇÃO. 

Mês ae Março: 

Dias: 

7 ~ lnspeção coniOOta DASMgilânoa San1tária. Realiza~o 
de coleta de agua e 1n100 demonitoramento de agua do IOR. 

8.9 e 10. Manutenção do monitoramento da água o IOR. 

11 - Definição de interdição do Serviço de Hemodiálise do 
JOR e decisão da transferêno:a gradativa dos pacientes para outros 
serviÇOS. 

12- Inicio do processo·de interdição/aplicação de altos de 
infl'ação. mterc:llção e apree~ de matena1s para analise. 

13 • Realização· de entrevista com os pacientes por 
tãcnicos da IV Oires para relocação destes em outros serviços. Inicio 
da transferenc1a dos paCJerjte$ para o INUC. lnspeção, des1nfecçâo e 
monrtoramento da qualida~ àgua do INUC. (Prédio velho e novo). 

14 - Continuação da transferênoa dos pacientes para o 
INUC. Manutenção CC" monrtoramento da água do INUC. (Prédio velhO 
e novo). 

~ 5 ~ FinalizaÇão da transferência dos paeientes para o 
lNUC. Condusão da mterdição do IOR. Manutenção do monrtoramemo 
1a ãuga do !NUC.(Prádio veEho e novo). 

16 - Manutenção do monrtoramento da água do INUC 
tPrêcho velho e novo). 

17 . Manutenção ao mon~toramento da água do INUC 
{Prédio velho e novo). 

18 - Manutenção do :'!":OnJtoramento da água do lNUC 
(Prédio velho e novo). lnspeçâo con]uta M1n1sténo aa Saüae. SES. 
VigMmc1a Samtána. IV Oires. nomeação da Com1ssáo de avenguação 
de ébrtos. 

19 - Manutençao do moMitoramento da âgua do INUC 
{Prãdio velho e novo). Instalação da Com1ssão de avenguaçâo de 
óbitos. Inicio da investigação ep1demJológ1ca. 

20 - Reunião da Comissão de espeCialista em ãgua 
(VigilânCia Sanltána, ITEP. CPRH). Reumão aa Com1ssáo de 
especialistas mêdicos. Realização das pnme1ras necr6ps1as. 
Transferencias dos pac1entes do INUC para o prédio novo. 

21 • Início das transferências de pacientes de Caruaru para 
o HBL{Reofe). Prime~ros depoimentos à Com1ssão de avenguaçáo. 

22 - Visitas da comissão de espeoallstas em água à 
Caruaru e coleta de amostras para anâllse de res1duo pestlodas 
(INUC. IDR e estação oe tratamento de água de salgado). 

23 . Visitas da Comissão de especialistas mêchcas. 
vlgilànoa sanrtãria e epidemiologia a Caruaru para exam1nar doentes e 
realizar Investigações. Definição de protocolo de estudo dinico. 

24 • Análise epidemiológica prelim1nar dos dados 
disponíveis. Definição de projetes e Instrumentos de mvestlgaç;lo. 

25 - Implementação da investigaç:ic epidemiológica cem o 
novomstrumento em Caruaru e Recife (HBL) dos doentes a óbitos. 
Reumào dos clínicas e epidemiologistas com Secretário Estadual de 
Saúcie. .. 

26 - Depoimento do Secretário Estadual de Saõde na CPI. 
Conferência Telefõnica com COC(EUA). 

27 - Depoimento de Ora. Flora (Oiretora da Oires) na CP!. 

28 - Reunião dos clínicos e epidemiologistas no HBL para 
definição de tipologia de cases e õbitos. Reunião com Sandra 
Azevedo~ Biôloga!UFRJ. especialista em Cyanobac:tBrias. 

29- Visita da Ora. Sandra Azevedc.a ETA em Célruaru com 
coteta de agua para pesqu1sa de Cyanobactêrias. reunilo dos clínicos 
e epidem•oJogJstas no HBL 

30 - Condusão da investigaç;io dos óbitos até aquela data. 

31 - Análise preliminar da investigaçic dos óbitos. 

-Da. competência do Mumcípio: 

A lei orgânica não de1xa düvida quanto a competência dos 
Municipios na execução dos serv1ços de Vtgilàncla. Na prática. esta 
no\o e a realidade. Poucos são os Municípios que realizam eom 
eficu!noa, mesmo a mais s1mples das ações de vigilância. 
fisc:altZaçóes aos estabelecimentos que comercahzam produtos para 
consumo humano. Apesar da definição legal as Secretaria$ Estaouais 
contmuam a atuar na execução de Vigilància Sanitácia..ptincipalmente 
para estabelecimentos hosprtalares, produção de medicamentos: 
âgua. farmácia, mediciria nuclear, e no apoio técnico na ãrea de 
alimentos. 

Diante de tudo o que fci acima exposto, formula as 
seguintes Recomendações: 

Primeiro - Que seja oficiado a todas as Entidades que 
contribuíram com os trabalhos da CPI. notadamente a Ordem dos 
Advogados do Br.asil. Secção de Pernambuco, a Procur:adoria 
Geral de Justiça do Estado , o Conselho Ragional de Medicina, a 
lmpr11nsa de Pernambuco, a c.tmaf'lr Municipal de Caruaru nas 
pessoas do seu Presidem. Vereador Rui Rosal que gentllrilerrta nos 
deu condições para as ativtdades da CPl em Caruaru, cedendo as 
instalações do Poder LagislatiYo Municipal, nos proporoonando as 
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condições necessãrias para realizarmos o nosso trabalho. 
Agradecemos também aos Vereadon~~s Rui Lit2 e Onofre BarTOSo 
que foram incansàveis no apoio, nas pl"esenças e nas partiCipações 
continuas como Membros da Comisa.io de Acompanh;lmentoa da 
Cámara de Caruaru, contribUI~O que murto nos ajudou e 
engrandeceu. A9radecemos de maneira toda especial o apoio 
incontestá..,el do Pntsident• deste Poder Deputado Pedro Eurico, 
que em todos os momentos desde a criação e instalação da CPI, 
colocou a Estrutura Administrativa da Caaa, e o Apoio Logístico, 
mdispensãvess ao bom andamento dos trabalhos. Por outro lado, 
agradecemos aqueles que, pessoalmente, tambem prestaram 
relevantes serviÇOs a está Comcssão, como os Ors. Vrtorino Spinelli, 
Francisco Trindade. S.:.ndra Neiva e Joú C.artos Maranhio, bem 
como, dos AastlasontS E3peciais. Sílvio Albuquerqu• e Margarida 
Alves, estes do Presideme da CPL que partic:;:Jaram ativamente de 
todos os trabalhos da CPI, constittitndo a retaguarda, zelando pela 
parte burcc:rática , pela formulação da documentação. atuando junto 
com o Procurador Elfo Siqueira, para que a parte Administrativa e 
Legal, funoonasse a contento. possrbi!itando que ao fim dos · 
traoaJhos pudessemos nos situar com o que prescrevem as 
Constituições ao Pais e do Estado e o Regimento Interno desta Casa. 

A todos muito obrigado, pelo zélo e pelo profissionalismo 
demonstrado. 

Segundo - Que seja oficiado ao Govem:::~dor do Estado, no 
sentido de determrnat a rnstaura~o de um Inquérito Administrativo na 
Secretarta de Saúde do estado, a fim de apurar a responsabilidade 
fuooonal, dos dingentes da Supervisão de Alta complexidade e da 
Divrs<\o de Alta Complexidade, pela omissão de fiscalizar as Clínicas 
de Hemodiálise de Pernambuco. bem como pela prática de · advocaoa 
adminiStrativa~. envolvendo a liberação ~e recu~ do SUS; 

Ten:eiro - Que seja oficiado ao Ministêrio Público do 
Pernambuco, no sentido de detemunar a instauração dos processos 
cnmr~ars contra todos os que tivarem, pelos menos indiCies de culpa, 
pnnopalmente os Senno~ Doutores José Abílio. Bráulio Coelho, 
Antonro Bezerra e ldetfonso Sar:tos, tendo em vista que. ante a prova 
produzida, bveram uma conduta contemplada no Código Penal 
Brasileiro como passiveis de penalidade. O primeiro por total omrssão 
na prática de ato de su~ competàno·a e os três outros .pela 
responsabilidade direta na morte de 44 pessoas que se submetiam a 
hemodiálise no !DR. sob seus cuidados médicos; 

Quarto - Que seJa oficiado ao Ministério Público de 
Pernambuco, no sentido de determrnar a instauração de Processo 
Criminal, tendo. como Denunciado o Dr. Gari Roichman, não somente 
pela sua omissão em cele!TTlmar a fiscalização nas Clínicas de 
Hemodiálise, onde foram constatadas graves trreg~ndades. que 
ensejaram a morte de 44 pessoas. como tambem pela sua conduta 
como Oiretor da Secretaria de Saúde, sendo triulãl'--do uma empresa 
prestadora de serv1ços na preparação de faturas de verba do SUS 
daquela Secretaria, o ·-_que caracteriza ~advocacia administrativa" 
tipificada como infração j:Íenal, nao somente pelo Art. 321 do código 
Penal Brasiletro. como pialo lnoso IX. do Art. 9", da Lei n" 8.429, de 02 
de junho de 199:2. que U'ata ae 1mproo1daae aominísuanva;· 

Quinto - Que seja oficiado ao ConSelho Regional de 
Medicina de Pernambuco, no sentido de instaurar processo ético
profissional tendo como indiciados os médicos José Abílio, Carl 
Roichman, Bráulio Coelho, Antonio Bezerra e ldelfonso Santos. face 
indício de infração aos Arts. 1°,211

, 4°, 6°, 90, ,2, 13. 14, 17, 19. 29. 30, 
31, 32, 34. 35, 36. 37, 38. 42, 44, 55, 58, 62, 70, 79, , 2, 110 e 1, 5. 

Sexto ~ Que a Secretaria de Saúde do Estado se articule 
junto ao Mintstério da Saúde no sentido de serem definidas as 
atnbu1çãos especificas de cada ãreia: Federal, EstadLiãi e Mumopal, 
.através de normas claras e precisas, com relação às açóes de saúde 

aplicação dos recursos financeiros. fiscalização do cumpnmento das 
normas, evrtando-se a superposição de atnbuições o que enseja 
om1ssões e falta de responsabilidade. 

Sétimo - Que a secretaria de Saúde realize uma 
fiscalização mars eficiente não somente sobre o aspecto da aplicação 
dos recursos, como tambêm com relação à efetiva utilização do 
matenal adequado. a sua conservação, manutenção de eQULpamentos. 
observação de sua 11ida útil. reutilizaçao de matenal descartavel ou por 
número de vezes supenor ao recomendado; 

Oitavo - Que seja exigido das instituições de saúde. seja 
pUblica ou pnvada. a utilização de pessoal profissional hab1htado, 
treinado e com os seus conhecrmentos sempre atualizados com as 
novas têcnicas e os modernos equipamentos bem como. em nUmero 
suficiente para atender às neceSSidades, indusrve com um quíriuco ou 
farmacêutico. para o controle da qualidade da água utilizada nos 
tratamentos aos pacrenres; 

Nono - Que seja oficiado ao Presidente da República, no 
sentido de determinar aos Orgãos Federa1s comt:retente medidas Que 
objectivem dar um matar estimulo ã modemízaçáo dos equipamentos 
médicos, mediante finanoamento para a sua aquisição através de 
!nstituiÇCies financeiras. redução de zmpostos, taxas de armazenagens, 
liberações alfandegãnas. etc. 

Décimo ~ Que o Conselho Regional de Medicina soja mais 
enérgico na sua fiscalização com relação à presença dos médicos 
plantomstas, em seus plantões, abolindo de uma vez. por toda~ a figur.11 
do "sobreavrso*. 

' Décimo Primeiro ~ Que o Município assuma. na 
conformidade com a Lei que criou o Sistema Único de Saúde, as suas 
responsabilidades com relaç;lo à saüde PUblica, na área da sua 
jurisdição, reservando ao Estado, através de convênio, caso não haja 
condições de ordem pessoal e matenal, apenas os proCedimentos 
mais complexos; 

Décimo Segundo - Que a Secretaria de Saúda instale em 
todos os Municipios sede- de Diretonas Regzonais de Saúde, Centros 
de Hemodiállses. com pessoal habilitado e equipamento adequado, a 
fim de atender aos pacientes portadores de doenças rena1s crõnic.aa 
da região, evrtando o seu deslocamento para locais distantes, com 
graves prejuízos para a sua debilitada saúde; 

Déomo Terceiro~ Que seja desencadeada uma cam!:)anha. 
junto à Imprensa faiaaa, escnta e teleVISIOnaoa. além oas Entidades 
de Representação de Classe. Igrejas, clubes a demais organizações 
sociais. no sentido de estimular a d001~o de õroaos inclusive de 
nns, quando poda ser cioaao em vida, o que possibilitará, .a 
diminuiç;l!io do número de paoentes submetidos a hemodiálise, e a 
morte de muitos outros odadãos; 

Décimo Quarto - Que o Governador do Estado encaminhe 
Mensagem à Assembléia Legislativa autorizando a coneapi\o de .!mll. 
pens~o especial correspondente ao 113lor de 92 (dois) salários 
Mínimos, às familias dos paçjentes falççjdQS vitimas da hemodiálise, 
bem como a todos que 11enham a falecer e qUe tenham sido atendidos 
no IDR e que não disponham de outros meios de sobrevivãncia, até 
que os filhos completem a maioridade; 

Déomo Quinto ~ Que seja ínstituida a gratuidade do 
transporte em fa~cr dos doentes renais crónicos e de seus 
acompanhantes, que não di.spoem de~rsos para se deslocarem os 
dias em que têm necessidade. de se submeterem a . sessões da 
hemodiálise, para local distante. de suas residências. evitando-H 
qualquer tipo de discnmrnaç;'jo· 
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Décimo Sexto~ Que a experiência desta CP1._em trabalhar 
em conjunto com a Ordem OOS- Advogados oo Brasil. com o Çonselho 

Reg1onal de Medicina e Oli'T1 o Ministéno Público na apuração dos 
fatos. sirva de exemplo e. doravante. haja um ma1or entrosamento 
entre esses órgãos, bem como com as demais entidades 
repfeStntat!Vas d;! sociedade civil na defesa dos 1nteresses do 
Cidadão 

Décimo Sétimo • Que seja recomendado ao Prereito do 
Município de Caruaru a ê!One!"S!c:i!IO do Dr José Abilio, do çaroo de 
Secret3rio de Saúde pela sua total om1ssão. descaso e falta de 
interesse com a saúde pUtlüea do Municipio onde exerce função tão · 
relevante. Mormente sabendo, que ali os seMços de saUde são 
munic:palizados . 

