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SENADO FEDERAL
Paço Saber que o Senado Eede_ral aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a

seguinte.

RESOLUÇÃO 1'1• 116, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pe·
dra Preta, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de c:rédito no valor correspondente, em cruzados, a 100.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de pe-dra Pre-

de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valocc.arrespondente, em _cruzados, a 66.075,65
Obrigações do Tes.ouro Naciona_l (QTN), junto
à Caixa Económica Federal,_ esta na _qualidade
de_ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). destinada à implantação de
esgotos e galerias de águas pluviais, no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente.

ta, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo -

2'C·da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resoluçã_o_n~ 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, aUtorizada
a c:ontratar operação de crédito no valor çorrespondente, em cruzados, a 100~000,00 Obriga~
çãoes do Tesouro Nac!onal_(OTN), junto à Caixa
Econômtca Federal, esta na qualidade de agente
financeiro da operação, destinada à execução_ de
obras do Programa Produrb, no MunicípiO.
Art. zo Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1988. Senador Humberto Lu_(:e}lª,_Pre:sidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte.

RESOLUÇÁO 1'1• 117, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente) em cruzados, a
66.075,65 Obrigações do Tesouro Nacional (OTI'!).
A r t. 1 9 É a Prefeitura Municipal d.e Paranatinga, Estado do Mato Grosso, nos termos do
artigo 2° da Resoluçã.q no 93, de 11 de outubro

(*)Faço saber que OSenado federal aprovou,
nos termos _do a.rtigo 52, inciS_o_ VII, da Constituição, e eu, Hurriberto_ Lu__cEm_a, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO 1'1'118, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado C:la Ba·
hia a contratar operação de crédito no
v310r conespondente, em cruzados, a
60.000.000,00 Obrigações do Tesouro
l'laclonal (OTI'I).
Art. 1? É o Governo do Estado da Bahia, nos
te0n6s do artigo 2"' da Resolução no 93, de 1_1
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n?
140, de 5 de dezembro de__l_985~ ambas do Senado Federal, autorizada a contratar_operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 60.000:000,00 Obrigações do T escuro Nacional
(OTN), junto ao Ban<:-o do Desenvolvimento do
Estado da Bahia S/A, e/ou Caixa Econômtca Federal, destinada à execução d_o Plan~ de_ Saneamento Básico do Estado.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor-na datà
de sua publicação.
Senado Federal, 6 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
(") Pt.ibUcacU:I com retiF!caçiio aprovada na sessão Ordlniir!a das
14h.Xlmindodia6-i0-88.
-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
do art. 42, inciso VI, da_ Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
~mos

RESOLUÇÃO 1'1• 119, DE 1988

Autoriza a Preleltufa Municipal de Pau
dos _fen-os, Estado do Rio Grande do
Norte, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados,
a 55.000,00 Obrigações do Tesouro Naclonai (OTI'I).
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Pau dos
Ferros, Estado do Rio Grande_ do Norte, nos termos do art. 2" da Resolução no 93, de 11 de
outubrO de 1976, alterada-pela Resolução n" 140,
de 5 de dezembro de 1985_, ª_rnbas do Senado
Federal, autorizada a Contratar operaçã_o de crédito no valor correspondente, em Cruzados, a
55,000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), junto ao Banco--do Nordeste do Brasil
SIA, este !la qualidade de agente financeiro da
operação, destinada· à pavimentação_de ruas e
avenidas com paralelepípedos e construção de.
canais pluviais em ruas, no_Munícfpío.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 3 de outubro de 1988.- Sen_a_dqr Humberto _Lqcena, Presidente

Faço saber_que o Senado _Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso \11, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

!U'$0LUÇÁO ri• 120, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de PãM
ranavaí, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1ry J:: a Prefeitura Municipal de Paranavaí,
Estado do Paraná, nos termos dO a:rt~L~çra~_esqru.:.
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ção n~ 93. de 11 de Outubro
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Semestral

Cz$ 950.00

E.x.emplar Avulso

Cz$

1976~-- alterada

pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar

operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do TesoUrO
Nacional (OTN), junto ao Banco do Estado do
Paraná S/A. este ria qualidade de agente financeiro
da operação, destinada à execução de obras de
infra~estrutura urbana, compreendendo terraplanagem, galerias de águas pluviais e pavimentação
asfáltica, no município.

.A.rt. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Senado Federal, 3 de_ outubro de 1988, -Senador Humberto Lucena, Pre_sidente.

Faço -saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N• 121, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal deValença, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN).

6.00

Tiragem: 2.200.exemplares.

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nOs
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
~ eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
Seg~inte

RESOLUÇÃO N• 122, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Centenário do Sul, Estado do Paraná,
a contratar operação de crédito no valor
C:Qrrespóhdente, em cruzados, a
5.414,38 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 1' É a prefeitura Mlu1iÇ[pal çle Centenário
do Sul, Estado do P~raná, nos fermos dq artigo
21 da-Resolução nc' 93, de II de outubro de I976,
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senàdo Federal, autori:<.ada
a contratar operação de crédito no valor correspode:nte, em cruzados, a 5.414,38 Obrigações dO
Tesouro Nacional OTN,junto à Caixa Econômica
Federar, esta na q-ualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, no município.
Art. z~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federai, 3 de oUtubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos ·do art. 42, inciso Vf, da Constítuição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

Art. _1 '· _É a Prefeitura Municipal de Valença,
Estado da Bahia, nos termos do artigo 2~ da ResoRESOLCIÇÃO N"123, DE 191'!8
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapela Resolução n·; 140, de5 de dezembro de 1985,
beraba, Estado da Bahla, a contratar
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
opernção de crédito no valor corresponoperação de crédito no valor correspondente, em
dente, em cruzados, a 250.000,00 Obri~
cruzados, a 80.000,000 "Obrigações do T escuro
gações do Tesouro Nacional (OTN).
Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do
Art. __"r_ _ É a Prefeitura MUnicipal de Jtaheraba,
Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro
da operação, destinada à drenagem e pavimen- Estaáõ da Bahia, nos termos do arl 29 da Resolutação do bairro Bolivia e construção de duas cre- ção n~ 93, de I1 de outubro de 1976, alterada
- pelaResoluçãon~ 140, de5 de dezembro de 1985_,
ches-escola. no município~
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
Art. 2·· Esta resolução entra em vigor na data operação- de crédito no valor correspondente, em
de sua publicação.
cruzados, a 250.000,00 ·obrigações do Tesouro
Naciona1 (OTN), junto ao Banco do Nordeste do
Senado Federal, 3 de outubro de I-9_88. :.._SeBrasil S/A, este-na qualidade de agente financeiro
nador Humberto Lucena, Presidente.
da operaçao, destinada à execução de obras de

drenagem e pavimentação ·do s_istema_ viário e
outros seiVi.ços no bairro Barro Vermelho, no município.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 3 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituíção,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N• 124, D"E 1988

- Autoriza a Prefeitura Municipal de Borúto, Estado do Mato Grosso do Sul, a
contratar opernção de crédito no valor
correspondente, em cruzados. a
12.575,32 Obrigações do Tesouro Naclonai (OTN).
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso ·do Sul, nos tennos do art.
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 197_6,
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.575,32 Obrigações
do Tescuro Nacional (OTN), junto à Caixa Econônomica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), destinada à aquisição de veícUlos para
transporte escolar, no município.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 3 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOI:UÇÃO r;• 125, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
3.855.086,13 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN).
Art 1~

É o Governo do Estado de Aiagoiis,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de

DIMIO DO CONGR!;:SSO NACONAL (Seçáo ll)

Outubro de 1988
1 1 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
n"' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no yaJor correspondente, em cruzados,

a 3.855.086,13 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), junto ao Banco do Estado de Alagoas
S!A. este na qualidade de agente financeiro da
Caixa Econômica Federal, destinada a diversos
custeio_s da Companhia de Abaste_cimento d'Água
e Saneamento do Estado de Alagoas (Casal), no
estado.
Art 2~ Esta resolução entra em vigór na data
de sua publicação.
Senado Federal, 3 de outubro de 1988. -

Se-.

nadar Humberto Lucena, Presidente.

Façá saber que o Senado Federal aprovou, nos

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•126, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Janduís, Estado do Rio Grande do Nor~
te, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
2.790,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art I,.. É a Prefeitura Municipa1 de Janduís,
Estado do Rio Grande do No_rte, nos termos do
artigo 2° da Resolução n? 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondent~. em cruzados, a 2.790,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
à CaiXa Econômica Federal, ·esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, no município.
Art. 2c Es_ta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 3 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado F ~de:rª)_ aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Pre~i_dente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N• 127, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de AP.~
torga, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.806,39 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 1~ É a Prefeitura MUnicipal de Astorga,
Estado_ do Paraná, nos termos do artigo 29 da
Resoluçãon~ 93,.de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.806,39 Obrigações do
Tescuro Nacional OTN, junto à Caixa EConômlca
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo

de Apoio ao Desenvolvimento Social (fAS), destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, no município.

Art.- 2o Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação. Senado Federal, 3de_ outubro _de _198K-- Senador Humberto Lucena, Presidente: ·
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Art. zo Esta resoluçãcr entra em vigor na data
de sua pubiicação.
-Senado Federal, 3 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber Que ÕSenado Federal"aprovoU, i-los
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eú, HuiTibertQ Lucena, Presidente, proínulgo a
seguinte

FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso Vl, da ConstitWção,
RESOLUÇÃO No 130, DE 1988
e eu, r_Iumberto__L_u_c_en_a, Presidente, promulgo a
seguinte
·
- ------Autoriza a Prefeitura Municipal de Minm~ã,- Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor
RESOLUÇÃO N• 128, DE 1988
correspondente, em cruzados, a
83.082,71
Obrigações do Tesouro NaAutoriza a Prefeitura Municipal de São
cional (OTN).
José do Norte, Estado do Rio Grande
do Sul, a contratar operação de crédito
Art. 1o É a Prefeitura _Municipal de Miranda,
no valor correspondente, _em cruzados,
Estado do Mato Grosso do Sul, no? termos do
a 3.986,19 Obrigações do Tesouro Naartigo 2~ da Resolução n~ 93, de_ 11 de outubro
clonai (OTN)de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do S_enado Federal,
Art. 1n É a Prefeitura Municipal de São José
autoilzada a contratar operação de crédito no vado Norte, Estado do Rio Grande do Sul, nos terlor correspondente, em cruzados, a 83.082,71
mos do artigo 2o da Resolução no 93, de 11 de
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}, junto
outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 140,
de 5 de dezembro de 1985, ainbas do Senado _ à Caixa Econômlca__ Federal._esta na qualídade
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolviFederal, autorizada a contratar operação de crémento Social (FAS), destinada à implantação de
dito no valor cor~espóndente, em cruzados, a
sistema de _mi_çrodrenagem, no município
3.986,19 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), junto à CaiXa EC:oriôri"t_icà Federal, esta
Art. 2" _ Esta resoluÇão entra em vigor na data
na qui!llidãae de geStora do Fundo de Apoio ao
de sua_ publicação. _
Desenvolvimento Social (FAS), destinada à aquiSenado _Federal, 3 de outubro de 1988, - Se-_
sição de veículos para transporte escolar, no munadar Humberto Lucena, Presidente.
nldpio.
·

Art. 2° E5:ta resoluç_ã.o entra em vigor na data
de sua publicação.
__ - ,- Faç_o_ãaber que o Senado Fectera:J iprovou, nos
Senado Federal, :) de oJJtubro d.e 1988.- Se- !:_termos do art. 42, incisQ_ VI, da Constituição, e
nador Humbe_rto Lucena, Pr~idente.
e_u,-Humberto Luc~na. Presidente, Promulgo a seguinte_
Faço saber que o Senado Fede_ral aprovou, nc~
-termos· -do art. 42, inciso Vl, da_ Constit1,1ição, e
eu, Hum_l;l~_rtº--Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

. !U;SOLUÇÃO N• 129, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 21.738,72 Obrigações do Teso~ro Nacional (OTN).

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de T uriaçu,
Estado do Maranhão, nos termos do art. 2·? da
Resolução n~93, de 11 de outtibrode 1976, alterada pela ResOlução no 140, de 5 de dezembro de
1985, afnbas do Senado federai, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em Cruzados, a 21.738,72 Obrigações doTesourO Nacional (QTN), juoto à Caixa_ Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de: _Apoio ao Desenvolvimento SoCial
(FAS);-destiri"âda à implantação de meíos-fios e
calçamento, no mUnicípio.

RESOLUÇÃO N•131, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Gongogi, Estado da Bahla, a contratar
operação de crédito no valor correspon- dente, em cruzados, a 73309,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Gongogi,
Estado da Bahia, nos termos do art 2? da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985,
arnb_as do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de <:rédito no valor correspondente, em
cruzados, a 73.309,00 Obrigações d_o Tesouro
Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do
Brasil SIA, este na qualidade de agente financeiro
da operação, destinada à implantação de diversos
equipamentos comunitários pai-a lazer e saúde
e construção de um mercado municipal e de uma
escolacpolivalente, no município

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado F~eral, 3 de oUtuJ:?i-o â.e -1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Faço _saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 132, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Munkipal de Toledo, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 591.259,398 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 1~ Ê a Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do Paraná, nos termOs do art. 29 da Resolução no 93, _de 11 de outubro _de 1976, alterada
pela Resolução n~ 140, de_5_de dezembro de 1985,_
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados,_a 591.259,398 Obrigações do TesourO
Nacional (OTN), junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à realização de obras
de infra-estrutura, compreendendo galerias de
águas pluviais, sistema viário, rede de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e comérdo, recreação e lazer, educação e cultura e serviço
social - Projeto CURA. no município.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 3 de outubro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso V[, da ConstitUição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 133, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Dourados, Estado do Mato Grosso do
Sul, contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a
1.200.000,00 Obrigações do Tesouro
Nadonal (OTN)-

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do

arl. :2Q_da Resolução no_93, de I 1 de_outubro de
1976, alterada pela ResoluÇão n~ 140, de 5 de
dezembro de 1985, affibas do senado Feáeial,
autOrizada a contratar operação de créditO no vaM
lor correspondente, em cruzados, a 1.200.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
à Caixa Económica Federal, destinada à execução
de obras do Programa CURA, no município.
Art. .2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 3 de outubro de 1988. nador Humbel1o Lucena, Presidente.

s-e-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos. .. do art. 42. jqçlso VI, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a segUinte
RES()L(JÇÃO N• 134, DE 1988

-Autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop, Estado do Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 713.546,03 Obri_-gaçôes do Tesouro Nacional (OTN).

Art. _1" É a Prefeitura Municipal de Sinop, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2~ da
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera·
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de
1985. .ambas do SenadO Federal, autori,zada a
--_contratar operação de crédito no valor -corres~n
dente, em cruzados, a _713.546,03 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN),junto ao Banco do EstaM
do _de Mato Grosso S/A, este na qualidade de
agente financeiro da operação, destinada à execução de obras do Programa Produrb, no município.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Féderal, 3 de Outubro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que a· Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,

Outubro de 1988
e eu, Humberto Lucena. Presidente, promulgo a

seguinte
RESOLUÇÃO N• 135, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Guarapari, Estado do Espírito Santo, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 1·· É a Prefeitura Municipal de GUarapari,
Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo
2" da Resolução n·· 93, de 1 I de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corres-pendente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do
Estado do Espírito Santo S/A,-este ila -qüãlidéide
de agente financeiro da operação, destinada à
execução de obras de drenagem pluvial dos bairros de Moquiçaba, Praia do Morro e em conjunto
habitacional de baixa renda, no municipio.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal. em 3 de outubro de 1988.
--Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 52. item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N•137, De 1988

Restabelece a Resolução no 1, de 1987,
prorrogando o seu prazo de vigência até
o ténnino da presente sessão legislativa.
Art. único. t: restabelecida a ReSolução n~ 1,
de 1987, alterada pela Resolução no 54, de 1987,
ficando o seu prazo de vigência prorrogado até
o término da presente sessão legislativa.
Senado federal, em 6. de outubro de: _1988.
-Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
- N~ 228188 (no 431/88, na origem), comunicando que se ausentará do Pais entre os
_ dias 23 a 24 de outubro, 26 _e 29 de oútUóro
1.1 -ABERTURA
e 28 e 29 de novembro do corrente ano.
~~1~2.2 -Pareceres encaminhados à Me1.2- EXPEDIENTE
sa
Pareceres n9"' 6,7 e 8 de 1988, da Comissão
1.2.1 - Mensagens do Senhor Preside relações Exteriores.
dente da República
1.2.3 - Leitura de projetos
-N• 214 e 226/88Jn• 407 e 418188, na
_-:-:-Projeto de Resolução n1 140/88, de autoorigem), restituindo_ autógrafos de projetas de
ria da Comissào Diretora, que prorroga o prazo
lei sancionados.
- N' 223/88 (n• 41 8j88, na origem), refe- · -ae -vrgênda da Resolução n~ 1, de 1987.
-Projeto de Resolução n9141/88, de autorente à escolha do Sr. !talo Miguel Alexandre
ria d~ Senador Severo Gomes, que dispõe
Mastrogiovani, Ministro de Primeira Oasse, da
sob_r_e os limites de remuneração dos titulas
Carreira de Diplomata, para exercer a função
da dív1dei Pública da União, dos Estados, do
d_e Embaixador do Brasil junto à República
DistritO Federal e dos MunicípiOS.
da Costa do Marfim.
l-ATA DA 53• SESSÃO, EM 6 DE
OUTUBRO DE 1988

-Projeto de Resolução no 142/88, de autoria do Senador Severo Gomes, que dispõe
sobre as Operações de conversão da divida
externa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios em investimentos no
Pais e dâ outras providências.
....;..;_Projeto de Lei do Senado n9 76/88, de
autoria do Senador Ruy Bacelar, que dispõe
sobre o mandado de injunção.
- P_rojeto de Lei do Senado n~ 77/88_,_ de
autoria do Senador Ruy Bacelar, qUe regulamenta o art. 208 §§ 1o a 3°, da CónstitU1ção
Federal, que tratam da obrigatoriedade do ensino.
-Projeto de Lei do Senado n9 78/88, de
autoria do Sen,ador Marco Maciel, que _estabelece, na forma do artigo 153, § 2~, item n,
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da Constituição Federal, os termos e limites

e de Salvador- (8A) possam contratar opera-

da imunidade fiscal das pensões e dos proventos percebidos pelos maiores de 65 anos de
idade.
-Projeto de Decreto Legislativo no 22/88,
de autoria do Senador Fernando Henrique

-ções de crédito, para -os fins que especifica.

Cardoso, que susta o Decreto no 96.814, de
28 de setembro de 1988, que transforma a

Secretaria Geral do Conselho de Segurança
Nac:-ional em Secretaria" de Assessoramento
da Defesa Nacfonal- SADENIPR. e dá outras
providências.

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 23/88,
de autoria do Senador Severo Gomes, que
dispõe sobre a concessão das emissoras de
rádio e televisão.

-Projeto de Decreto Legislativo no 24/88,
de autoria do Senador Severo Gomes, que
dispõe sobre a sustação de ates do Conselho
Monetário Nacional e do Banco .C:eõtral do
Brasil.