Oêcimo Oitavo • Que seja, recomendado ao Goyemador 
do Estado a exoneracãa da Ora. Flora Raouel de Freitas Araújo · ...9.2. 
carco da Qiremna 8eo1onaf de Saúde da 4• Rea1ào, tendo em vista a 
sua total om1ssà:o com re1açio aos fatos ocoiTidos em Caruaru, sob 
sua jurisdição; 

Décimo Nono - Que seja rec:omendado ao Governador do 
Estado que determine ao Presidenta da Compesa. que advtrta o Or. 
Judas Tadeu. Gerente da COMPESA, em Caruaru. pelo fato de não 
ter adotado as cautelas devidas. e que o mesmo só poderá fornecer 
ãgua aos usuãrios com Plena Potabilidade e Esoecificacoes 
~~se houver expresso oedtdo por~. de quem fizer 
tal solicita~o; 

Vlgésimo - aue' seja consignado o Voto de Censura 
Pública ao Ministro da Saúde, Dr. ADIS JA TENE. pela sua total 
omtssôlio em relação aos graves acontecimentos de Caruaru, não 
tendo detl!mnnado nenhuma providencia concreta. nem antes nem 
depois das mortes ocorridas. limttando-se a, tão somente, uma breve 
visita aos pacientes no Hospital Barão de. Lucena. tendo reconhecido 
pubíicamente a sua CUlpa 

>.-

Vigésimo Primeiro - Que seja consignado um Voto de 
Censura Públicã ao Secretário de Saúde do Estado. Dr. JARBAS 
BARBOSA. pela sua total omtssão antes da conflagração daquele 
triste ep1sódto, inclusive deixando de constrtuir Comtssão de 
Nefrolootstas e de não determinar a fiscahzação nas Clínicas de 
Hemoaiãltse. no IDR e INUC. alêm de permrbr que um dos 
assessores pratique • ADVOCACtA ADMINISTRATIVA·. pre$tando 
serviços ti!cmcc:s profissionais atraves de empresa de sua 
propriedade. 

Vigésimo Segundo - Solicitar ao TnCunal de ~ 9. 
União que seja procedtda Auditona nas contas da Secretana de Saúde 
de Pernambuco no que dtz respeito a Aplicado e Uberac;ão das 
Verbas do §l.l§. para Clinicas de Hemodiãlises. Recomendar ao 
Msntsténo do Trabalho que seja feita Auditorias no IOR e no INUC. 
venficando a real srtuaçâo trabalhista e funoonal das pessoas que: 
trabalharam a das que amda trabalham naquelas unsdades. 

Vigésimo Terceiro - Solicitar ao Ministãno da Saúde e 
Secretaria de Saúde do Estado que cancelem todos os convênios 
co.n as CliniQis de HEMODIÁLISE dirigidas pelos. Ors. Braúlio CQelho 
ldelfonso Santos e Antônio Bezerra, e que seja proibida pelo prazQ 
de 10 anos. a formalização de novos convénios com estabeleesmentcs 
mêdicos dirigidos por aqueles profissionaiS. 

Vigésit;no Quarto - Solicitar ao Tnbunal de Contas do Estado. 
Auditona nas contas d.a Sea"étaria de SaUde de Pémambuco. no que 
díz respeito a liberação e aplicação de verbas públicas. no que for no 
ãmblto das atrrbu~tes :::!nstlt:.:ctO!'la.JS daauel~.T_f!h,:n.,.l.ncs...últlffiFf"~ 
anos venfican·ao todas as posSille!S trtt:gutarn:raaes. ~ 
ocoritd~. agmdo de forma deterrmnada levando em conta as posu;ões 

segusntes: Princtpalmente na doCI.Imentação referente ao IDR e lNlJC, 
verificanac mtnueiosa.mente. valores pagos. comparação do quê foi 
pago com a qualidàfe e quantidade do material e equipamento 
utilizado. I 

~)!JA·~ :.JPFL) • Vice-Pres. 

10 - (PSB) - Rei. Substituto 

. . .. 
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O SR. BELLO PARGA - Sr. Prêsidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Tem 
a palavra, Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tenho a satisfação de trazer 
ao conhecimento da Casa um fato que proporcionou 
a mim grande alegria e que terá grande repercussão 
na área produtiva da Nação. Quero referir aqui que, 
quando trato dos produtores, são aqueles que se 
agrupam como microempresas e empresas de pe
queno porte. 

Tenho já a comunicação de que, na pauta de 
Convocação Extraordinário do Congresso Nacional, 
o Presidente da República está encaminhando a in
clusão de dois itens de relevante importância para a 
economia São eles os projetes de lei do Senado re
lativos ao estatuto da rnicroempresa e ao tratamento 
tributário para as microempresas e empresas de pe
queno porte. 

Sr. Presidente, essas medidas merecem o lou
vor da Casa e da Nação, porquanto vêm ao enoon
tro das reais necessidades do comércio, da indústria 
e do 'setor de serviços explorados pelos microprodu
tores e pequenos produtores. 

Esses projetes, que são de autoria do Presi
dente da Casa, Senador José Samey, estavam tra
mitando na Comissão de Assuntos Eoonõmioos e 
por mim foram relatados ainda esta semana em ca
ráter de deliberação terminativa. Todavia, a eles foi 
solicitada vistas, de maneira que a deliberação so
bre eles teria que ser transferida para o més de 
agosto, só depois de realizada a sessão legislativa 
extraordinária do Congresso. 

No entanto, o Presidente da República, sensf
vel à situação dessas empresas, houve por bem in
cluir na pauta da oonvocação esses dois projetos. 
Dessa maneira, eles continuarão a ter a tramitação 
normal e espere>. que na próxima semana já eles vol
tem ao plenário,:da Comissão de Assuntos Eoonõmi
cos e, caso aprovados, oonfomne esperamos o autor 
e eu na qualidade de Relator, sejam encaminhado à 
Câmara dos Deputados. 

Fazendo essa comunicação, Sr. Presidente, 
reitero os encômios à atitude sábia e oompreensiva 
do Presidente da República incluindo essas duas 
proposições na pauta da convocação extraodinária 
do Congresso Nacional . 

Obrigado a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O Sr. 
Senador Joel de Hollanda e a Sra. Senadora Bene-

dita da Silva enviaram discursos à Mesa, para serem 
publicados na fomna do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no mês de março 
passado, o Colégio Americano Batista, de Pernam
buco, um dos mais tradicionais da cidade do Recffe, 
completou noventa anos. É para prestar minha espe
cial homenagem a esse conceituado estabelecimento 
de ensino que ocupo, hoje, a tribuna desta Casa. 

Como representante de Pernambuco no Sena
do Federal não posso deixar de registrar nos anais 
da Câmara Alta o transcurso desse aniversário tão 
amplamente festejado na cidade do Recffe, em reco
nhecimento aos esforços empreendidos por essa 
quase secular instituição de ensino, responsável 
pela fomnação de gerações e gerações de jovens 
que se destacaram na literatura, nas artes, na politi
ca, oontribuindo pana o desenvolvimento e o renome 
de nosso Estado. 

Pelos bancos escolares do Colégio Americano 
Batista passaram figuras do porte de Gilberto Frey
re, Ariano Suassuna, Marcus Acioly, Manúel Dias, 
Tertuliano Cerqueira e tantos outros. 

Em justa homenagem ao transcurso dos no
venta anos do tradicional colégio batista pernambu
cano, a Assembléia Legislativa estadual realizou re
centemente uma sessão especial enaltecendo a 
bela trajetória da instituição. 

Fundado em 1906 pelo missionário batista Dr. 
W. H. Canada, o oolégio destinava-se, inicialmente, 
a alfabetizar e educar crianças carentes e funcionou, 
durante alguns anos, em um casebre vizinho à Pri
meira Igreja Batista do Recffe. 

Só em 1919, passou a funcionar no Parque 
Amorim, antiga Chácara da Soledade, local privile
giado, oonfluência dos caminhos que levam a bair
ros tradicionais da capital pemambucana, cujos no
mes - Madalena, Gaxangá, Casa Forte, Casa Ama
rela, Encruzilhada - se oonfundem com a história re
cffense e evocam a nossa saudade. 

O Colégio Americano Batista destaoou-se sem
pre não só por dar uma sólida formação intelectual e 
moral a seus alunos, mas também por seu pioneiris
mo. Foi o primeiro oolégio misto do Recife, introdu
ziu o jogo de voleibol em tenras pemambucanas, 
criou o primeiro jardim de infância da nossa capital, 

_ a primeira escola oomercial da cidade e o primeiro 
curso técnico de enfermaotjem. 

Hoje, em seus quatro prédios principais, em 
estilo romano, os jovens pemambucanos recebem 
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um ensino do mais alto nível, pois o colégio man
tém uma proposta educacional progressista, reu
nindo em seu corpo docente uma equipe de profis
sionais competentes e permanentemente aperfei
çoados, que se dedica com prazer à nobre tarefa 
de formar as novas gerações de nosso Estado, es
timulada pelas excelentes condições de trabalho 
oferecidas por aquele moderno estabelecimento de 
ensino. 

Dotado de área física privilegiada, arborizada, 
espaçosa e agradável, o Colégio Americano Batista 
pernambucano dispõe de avançados recursos para 
desenvolver plenamente seus alunos, preparando
os para aluar no mll!ldo de hoje, cujo aeelerado rit
mo de desenvolvimento exige elevado nível de forma
ção, obtida em instalações modernas e sofisticadas. 

Com seus bem montados laboratórios de Físi
ca, de Ciências Biológicas e de Informática, suas 
duas bibliotecas para estimular o interesse dos alu
nos pela pesquisa, quadra polivalente de esportes, 
auditórios, parque aquático, entre outros, a nonage
nária instituição de ensino do Recife destaca-se pela 
alta qualidade da fomtação intelectual e moral que 
dá a seus alunos. 

O passado e o presente desSe sólido estabele
cimento escolar de Pernambuco, ao longo dos últi
mos noventa anos, são um exemplo e uma viva de
monstração do êxito alcançado pelos colégios batis
tas nó campo educacional em nosso Pais. 

Ao concluir este meu breve pronunciamento, 
quero parabenizar, na figura do atual diretor, Profes
sor Edvar Gimenes de Oliveira, toda a administração 
do Colégio Americano Batista de Pernambuco, e, 
em particular, a Convenção Batista de Pernambuco, 
entidade mantenedora daquele· excelente centro de 
ensino, pelos inestimáveis serviços prestados à ci
dade do Recife e ao Estado que tenho a honra de 
representar nesta Casa. 

Muito obrigado, Senhor Presidente .. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA ( PT-RJ) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs;senadores, 

O "Relatório sotiiê o Desenvolvimento Humano· · 
no 'Brasil 1996", dOCUmento ·apresentado recente
mente pela ONU, é um desdobramento, em nível na
cional, de iniciativa que o Programa das Nações Uni
das para o Desenvolvimento - PNUD - vem apoian
do em âmbito mundial. 

A partir dele, mais uma· vez ficou constatado 
que- o· Brasil permanece com ama das maiores con
centração de renda do mundo; tendo sido apontada 
como o fator mais impeditivo· no sentido de que o 
País se desenvolva plenamente. 

A política da ONU de realizar ciclos de confe
rências sociais, abordando questões sobre direitos 
humanos, infância, mulher, habitação, população e 
desenvolvimento humano, tem cumprido múltiplas e 
positivas funções. 

Primeiro porque a ONU, a partir dessa agenda 
social, vem divulgando e reafirmando um novo con
ceito de desenvolvimento que tem como objetivo a 
qualidade de vida, bem como acompanhando o de
sempenho dos países dentro dessa nova perspectiva. 

Depois porque, mapeando situações e desafios 
a serem enfrentados pelos dfferentes níveis de go
verno e pela sociedade, sugere caminhos e iniciati
vas que possam contribuir para acelerar e consolidar 
esse processo de desenvolvimento. 

Mas a importância crucial do documento está 
na base criada para um novo enfoque do processo 
de desenvolvimento, apresentada como uma alter
nativa à visão estritamente económica, reconhecida
mente ultrapassada. 

É preciso deixar claro que isso não significa 
que possamos ou devamos abrir mão do crescimen
to económico. Ninguém jamais, em sã consciência, 
poderia fazer essa afirmação. A saúde da economia 
é condição obrigatória ao desenvolvimento de qual
quer país. Mas, com o "Relatório Sobre Desenvolvi
mento Humano no Brasil" ficou reconhecido oficial
mente que não importa tanto a quantidade de capital 
acumulado, se a aplicação dos recursos gerados 
pela economia, não melhoram a qualidade de vida 
danação. 