1.2.4 - Leitura de Resolução
- N9 136/Sa de a_utoría do Senador José.
lgnácio Ferreira e outros Senadores, que prorroga, nos termos do estabelecido no art. 178
do Regimento Interno do_Senado_Federal, por
30 dias, o prazo da Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a investigar em profundidade as denúncias de irregularidades, inclusive corrupção na administrjl;_ç_ãQ pública.

1.2.5- Requerimentos
- N~ 143/88, de autoria do Senador Âlvaro
Pat::heco, solicitando auto_rização para desempenhar missão no exterior.
- N~ 144/88, de autoria do Senador Marcondes Gadelha, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 'lVUlsos para
o Projeto de Decreto Legis!ativo n~ 4/88 (no
7187, na Câmara dos Deputados). Aprovado.
- N~ 145/88, de autoria do Senador Marcondes_ Gadelha, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição ~e avulsos para
o Projeto de Decreto Legislativo__ 11" 18/88 (n~
26/88, na Câmara dos Deputados). Aprovado.
- N:> 146/88, de autóiiã. do Senador Marcondes Gadelha, solicitandQ __ dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Decreto__Legislativo no 19/88 (no
25/88, na origem). Aprovado.
1.2.6- Comunicações da Presidência
-Recebimento das Mensagens n,s 215 a
222/88 (n"' 408 a 411, 414 a 417/88~ na origem), pelas quaís o Senhor Presidente da República, soFcita autorização para que as Prefeituras Munic:ipais de Ubaitaba, ]recê e Vitória
da Conquista - (BA), Vitória de Santo Antão
e Carpina - (PE), Barra do Corda e São Luís
- (MA) e Departamento de Água e Esgoto
de Uberfândia - (MG) possam contratar operações de crédito, para os flhs que_especifica.
-Recebimento das Mensagens n..s 224,

225 e 227/88 (n~ 422, 423 e 429/88, na ortgem), pelas quaís o Senhor Presidente daRepública, solicita autorização para que as Prefetturas Munic:ipais de Jaguaquara, Tremenda!

-:=_Recebimento, do governador do Estado
____@ Bahia, de solic:itação no sentidO de que
seja retifi<:ada a redação final do Projeto de
Resolução ne 139/88. Aprovado.
1.2.7 -

Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO- Falecimento_do funcionário_ do Senado rederal Ma__
SE!"{}}DOR WTE OfA \tfS - Interrupção
da rodovia BR-116.
SENADORJUTAHYMAGALJ-/ÃES- Reparos feitos pelo Senador João Menezes a entrevista feita por s.-Ex- ao Jornal do Brasil.
SENADOR LOURNAL BAPTISTA - Obrigatoiiedade de relógio de pontO para os servidotes do Senado Federal.
-~~-:-SENADOR RUY BACELAR - Manutenção
dos benefícios da isenção do Imposto de Renda para os empreendimentos agricolas e industdais n_as ãreas da Sudam _e Sudene.
SENADOR SEVERO GOMES - Prerrogativas -do_ COngresso Nacional na nova. ConsJitufção.
_ .
·
SENADOR MARIO MAl4 - Denúncia de
c,_orrupção eleitoral no Estado do Acre.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Incorporação do Território de Fernando de No~
-ronha ao Estado de: Pe_mambuco.

--nóel Josê de Souza.

1.3 -ORDEM DO DLII

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobr.e._a Mensagem n~ 173, de 1988 (n"
336/88,_ na origem), de 2 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repúbl_ica submete à deliberação do Senado a es-Colha do Senhor Adoipho Coirea de Sâ e Benevides, Ministro de Primeira Oasse, da carreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República do
Equador. Apreciação adiada por falta de
__ quorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores__ sobre a Mensagem nQ 174, de 1988 (n"
- 33.7188,. na origem), de 2 de setembro de
1~88, pela qual o SenhOr Presidente da República submete à d~liberação do Senado a es.colba_do Senhor Paulo Guilherme Vilas-Bôas
Castro. Ministro de Segunda Classe, da c:arreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Domi_nicana. Apreciação adiada por falta de quo-

rum.

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 175, de 1988 (n~
338/88, na origem), de 2 de setembro de
1~88, pela qual o Senhor Presidente da Repübhca_submete à deliberação do Senado a escol!"l~ d_o Senhor José Artur Denoi Medeiros,
~nlstro de Segunda Classe, da carreira de
d1plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Suriname.
Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Rel{lções Exteriores sobre_ a Mensagem n~ 176, de 1988 (n~
339/88, na origem), de 2 de setembro de
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1988, pela qual o Senhor Presidente da RepúbliCa SUbmete à- delibera-ção~-do Sen.:ido a escolha do Sr. Guy Marie de Castro Brandão,
Ministro de Primeira Classe, na c~rrelia. de diplomata, para exercer a função de Emb~ixador
do Brasil junto à República Popular da BulgáJia. Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 177, de 1988 (n"
340/88, na orf9em), de 2 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repúb][ca submete à deliberação do_ Senado a escolha do Senhor Carlos Augusto de Proença
Rosa, Ministro de Primeira Oasse, da carreira
de diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Í>üabe do
Egito. Apreciação adiada por falta de quo-

rum.
Parecer da Comissão de _Relações Exteriores sobre a Mensagem no 178, de J98e (n"
34 I /88, na orfgem), de 2 de setembro de
1988. pela qual o Senhor Presidente da República submete à delíberaç.ão do Senado a escolha do Senhor Ivan Veloso da Silveira Batalha, Mín_istro d~ ~cimeira Classe,_ na carreira
de diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da
Hungria. Apreciação adiada por (alta de
quorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 179, d~ 198e (n~
3.42/88, na origem), de 2 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente__da República submete à deliberª<;â9 do .S.enado a escolha do Sr. Antônio Sabino Cantuária Guimarães, Ministro de Primeira Oasse, _da carreira
de diplomata, para exercer a funç_ão de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Marrocos.
Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 180, de 1988 (no
358/88, na origem). de 8 de setembro de_
198a- pela qual o Senhor Pre_sidente da República submete à deliberação do Senado a _eª_:-_
colha do Senhor Mauro Mendes de Azered.o,
Ministro de Primeira Classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Bras[] junto à República da Guatemala.
Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 181, de 1988 (n'·
359/88, na origem), de 8 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos Antônio de Salvo
-Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Helênica Apreciação adiada por falta de _quo-

rum.
Parecer da Comissão de Relações Exterio-. ·
res sobre -a Mensagem n~ 182, de 1988 (n~
360188, na origem), de 8" de setembro de.
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor _L_yle AmaYIY Tarisse da Fon- _
toura, Ministro de Primeira Gasse, da carreira
de diplómata pafa exercer a função de Embai1
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xador do Brasil junto à República da Turquia.
Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da ComissãO de -Relações Exteriores sobre a Mensagem no 187, de 1988 (n~
366/88, na origem), de 13 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaç:ão c(o Senado a escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro de Primeira Classe, da
carreira de diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à- RePública
Popular da China. Apreciação adiada por faJta de quorum.
Parecer da ComisSaO de R-elações Exterio-

teriores, ao Requerimento do Senador Álvro
Pacheco (n~ 148/88) para ausentar-se do País.

SENADOR ALBANO FRAIYCO-Atuação
ao Senador Francisco Rollemberg em defesa
do restabelecimento das antigas fronteiras entre os Estados de Sergipe e Bahia.

Outubro de 1988

- Redaçâo final do Projeto de Decreto Legislativo n" 18/88. Aprovada, nos termos do
Requerimento n~ 149/88, À promulgação. - Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 150/88: Aprovada, nos termos do
Requerimento nQ 150/88. À promulgação.