Em outras palavras, a ONU está enfatizando a 
necessidade política, social, ética, e por que não di
zer económica, de se colocar o ser humano no cen
tro do processo de desenvolvimento, criando instru
mentos que assegurem uma distribuição mais eqüi
tativa dos benefícios do crescimento econõmico. 

O próprio Presidente Fernando Henrique afir
mou que o Brasil não é um País pobre: é um Pais in
justo. O Relatório confirmou sua afirmação. E eu ou
saria dizer que não há fato novo dentro desse con
texto teórico. Reiteradas vezes temos afirmado que 
a necessidade primeira do Brasil é ver atendidas 
suas demandas sociais, é diminuir o fosso existente 
entre a maioria póbre e a minoria abastada. É criar 
oportunidades reais para que milhões de brasileiros 
excluídos do processo econõmico e social tenham 
acesso aos valores mínimos que possibilitam uma 
vida digna. 

Até os dias de hoje, infeii!inente (e a· relatório 
denuncia), os investimentos dos recursos públicos 
estão beneficiando os mais ricos em detrimento da 
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população carente. O relatório destaca que o efeito 
distributivo dos gastos sociais é reduzido, sendo 
desfavorável aos contigentes mais pobres da popu
lação. O valor per caplta dos gastos sociais relati
vos aos mais pobres é inferior ao correspondente às 
camadas de maior nível de renda. 

Além disso, os programas sociais dirigidos às 
camadas pobres da população não foram eficazes, 
quer pela malversação dos recursos financeiros, 
quer pelas diretrizes politicas assentadas em forma
tos centralizados e em práticas clientelistas ou mera
mente assistencialistas. 

Considero oportuno mencionar que, no cami
nho inverso dessa prática perversa, as administraçõ
es municipais do Partido dos Trabalhadores, em vá
rias prefeituras espalhadas pelo País, têm servido 
de verdadeiros parâmetros do que é possível reali
zar quando se desenvolve toda uma cultura politica 
com base num trabalho em parceria com as comuni
dades e no controle dos gastos dos recursos finan
ceiros. 

Recentemente pudemos acompanhar a Ha
bitat. 

11 - Conferência da ONU que tratou da questão 
dos assentamentos humanos. Onze, dos dezoito 
projetas encaminhados para análise durante a Con
ferência foram de administrações petistas. 

Parece que andamos na vanguarda da arte 
de administrar. Os governos municipais do Partido 
dos Trabalhadores, reconhecidos pela ONU, e as 
pesquisas de opinião, às vésperas das eleições 
para as prefeituras, são a medida dessa constata
ção. Nos ratificam e nõs consolidam. É o fim do 
mito, do preconceito, do discurso enganoso de que 
•o PT não têm competência e nem preparo para go-
vernar". · 

Ainda neste sentido, outro item apontado no re
latório, igualmente do conhecimento de todos nós, é 
a necessidade da· descentralização da destinação e 
execução dos rectrrsos orçamentários. Pois, o orça
mento participati~- experiência de sucesso desen
volvida por duas· gestões petistas na cidade de Porto 
Alegre e já em fase de implantação no Distrito Fede
ral, foi reconhecido na Conferência Habitat li como a 
mais democrática e transparente fomna de adminis
tração e o melhor caminho para se combater a po
breza 

·. ·A auto-gestão ou a cc-gestão foram indicadas 
como a forma mais modema e eficaz de administrar 
recursos públicos, tanto na Habitat 11 como no relató
rio ·objeto do meu discu!So. É com satisfação que 
identificamos, novamente, uma diretriz apontada 

pela ONU, corno realidade presente nas nossas ad
ministrações. 

Digo satisfação mas poderia dizer orgulho. E, 
entenda-se aqui, orgulho, não como um comporta
mento narcisista daqueles que iludem-se na apa
rente grandeza que supostamente o poder político, 
por si só, confere. Não! O poder politico só é legíti
mo e verdadeiramente grande quando exercido 
em benefício de outros, no caso os verdadeiros in
teresses da comunidade. A grandeza do poder resi
de na capacidade de sair de si, servir ao próximo e 
voltar consolidado para si. É neste sentido que falo 
de satisfação, de orgulho. No sentido do dever cum
prido. 

Consta que o Brasil melhorou alguns de seus 
indicadores sociais, nas últimas três décadas, prin
cipalmente a esperança de vida ao nascer e a es
colaridade. Todavia, segundo dados do Banco 
Mundial recentemente publicados na imprensa, 
essa não é uma realidade restrita ao nosso País, 
como se a pequena elevação desses indicadores 
fosse nosso privilégio. Todos os países em desen
voMmento, nas últimas duas décadas, que estão li
vres de conflitos armados, também obtiverar'n me
lhoras. 

O que cabe ressaltar é que, não obstante a 
tímida melhora do padrão de vida do brasileiro, a 
permanência de disparidades sociais é eloqüen
te, e está sempre destacada no corpo do relató
rio. Não é uma questão de enxergarmos sempre o 
que é pior. É uma questão de refletirmos sobre em 
que tipo de País verdadeiramente desejamos viver. 
Se é nesse, cujas características acabam por deli-· 
near um mostrengo, com cabeça de Primeiro Mundo· 
e corpo de terceiro, ou se construir um País pór in- · 
teiro, que busque uma identidade nacional assenta~. 
da na qualidade de vida de toda a população. 

Como o Brasil poderá competir dentro de 
uma economia global e atender aos requisitos de 
competitividade internacionais, se a maioria de 
sua população não tem acesso · à educação e· à 
saúde, dois pilares para a qualificação da mão~e
obra, que garantem a quantidade e a qualidade da 
produção? 

Para avançarmos no pleno desenvolvimento, é· 
necessário preparar a mão-de-obra para uma nova . 
realidade económica e tecnológica, investindo na 
saúde, na educação, nos setores que mais empre
gam e promover a Reforma Agrária. É uma questão . 
de visão e de vontade polítllja 

A diversidade do país, as múltiplas inserções 
da sociedade, a variedade dos problemas encontra-
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dos. (cujas soluções não raro são propostas pela 
própria comunidade oo por organizações não-gover
namentais), apreselllados no documento, não nos 
surpreendem. O que ele traz de verdadeiramente 
novo é esse conceito de desenvolvimento que está 
surgindo. Um conceito humanista que, refletindo 
sobre o futuro do mundo, está condicionando o 
crescimento econõmico à priorização de ações e 
políticas sociais. Esse é o valor máximo do relató
rio: encerrar uma nova mentalidade cujo centro 
não é o acúmulo de capital mas sim o bem-estar do 
ser humano. 

As questões que envolvem o crescimento 
econõmico precisam ser revistas à luz da moderni
dade e de uma visão polftica com alternativas que 
não se restrinjam a acatar uma ação ditada por 
modelos tradicionais, dos quais o mundo inteiro já 
se recente. 

É necessário abordar essa questão sob o 
verdadeiro ponto de vista, que é a questão da 
nossa soberania. Da nossa identidade nacional. 
o acesso do grande contingente da população 
brasileira exclufda do processo de desenvolvimen
to, ao trabalho, à terra, à educação, viabilizará o 
nosso sonho de uma democracia real. Milhões de 
brasileiros permanecem apartados do processo 
social, portanto sem identidade alguma. Tanto que 
poderiam estar sobrevivendo ou na india, ou na 
China, ou na Guatemala, ou em qualquer outro 
país, porque a miséria não tem lfngua e não tem 
pátria. 

O Brasil registrado pela ONU é um Pafs em 
transição lenta mas para ·melhor, com grandes desa
fios pela frente. E o maior deles é a erradicação da 
pobreza. 

Cabe repensar o papel do Estado brasileiro, re
definindo suas atribuições, descentralizando recur
sos, priorizando o social. É um convite para a ação 
voltadà à transformação do padrão de vida do povo 
e para a superação da pobreza, que escraviza. VIda 
saüdável, acesso ao·conhecimento e ao mercado de 
trabalho. Esta é a receita para o verdadeiro cresci
mento que se quer ÍJàra o próximo milênio! O Brasil 
pode e deve alcançar nfve,is .expressivos de desen
volvimento humano, sob pena de perder o bonde da 
história. 

Era o que tinha a dizer! 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vài encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessãó. 

(Levanta-se a sessão às 12h46min.} 

ATA DA 100" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁ
RIA REAUZADA EM 20 DE JUNHO DE 1996 
(Publicada no DSF, de21 de junho de 1996) 

RETIF/CAÇÕES 

Na página 1 0544, na Ata da 8° reunião da 
Mesa do Senado Federal, realizada em 13 de junho 
de 1996, no item 18, 

onde se lê: 
a Mesa, no exercício da competência que lhe confe
re o § 5° do art. 40 do Regimento Interno, aprovou, 
sem õnus para o Senado, os Requerimentos n•s 263 
a 276196-M, .•. 

leia-se: 
a Mesa, no exercício da competência que lhe confe
re o § 5" do art. 40 do Regimento Interno, aprovou, 
sem Onus para o Senado, os Requerimentos n•s 263 
a 266, 268 a 27 4 e 276/96-M, •.. 

Na mesma página, 

onde se lê: 
Gilberto Miranda (RQM 267/96), nos dias 6, 7 e 8 
de junho, para tratar de assuntos particulares; .•. 

leia-se: 
Gilberto Miranda (RQM 267/96), requerendo, nos 
termos do art. 13 do Regimento Interno, com a reda
ção dada pela Resolução n• 37/95, licença para au
sentar-se do País no período de 6 a 8 de junho, para 
tratar de assuntos particulares. Aprovado, nos ter
mos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno. 

Na página 10545 · 

onde se lê: 
José Serra (RQM 275196), nos dias 12 e 13 de ju
nho, para participar de reuniões político-partidárias 
em 1>9U Estado; •• 

leia-se: 
José Serra (RQM275/96), requerendo, nos tennos 
do art, 43, inciso 11, do Regimento Interno, licença 
para tratar de assuntos particulares, de natureza po
lftica, nos dias 11 e 12 de jun!Jo, quando participará 
de reuniões político-partidária'S para discutir a cam
panha para a Prefeitura Municipal de São Paulo 
Aprovado •.. 
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ATA DA 105' SESSÃO DELIBERA TIVA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
27 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 28 de junho de 1996) 

RETIFICAÇÓES 

Na página 10952, segunda coluna: 
Onde se lê: 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

681218 1"-7-1996 50.100.000 

681218 1"-7-1996 60.000.000 

681249 1"-7-1996 50.100.000 

681249 1°-7-1996 60.000.000 

681280 1"-7-1996 50.100.000 

681280 1"-7-1996 60.000.000 

681310 1"-7-1996 50.100.000 

681310 1"-7-1996 60.000.000 

681341 1"-7-1996 50.100.000 

681341 1"-7-1996 60.000.000 

Títulos remstrados no CETIP 

Leia-se· . 
TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

681218 1"-7-1996 50.100.000 

681218 1"-7-1996 60.000.000 

681249 1"-8-1996 50.100.000 

681249 1°-8-1996 60.000.000 
·:·.·.·· 681280 .. 1"-9-1996 50.100.000 

681280 1"-9-1996 60.000.000 

681310 1"-10-1996 50.100.000 

681310 1"-10-1996 60.000.000 

681341 1"-11-1996 so.loo.ooo 
681341 . 1"-11-1996 60.000.000 

Títulos remstrados no CETIP 
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·Na página IQ953_, 2• cc :ma, na alínea "f' do art. 2° do Projeto de 
Resolução n° 73, de I 996: -

Onde se lê· . 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

681218 1°-7-1996 50.100.000 

681218 1°-7-1996 60.000.000 

681249 1°-7-1996 50.100.000 

681249 1°-7-1996 60.000.000 

681280 1°-7-1996 50.100.000 

681280 1°-7-1996 60.000.000 

681310 1°-7-1996 . 50.100.000 

681310 1°-7-1996 60.000.000 

681341 1°-7-1996 50.100.000 

681341 1°-7-1996 60.000.000 

Títulos registrados no CETIP 

Leia-se· 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

681218 1°-7-1996 50.100.000 

681218 1°-7-1996 60.000.000 

681249 1°-8-1996 50.100.000 

681249 1°-8-1996 60.000.000 

681280 1°-9-1996 50.100.000 

681280 1°-9-1996 60.000.000 

681310 1°-10-1996 50.100.000 

681310 1°-10-1996 60.000.000 

681341 1°-ll-1996 50.100.000 

681341 1°-11-1996 60.000.000 • 
Títulos registrados no CETIP 
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Na página 10954, 2•·coluna, na almea "f' do art 2° do Anexo do Parecer 
n° 369, de 1996: 

Onde se lê· 

TÍTULO VENCIMENTO . QUANTIDADE 

681218 1-7-1996 50.100.000 

681218 1-7-1996 60.000.000 

681249 1-7-1996 50.100.000 

681249 1-7-1996 60.000.000 

681280 1-7-1996 50.100.000 

681280 1-7-1996 60.000.000 

681310 1-7-1996 50.100.000 

681310 1-7-1996 60.000.000 

681341 1-7-1996 50.100.000 

681341 1-7-1996 60.000.000 

Títulos reoidT<Itlos no CETIP 

Leia-se· . . 
TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

681218 1-7-1996 50.100.000 

681218 1-7-1996 60.000.000 

681249 1-8-1996 50.100.000 

681249 1-8-1996 60.000.000 

. 681280 1-9-1996 50.100.000 

681280 1-9-1996 60.000.000 

681310 1-10-1996 50.100.000 

681310 1-10-1996. 60.000.000 

681341 1-11-1996 50.100.000 

681341 1-ll-1996 60.000.00'6 

Títulos registrados no CETIP 
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Faço saber que 
~·esidente, nos termos 
pr.omulgo · a seguinte 

o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney, 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, 

* R E S O L U Ç Ã O 
N° 50' DE 1996 

Autoriza o Município do Rio de Janeiro a 
emitir Letras Financeiras do Tesourô rlo 
Município do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, 
cujos recursos serão destinados ao giro 
da Divida Mobiliária do Município, 
vencível lia segundo semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: .. \ 

Art. 1 • É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos 
termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, 
cujos recursos serão destinados ao giro ·de sua Divida Mobiliária, 
vencível no segundo semestre de 1996. 