2.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto ae Resolução n~ 140/88, eni -regime de ufgência noS termos do Requerimento
SENADOR JARBAS PASSARINHO- "Um
n~ 147/88, lido no Expediente. Apro~ado,
hábil negociador"- Artigo do articulista José
após parecer da comissão competente. A CoFernandes Filho, publicado no jornal Correio
missão de Redação.
Brazlliense.
- Redaçâo final do Projeto de Resolução
res sobre a Mensagem n~ 196, de 1988 (n~
n" 140/88, em regime de urgência. Aprovada.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -A no375/88;- na origem), de 15 de setembro de
À promulgação.
va ConstituiçãO.
1988, pela qual o Sérihor Presiderite da Repú-Requerimento n~ 143/88, lido em sessão
blica submete à deliberação do Senado a es1.3.3 - ComuJÜcação da Presidência
anterior. Aprovado.
colha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor, MiConvocaçao de sessão extraordinária a reaParecer da Comissão de Relações Exterionistro de Segunda Classe, da carreira de Diploliza-se hoje, às 17h50min, como Ordem do
res sobre a Mensagem n~ 173, de 1988 (nc
mata, para exercer a função de Embaixador
336/88, na origem), de 2 de setembro de
Dia que designa.
do Brasil junto à República do Senegal. Apre1988, pela qual o Senhor Presidente da Repúdação adiada por falta de quorum.
1.4- ENCERRAMENTO
blica submete à deliberação do Senado a esParecer da Comissão de Relações Exteriocolha do Senhor Adolpho Correa de Sá e Be2-ATA DA 54" SESSÃO, EM 6 DE
res sobre a Mensagem n" 201, de 1988 (n"
nevides, Ministro de Primeira Oasse, da carOUTUBRO DE 1988
382/88, nei- Origem), de 19 de setembro de
reira de Diplomata, para exercer a função de
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú2.1-ABERTURA
Embaixador do Brasil junto à República do
blica submete à deliberação do Senado a es-:
~ Equador. Apreciado em sessão secreta.
colha do Senhor Ivan Oliveira.Cannabrava, Mi2.:t- EXPEDIENTE
Parecer àa Comissão de- Relações Exterionistro de Segunda Classe, da carreira de Diplo2.2.1 - Leitura de projeto
res sobre ã Mensagem n·' 174, de 1988 (n~
mata, para exercer a função de Embaixador
337/88, na origem), de 2 de setembro de
-Projeto de Lei do Senado n~ 79/88, de
do Brasil junto â República Popular de Angola.
1988. pela qual o Senhor Presidente da Repúautoria do Senador Ronan Tito, que -dispõe
Apreciação adiada por falta de quorum.
blica submete à deliberação do Senado a essobre o financiamento das atividades agrícoParecer da ComfsSão de.Relações Exteriocolha do Senhor Paulo Guilherme Vilas-Bôas
las, _e d~ outras providências.
res sobre a Mensagem n~ 202, de 198:S (n~
Castro, Ministro de Segunda Classe,_ d~ car383/88, na origem), de 19 de setembro de
2.2.2 - Requerimento
reira de diplomata, para exercer a funçao de
1988; pela qUal OSenhor Presidente da RepúEmbaixador do Brasil junto à República Domi- N_~ 14_!/SB, de urgência para o Projeto
blica submete à deliberação do Senado 3l esde ReSOlução n~ 140/88, que prorroga o prazo nicana. Apreciado em sessão secreta.
colha do Senhor Sérgio Damasceno_ Vieira,
Parecer ·da Comissão de Relações Exteriode_ vigência da Resolução n~ 1, de 19_87.
Ministro de Primeira Classe, da carreira de DireS- s_obre a Mensagem n" 175, de 1988 (nn
plomata, para exercer a função de Embaixador
2.3- ORDEM DO DIA
338/88, na origem), de 2 de setembro de
do Brasil junto à Federação da Malásia. ApreProjeto de Decreto Legislativo n' 4, de 1988
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repúciação adiada por falta de quorum.
(na 7/87 na Câmara dos Deputados), que aproblica submete à deliberação do Senado a esParecer da Comissão de Relações Exteriova o texto da Convenção Internacional sobre
colha do Senhor José Artur Denoi Medeiros,
res sobre a Mensagem n~ 209, de 1988 (n~
o-Sistema Harmonizado de·Designação e de
Ministro de Segunda Classe,_ da carreira de
400/88, na origeni), de -23 de setembro de
Codificação de Mercadorias, assinado pelo
Diplomata, para_ exercer a função de_ Embai1988, pela quaf o Senhor Presidente da RepúBrasil em 31 de outubro de 1986, Aprovado.
xador do Brasil junto à República_do Suriname.
blica submete à deliberação do Senado a esÀ Comissão âe RedaçãO.
Apreciado em sessão secreta.
colha do Senhor .M...ilton Bezerra Cabral para
Projeto de Decreto Legislativo n"" 18, de
Parecer da Comissão de Relações Exterioexercer a função de Embaixador do Brasil jun1988 (n~ 26/8$, na Câmara dás Deputados),
res sobre a Mensagem n" 176, de 1988 (n . .
to à República Socialista da Roménia. Apreque aprova o texto do Acordo sobre Coope339/88, na origem), de 2 de setembro de
ciação adiada por falta de quorum.
-- ração_ Cultural, celebrado entre o Gover)Jo da
1988, pela qual o Senhor Pre~idente da ~epú
Parec~r da Comissão de Relações ExterioRepública Federativa do Brasil e o Governo
blica submete à deliberação do Senado a esres sobre a Mensagem n~ 210, de 1988 (nQ
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticolha do Sr. Guy Marie de Castro Brandão,
401/88, na origem), de 23 de s_etembro de
cas, em Brasília, a 30 de setembro de 1987,
Ministro de Primeira Oasse, da carreira de Di1988, pela qual o Senhor Rres!dente da RepúAprovado. À Comissão de relações.
plomata, para exercer a função de Embaixad~r
blica submete à deliberação do Senado a esProjeto de Decreto Legislativo n~ 19, de
do Brasil juqto à República Popular da Bulgacolha da Senhora Annunciata Salgado dos
198_8 (n" 25/88, na Câmara dos Deputados),
.
ria. Apreciado em s-:ssáo secre~.
Santos, Ministra de Segunda Oasse, da carque aprova o texto do acordo sobre programa
Parecer da Comissao de Relaçoes Extenoreira de Diplomata, para exercer a função de
res sobre a Mensagem n" 177, de 1988 (n"
a longo prazo de cooperação econômica, coEmbaixadora do Brasil junto à República Unimercial, científica e tecnológica, celebrado en340/88, na origem), de 2 de setembro de
da dos Camarões. Apreciação adiada por
tre o Governo da República Federativa do Bra1988, pela qual o Senhor Presidente da Rep.úfalta_ de quorum.
sil e o Governo da União das Repúblicas Sociablica submete à deliberação do Senado a es1.3.1 -Matéria Apreciada após Ordem
listas Soviétíi::as; em Brasilia, a 30 de_ setembro
colha do Senhor Carlos Augusto de Proença
do Dia
de 1987 ,Ajx'ovado.À Comissão deRedação.
Rosa, Ministro de Primeira Oasse, da carreira
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
- Redação final do Projeto de Decreto Lede Diplomata, para exercer a função de, EmSENADOR RACf!Itf SALDA!'IHA DERZ/- . Qlsiãt"iVo n" 4/88. Aprovada, nos termos do
baixador do Brasil junto· à República Arabe
do Egito. Apreciado em sessão secreta.
Requerimento n9 148/88. À promulgação.
Emite parecer", pela ComisSão de Relações EJc-

SENADOR FRAIYGSCO ROLLEMBERGCrmgelamento da URP dos seMdores públicos federais nos meses de abril e maio.
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Parecer da ·comissão de Relações Exteriores sobre_ a Mensagem no 178, de 1988 (n"
341188,_ na origem), de 2 de setembro de
I 988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do senado a es-

colha do Senhor (v.an Velloso da Silveira Batalha, Ministro de Primeira Classe, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular
da Hungria. Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de RelaçõeS Exteriores sobre a Mensagem n~ 179, de 1988 (n"
342188, na origem), de 2 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente_da República submete_ à deliberação do Senado a es~
colha do Sr. Antônio Sabino Cantuária Guimarães, Ministro de Primeira Classe, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Marrocos.
Apreciado em sessão secreta.
Parecer da_ Comissão de Rela_ções Exterio- ·
res sobre_ a Mense1gem no_ J 80, d_e 1988 (no
358/88, na origem), de
de setembro de
198"8, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a es_colha do Senhor Mauro Mendes de Azeredo,
Ministro de Primeira Oasse, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador
junto à República da Guatemala. Apreciado
em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 181, de 1988 (n~
359/88, na oriQ-em), de 8 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da_República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ma_rcos Antônio de Salvo
Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de
embaixador do Brasil junto à República Hei~
nica. Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 182, de 1988 (n~
360/88, na ortgerri), de 8 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Lyle Amaury Tarisse da Fontoura, Ministro de Primeira Classe, da carreira
de diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil junto à Repúbllca da Turquia.
Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 187, de-1988 (n"
366/88, na origem), de 13 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a es-_
colha do Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro de Primeira Oasse, da
carreira de diplomata, para exercer a função
de embaixador do Brasil junto à República
Popular da Chln'a. Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem n~ 196, de 1988 (n"
375/88 na origem), de -r5
seterriliro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Undolfo Leopoldo CO\Ior, Ministro de Segunda Oasse, dcit carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador

a
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do Brasil junto à República do Senegal. Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem nQ 201, de 1988 (n"
332/88, na- origem), de 19 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ivan Oliveii"a Cannabrava, Ministro de Segunda Classe, da carreira de diplomata, para exercer_ a função de embaixador
do Brasil junto à República Popular de Angola.
Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores--sobre a Mensagem n~ 202, de 1988 (n~
383/88_, na origem), de 19 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete. à d_e_libe_r_ação do Senado a escolha do Senhor Sérgio Damasceno Vieira,
_Mjnistrº-de Primeira _Classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador
do Brasil Junto à Federação da Malásia. Apredado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 209, de 1988 (n·'
400/88, na origem), de 23 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Milton Bezerra Cabral para
exercer a função de embaixador do Brasil junto à República Socialista da Romênia. Apreciado em sessão secreta.
Parecer ·da Comissão de Relações Exteriores.sobre a Mensagem n~ 210, de 1988 (no
401/88, na origem), de 23 de setembro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha da Senhora Annunciata Salgado dos
Santos, Ministra de Segunda Classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de
embaixadora do Brasil junto à República Unida
dos Camarões. Apreciado em sessão secreta.
2.3.2 -Matéria apreciada após Ordem
do Dia
SENADOR lEOPOLDO PERES- .
2.3.3- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR ALFREDO 0\MPOS- Formatura de servidores do Senado Federal.
SENADOR EDISON LOBÃO- Transferência de be_n_s- da-ilha de Fernã.ndo de Noronha para o Estado de Pernambuco.
SENADOR MANSUETO DE UI VOR, em explicação pessoal- Pronunciamento do Senador Edisõn Lobão.
2.3.4 - Comunicação da Presidência
Convoca~ão de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia
que designa.
2.4 - ENCERRAMENTO
;;!-ATA DA 55' SESSÃO, EM 6 DE
OCITUBRO DE 1988
3.1 -ABERTURA
3.2 -EXPEDIENTE
3.2!1 -Requerimentos
- N' I 51/88, de urgência para a Mensagem
.n~ 213/88, re:Jativa a pleito do Governador do
Estado de Ala.qoas.
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- N~ 152/88, de urgência para a Mensagem
_ n·' 221/88, relativa a pleito do Departamento
Municipal de Àgua e Esgoto de Uberlándia
-MG.

33.- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução O'' 52, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações do Tesouro Na. ciorial (OTN)._ Aprovado.
Redação final do Profeto- de ResolUção- n~
52/88. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n~ 67, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Paraná,
Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5.448,34 Obrigações do Tescuro Nacional
(OTN). Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução
67/88. Aprovada. À promulgação.

n~

__ Projeto de Resolução n~ 7_3, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 7.033,00 Obrigações do Te sou ro
Nacional (OTN). Aprovado.
Redação final do. Projeto de Resolução nQ
73/88. Aprovada. A promulgação.
- Projeto de Resolução n·' 92, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 10.00"0,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN). Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolução n·'
92188. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n'' 108, de 1988, que
autoriza o Governo do· Estado do Rio Grande
do Norte, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
36.16 I";OTODrigações do T escuro Nacional
(OTN). Apra;yado.
Redação final do Prójeto de Resolução n~
108/88. AproVãda. À promulgação.
3.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n·' 213/88, em regime de urgência nos termos do Requerimento n"
151/88, lido no_ Expediente. Aprovada, nos
termos .do Projeto_ de Resolução nn 143/88,
após parecer.
- Redação final do Projeto de Resolução
ty143/88, em regfme de urgência. Aprovada.
A promulgação.
Mensagem n~ 221/88, em regime de urgência nos termos do Requerimento n" I 52/88,
lido no Expediente. Aprovada, nos termos
do ProJeto de Resolução n~ 144188, após parecer.
- Redação final do Projeto de Resolução
n~ 144/88, em regime de urgência. Aprovada.
À promulgação.
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3.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19h15min, com Ordem.do
dia que designa.
3.4 -ENCERRAMENTO

4-ATA DA 56- SESSÃO, EM 6 DE
OOTOBRO DE 1988

4.1-ABERTURA
42- EXPEDIENTE

4.2.1 -Requerimentos

- N'- 153/88, de urgência para a Mensagem
n·> 219/88. relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
- N" 154/88, de urgência para a Mensagem
n·" 227188, relativa a pleito da Prefeitura Muni-

cipal de Salvador. Estado dél Bahia.
4.2.2 -Leitura de proposta

Proposta de Fiscalizasão Financeim n~ 1!88,
de autoria do Senador Mário Maia, solicitando

a convocação do presidente da Legião Brasileira de Assistência (LBA), o superintendente
regional da LBA no Acre 6-su-perintendente
da Polícia Federal no Estado do Acre a fim
de prestarem esclarecimentos perante a Co·
missão de Fiscalização e Controle.
4.3 -ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Càmara

n~

46, de 1988

(n' 7.861/86, na Casa de origem), de iniciativa

do Senhor Presidente da República, que dis·
põe sobre a produção, circulaçào_e comercia·
lização do vinho e derivados da uva e do vinho,
e dá outras providências. Discussão encerrada, após parecer preferido pelo Senador
Meira Filho, devendo a votação ser feita na
sessão seguinte.
Projeto de Lei da Câmara n~ 48, de 1988
(n" 843/88,-na Casa d_e_origem), de iniciativa
do S_enhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação, pelo Poder Executivo.
de entidade destinada a promover o desenvolvimento da tecnologia mineral e _dá outras providências. Discussão encerrada, após parecer proferido pelo Senador Ney Maranhão, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

4.3.1 -Apreciação de matérias
-Requerimentos n-.s 153 e_l54188~ lidos
no Expediente. Prejudicados por falta de
quorum para votação.
4.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horãs e 35 minutos, com
Ordem do Dia que designa.
4.4 - ENCERRAMENTO

5 - ATA DA 57• SESSÃO, EM 6 DE
OOTUBRO DE 1988

5.1-ABERTURA
5.2- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara nc 46,de 1988
(N' 7.861/86, na casa de origem), de iniciativa

do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a produção, circulaçáo e comercialização- do vinho e derivados da uva e do _vinho,
dá outras providências. Aprovado. A san·
ção. __ -~_
PrOjeto de Lei da Câmara n" 48, de 1988(n" 843/88, na Casa de origem), de iniciativ_a
do Senhor "PreSidente da República, que dispõe sobre a criação, pelo Poder ExeCutivo,
de entidade destinada a promover o desenvolvimento da tecnologia r'!'ineral e dá outras pro·
vidêndas. Aprovado. A sanção.
Mensagem n~ 47, de 1988 (n" 47/88, na
origem); relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grcinde do Norte. a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 4.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN). Discussão encerrada, do
Projeto de Resolução n~ 145/88, oferecido pelo
Senador Francisco Roli_emberg em parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na próxima sessão.
Mensagem n" 51, de 1988 (n? 51188, na ·
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de T uriaçu, Es·
tado do Maranhão, a contratar operação de
crédito_ n<:) valor correspondente, em cruzados,
a 16.071,43 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). DisclJssãO ~ncerrada, do Projeto de
Resolução n" t 46/88,-oferecido pelo Senador
Edison Lobão em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita na próxima
sessão.
Mensagem n" 138, de 1988 (n9 240/88, na
origem), relativa à prop-osta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paranatinga,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação
-de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Discusso enceJTada, do Projeto de Resolução n~ 147/88, oferecido pelo
Senador Leopoldo Peres em parecer proferido
nesta data. devendo a votação ser feita na próxima sessão.
Mensagem n:_ 144,. de 1988 (n~ 248/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar opera--ç~o de crédito _no_ valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tescuro
Nacional (OTN). Discussão encerrada, do
Projeto de Resolução n~ 148/88, ofereddo pelo
---senador Alfredo Campos em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na próxima sessão.
Mensagem n" 194, de 1988 (n~ 373/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São José de
Ribamar, Estado do Maranhão, a contratar
Operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nadonal (OTN). Discu_ssão encerra·
da, do Projeto de Resolução n~ 149/88, oferecido pelo Senador Edison Lobão em parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na próxima sessão.
Men_sagem n~ 216, de 1988 (n~ 409/88, na
origeiri), relativa à proposta para que seja auto-
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rizada a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado
da Bahia, a contratar operação- de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações dO T eScuro Nacional
(OTN). _Discussão encerrada. do PfC)jeto_ de
Resolução n" 150/88, oferecido peJO Senador
Alfredo Campos em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na próxima
sessão.
Mensagem n" 219, de 1988, que autoriza
a Prefeitura Municipa( de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Discussão encerrada, do Projeto
de Resolução n" 151/88, oferecido pelo Senador Leite Chaves em _parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na próxima
sessão.
Mensagem n" 224, de l988 _(n? ·422788, na
origem), relativa à proposta para que seja auto-rizada a Prefieifura- Municipal de Jaguaquara,
EStado da Bahia, a contratar operação de cré·
ditO ilo -valor correspondente, em cruzados,
a 330.234,80 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Discussão encerrada, do Projeto
de Resolução n" 152/88, oferecido pelo Sena~
dor Jutahy Magalhães em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na próxima sessão.
Mensagem n" 227, de 1988, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da
Bahia, a contratar_ operação de crédito no valor
correspondente, .em cruzados, a
14.571-.0no,oo-Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Discussão encerrada, do Projeto
de Resolução n~ 153/88, oferecido pelo Senador Nelson Carneiro em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita na próxima
sessão._
52.1 -Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinària a rea·
lizar-se hoje, às 20-horas e 10 minutos, com
Ordem do Dia que design~.
5.3- ENCERRAMENTO

6-ATA DA 58• SESSÃO, EM 6 DE
OOTUBRO DE 1988

6.1 -ABERTURA

62- EXPEDIENTE
6.2.1 -Comunicação
Do Senador Álvaio Pacheco, de que se ausentará do País.
6.3 -ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n~ 145, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaiba, Estado do Rio Grande_ do Norte, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 4.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN). Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n~
145/88. Aprovada. À promulgação.
_
Projeto de Resolução n~ 146, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de T uriaçu, Es-
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tado do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 16.071,43 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Aprovado.
Redação final_ do Projeto de Resolução n"
146/88. Aprovada. Ã promulgação.

Projeto_ de Resolução n~ 147, de 1988,_que
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Aprovado.

Redação final do _Projeto de Resolução n···
147/88. Aprovada. A promulgação.

Projeto de Resolução no 148, de 1988._que
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio,
EStado de Mato_ Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000,00 ObrigaÇões do Tesouro Nacional (OTN). Aprovado.
Redação fínal do Projeto de Resolução- n"
148/8_8. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução no 149, de 1988, Que
autoriza a Prefeitura Municipal de São José
de Ribamar, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do TeK
souro Nacional (OTN). Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n"
149/88. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução no 150, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados,_a
80.000,00 Obrigações
Tesouro Nacional
(OTN). Aprovado.
Redação fmal do _Projeto de Resolução n''
150/88. Aprovada. A pr<;'mulgação.

ao

Projeto de Resolução n~ 151, de I 988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista, Estado -da Bahia, a contratar operação de crédito no·-valor_.corresporidente, em
cruzados~- a 240,000,00 Oj:>_rigaç:ões do T escUro Nacional (OTN). Aprovado.
Redação final do Pf_ojeto
_Resolução n···
151/88. -Aprovada. À promulgação.
___ Projeto de Resolução n·• 152~_de 1988, que
aUtoriza a Prefeitura Municipal de Jaguaquara,
Es~do dª 69-hia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 330.234,80 Obr:igações do Tescuro Nacio-

·ae

nal (OTN). Aprovado.