Art. 2• A emissão deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

a) qua~tidade: a ser definida na data de resgate 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 7° do 
Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, deduz.ida 
de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-trru.~ferivel; 

dos titules 
art. 16 da 
a parcela 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 
LFT, criadas pelo Decreto-lei n• 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: SELIC: até cinco anos; 
.:..:. CETIP: até um mil, setecentos e seis 'dia-s; 

e) ~àlor nominal: SELIC: R$ 1, 00 (um real); 
CETIP: R$1.000,00 (um .mil reais), em 

decorrência de cujo valor de P.U. as quantidades serão divididas por 
um mil, de forma a adequar o valor financeiro de colocação; 

f) características dos titulas a serem substituídos· . 
T!_TULO VENCIMENTO QUANTIDADE 
681447 01.07.1996 48.014.740.406 
681447 01.09.1996 76.3s;J. 736.787 
681447 01.10.1996 97.730.869.445 

Titulas registrados no SELIC ' 
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TITULO VENCIMENTO QUANTIDADE 
681218 01.07.1996 50.100.000 
681218 01.07.1996 60.000.000 
681249 01.08.1996 50.100.000 
681249 01.08.1996 60.000.000 

;. ., ... 681280 01.09.1996 50.100.000 
~ 681280 01.09.1996 . 60.000.000 

' 
681310 01.10.1996 50.100.000 

k 681310 01.10.1996 60.000.000 
~ 681341 01.11.1996 50.100.000 

681341 01.11.1996. 60.000.000 
Titulas regist;rados no CETIP 

-g} prev~sao de colocação e venc~mento dos titulas "! serem 
emitidos· . 

COLOC~O VENCIMENTO TITULO DATA-BASE 
01.07.1996 01.07.2000 681461 01.07.1996 
02.09.1996 01.09.2000 681460 02.09.1996 
01.10.1996 01.10.2000 681461 01.10.1996 

Titulas a serem registrados no SELIC 
-

COLOCAÇAO VENCIMENTO TITULO DATA-BASE -
01.07.1996 01.07.1999 681095 01.07.1996 
01.08.1996 01.08.1999 681095 01.08.1996 
02.09.1996 01.09.1999 681094 02.09.1996 

. 01.10.1996 01.10.1999 681095 . 01.10.1996 
01.11.1996 01.11.1999 681095 01.11.1996 

Titulas a serem registrados no CETIP . . h) forma de colocação: atraves de ofertas publ~cas, nos 
termos da Resolução n° 565, de 20 de setembro <de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i} ãUtorização legislativa: Lei n° 1.373, de 26 de janeiro de 
1989, e Decretos n°s 8.354 e 8.355, de 26 de janeiro de 1989. , .. ,.-;~;. 

Art. 3° Esta autorização deverá ser exercida no prazo 1mâXi;ftl,ô.ljj 
de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta Resolução.···.~~~~ 

Art •. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de ·'·sua· 
publicação. •·.-·-... · _ .. 

Senado Federal, em 27 de junho de 1996 

Senador José Sarney 
Pr<"s·i dente elo Senado Federal 

*Republicada por haver saldo com incorreção"no DSF; ~e 28/06/96-Pag • 
. 10878. 
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"SECRÊT ARIA-GERAL-õA' 1\11 ESÃ"""'"""'''7''''~r--'""'~'7• ""1J!T~ 
~~:~lJ§SECRF;TARIA DE COORDENAÇÃO ;_~~~~lÃtt~.( ods~~A-bb~~'ó'~ 

Resenha das matérias apreciadas 
de 1° a 30 de junho de 1996 

(Art. 269; II, do Regimento Interno) 

PRO.JF.TOS .\PRO\'.\OOS E E:\1\'l\DOS . .\ S.\"'Ç..\0 

De iniciativa do Pre~idente da República .... 2 
De iniciativa da Cãmar:l dos Dcput~Jns .... 1 
De iniciativa do Senado.Fedcral. ................ I 
Total .................................................... - ••• 4 

St:BSTITl'TI\'0 DA C1MARA AO PROJETO DE LEI DO SE'I.\00 N" 57, DE 
1991 (n° 4--tOl/9-t naquela Casa). de autoria do Senador Marco Maciel, que 
disptie .mhTI! o exercício da rrt!fissão de TJcnico c:m Turismo. 

Sessão: 13.06.96 

PROJETO DE LEI O,\ ('.\\1.\RA N" 28, DE 1996 (n° 1.786/96 .. na Casa de 
origem). de iniciativa do Presidente da República. que aaescenÍa pa,;ágraji1 ao 
art. ]" da l.ci n" 9.!1-1, de J7 de outuhro de /995, que· disf"Je .mhre a 
transferênd<t de Ofidai.~ áure os dí1·c•rsos Corpos e Quadro' de Ojiciqis· da 
Marinha e dá olllras prm·idêndas. 

Sessão: 13.06.96 

P$}JETO DE LEI 0.\ C\!\HRA N° 121, DE 1995 (n° 4.693/94. na Casa de 
origell))::' de iniciativa do Pre5idente da República. que . displii:~ihi-e a 
remuneração dos memhros do.\· conselho.~ de admíni,tra~·,io e fiscal- das 
entidude' que menC'iona c• dú outras rrrwhh'ncias. 

Sessão: ::!0.06. 96 

PROJETO DE I.F:l 0.\ C.\\1\R.\ N~ 139, DF. !9'l5 (n° -1.555.'94. na Casa de 
origem)~ que th\'ft1t~ ,\'nhr,~ o riwl salt.rriul dt• lm.'dh·tl\' (! drur~ir'l'\'·dtnlistas (!dá 

omras prm·idJncias. 
Sessão: ::!5.06.96 
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PRO.JF.TOS APROVADOS E ENVIADOS . .\. PRO\IlfLG.-\ÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ... li 
De iniciati,·a do Senado Federal. .............. 13 
Tot:ll ....................................................... 24 

PROJETO DE DECRETO LEGISL\TI\'0 N" 191, DE 1995 (n° 186/95, na 
Câmara do~ Oeput~dos I. que arrm·a o terto do A,·,wdo d,• c 'ooreração 
Comacial, l:'comimicrr e Industrial. celehrado entre o Cim·emo da Rep!Íh/ica 
Federatim do Brasil e o ( 1twano da Repúhlica da 7itrquia, em Rrasília. em 10 
de ahril de 1995 

Sessão: 05.06. 96 

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 154, DE 1995 (n° 78/95, na 
Câmara dos Deputados). que aprom o ato que outorga pemli.'·'·<io à 90-FM 
STÍ:'R/:'0 I. TnA. para t•xplomr .wm·iço de radiod!fitsiío s11tlora em ji'<:qiiência 
modulada na ( 'i<!.tdt• d,• l'iras,·mllmga. Estado de Siio !'<tufo. 

Sessão: 12. 06.96 

PROJETO DE DECRETO LEGISL.-\TIVO N" 171, DE 1995 (n° 157/95, na 
Câmara dos D~putados). que apnn•a o ato que renm·a a conct'.""o outorgada à 
H' G!.ORO l.JI:' RECIFI:' I. TnA. para explorar .wm·iço de radiod!fit.~iio de sons e 
imagens (tefe,·isão) na Cidade dt• Rec!fe, J..:çtado de f'ernaml>uco. 

Sessão: 12.06. 96 

PROJETO DE DECRETO LEGISL-\TIVO .N" 178. DE 1995 (n° 150/95, na 
Câmara dos Deputados). que arrm·a o ato que renm·a a permis'<i<> outorgada à 
R..if)IO ('f/l 1/>1:' /l.IS ..ÍCil !.IS f.Tf)A. para exrlnrar .•en·iç11 tf,• radiodifitsão 
sonorcr em.fi'<'<lih'lld<T modulada na Cidad,• de Amrom. F'tado d<! Seio /',mio. 

Sessão: 12. 06.96 

PRO.Jf.TO DE DFCRETO l.EGI'\I.ATI\'0 :<;" 9~. DE 1995 (0° 9.'95. na 
Câmara dos Dept:taclos\. que t7prm·a o ato que re11orrr a rermi.<sc1o outorgada à 
I?...ÍI.l/0 ('f.l.'RI:' /li;' A I ..f( i O. JS 1.17lA. rara exrlorar S<!/'I'Í\'0 de radiodijitsão 
sonora cm.frl!<lii<'ncia nmduladu na Cidade de .\ta,·dú. l::,tado dt• A lagoas. 

Sessão: 12.06.96 

PROJETO DE DF.CRETO LECISL.\TIVO N" 9, DE 1996 (n• 169/95. na 
Câmara dos Deputados). que apmm o ato que r,•no••a a permi.<stio outorgada à 
RAnm ('1./ 'RI:' I J/:' . .JI .. lf iO.lS !.17U. para l!.lrlorar '"r,·iço di! radiod!fit.<ão 
sonora'-'"' ti·~·~:fir..~nch.rJnru!~rladu na ('idade ~.!e Arupi,·aca. 1:\rado de.• A/agons. 

Sessão: 12.0t, 96 
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PROJETO I'IE RF.SOLl'("\0 N" 59, DE 1996. que ml!ori:a o E.~!ado de São 
Paulo u c•milir !.eiras Finmió!irm do Te.muro do F~Mdo de Seio !'ardo - l.FrP. 
cujos recursos ~aüo destinados ao giro da dh·ida mohilhíria do F:.~!ado, l'r:ncíl'l!l 
noprimeirt> .•·enw~lre di! /996. 

Sessão: 13.06.96 

PROJETO DE RESOLl'Ç.i.O N" 60, DE 1996. que au/ori:a o (;m·erno do 
Evtado de Santa Ca!arina a prc•sfar [<aralllia à Unhio no mlor de •·inle milhties 
de reais, em operoçi;es de ('rédilo l?ural Fmcrgrmcial reali:adas no âmhilo do 
Programa :Vacicmal d,• Flll"!alecimento da Agricullura 1-lmri/iar- f'R()NAF. 

Sessão: 0.06.96 

PROJETO DE RESOLVÇ.i.O ~· 62, DE 1996. que au1orb1 o .\frmicípio do 
Rio de .Janeiro (/?.!) a celehrar c•reraçi'io de crécli!o erlemo, medianle a emissão 
de Fb:ed Rute NoiL>s. no mercado i111ernadonal, no 1-alor de cenlo e cinqiicmta 
millriie.~ de dá/are., norle-americano.• destinado.•. e:rdu.<i•·amen!c•. à rc•dução da 
dí••ida mohiliária imema do Município- !.FTMR.!. 

Sessão: 13.06.96 

PROJETO DE RESOU!Ç.\0 N" 63, DE 1996, que autori:n o Cim·erno do 
Estado do Rio nrande do Sul a emitir f.etras Firwnceira.' do Tc•souro do Estado 
do Rio Cimnde do Sul - l.fTRS, Cl!jos recm:mv senio deslinados ao giro da 
Dit·ida ;\!ohilicíria do E•Wdo, l'enCÍI'<'I no 2°semcstrc' de• /996. 

Sessão: 13.06.96 

PROJETO DE RESOLn;.i.o ;o.;• 64, DE 1996. que al/fori=a a all!•ração do 
ilem "g" do ar/. 2" dà R!•m/uçiion" 53, de 27.[(}.95. do S<!nado fi:daal. que 
a!tlnrb•u a Pn:fdtura Mrmicipal de Ouantlho.• (SI') <1 emitir. atra••tJs de c!fi:rtas 
púhlims. !.l!tras Finan~:eiras do Município de ( iuantllm.~ - l.FTM (JRS, <:rijos 
re~:urw>s ·"'rtlo dc·.,·tinaclo., à liquidarão de premtc.írio.\· judiâa!.v f'<'ll<le/7/l!s, de 
respon•a!>i!idad.: daqud<! .Htmídpio. 

Sessão: 13 .06. 96 
--·,.,:---· 

PROJETO DE DF.C'RETO I.EGISL\TIVO "'" 37, DE t99S (n° 317/93, na 
Câmara dos Dcputad!"s). qne·arrom o texto da Com·cnção ln!<•mm<•rimna sohre 
Conjli!M dr: I.<! i.~ <'111 Mclléria de Adoção de ll:fennrcs. <:<'le,rad,t <'m /.a Pa=, cm 
2-1 de maio dt• /9/o/.1. · 

Sessão: 18.06. 96 

PROPOST.\ DE E~1ENDA .\ CO"'STITl'IÇ.\0 N" l, DE 1996 (n°. 48/95. na 
Câmara dos Deputados). que dá nm·a redarão ao inciso II do lt!rl. /92 da· 
Constiluição Fedr:ral. 

Sessão: 19.06.96 

·'i 



Junho 1996. ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PRO.IETO DE RESOL.l'ÇÃO N" 57, DE 1996. que. autori=a o Fstado do 
!'aranâ ti preswr garamia em operação d<• cr,:dilo a .w:r comralada pela 
Companhia Paranaeme de Ene~ia - ('OPE!. com a Financiadora de Fstudos e 
Prt?ietos - FJ,\'/!P. no mlor de de=ess!'is mi/Juies, .<el:<cemo.ç e sf!is mil, cento e 
setenta e quatro reais e oitenta e Ir(!_,. centm·o.\·, en1 W7loreo; de 1 de nrn-emhro de 
/995, de<tinamln-se os r<•c·ur.ms ao falmratclrio Cemml de Eh:trotécnica e 
Eletrônica- !.A.C. 

Sessão: 20.06. 96 

PROJETO DE RF.~Ol t:Ç.\0 N" 58, DE 1996. qne au/ori=a o (/ol'erno do 
F..çtado do Mato (lros.<o do Sul a emitir, através de '!f(•rla.< púNicas, l.etras 
Financeiras do T<•muro do Fslado do Maio Oro.çso do Sul (l.FJ:\f.'\), de.< finando
se os n•cttrvo.,· ao giro de: sua dh·ida mohi/iária com ,.<'ncimi!l71o no 2" semestre 
de /996. 

Sessão: 20.06.96 

PROJETO DE RF.SOU'Ç.\0 N" 61, DE 1996. que 1111/twi=a a Prefoilura 
J\.1unicipal de ( 'orom•l Rarro<- RS a contrafar operaçtio "'' aédilojmuo à Cai.ra 
Fcomimica Federal. na mlor de se<senta e quatro mil. nm·ema e dois reais e 
dois centm·m. desfinadu à canslri/Ç'tlo de unidade.< hahitarionais. 

Sessão: 20.06.96 

PROJETO DE RESOLL'Ç,\0 N° 68, DE 1996. que allfori=a o F..<lado do Rio 
de .Jam•im a e mil ir, media/11<' ofertas púhficas. Letras Financeiras do Tesoura do 
Estado do Rio de Jam:iro - l.FTR.I. destinada< ao gim de sua dh·ida mnhiliária. 
l'endwl no -'''.f..'1111do semr:stre de /996. 

Sessão: 20.06.96 

PROJETO DE RF.SOI.l'Ç.\0 N" 69, DE 1996. que arrlt•ri=n o Gnw!mo do 
E<!Cido de .·1/agoa< a reali=ar oreração de crchfilo t•xtann. medianfe emissão e 
!ançamemn de "Secured ( 1/ohal No/es ". no mercado il11<'1'11acimml. no l'a/or de 
cr:111o e sem•nta mifluic:s dt! dtifarf!s norfe-americ'am><, equil·ah•171es a cento e 
cinqiiema ,. cim·o milluies .. wfi!<'C:IIIos ,. quarenta e quatm mi/reais, cotados em 
/]JJ/.96. 

Sessão: 20.06.'>6 

PROJETO DE DECRETO LEGI'ili\TIVO N" 187, OE 199S (n° 100/95. na 
Câmara do~ Deputados). que arrm·a (}ato que renrll'l111 f<'l'111i<.<tio 01/IOI'gada à 
RAn!O C/U 'ZFI/?0 F\t I.TflA. rara explorar .wn·i~·n de radiodifits<io sonora em 
freqiit!ncitl modulada na Cidade de f.omlrina. F,,·tado do Paraná. 

Sess!in: 25. 06.96 

PRO.JF.TO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1996 (n° l70/95. na 
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Câmara dos Deputados). que aprm·a o ato que nmm·a a cllnces.wlo mttr>rf<ada à 
C0.\1!'.1.\'Hl-1 ( ·. IT·!R!:VF.\'SI:' llf:' Rimo I:' TFJ/:'1 'fS. ir J rara explrirar .w:n·iço 

. de radir"l~lil."''" de -'""·'· ,. imag,•ns (teh••·is,(ol na I 'idocfe dr: Joim·ille. F.'tado de 
Santa ('a terrina. 

Sessão: 25.06.96 

PRO-JETO DE DECRETO l.EGI<;LATIVO N" 21, DE 1996 (0° 176/95, na 
Câmara dos Deputados). que Clf'':"''a o ato que "'nm·cr cr conce,são outorgada à 
RAD[().J()R.VAI. nr: A..\Lt\IHA.I I. TDA. para explorar .<er•·iço de radiodifitsão 
sonora em omla nu'dia na Cidade de Amamhaí. E•tado de .\fatll Grosso do Sul. 

Sessão: 25.06.96 · 

PROJETO DE RESOLl'Ç.\0 N" 71, DE 1996. que allfori::a o E~tado de 
A-finas Gerai< a emitir l.etraç Financeiras do Tesourn do E'tado de Minas Gerais 
- I.FT.\IG, n!io• recursos serão "'''li11ado.• ao f<Írr> da ní,·hkt MoNiiária do 
Estado, ,.,.m·í•·cl no 2° senu•stre de /996. 

Sessio: 27.06.96 

PROJETO DE RESOLl'ÇÃO N" 72, DE 1996. que autori::a a Prefeitura. 
!vfunidpal de s,,,. l'auf, a contratar "f'''ração de ,.,.,;dilo ''xtemaJrm/o ao Banco 
lnteram,•rimno ele f)('çenmh·imenlo - 8/D, na mfllr de { T.\:q; 150 millu1es, 
destinadll.< à implementaç-ão do Programa de (Trfoani::c!('iío e I é!rtimli::aç-ão de 
Fawlas- I'ROrF:'R Cf.V(iAf'URA: e autori::a a RepríNica Fedaatim do Brasil a 
conceder garantia n~{i:reme à me.vma operação. · 

Sessão: 27.06.96 

PRO;JETO DE RESOLCÇ.\0 N" 73, DE 1996. que cr!lfori::a o Mrmidpio do 
Rio de .Jam:im a ''mil ir l.e/rav Finam·eira.v do Tesouro da Município do Rio de 
Janeiro - lJ·TM-!UO. cuJo.• recursos serão de.<litrados aa gim da Dírido 
Mohiliâria do Mtmidpio. l'encí•·el no segundo semc•.•tre de /996. 

Sessão: 27.06.96 

Í>RO.JETOS APROVADOS E ENVIADOS,\ c.\:\ tARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa da Câmara dos Deputados .. : .. 6· 
De iniciativa do Senado FederaL'.: ...... : ..... 2· · , 
Total ·-·--········-·-········~~ •... _ ...... 8 

Sl'BSTITt'TIVO DO SE!IlADO .\0 PROJETO DE l.F.J 0.\ C\.\1. \!(\ N" 104, DE-
1992 (n• 604/91. na Casa de origem). que d(!jine e prme cmztrm•enção penal 
re.ferenll! a r:rmdrt/a.< a/enlatríria.V COTr/l'a /1 pa1rimÔI7iO piÍfolicll e prii'Odll. 

I • 
Sessão: 11.06.96 · · " 
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SUBSTITlTIVO DO SF.N.\DO AO PROJETO DE LEI DA C.:t\HRA N" 232, DE 
1993 ( n• 2.525/92. na Casa de origem). que inclui os inci.m• X e Xl no art .. r da 
Lei n" 8.389, de 30 de ck•:<.!mhro d<! 199/, tfll<.! in•tilui o Cmzw!lho de 
Comunicaç·i'to Social. 

Sessão: 11.06.96 

PROJETO DF. LEI DO SF.N.\DO N" 138, DE 1995. de autoria do Senador 
Humberto lucen:. e outros Senhores Senadores. que cria ârea di! li1·re comércio 
no Afrmidpio de Cahedt:!o, no E.'lado da Paraíba. 

Sessão: 13.06.96 

Sl'BSTITVTIVO DO SEN.\DO AO PROJETO DE LEI D.\ C\MARA N" 85, DE 
1993 (n• 2.303/91. na Casa de origem). que dá nom rc•dari'ío aos arts. R25, /UI, 
8-15. 8./6. R./7. /U8 e R./9 da Consolidação das !.e i.\' do Trahulho. 

Ses~ão: I &.06. 96 

EM E 'iDA DO SF.:'II.\DO AO PROJETO DE LEI DA C.:\.\1.\R.\ N" 112, DE 1992 
(n• 2.802/92. na Casa de origem). que altl!ra os§§ I"" 2" e acre.,centa §§ 3~ ./~ 
s· I! 6" aá ar/. 389 do n,•creto-lei n" 5 . ./52. de I" de maio"" 19./3. 

Sessão: 18. 06.96 

EMEND.\S DO SE!~!.\ DO AO PROJETO DE LEI DA ChiARA N" 79, DE 1995 
(n° 3.849.'93. na Casa de origem). que dispck solwe aulori:ação para 
fimcionamc/1/o e c·adaslmmento de l!mpresas deslinudas ao dt:.mwnte de l'eículos 
automotores e dá outra.• pro1•itk1ndas. 

Sessão: 18.06.96 

Sl!BSTITI'TIVO DO SEN.\DO AO PROJETO DE LEI 0.\ C..\'\1.\R·\ N" 106, DE 
1994 (n° 5.362/90. na Casa de origem). que institui a !?t•,,idc!nda !lfédico
Vetainâria e detl!rmina outras prm·idc!ncias. 

ses~iio: 20.06. 96 

PROJETo DE l.El DO SENADO N" 69, DE 1996. de autoria do Senador Joel 
de Hollanda. que cltmomina "Profi!ssor Potiguar A lato.•" a E.• cola . Técnica 
Fedl!ral di! Panamhuco - ( Tnil'l!rsidade de Ensino/Jescl.'ntrali=ado - Pesqueira. 

(Decisão tenninativa) 
Sessão: 20.06.96 

ME:'IS.\GENS REI..\TI\'AS A ESCOLHA DE Al'TORIDADES 

De iniciativa do Presidente da Repúbli.ca._ .. 6 
Tot:tl ............................ _ ..... - ................ 6. 
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MESSAGEM N" 164, DE 1996 (n° 371/96, na origem), de 6 de maio do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da Repilblica submete à deliberação 
do Senado a recondução do Senhor LOURENÇO FERREIRA DO PRADO, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho. no cargo de l'vlinistro Classista 
Temporário. representante dos trabalhadores. no triênio de 19% a 1999. 

Sess3o: 12.06.96 

1\IE!I(SAGE!\f N" 165, DE 1996 (n• 372196, na origem). de 6 de maio do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor JOSÉ FIRMO para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho. no CBT'Jo de Suplente de Ministro ('!assista Temporário, representante 
dos trabalhadores. no niênio de 1996 a 1999. 

Sessrio: 12.06.96 

1\IEX'õ.\GE:\f N" 169, DE 1996 (n" 429/96. na origem). de 15 de maio do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal. o nome do Doutor JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 
Procurador da República. para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça. na Va!:,'3 decorrente da aposentadoria do l\linistro Antônio Torreão 
Braz. 

Sessão: 12.06.96 

l\IENS.\GEl\1 N" 171, DE 1996 (n° 439/96, na origem). de 17 de maio do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal. o nome do Doutor CARLOS ALBERTO MENEZES 
DIREITO. Oegemhargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
para exéi'cer o cargo de 1\linistro do Superior Tribunal de Justiça. na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Francisco Cláudio de Almeida Santos. 

Sessão: 12.06. 96 

1\fENS.\GF.:\1 N" 17.&, DE 1996 (n° 480/96. na origem). de 27 de maio do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à· apreciação 
do Senado Federal. o nome do Doutor FERNANDO GONÇALVES, Juiz do 
Tribuna(Regional Federal da I" Região. com s~de no Disnito Federal, para 
exerceró Cart]:O de l\·finistro do Superior Tribunal de Justiça. na vaga decorrente 
da aposentadNin do ~:fiilistro Jestis Costa lima. · 

Sessão: 12.06.96 

ME!"!!AGE!\1 N" 175, DE 1996 (n• 453/96. na origem). de 22 de maio do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República subl1lete à deliberação· 
do Senado a escolha da Senhora 1\·IARUSA VASCONCELOS FREIRE. para 
exercer a função de Procurador-Geral do Conselho AdministTatifo de Defesa 
Econômica.C ADE. 

Sessio: 25.06.96 · · 
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MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DF. CHF.FF.S DE MISSÕES 
DIPLOMÁTICAS 

De iniciativa do Presidente da República .... 9 
Tot:d ......................................................... 9 

1\fE~SAGEM N" 1-16, DE 1996 (n• 276/96, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ALEXANDRE ADDOR NETO. Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata. para. cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Angola. exercer a de Embaixador do Brasil junto à República 
Democrática de São Tomé e Ptíncipe. 

Sessão: 12.06. 96 

MENSAGEM N" 153, DE 1996 (n• 328/96, na origem). pela qual o Senhor 
Presidente· da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ANTONIO C AR LOS COELHO DA ROCHA. Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Estado do Kuaite e. cumulativamente, no Estado de Bahrein. 

Sessão: 12.06.96 

MESSAGE:\f N" 166, DE 1996 (n• 378/96. na origem). pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
MARCELO DIDIER. Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata. para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do 1\·larrocos. 

Sessão: 12.06.96 

MENS.\GEM N" 167, DE 1996 (n• 379/96, na origem). pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ADOLF UBI:RT WESTPHALEN. Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Federal da Iugoslávia. 

Sessão: 12.06. 96 

MENSAGEM N" 176, DE 1996 (il0 491/96. na origem). pela qual o -Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do. Senhor 
JORGE KO"'DER BORNHAL'SEN. para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto it República Portug•te>a. 