Redação final do Projeto de Resolução n~
152/8a_Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução n~ 153, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador,
Esféfdo__da -~ahia,_~ _contratar _operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a.14.571.000,00 Obrigações do Tesouro Nadona! (OTN). AprOvado.
Redação fihal do Projeto de Resoluç-ão n~
153/88. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei do Senado n~ 25, de 1987,
de autoria do Senador Marcondes Gadelha,
que cria, nos Munidpios de SoUsa e Antenor
Navarro, no Estado da Paraíba, O-Parque Nadona! do Vale dos Dinosauros e dá outras
providências. Disttissão encerrada, após
parecer piOfei10o nesta data pelo Senador
Francisco Rollemberg, devendo a_votaçãoser
- fêiia-na sessão ·seguinte.
6.3.1 -Comunicação da Presidência
de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20 horãs e 42 minutos, com
Ordem do Dia que designa.
--convocà'~'áo

6,4. -,ENCERRAMENTO
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7-ATA DA 59- SESSÃO, EM 6 DE
OUTUBRO DE 1988
7.1 -ABERTURA
7.2- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado no 25/87, que
cria, nos Municípios c:le SoUsa -e Antenor Navarro, no Estado da Paraíba, o Parque Nacional
do Vale dos Dinossauros e dá o_utras providências. Aprovado, em 1 o e 2" turnos.
- Redação fiilal do PrOjeto de Lei do ?enado n" 25/87. Aprovada. A Câmara· do Deputados.
7.2.1-Comunicação da Presidência
Convocação- de sessão _extraordinária a n~a
lizar-se amanhã, às 14 horas,_c_om O_r_dern dQ
Dia que designa.
7.3 -'-ENCERRAMENTO

8 - DISCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÕES ANTERIORES
-Do Senador João MeneZes, proferido na
sessão de 25-9-88
-Do se-nador MãUricio Corrêa, proferido
na sessão de 28-9-88
9 - ATOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-,-N~ 8 e 9. de 1988
~
~ 10- SEcRErARIA GERAL DA MESA

- Res_enha das matérias apreciadas no período de 1~ a 30 de setembro de 1988.
11- CONVÊNIO
-Entre o Senado Federai e o Comlte de
-Imprensa do Sen-ado.
12- MESA- Relação do Membros
13---COMISSÓES membros

Relação dos

Ata da 53" Sessão, em 6 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Qrginária, da 48' Legislatura

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Francisco Rollemberg
ÀS 14 HORAS E 30 />1/N(JTO$. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENAD7JRES:

Mário Maia ~Aluízio Bezerra - Nator Júnior
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli _- Aureo
Mello - Ronaldo Aragão - Olavo Pires -João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão --João Lobo - Chagas Rodrigues Álvaro Pacheco- Virgílío Távora ___..:Cid Sab()ia
de Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto
- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira Divaldo Suruagy- T eotonio Vilela Filho- Alba~
no Franco - Francisco Rollemberg - Lourival
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães Ruy Bacelar- Gerson Cari1ata- João ·calmon
-Jamil Haddad- Afonso Arinos-:- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos -

Ronan Tito--,-- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges _- Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
- Maurício __ Corr_ê_a- Meira Filho- Roberto
CampoS ____; Louremberg Nunes Rocha - Márdo
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves-Affonso
Camargo - -José Richa - Dirceu Carneiro Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli- José Paulo
Biso!.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- A lista de presença acusa o comparecimento
-de 6? Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos JiOssOs tra~
balhos.
O Sr: J9 Secretário J)i-Ocedei-á" à ieitura do expediente.
-t lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagens do Presidente da República
restituindo autógrafos de projetos de lei san·
donado:
N~ 214/88 (n~ 407/88, na origem), de 29 de
setembro de 1988, referente ao Projeto_ de Lei
da Ctlmara n" 39, de 1988 (n~ 869/88, na CaSa__
de origem), _que modifica a redação do inciso
I do art. 28 da Lei n~ 7.664, de 29 de junho de
1988, _estabelecendo novo horário para veiculação de propaganda eleitoral para as eleições mu·
nicipai:S de 15 de novembro de 1988.
· (Projeto que se transforihQU na Lei n~ 7.613,
de 29 de seten1bro de 1988):-- "-~
1'-1" 226/88 (no 420/88, na origem), de 4_9o CQrrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara h"
.38~ -de 1988 (n~ 558/88, _na Casa· àe origem), de
iniciativa do Serihor Presidente da Repúb6ca, que
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autoriza o Instituto de Adminlstraçao Financeira

da Previdência e Assistência Social - lAPAS, a
doar à Academia Nacional de Medicina imóveis
destinados à instalação de centros _de estudo e
pesquisa".
(Projeto que se transfOrmou na Lei n~ 7.674,
de 4 de outubro de 1988).
Mensagem do Presidente da República
submetendo à deliberação do Senado Fede-

ral a escolha de nome indicado para função
cujo provimento depende de sua prévia

aquiescência:
N~ 223/88 (n~ 418/88; na origem), de 3 do corrente, referente à escolha do Sr. !talo Miguel Alexandre Mastrogiovanni, Ministro de Primeira Oas-

se, da Carreira de Diplomata; para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
da Costa do Marfim.

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nome indicado para função
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:

MENSAGEM
N• 223, de 1988
(N• 418/88, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De confOrmidade com o artigo 42 (item IJ[)
da Coristifuiçã-o, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer-, do Senhor ltã.lo Miguel Alexandre
Mastrogiovanni, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de
embaixador do Brasil junto à República da Costa
do Marfim, nos termos- dos artigos 56 e 58_ do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325, de 1~ de outubro
de 1986.
-2. OS méritos do Embaixador !talo Miguel Alexandre Mastrogiovanni, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função,
constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores. ·
-Brasília, 3 de outubro de 198_8. -José Samey
MINISTÉRIO DAS RELAÇÓES EXTERIORES
INFORMAÇÃO

Cuniculum Vitae:
Embaixador !talo Miguel Alexandre Mastrogiovanni
Rio de Janeiro/RJ, 1o de setembro de 1932.
Filho de Virgíiio Mastrogiovanni e
Mariangela BorreJH Mastrogiovanni.
Bâcharel em OêhCias JurídiCas e Sociais, Ft.J/
RJ.
Curso de Preparação à Carreira de !5ip_Jomata,
IRBr.
~
Estâgio na União Panamericana.
_ _
Professor de Música, CõriS.eNatóiio BraSileiro
de Música.
Chefe do Cerimonial do _Governo do Estado
de São P.:!Ulo, 197-9/84.
Terceiro Secretário. 30 de dezembrõ de -f959.
Segundo Secretário, 19 de rTiarÇo df! 1963. Primeiro Secretário, merecimento,-7 de agosto
de !971.
Conselheiro, merecinlerito, 1" de janeiro de
1975. ~
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Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 12
de dezembro de 1978.
Ministro de Primeira aasse, merecimento, 22
de dezembro de 1982.
Chefe, substituto; da -DiviSão de Comunicações,
160/61.
Auxili_ar do SecretárioMGeral-Adjunto para Assuntos Ameriómos, 1962/63.
Chefe, intedno, da Divisão do Material e Patrimônlo, 1970/73.
-Assistente do Chefe da Divisão de Transportes
e Comunicações, 1974n5.
SERE, !978. ~ ~
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1979.
Agregado, 1979/84.
SERE, !984/88.
.
Roma, Segundo Secretário, 1963/66.
Roma, Chefe, interino, do SEPRO, 1964.
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário,
1966/68.
Cairo, Se!;pirldo-"SeC:ietái-fó, 1908/70.
Caifo, Encarregado de" Negócios, 1969.
Genebra, Conselheiro, 1975n8.
Grupo de Trabalho de Pteparação do Encontro
dos Presidentes do Brasil e da Itália, 1961 (representante do MRE).
Vlfl Reunião de Consulta dos Ministros das Relações EXteriOreS das Repúblicas Americanas, OfA
washíngton, 1962 (membro).
Festival internacional do Cinema, Veneza, 1965
·
·
(chefe).
Missão Especial às Exéquias Solenes do Presidente da República Árabe Unida. 1970 (membro).
COrifefêilcia lnteramericana EsPecializada sobre a Aplicação-da Gênda e TecnolOgia da América Latina, Brasília, 1972 (organizador).
(orriis-ªão ã€EStudõs RelativoS à Navegação
Aérea [n~emaciona_I, 1974 (representante suplenfeâo MRE).
Negqc~ções Aeronáuticas com autoridades do
Marrocos, Rio deJaneir'o, 1974 (delegado).
XXI "Se5são da ASsembléia Geral Ordinária da
OACJ, Montreal, 1974 (delegado).
Negociações Aeronâuticas com autoridades
jordanianas, Rio de Janeiro, 1975 (delegado).
O Embaixador !talo Miguel Alexandre Mastrogiovanni se encoritra nesta data no exercício de
suas funÇões na S_eàetaria de Estado do Ministériâ-dãS Relações Exteriores.
Secretaria de Estado das Relações ExteriOres,
de
de 1988.- Sérgio Barbosa Serra,
Chefe do DepartamentO do SeiViço Exterior

À Comissão de Relações Exteriores

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM
N• 228, de 1988
(N" 431(88,

~a

origem)

"EXCelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
· Terihoahonra:decomuriicara V. Ex'1 quedeverei auséritar-nie âO"- País entre os diaS 23 e 24
de outubro, 26 e 29 de outubro e 28 e 29 de
novembro do corrente ano.
-"Entre 14 e 23 de outubro. estarei visitando oficiaJmente a União Soviética, com escalas na FranM

Outubro de

1988~

ça e em PortugaL A convite do governo soviéti_co,
minha visita oficial à URSS, a primeira de um
presidente do Brasil àquele pais, tem o objetivo
geral de incrementar as relações bilaterais. A se
realizar em momento especialmente relevante da
política interna e externa daquele país, a viagem
se insere no contexto do amadurecimento do diálogo do Brasil cOm a União Soviética. De outra
parte, tratarei com as _autorid_ad_es soviéticas de
novas fónnulas de cooperação econômíca e da
abertUra ·de espaçõs para o alargamento de nossas relações_ comerciais. Está prevista para a ocasiã"o a assinatura de uma série de atas ·ora em
negociação pela Chancelaria brasileira.
Após a _viagem à URSS, deslocar-me-ei para
a cidade uruguaia de Punta de! Este, pelo_período
de 26 a 29 de outubro, para reunir-me com os
presidentes dos países integrantes do Meçanismo
de Consulta e Concertação Política (Grupo do
Rio de Janeiro). A reunião Qresidendal de Punta
dei Este, a segunda do Mecanismo, dará prosseguimento_ aos entendimentos de alto nível iniciados em Acapulco, em 1987. Está prevista para
a oCasião -a emissão de uma importante "Declaração", çom ampla abordagem dos temas políticos e econômicos internacionais e dos principais
tópicos referentes ao processo de integração regiol)al.
No âmbito da integração específica com a Argentina, estar_ei, ademais, viajando a Buenos Aires,
a ço_nvite do._Presidente Alfonsín, no período de
28 a 29 de novembro próximo. Na oportunidade,
darei seqUência ao processo de integração bilateral, no contexto das reuniões semestrais de avaliação e orientação. Tratarei, ainda, com o presidente
da nação argentina do projeto conjunto de construção da ponte que ligará a cidade brasileira de
São 6orja à cidade argentina de Santo Tomé.
Brasília, 6 de outubro de 1988. -José Sar·

ney.