Sessão: 19.06.96 

1\tE~S.\GE\1 N" 158,-DE 1996 (n• 352/96. na origem): pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Sen3do o nome do. Senhor 
ARNALDO CAR RIU 10. !'vlinistro de Segunda Classe ·da Carreira de Diplomata, 
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para. cumul:~th·amente com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da' 
Tailândia. exercer a de Embaixador do Brasil junto à l 1nião tvlyanmar. 

Sessão: 25.06.96 

MENSAGEM N" 159, DF. 1996 (n° 358/%, na origem). pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ARNALDO CARRILHO. !'vlinistro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata. 
para. cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia. exercer a de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Camboja. 

Sessão: ,25.06. 96 

MENSAGEM N" 170, DE 1996 (n° 435/96, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
CLÁUDIO SOTERO C AIO. Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da 
Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Panamá. 

Sessão: 25.06.96 

l\IE!'(SAGEM N" 179, DE 1996 (n° 495/96, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
LUIZ JORGE RANGEL DE C ASTRO, Ministro de Primeira Classe-da Carreira 
de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Tunísia. 

Sessão: 25.06.96 

MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO - . 

De iniciativa da Câmara dos Deputados . .' ... I 
De iniciativa do Senado Federal... .............. 7 
Total .......•............ - .................. - ................... 8 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 1 12, DE 1995, de autoria do Senador 
Antônio Carlos Valadares~ que dispcie sohre as pesquisas e testes pré-eleitorais. 

(Deci~ão terminativa) 
Sessão: 11.06.96 

PROJETO DE LEI DA C\MARA N" 1969 DE 1993 (n° 1.279/91,p Casa de 
origem). que estende o seguro-descmrrcgo ao trah.alhador ntral . .. 

(Art. 254 do Regimento Interno) 
Sessão: 13.06.96 
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PROJETO ·OE LEI DO SENADO N° 222, DE 1995, de autoria do Senador 
Odacir Soares. que d.:1·à!l·e à Ul1iw:rsidade Federal do Rio de .Janeiro a sua 
denomilwç·cio primitím de Uniw:r.vidade do Brasil. 

(Decisão tenninativa) 
Sessão: 20.06.96 

PROJETO DE LEI DO SE:IIADO N" 234, DE 1995. de autoria da Senadora 
Benedita da Silva. que autori=a o Poder ExecutiWJ a criar selo comemoralit•o ao 
Tricentenário dt: Zumhi dos 1''1lmares . 

. (Deci~iio terminativa) 
Sessão: 20.06.96 

PRO.IF.TO DE LEI DO SENADO N" 18, DE 1996. de autoria do Senador 
Emandes Amorim. que divplie sohre a .fim~·ão de n•sptm\·át·,·l trknico nas 
empn:sas'de comunicação social e dá outras proridi!ncia.v. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 20. 06.96 

PROPO-.T.\ DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 17, DE 1995. de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores. que altera a redação do 
inciso I U doar/. /29 da Conslituiçi'io Federal. 

Sessão: 25.06.96 

PROPOSTA DE EMEND.\ À CONSTITUIÇÃO N" 28, DE 1995. de autoria do 
Senador Gilvam Borges e outros senhores Senadores. que reroga o inciso LY do 
art: 235 da ( 'om·JiJuiçiio Fi:deral. 

Sessão: 25.06.96 

PROPOSTA DE EMENDA.-\ CONSTJTUJÇ.:\0 N" 31, DE 1995. de autoria do 
Senador Ney Suassuna e outros Senhores Senadores. que altera diywsilivos da 
Censtituição Federal. 

Sess.'io: 25.06.96 

M.\TÉRI.\ OECLAR.\1>;\ PREJlli>ICADA E E!'ICA!\IINIIADA AO 
ARQtTIVQ 

De iniciativa do Senado Fetler:d ................. l 
Total ....•••• _ ••.•........• ---····-··········-·; ••••••. 1 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 140, DE 1995. de autoria do Senador 
Emandes Amorim. qüe di.<ptil! sohre a comercialb1çcio de partes usadas de 
veículos automotores. 

Sessão: 18.06.96 
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MATÉRIA RETIRADA PELO AlfTOR 

I De iniciativa do Senado Federal... .............. 1 
Total ••••••••• - .............................................. 1 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 36, DE 1996. de autoria do Senador 
Flaviano Melo, que introdu= alteraç,;es na Lei n• 8. 629. de 25 de fel'l!reiro de 
1993. 

(Retirado nos termos do Requerimento n• 544. de 1996) 
Sessão: 18.06. 96 

OlfTRAS DELIBER<\ÇÕES 

REQl'ERIMENTO N" 554, DE 1996, dos Senadores Antônio Carlos 
Magalhães. Romeu Tuma e Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos 
regimentais. sejam prestadas homenagens pelo falecimento do jornalista Júlio 
Mesquita Neto. 

Sess!io: 05.06. 96 

REQt'ERI\fE:'iTO N" 555, DE 1996, da Senadora Ben.edita da Silva, 
solicitando. nos termos regimentais. a criação de Comissão Temporária Interna, 
destinada a acompanhar, in loco, os atos, fatos e circunstâncias que envolvem a 
tragédia da Clínica Santa Genoveva.. no Bairro de Santa Tereza. bem como nas 
demais casas geriátricas do Rio de Janeiro. 

Sessão: 11.06.96 

REQUERIMENTO N" 731, DE 1995, do Senador Pedro Simon; solicitando, 
nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
SOS para o REAL. de autoria do Presidente da Federação e do Centro das 
Indústrias 'do· Estado do Rio Grande do Sul e do Conselho de Assuntos 
Legislativ~ da Confederação Nacional da Indústria. publicado no Jornal. Folha 
de São Paulo, edição de 3 de maio de 1995: 

Sessio: 11.06.96 

REQ['ERIMENTO N" 769, DE 1995, do Senador Teotônio Vilela Filho, 
solicitando. nos termos regimentais. a tranScrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo O que d. Ruth- vem fazer no Acre?, de autoria do Prefeito de Rio 
Branco- Acre. publicado no Jornal Folha de São Paulo . . e.dição de 1Yde maio. de 
1995. 

Sessio: 11.06.96 . :' 
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REQlfF.RIMENTO N" 783, DE 1995, do Senador Pedro Simon, solicitando, 
nos termõs regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Dia da !\fiie. de autoria do Jornalista Paulo Sant'ana. puhlicado no Jornal Zero 
Hora. edição de 1-1 de maio de 1995 

Seuão: 11.06.%_ 

REQI'F.RI\!F:"'TO :>i" 807, DE 1995, do Senador Ernandes Amorim, 
solicitando. nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
de discurso pronunciado da Tribuna da Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia. pelo Deputado Estadual Francisco Sales. sobre o Projeto de Lei da 
Nota Fiscal .\\"ulsa para lfso no Garimpo, após publicação no .!orna( dn Brasil, 
edição de 7 de maio de 1995. de matéria intit~tlada Rondônia protege 
contrahando de: Minério 

Sessão: 11.06. 96 

REQl'ERI:\IENTO N• 829, DE 1995, do Senador Ernandes Amorim, 
solicitando. nos termos re!!imentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
de discurso pronunciado. da Tribuna da Câmara Municipal de Porto Velho, pela 
Vereadora Nilce Casara. intitlado Integrar para não entregar 

Sessão: 11.06. 96 

REQl'ERI!\fENTO N" 867, DE 1995, do Senador Humberto Lucena, 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, 
do artigo Transposição: a hora é esta, de autoria do Senador lúcio Alcântara, 
publicado no Correio Bra=iliense, no mês de junho do corrente ano. 

Sessào: 11.06.96 

REQl'ERIMENTO N" 876, DE 1995, do Senador Pedro Simon. solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
Mensagem do Embaixador do Brasil em Portugal, Dr. Itamar. Franco, às 
autoridades e ao povo de Portugal, ao desembarcar naquele País para assumir seu 
posto. 

Sessão: 11.06. 96 

REQl'FRI'VIENTO N" 1.016, DE 1995, do Senador Carlos Patrocínio, 
solicitando. nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo intitulado Vale a 'pena vender a Vale, de autoria do Jornalista Hélio 
Fernandes. publicado no Jornal nl! Olho no Congresso, edição de 20 de junho de 
1995. 

Sessão: 11.06.96 

REQl'F.RI:\1E!'ITO N" 1.03J, DE 1995, do Senador Valmir Campelo, 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição. nos Anais do SenadQ Fede~al, 
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do artigo "A im;tahilidade da /.egMaçãtl Eleitorar•, de autoria do ex-Senador 
Mauro Benevides. publicado no Suplemento Direito & Justiça do Correio 
Bra=iliemi!. edição de 3 de julho de )995. 

St!ssão: 11.06. 96 

REQCERIMENTO N" 1.077, DE 1995; do Senador Pedro Simon, 
solicitando. nos termos regimentais, a transcrição. nos Anais do Senado Federal. 
do artigo O r:ateio da pobreza, do Sociólogo e ex-Deputado Federal, Florestan 
Fernandes. publicado no Jornal Folha de São Paulo. edição de II de agosto de 
1995 

Sessão: 11.06.96 

REQI TRI'IE"!TO N" 1.1 0-', DE 1995, do Senador C' ar los Bezerra, 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição, nos. Anais do Senado Federal. 
do artigo Ofensiva contra hidrovia. de autoria do Profes.~or Lenine Campos 
Póvoas. publicado no jornal mato-grossense Diário de Cuiahá, edição de 16 de 
agosto de 1995. 

Sessão: 11. 06.96 

REQUERIMENTO N" 1.159, DE 1995, do Senador Carlos Patrocínio, 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição nos Anais do Senado Federal. 
do artigo Pobres depositantes de boa-fé, publicado na Revista Exame, edição de 
30 de agosto de 1995. 

Sessão: 11.06. 96 

REQUERIMENTO N" 1.192, DE 1995, do Senador Gilberto Miranda, 
solic.itando. nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal, 
do artigo'íntitt1lado Finanças em ordem, publicado no jornal O Estado de São 
Paulo, edíçiio de 29 de· agosto de 1995. · · 

Sessão: 11.06.96 

.... R~Ql'ERIMEl\'TO N" 1.357, DE 1995, do Senador Hugo Napoleão, 
solicitariCI~ •. nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal. 
do ·amgci:A agressão do pastor, de autoria do Doutor Ernando Ucboa Lima, 
publicàdo.no Jornal Corrl!io Rra=iliense, edição de 21 de oun1bro de t99S. · · · · 

Sessão: 11.06. 96 

. . .lUQtiERiMENTO N" 1.358, · DE 1995, do Senador Bernardo Cabral;: 
soliéitiúulo. nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal. 
do .aitig~ Amaral Netto. o repórter, publicado no periódico Tribuna da 
Imprensa. edição de 19 de O\ltubro de 1995. 

Sessão: 11.06.96 
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REQI'F.RI\1E'IITO N" 1.423, DE 1995, do Sen.ador Gilberto Miranda. 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo "Fujimorização" à moda tucana, publicado no Jornal A Folha de São 
Paulo. edição de 31 de outubro de 1995, de autoria do Senhor Ives Gandra da 
Silva Martins. 

Sessão: 11.06. 96 

REQI'ERI\IENTO N" 1.436, DE 1995, do Senador Carlos Bezerra, 
solicitando. nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
dos artigos publicados nojornal Ga=r:ta Mercantil, sob o título Ásia via Peru 
sairia caro e pelo periódico Jornal da Segunda, sob o título A salvação do 
Centro-Oeste. 

Sessão: 11.06.96 

REQUERIMENTO N" 1.453, DE 1995, da Senadora Marina Silva. 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo intitulado O Resgate dos Ideais de Zumbi dos Palmar~. de autoria da 
Senadora Benedita da Silva. publicado no jornal Folha de São de Paulo, edição 
de 19 de novembro de 1995. 

Sessão: 11.06. 96 

REQUERIMENTO N" 1.533, DE 1995, da Senadora Marina Silva. 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, 
do artigo publicado no jornal Folha de São Paulo. edição de 29 de novembro de 
1995, sob o título Sivam, um ovo de indez, de autoria do físico e jornalista· 
Rogério Cézar de Cerqueira Leite. 

Sessão: 11.06.96 

REQUERI\1ENTO-N" 1.537, DE 1995, do Senador João França. solicitando, 
nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal. do artigo 
publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de 29 de novembro de 1995, de 
autoria do físico e jornalista Rogério Cézar de Cerqueira Leite. da UNICAMP, 
com o título Sivàm, um ovo de indez. 

' Sessão: 1 L 06.96 

REQI'ERI!VIENTO N" 1.550, DE 1995, do Senador Carlos Bezerra. 
solicitando. nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do SenadÇ> Federal, 
do artigo veiculado pelo Correio Bra::iliense, edição de 24 de novembro de 1995, 
sob o título Previdência Parlamentar, de autoria de Afrisio Vieira Lima Filho, 
Direi:or-Executivo do IPC. · 

Sessão: 11.06.96 

REQl'ERI\IENTO N" 38, DE 1996, do Senador Humberto Lucena. 
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solicitando. nos tênnos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo Fechando os ralos do SUS. de autoria do 1\linistro da Saúde. publicado 
em diversos órgãos de imprensa do País, inclusive A l fnicio. de João Pessoa -

· Paraíba. edição de 20 de janeiro de 1996. 
Sesão: 11.06. 96 

Rl:Ql'ERIMENTO N" 104, DE 1996, do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando. nos tennos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal. 
do artigo publicado no Jornal Trihuna da Imprensa, edições de I O e 11 de 
fevereiro de 1996. no qual o jornalista Hélio Fernandes homenageia a memória 
do Senador Nelson Carneiro. 

Sessão: I 1.06. 96 

Rl:Ql'ERI\fENTO N" I 05, DE 1996, do Senador Gilberto· Miranda, 
solicitando. nos tennos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, 
do artigo O Plano Real e seus dois Brasis. de autoria do Prefeito Paulo Maluf, 
publicado no jornal O (i/oho. edição de 12 de fevereiro de 1996. 

Sessão: I I. 06.96 ' 

REQUERI\IENTO N". 133, DE 1996, do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando, nos tennos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal. 
do artigo intitulado Tentação Diabólica publicado no Jornal Folha de Sã() Pmtlo, 
edição de 18 de fevereiro de 1996, de autoria do Senhor Osiris Lopes Filho. 

Sessão: I 1.06. 96 

REQ(fERIMENTO N" 231, DE 1996, do Senador Teotônio Vilela f;ilho, 
solicitando •. nos tennos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, 
do artigo Bilhões disputam a guerra da água, publicado na Revista The 
Economist, transcrito pelo jornal Gazeta Mercantil, edição de 11 de inarço de 
1996. 

Sessão: ]1.06. 96 

REQl~ERIMENTO N° 234, DE 1996, do Senador Júlio Campos, solicitando, 
nos telll!óS regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal,. do. artigo 
"Retirada em Silêncio", do jornalista Villas Bôas Corrêa. publicado 'no Jornal 
do Brasil. edição de. 8_de .março de 1.996 .. 

. . Sessão: .11.06.96 

REQl'ERIMENTO N° 278, DE i996, do Senador Odacir Soares, solicitando:' 
nos termos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Dr. Jorge Alberto Romeiro Júnior. por ocasião de sua posse no 
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio <IF Janeiro. em 
sessão solene realizada no dia 5 de outubro de ;1995. 

Sessão: 11.06.96 · 
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REQUERIMENTO N• 319, DE 1996, do Senador Bello Parga, solicitando, 
nos termos regimentais. a tramcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
"Ação Pro\'idencial", editorial do Correio Braziliense. edição de 28 de março de 
1996. 

Sessão: li. 06.96 

R~<il'ERI\1E:"iTO N• 437, DE 1996, do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal, 
do artigo !:mino n1im e elilista. publicado na "Folha de São Paulo". de 7 de maio· 
de 1996. 

Sessão: 18.06.96 

REQliF.RI'\.fF.NTO N• 438, DE 1996, do Senador Pedro Simon. solicitando, 
nos termos regimentais. a transcrição. nos Anais do Senado Federal. do artigo O 
dever de morrer. publicado no jornal "Zero Hora". de 20 de abril de 1996. 

Sessão: 18.06.96 

RF.Ql'F.RI~1ENTO N" 472, DE 1996, do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
dos artigos ( lm cíclad<io hrasíll!iro no mundo, quem tem condiçües para substituir 
Hm·elange? e De campeão de natação à Presid~ncia da FIFA, publicado na 
"Tribuna da Imprensa", de 8 de maio de 1996. 

Sessão: 18.06.96 

REQUERIMENTO N• 487, DE 1996, do Senador Antonio Carlos Magalhães, 
solicitando. nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo Os !:tdrões da caixa d'água. de autoria do Deputado Roberto Campos, 
publicado no jornal O Globo. de 19 de maio de 1996. 

Sessão: 18.06.96 · 

REQl'ERIMENTO N" 585, DE 1996, do Senador Emandes Amorim. 
solicitando. nos termos do art. 75 do Regimento Interno, a criação de uma 
Comissão Especial constituída por sete parlamentares, com prazo até 15 de 
dezembro do corrente ano, para apurar, in loco, com urgência, a situação dos 
garimpeiros em Serra Pelada. elaboração e apresentação de 'relatório a ser 
encaminhado à Presidência da República, · com subsídios que possibilitem 
resolver o atual estado de conflito existente na região. 

Sessão: 19.06.96 

REQl'ERI!\1ENTO N" 613, DE 1996, do Senador José Samey e outros 
senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais. sejam prestadas 
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Ministro Renato 
Archer. 

Sessão: 20.06.96 
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REQt'ERI!\fENTO N" 614, DE 1996. do Senador Epitácio Cafeteira, 
solicitando. nos termos regimentais. sejam prestadas homenagens de pesar pelo 
falecimento do ex-~-linistro Renato Archer. 

Sessão: 20.06.96 

REQI!ERIME"(TO N" 615, DE 1996. do Senador Pedro Simon. solicitando, 
nos termos regimentais. a inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento do 
ex-Depuiado e ex-Ministro Renato Archer. 

SessEio: 20. 06.96 

PARECER N" 308, DE .1996. da Comissão de Educação, concluindo pela 
prejudicialidade do Diversos n• 65. de 1995, referente aos Avisos n•s 118 e 270, 
de 1995. e 27. de 1996, do Ministro das Comunicações. todos encaminhando 
propostas de regulamento e norma complementares sobre o serviço de TV a 
Cabo. para audi.:ncia e parecer do Conselho de Comunicação Social. uma vez 
que a matéria já foi regulamentada através do Decreto n• I. 718, de 28 de 
novembro de 1995. que aprcwa o R~:gulaml!ntn do S~:n•iço de Tdet·isãn a Cabo. 

Sessão: 20. 06.96 

Junho 1996 

REQliERIMENTO N" 5_.3, DE 1996, do Senador Sebastião Rocha, 
solicitando, nos termos do art. 222 do Regimento Interno. voto de louvor em 
favor da Organização dos Estados Americanos - OEA. que elegeu por 
unanimidade. o Antropólogo e Senador Darcy Ribeiro. para receber o Prêmio 
Internacional de Educação Andrés Relfo, de 1995, por. sua relevante contribuição 
e atuação no campo educativo nacional e internacional. 

Sessão: 27.06.96 

REQl1ERhfENTO N" 629, DE 1996, do Senador Lúcio Alcântara, 
solicitando. nos termos regimentais. sejam prestadas homenagens de pesar pelo 
falecimento do Professór José Euclides Ferreira Gomes. · 

Sessão: 27.06.96 

-· :·. 

SUMÁIÚO D.\S MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
· (I" a 30 de junho de 1996) 

Matérias aprovadas: 

Projetas aprovados e enviados à sanção ......................................... :: .............................. .4 

Projetas aprovado_s e envi~dos. à promulgação ................... : ......... ~--·····~"··' .. "··· .. ·:······:24 
• Acordos mtemac1onats .................................................................... : ...... 2· 
• Concessões de riillio e TV .............................................. · .......... : ............. 8 
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• Operações de crêdito ................................ _ ............................................. I J 
• Proposta de Emenda à Constituição ........................................................ I 

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ................................................ 8 
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenário ................................................. 7 
• Projeto de Lei apreciado nas comissões. em decisão terminativa ............. I 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades ............................................................... 6 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ................................. 9 

Total d~ mat"'rias aprovadas ...................................................................... .-•.•....••••• 51 

Matérias en•·iadas ao arquivo: 

Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo ............................................................... 8 
• Maiérias rejeitadas pelo Plenário ............................................................ 3 
• Projeto de Lei arquivado (art. 254 do Regimento Interno) ...................... I 
• Projetos de Lei apreciados em comissão, em decisão terminativa ............ 4 

Matéria declarada prejudicada e encaminhada ao arquivo ............................................... I 

Matéria retirada pelo autor ............................................................................................. 1 

Total de matérias en•·iadas ao arquivo ..................................................................... 10 

SUM.\RIO D.\S MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(IS de fevereiro a 30 de junho de 1996) 

Matérias apro•·ada~: 

Projetos aprovados e enviados à sanção ....................................... : ........ : ...................... 23 

Projetos aprov:tdos e enviados à promulgação ............................................................ III 
• Acordos internacionais ........... ................... u ........ ~---.. ···u··········· .. ···-··· .. 22 
• Concessões de rádio e TV ............................................................... , ..... 42 
• Operações de crêdito. ...................... ...... ............ .... . . ........................ ...... 42 
• Assuntos administraJivos. .. ..................................................................... 1 
• Propostas de Emenda à Constituição...................................................... 3 
• Suspensão de execução de Lei................................................................ 1 
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Projetes aprm:ados e en~;ados à Câmara dos Deputados ............................................. .48 
• P~os de Lei apreciados pelo Plenário ......... ----~·-··-·············-···-35 
• Projetes de Lei apreciados nas comissões. em decisão terminativa ......... 12 
• Proposta de Emenda à Constituição ........................................................ I 

Mensagens Rlntivas a e~colha de Autoridades .............................................................. 17 · 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas .............................. .21 

Recurso aprm11do ...... : .......................... - ...... - ......................... ~ ................................. 1 

Total de rmatirias aprovadas·-··-·····:-···-·--····-···-·--·········-·-··-·--221 

Matérias rlft"iadas ao arquivo: 

Matérias rejt:itada.~ e encaminhadas ao arquivo ............................................................. 23 
• Materias rejeitadas pelo Plenário ............................................... - .... -- 9 
• Projetes de L ei arquivados ( art. 254 do Regimento I ntemo) ................... 3 
• Projetos de Lei apreciados nas comissões. em decisão terminativa ......... 11 

Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ......................................... 9 

·Matérias retiradas pelo autor ................... _ .................................................................. IS 

Total de matérias enviadas ao arquivo·-····--·····-··-···---·····-· _,47 

193/96 

194/96 

195/96 

SF 873/96 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDID.\ PELA 
SECRETA RIA-GERAL DA MESA 

Encaminha expediente 
entregue pelos garimpeiros de 
Serra Pelada, contendo 
pedidos e sugestões. 

Presidente da República Encaminha expediente 

Ministro da Justiça 

Sindicato dos 
Garimpeiros de Serra 
Pelada 

entregue por índios kaiapós, 
contendo pedidos e sugestões. 

Encaminha expediente 
entregue pelos garimpeir()s de 
Serra Pelada, contendo 
pedidos e sugestões. ' 

Comunica leitura, autuação e 
despacho de . CXW'diente 
recebido do Sindi.cato dos 
Garimpeiros de Serra Pela®: 
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SF948/96 

SF 949/96 

SF 950 a 959/96 

SF983/96 

SF 1.006196 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Presidente da Câmara 
dos Deputados 

· Presidente da República 

Ministros das Minas e 
Energia, da Justiça,· da 
Fazenda. do Trabalho, 
da Aeronáutica, do 
Planejamento e 
Orçamento, Procurador
Geral da República, 
Advogado-Geral da 
União, Juiza da 13' Vara 
Federal da Justiça 
Federal da Seção 
Judiciária do Distrito 
Federal e Ministro da 
Indústria, do Comércio e 
do Turismo 

Presidente da Comissão 
Parlamentar Conjunta do 
Mercosul (Seção 
Brasileira) 

Encaminha Diário do Senado 
Federal contendo publicação 
do relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar denúncias 
veiculadas na imprensa 
nacional sobre a atividade de 
mineração no Brasil. 

Encaminha Diário do Senado 
Federal contendo publicação 
do relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar denúncias 
veiculadas na imprensa 
nacional sobre a atividade de 
11\ineração no Brasil: 

Encaminha Diário do Senado 
Federal contendo publicação 
do relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar denúncias 
veiculadas na imprensa 
nacional sobre a atividade de 
mineração no Brasil. 

Encaminha A viso do Tribunal 
de Contas da União· acerca de 
trabalho daquele órgão no 
sentido de e_streitar as relações 
institucionais das Entidades 
de Fiscalização Superiores 
dos países integrantes ·do 
Mercosul. 

Sindicato 
Garimpeiros 
Pelada 

dos Eneaminha cópia do Of. 
de Serra !93/96, ao Presidente 'da 

República, acerca de 
expediente entregue pelo 
Sindicato dos Garimpeiros de 
Serra Pelada. 