PARECERES

PARECER
N• 6, de 1988
Da ComisSão de Rei~ções ExterJores,
sobl'e o Projeto de Decreto Legislativo
0°_19, de 1988 (no 25-A, de 1988, na origem), que ..aprOva o texto do Acordo
sobre Programa a Lofigo Prazo de Cooperação Econômlca, Comercial, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da União das_ .RepúbJicas
-Socialistas Soviéticas, erÍt Brasília, a 30
de setembro de 198T'.
Relator: Senador Edison lobão
Em conformidade com o disposto no artigo
44, inciso I, da Constituição Federa!. o Senhor
Presidente da República submete a consideração
do Congresso Nacional, acompanhado de EJ.:po·
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das ReJações Exteriores, o texto .do Acordo sobre
Programas aj..ongo Prazo de Cooperação Econômica1. Comercial. Cientifica e T~c11ológica. celebrado entre o Governo da _República Fe"der_ativa
-do Brasil e o Governo da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, em Brasília, a 30 de setembro de 1987.
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DIÁRIO DO CONGR!õSSO NACIONAL (Seçõo 11)

Na Câmara doS Deputados, a mensagem recebeu parecer favorável de Plenário, em substituição
às comissões, tendo sido apresentado, na forma
regimental, e devidamente aprovado o competente projeto de decreto legislativo ora em exame
nesta Casa.
A exposição de motivos - anexa - ressalta
que o referido Acordo traça as linhas gerais para

a futura cooperação econõmico-comercial, com
suas vertentes de cooperação científica e tecnológka, entre os dois países, incorporando grande
parte das áreas ou setores específicos que já têm
sido objeto de entendimento regular entre os dois
governos, seus órgãos e o setor privadq brasileiro.
O acordo tem por finalidade dar aos dois governos

os instrumentos necessártos para aproveitar as
potencialidades até agora não totalmente expio·
radas nos campos econômico e comercial. Com
isso, espera-se que o relacionamento bilateral se
fortaleça ao nível do grau de avanço e ao volume
das respectivas economias. O Acordo em exa_me
foi aprovado no âmbito da Comissão"de Comércio
com a Europa Oriental.
No que se refere à cooperação econômica e
técnica. o Acordo estabelece que será dada_~nia_s.e
aos setores que possuam perspectivas mais f.woráveis para seu desenvolvimento. As partes contribuirão para a realização de grandes projetes bilaterais, inclusive com base em compensação e
estimularão contatos, consultas _e conversações
entre suas respectivas organizações, a fim de determinar e coordenar os objetivos da cooperação
e as condições para sua realização.
_
No que se refere ao comércio, o objetivo do
Acordo é intensificá-lo, diversificé:lr a pauta de mercadorias e aproveitar novas modalidades de inter·
câmbio comercial, inclusive as operações comerciais triangulares. Para assegurar o desenvolvimento do comércio, as partes consideram útil
preparar recomendações sobre as principais linhas de comércio; a utili~ção mai.s· ampla de
novas formas de cooperação; a conclusão, entre
entlCfacies- bra-sileiras· e·-s-õVieucas.-·de--6p-e-raçõéi
vinculadas de exportação e importação de matérias-primas, petróleo e caJVão, alimentação, máquinas, equipamentos e bens industrializados de
amplo consumo; assistência para a conclusão de
contratos de longo prazo; fortalecimento das relações de negócios entre as organizações de comércio exterior dos dois países; favorecimento
da organização de exposições nacionais e partkipação em feiras internacionais; incremento das
relações interbancárias. As partes coincldif.ãin em
que o aumento do fornecimento recíproco de-produtos de grande valor agregado, bem como de
serviços, apresenta perspectivas favoráveis para
o desenvolvimento do intercâmbio comercial e
procurarão promovê-lo. Ao mesmo tempo, ocomércio de matérias~primas, produtos alimentares
agrícolas e industrializados continuará a representar parcela importante do intercâmbio cornerdal bilateral.
Na área de agricultura, os projetes de iri'1gaç"ão,
drenagem e agrotécnica no cultivo do arroz, indústria agropecuária e rede de industrialização
e distribuição de suco de laranja, poderão ser
objeto de cooperação e atê de estudos para a
realização de empreendimentos conjUntos.
As modalidades de cooperação no campo da
produção incluem a troca de licenças, patentes,
informações tecnológicas e novas tecnologias; a
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execução de projetes e o desenvolvimento, em de do fato de ter, adotado, pelo Decreto-Lei no
conjunto, de processos te-cnológicos; a produção 1.154, de 1971, a Nomenç:Iatura de_ Bruxelas
cooPerativa -de fornecimento de peças, Partes e (NAB) elaborada Por aquele Orgão e, pOsteriorequipamentos. No campo- da produção, a coope- mente, por ele alterada para se adaptar à continua
ração se realizarâ à base de entendimentos reci- evolução do comércio internacional.
procas.
_
Após as referidas alterações, a NAB passou ·a
O AcordO pf€Ve a cooperação no campo de ser denominada de Nõmenclatura do Conselllo
projetas e construção em terceiros países em se-- de Cooperação Aduaneira (NCCA), que o nosso
tores tais como indústria metalúrgica, extrativa, P_aís adotou como base_ de sua atual Nom~cla
energética, química, p€trolífera, construção de tura de Mercadorias, sem contudo aderir à Conmáquinas, extração de petróleo, produção de ci- venção que instTI:ütra o supramencionado NCCA.
mento, equipamentos médicos, telecomunk:aEsclarece ainda o Ministro das Relações Exteções, irrigação, constrUção civil, SE':rviços de con- riores que, paralelamente à reformulação da NAB,
sultaria e outros.
o CCA come~ou a preparar ufn sistema de <::lassifiAs áreas de interesse para a c_ooperação no cação de mercadorias mais adequado ao comércampo científico e tecnológico incluem, ehtre ou- cio exterior e denominado "Sistema Harmonizatras e além das ciências fundamentais e aplicadas, do'\ "cuja entrada em vigor foi fixada em 1" de
- - __
oceanog-rafia, padronização e metrologia, biotec- janeiro de 1988.
nologia, novos materiais, informática, software,
A Secretaria da Receita Federal, a Cacex e a
microeletrónjça, ciu_tomação de S_ervíços e pes- Comissã_o _de: .Política· Aduaneira têm trabalhado
quisa espacial para fins Pacíficos. Deverão ser ela- para a implementação" do referido SIStema Harbora~_os respectivos programas de cooperação
monizado no Brasil, de vez que ele atende melhor
nesSe campo, rlO âmbitO ·da Subcomissão de às necessidades c!o _comércio ex:temQ, ...
Cooperação--cientifica e Tecnológica da ComisSegundo nossas autoridades no setor, a ãssínasão lntergovernamental Brasii-URSS de Coope- tura da presente Convenção daria ao Brasil a caração Comercial, Ecbnômica, Científica e Tecno- -pacidade de participar das __delib_erações do Cológica.
-mitê do Sistema-Rai-mõnizaãO, e, ãlem __disso, de
O Acordo em exame estabelece princípios e beneficiar-s_e da própria harmonizaç-ão da classifibases para a ampliação do intercâmbio bilateral cação de mercadorias, tão s_alu:tar ao comércio
entre os dois países. Trata-se de medida da maior exterior em termos _estatísticos e tãl'ifârios, tendo
relevãncia para o Brasil, ainda mais pelas perspec- em vista a eliminação das dificuldades de c:ompati..,as de cooperação científica e tecnológica que tibilização entre os diversos sistemas atualmente
enseja.
adotados pelos países.
- E-m face dãBesolução n-'1, de 1987, do Senado
Igualmente, o fato relevante de que muitos dos
Federal, somos pela aprovação do referido Acor- principais parceiros ·comerciais do Brasil tenha_rri
do, na forma do Projeto de Decreto Legislativo aderido ao novo sistema facilitará comparaçQes
n" 25-A, de 1988, apresentado pela Cãmara dos estatísticas e negociéições filU\ttraterais.
Deputados,
Os termoS da Converição que apreciamos, naSala das Comissões, 4 de outubro de 1988. da contêm que dificulte a sua aprovação pelo
- Luiz Viana, Presidente- Edison Lobão, Re- Brasil e-o seu preâmbulo enumera vârios motivo~
lator -Saldanha Derzi - Marco Maciel que justificam a sua rápida aprovação para o bom~
Francisco_ Rollemberg - Itamar Franco fluxo de nosso int_ercâmbio com outros países.
Chagas -Rodri~fues ~i.eite--cha--ge·s- ~-Afonso ---Oianre- do--exposto e, -sobretudo, pelo fato de
Sancho.
que a harmonização_ das normas do_ comércio
internacional é umã das ímpOrtanteS -tarefas que
PARECER
se impõem às autoridades nacionais, somos favofáveis à aprovação do texto da presente ConvenN'7,de 1988
ção, nos termos do anexo projeto de decreto legisDa Comissão de Relações Exteriores
lativo.
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1988.
n• 4, de 1988 (n• 7, de 1987, CD) que
- Senador Luiz Viana, P(esidente - senador
'"aprova -o- texto da Convenção lntemaSaldanha Derzi, Relator ~ Senador Chagas
cional sobre o Sistema Harmonizado de
Rodrigues - Senador Edison Lobão - SenaDesignação e de Codificação de M.erca~
dor Monso Sancho - Senador Marc_o JVlaciel
dorias, assinado pelo Brasil em 31 de
- Senador Fran.cisco Rollemberg_-_Senador
outubro de 1986".
Itamar Franco - Senador leite Chaves.
Relator: Senador Saldanha Derzi
Em cumprime"rito ao disposto no art. 44, inciso
I, -da COnstituição Federal, o Senhor Presidente
PARECER
da R_epública··suometelfã apreciação do CongresN' 8, de 1988
so Nacional o texto da Convenção Internacional
Da Comissão de Relações Exteriores,
sobre o _Sistema HarmOnizado de Designação e
--- Sobre o Projeto de Decreto Legislativo
de Codificação de_ Mercadorias, assinado pelo
n•18, de 1988 (n• 26, de 1988-CD), que
Brasn em 31 de outubro de 1986.
..aprova o texto do Acordo sobre CoopeA mensagem presidencial se acompanha de
ração Cultural, celebrado entre o Goverexposição_ d~ motivos do Ministro das Relações
no da Repüblica Federativa do Brasil e
Exteriores, onde se en-cOntram esclarecimentos
· o Governo da União das Repúblicas So·
sobre o texto, ora sob nossa anâlis_e. _.
"tialistaS Soviéticas, em Brasília, a 30 de
Afirma o referido documento que o Brasil veio
setembro de 1987".
a se tornar membro do Conselho de Cooperação
Aduaneira de Bruxelas (CCA), em 1981, em virtuR~Í~r: s-;~ador Fran-cisco Rolle~erg
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O acordo sobre cooperaçilo cultural celebrado
entre o Governo brasileiro e o Governo da União