871 



872 
ANAIS DO SENADO. FEDERAL 

LISTA n• ooz 

de 28 de junho de 1996 

Correspondências recebida e respondida pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Diversos: 

- da Associação dos cabos e soldados da PM-SP; contrária as articulações do Ministro 
da Justiça para aprovação do PL 899/95; · 
- da Prefeitura Municipal de São Paulo - SP; manifestação de pesar pelo falecimento 
do Senador Nelson Carneiro; 
- da Câmara Municipal de Piracicaba - SP; contníria ao veto à parte ao planejamcnto 
familiar; 
- da Câmara Municipal de Bebedouro - SP; solicitando que seja ntantido os direitos 
dos aposentados; · 
- da Câmara Municipal de Irai - RS; moção de repúdio ao pagamento de valor 
insignificante ao deficiente; 
- da Câmara Municipal de Santo Cristo - RS; manifestando repúdio ao pagamento de 
auxilio ao deficiente; 
- do Parlamento Latino Americano de Nicarágua, Manágua; encaminhando pesar pelo 
falecimento do Senador Nelson Carneiro; 
- da AUNESP - SP; contrária ao corte de recursos <kslinados às despesas com a bolsa 
da CAPES; 
- do Fornm das seis - São Paulo - SP; contrário ao corte de recursos destinados à& 
despesas com as bolsas da CAPES; 
- da Associação de Moradores de Petrolina - PE; solicitando reforma das leis da 
Constituição; 
- do Sr. Mauricio Godoy - Mato Grosso do Sul - MS; informando que esta atento ao 
casoSIVAM; 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; reivindicando do Senado Federal a 
aprovação do acordo para encerrar intervenção no Banespa; · 
- da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo- SP; solicitando manter os direitos 
dos funcionários civis, militares e aposentados. 
- do .Centro dos Professores de Pernambuco - PE; solicitando direitos iguais para 
~<:mários aposentados; 
- da Câmara Municipal de Bawu - SP; favorável a instalação da CP! dos Bancos; 
·- da CNPD - Ora Elza Berquó - manifestando preocupação com o veto pneSidcncial 
dos arts. 10, 11, panígnúo único do art. 14 c art. 15 da Lei n• 9.263, de 1996; 
- do Sr. Di1mar Severo - de Santa Maria - RS; solicitando seja apreciado o veto da 
Lei n• 9.266, de 1996; 

- do Sr. Nuno Álvares Pereira de Almeida - Porto &egre -RS; manifestando opinião 
contrária aos privilégios dos parlamentares; 
- da Sra. Lulzer Dantas - Rio de Janeiro - RJ; solicitando que as reformas não tirem os 
direitos dos servidores públicos; " 
- do Movimento Nacional de Direitos Humanos - Brasília - DF;· manifestando 
favorável ao 9" Encontro Nacional deste Movimento; 
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- da Câmara Municipal de Carazinho - RS; favorável a extinção da aposentadoria dos 
Senadores; · 
- da Federação Nacional dos Trabàlhadores do Comércio Armazenador do Rio de 
Janeiro- RJ; apoio a manutenção do IPC; 
- do Simpol do Estado de Mato Grosso do Sul - MS; favorável a manutenção do IPC; 
-do Sr. Léo Martins Figueiredo, Rio de Janeiro- RJ; manifestando preocupação com a 
situação geral do país; 
-da Sra. Marília Serpa- Rio de Janeiro- RJ; contrária a privatização da Vale do Rio 
Doce; 
- da Associação Brasileira de Engenheiros Rodoviários - Rio de Janeiro - RJ; contrário 
a apreciação ao PL l.J78/93 antes da apresentação do PL n• l.J76/95; 
- da Câmara dos Deputados - Brasília - DF; manifestação favorável aos substitutivos 
do PL 1.178/95; 
- da Câmara Municipal de Buritizal - SP; solicitando agilização ao Processo do 
Banespa. 

Manifestações referente ao veto presidencial ao PLC 29, de 1995: 

- do Conselho Regional de EnfeiJllli8CIII - Florianópolis - SC; 
-do Conselho Federal de Enfermagem de Santa Catarina- SC; 
- do HospitaÍ São Vicente de Paulo de Santa Catarina - SC; 
- da Assembléia Legislativa do Rio ar,utde do Sul - RS; 
- da Associação Brasileira de Enfermagem de Curitiba - PR; 
- da Escola de Auxiliar de Enfermagem - SC; 
- do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos de Florianópolis- SC; 
- do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina - SC; 
- da Prefeitura Municipal de Videira - SC; 
-do Hospital Universitário- Trindade- Florianópolis- SC; 
- da Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC; · 
- do Sindicato dos Empregados em Estabeleciriiento de Serviço de Saúde de Mato 
Grosso-MT; 
- da Prefeitura Municipal de Balneário de Camboriú - SC; 
- da Prefeitura Municipal de Tubarão - SC; . 
- da Sra. Maria José Ferreira da Costa·- Encantado - RJ; 
- da sra. Dorucia Ribeiro. Amorim- Laranjeiras - RJ; 
-da Sra. Zilmar Ferreira C9Utinho- Rio de Janeiro- RJ; 
-da Sra. A1areni da Silva- Engenho Novo- RJ; 
- do .Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - SC; 
- do Hospital Regional de Cbapecó - SC; 
-do Sindicato dos Servidores Civis- Rio de Janeiro- RJ; 
- dó Sindicato d!IS Enfermeiros do Estado da Bahia - BA; 
- da Srà. Silvanira Oliveira da Costa- São Luiz - MA; 
- da Sra. Socorro Cruz - São Luiz - MA; 
- da Sra. Valéria de Sá Sotto Maior - Poá - RS; 
- do Sindicato dos Enfermeiros de Aracaju - SE; 
- da Sra. Lorena Machado e Silva - Florianópolis - SC; 
- da Sra. Rosane Maria da Silva - Poá - RS; 
- do Sindicato de Serviço de Saúde de Chapecó - SC; 
-da Srà. Adriana Hollman- Porto Alegre- RS; 
- da Sra. Mônica Schnefleitner - Porto Alegre - RS; 
-da Sra. Maria Lúcia P. de Oliveira- Porto Alegre- RS; 
-do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - RJ; 
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- da Associação Brasileira de Enfermagem - Florianópolis - SC; 
- da Sra. Célia Guzinski - Poá- RS; 
- da Sra. Anelise Golbinski - Poá- RS; 
- do Sindicato dos Técnicos e Citotécnicos e Auxiliares de Laboratórios de Análises 
Clínicas e Médicas no Estado de Alagoas - Macció - AL; 
-do Sr. João Carlos F. de Oliveira- Porto Alegre- RS; c 
- do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - RN. 

Manifestações referente à CPI dos bancos: 

- do Sr. Moacir Ibaldo - Canoas - RS; 
- do Sr. Antônio Gláucio íhomaz - Campo Grande - MS; 
- da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro - SP; 
- da Câmara Municipal de Juodial - SP; 
-da Sr' Ana Mllria Hemández-Moratô - Brasilia- DF; 
- da Câmara Municipal de Divinópolis - MG; 
- do Sr. Lélio F. Motta - Goiánia - GO; 
- da Câmarli Municipal de Cosnópolis - SP; 
- do Sr. Bruoo Gilberto Becker - Porto Alegre - RS; 
- do Sr. Jorge dos Santos- São Borja- RS; 
- do Sr. Artur Bruno - Fortaleza - CE; 
- da Câmara Municipal de São Paulo - SP; 
-da Câmara Municipal de João Moulevade- MG; 
- do Sr. Helvécio Peres Aráujo - Belo Horizonte - MG; 
- da Câmara Municipal de Bauru - SP; 
- da Câmara Municipal de Sertãozinho - SP; 
- da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul- RS; 
- do Sr. Edson Acioli Barreto - Maceió - AL; 
-da Federaçio Nacional da Distribnição de Veículos Antomotores- São Paulo- SP; 
-da Câmara Municipal de Vmhedo- SP; 
- da Câmara Municipal do Recife - PE; 
- da Câmara Municipal de Jaú - SP; 
- da Câmara Municipal de Canoas - RS; 
- da Câmara Municipal de São Bolja - RS; 
- da Câmara Municipal de Ubatuba - SP; e 
-da Cámara Municipal de Hortolãndia- SP. 

Manifestações referente à recleiçlo do presidente da república e governadores: 
.--·· 

- da-Pid"eitura Municipal de Inhacorá - RS; 
- do Lions Clubes de São Paulo - Belém - P A; 
-do S.. Luigi Tessarolo- São Paulo- SP; · · · · 
- do Sindicato dos Trabalhadores do SerViço Público Federal do Estado de Minas 
Gerais-MG; 
- da Câmara Municipal de Carapicuiba - SP; 
- do Sindicato dos Vigilantes e dos Trabalhadores em Segurança e Vigiiãncia, seus. 
anexos c afins de São José do Rio Preto- SP; 
- da Associação Comercial do Rio de Janeiro : RJ; e . 
- da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe - Aracajú - SE. 
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Manifestações referente ao Banespa: 

- do Sr. Archibaldo Moreira Coimbra -Ituverava- SP; 
-do Sr. Darei Aparecido Giocondo- Porto Ferreira- SP'; 
-do Sr. Adilson Rocha- Santo Antonio da Alegria- SP; 
-do Sr. Renato Veronese- Porto Ferreira- SP; 
- do Sr. Luíz Antônio Lopes da Silva- Bazrinba- SP; 
- do Sr. José Antônio Rodrigues - São Simão - SP; 
- da Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SP; e 
- da Câmara Municipal de Valparaíso - SP. 

Manifestações referente à contribuição sindical: 

- do Rotaxy Clube de São Paulo - SP; 
-da Prefeitura Municipal de Avaré- SP; 
- do Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio Preto - SP; 
-da Federação Nacional dos Técnicos Industriais de São Bernardo do Campo- SP; 
- da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio- Brasília- DF; 
- da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de 
Curntiba - PR; 
-da Federação Nacional dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares- RJ; 
- do Sempreviajavend de Brasilia - DF; 
-do Sr. Carlos Henrique e Company Nicolau- Rio de Janeiro- RJ; e 
- do Sr. Marco Antonio Crepaldi - Sorocaba - SP. 

Manifestações referente à aposentadoria dos parlamentares: 

- da Câmara Municipãl de Jacarezinho -PR; 
- do PNE - São PauJo - SP; 
- da Câmara Municipal de J oanópolis - SP; 
- da Câmara Municipal de Batatais - SP; 
- da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - SP; 
- da Câmara Municipal de Santo André - SP; 
- da Câmara Municipal de ltapira - SP; e 
- da Sr' Inez Mariza Sanches - SP. 

Manifestações referente à Reforma Constitucional: 

- da Câmara Municipal de Maná - SP; 
- da Câmara Municipal de Guanl!a - SP; 
- da Câmara Municipal de Panorama - SP; 
-do Sr. José Neres da Costa- Rio de Janeiro- RJ; 
- da Assembléia Legislativa - SP; 
-da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos- SP; e 
- da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP. 

Manifestações referente à Lei de Patentes: 

- da F eoafar - São Paulo - SP; 
- do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior -
Brasilia -DF: 



876 

MES 
Junho 

Junbo 

ANAIS DO SENADO FEDERAL )unho 1Q96 

-do Fórum pela liberdade do uso do conhecimento- Brasília- DF; 
- da Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania - SP; 
- daA<:oda- São Paulo- SP; 
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas -São Paulo- SP; 
- da Contee - Campinas - SP; 
-da Apropucc- Campinas- SP; 
- do SinprO - Campinas - SP; e 
- da Abifina - Rio de Janeiro - RJ. 

CONGRESSO NACIONAL- 1996 
RESENHA DAS MATÉRIAS .APRECIADAS NO PERÍODO DE i' Á 30 DE JUNHO 

I Proe:os de Lei aviados à t~l& -Total: o2 1 

MENSAGEM TfPOE N" EMENTA o OBS. 
172/96.CN PLn• 11%-CN Dispõe sobre- as -díretrizes para a elaboração- da lei 25.06.96 !ls Aprovado o mbnitutiw com 
(n• 320196. 
na origem) 

279196-C'N 
(n" 566196. 
naon'!JCm) 

Lciluna: 17.04.96 1Sh30min • """""" •. 928-1, e orçamentária. para o exercício de 1997 e dá outras altcraçks aprexntadu. pelo 
providênciaS. relator cm plcn6rio, na scsslo 

realizadzl em 20106. 

PL n• 2196-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 25.06.96 às Aprovado. A sançlo. 
Leitura: 2S.06.96 

~cguridade Social da Unilo. em favor de diversos lShJOmin 

Orgãos do Poder Executivo. crédito suplementar no 
valor de R$ 1.662.450.000,00, para os fins que 
especifica. 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PERÍODO DE t' DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO 

PLN•- aprovados c encaminhados à sanç3o .. , ........ "......... 04 
Total de •atériu ap~iadas..·--···-····-·-·-·-·--··-···----- 04 

- Presidente da 
Assembléia 

Legislaliva do 
Estado da Paraiba 

~que·~~~ dentro do prazo, o ~:: n• de 30.()5-1996, de 
Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando o 
Relatório sobre as Contas do Governo da República, relativas ao 
exercício de 1995. o Parecer Previo aprovado. pelo Tribunal na 
Sessão Extraordinãria, realizada em 30.()5-1996, e as 
Declarações de Voto emitidas pelos Ministros daquela Corte. O 
expediente em refcrêlcia foi lido na sessão do Senado Federal e 
eocaminhado à CMPOPF. ' 

oormrte ano (relativo ao PL rf 3519S-CN), encaminha cópia dos 
seguintes documentos: Req. n• 132/96-CN, do Dep. Wilson 
Braga; Of. n• 16/96 e 26/96, do Dep. lberê Ferroiia, Relator 
Geral do Ot-çamemo de 1996; e Of. 159/96-CMPOPF, do Dep. 
Sarney Filho, Presidente da CMPOPF. Comunica, ainda. que o 
Plenário do Congresso Nacional, em sessão conj1ma realizada em 
15..05 do corrente ano. is 1 ~Omin, rej~itou a matéria. 
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o texto 
Rq>ública, do PL ri' 35/95-<:N, que a Rcceíta c fixa a 
Despesa da União para o =leio finaocciro de 1996". 

o processado do 
1996. que "dispõe sobre a c:riação de 
P:ua Assuntos do Sist=a FiDaoceiro". 

corrente ano, comunica que a sessão solene do Congresso 
Nacional, destinada a comemorar os dez anos de rcatiwção das 
relações cotR: a Rq>ública de Cuba c Rq>ública Federativa do 
Brasil, será realizada Iio mesmo dia. às onze horas no Plcoãrio do 
Senado Fcdctal. 

que o aprovou o 
439/96-CN, de sua autoria, solicitando a realização de sessão 
solcoc do Coogresso Nacional, destinada a homenagear o Sr. 
Mário Alberto Nobre Lopes Soa=, ""-Presidente de Portugal. 
Comunica, ainda., que a 'Câmara dos Deputados indicou, como 
or.ulora, a Dcp. Maria da Cooccição Tavares. 
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