das Repúblicas SOcialistas Soviéticas, em 30 de
setembro de 1987, visa a promover o Intercâmbio

Senador Marco Maciel - Senador ltamar
Franco -Senador Chagas Rodrigues -Senador Leite Chaves -Senador Afonso Sancho.
--

entre ambos os países nos campos da cultura,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
_ -:-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre- a mesa, projetes- que serão lidos pelo
a) o intercâmbio de professores, escritoSr. 1~Secretário.
res, compositores, pintores, diretores teatrais
São lidos os seguintes
e cinematográficos, artistas, cantores, solistas de balé, regentes de orquestra, escultores,

da educação e dos esportes e prevê, objetiva-

mente, as seguintes_ ativldades:

__

arquitetos, desportistas e estudantes em nível

de pós-graduação;
b) a criação de cursos regulares de língua
portuguesa, literatura e civilizaçáo brasileiras
em universidades da URSS ·e-de língua russa,
literatura e civilização soviéticas em universidades brasileiras; c) a tradução e publicação de obras literárias e artísticas da outra parte, de reconhecida
qualidade;
d) o intercâmbio de livros, publicações
culturais e de informaÇôeSSoOie os museus,
bibliotecas e outras instituições culturais:
e) o intercâmbio de missões educacionais de interesse redproco; e
f) a organização de manifestações culturais, tais como exposições, conferências, representações teatrais, mostras cinematográficas, apresentações musicais, espetáculos
de dança, exibições circences e certames
desportivos.''

Esse acordo prevê, ainda, a criação de uma
Comissao Mista Cultural, compost ;1 de representantes dos órgãos competentes de ambos os _governos, com a incumbência de "analisar o desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação bilateral nos campos cultural, educacional e desportivo; avaliar o cumprimento dos programas bilaterais de intercâmbio, examinar e aprovar programas bíanuais elaborados e projetes específicos;
e propor medidas para o aperfeiçoamento da implementação do acordo".
Na esfera do Poder Executivo, o acordo em
epígrafe foi examinado pelo Sr. Roberto de Abreu
Sodré, Ministro das Relações Exteriores, que o
assinou como representante do Governo brasileiro, juntamente com o Sr. Eduard A_S_chevardnadze, representante do Governo da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, então em visita
ao Brasil.
O Presidente da República ex vi do art. 44,
[, da Constituição Federal, submeteu o mencionado acordo ao Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. Ministro
das Relações Exteriores, em 11 de dezembro de
1987.
A Câmara dvs Deputados houve por bem aprovar a matéria, encaminhando-a a esta Casa de
acordo com o art. 134 do Regimento Comum.
Considerando a importância desse acordo para
a incremento das atividades culturais, educaciow
nais e desportivas entre o nosso País e a União
das Repúblicas SocialistaS Soviéticas, propomos
a sua ratificação.
~o nosso parecer.
Sala _das Comissões, 4 de outubro de 1988.
-Senador Luiz Viana, Presidente- Senador
Francisco Rollemberg, Relator - Senador
Edison Lobão -Senador Saldanha Derzi -

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 140, de 1988
Prorroga o prazo de vigência da Resolução nQ 1. de 1987.

O Senado Federal resolve:
___Artigo único. O prazo de vígência da Resolução n,_l, de 1987, alterada pela Resolução n"
54, de lg87, fica prorrogado até o encerramento
da presente sessão legislativa.
Justificação
"A Resolução n" 1, de 1987, estabeleceu normas

que simplificaram o processo de elaboração das
leis, no âmbito do Senado Federal, e que vigoraram durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte.
O presente projeto de resolução pretende que
se prorrogue o prazo de vigência daquela resolução até o encerramento da presente sessão JegisIC~üva,_ considerando que a aproximação das eleições de prefeitos, em todo o território nacional,
obrigará os senadores, em virtude mesmo do
atendimento de seus compromissos político-partidários, a __es_tarem presentes à campanha realizada nos municípios dos respectivos estados.
O processo simplificado estabelecido na Resolução n~ 1, de 1987, possibilitará o normal funcionamento.do Senado, sem prejuízo do atendimentO daqueles compromissos: nesse-período pré-eleitoral.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 141, de 1988
Dispõe sobre os limites de remuneração dos títulos da dívida pública da
Onião. dos Estados, do Distrito Federal
~ dos Municípios.

O Senado Federal resolve:
Arr 1.,--Ficain-límítadas ao nível de 6,0% ao
ano as taxas globais de remuneração aplicáveis
sobre o valor monetariamente corrigido dos títuw
los representativos da dívida pública da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. O limite estabelecido neste
artigo engloba os juros e demai:;; encargos brutos
que integ"râm a remuneração ftnal dos tiú.ilOs, vew
dado qualquer encargo financeiro adicional
Art.. 2" Esta resolu_ção entra em vigor na data
de sua publicação,
·-Justificação

- Um dos principies básicos do sistema capitalista _d_~ que a rentabilidade de um investimento
deve ser proporcional à taxa de risco desse investimento. Asgjm, inversões arriscadas precisam rew
ceber uma remuneração mais compensadora,
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enquanto as aplicações sem nenhum risco devem
contentarwse com niveis mais baixos de retorno.
Os empréstimos feitos à União. naturalmente,
são muito mais seguros do que os feitos a emprew
s_as privadas que, por definição, enfrentam os riscos do mercado. Portanto, a dívida pública deve
pagar juros menores do que o teto fÚ<ado pela
Constituição, sob pena de sufocarmos a iniciativa
privada. Se o governo pagar 12% ao ano, ofere~
cendo todas as garantias, quem será generoso
o suficiente para destinar empréstimos aos empresários brasileiros, pelos mesmos 12%? Parece
óbvio que, se mantivermos a taxa máxima constitucional para os títulos públicos, os particulares
serão obrigados a pagar ainda mais, burlando
a Constituição. A alternativa à fraude seria a virtual
paralisação do crédito à indústria e ao comércio,
que são os s_etores mais assistidos pela rede bancária privada.
O estabelecimento do teto de 6% para os títulos
públicos, por sua vez, objetiva estender a toda
a dívida os parãmetros adotaclos para a captação
de poupança popular, através do sistema de ca~
demetas do Sistema Fina-nceiro dE: Habitação. É,
na verdade, uma taxa ainda muito elevada, quando se compara com os juros pagos pelo Tescuro
norte-americano, por exemplo. Descontada a inflação, os títulos americanos rendem cerca de
3"% ao ano. Ou airida menos.
Por fim, a disciplina dos juros toma-se necessária pará evitar a ciranda financeira que, nos últimos anos, elevou a dívida pública interna para
a faixa dos cem_ bilhões d~ dólares, e para controlar o déficit Público. Ao reduzir-o CUsto do giro
da dívida, estaremos contribuindo para aliviar
substancialmente os encargos do Orçamento da
União, primeiro passo para o saneamento financeiro e o controle da inflação. Além disto, sem
a limitação fica ine:.){eqüível o teto constitucional
de 12%.
Este projeto de resolução baseia-se no ãrt. 52,
Vfl; da Constituição, que _dispõe:
.
"Art. 52. CompeteprivativamenteaoSenado Federal:
VII- dispor sobre limites globais e condições para as operações de c(édito externo
e interno da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Munidpios, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo poder
público federal."
Sala_ das Sessões, 6 dE: outubro de 1988.
Senador Severo Gomes.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 142, de 1988
Dispõe sobre as operações de conversão da dívida externa da União, dos Esta~
dos. do Distrito Federal e dos Municípios
em investimentos no País e dá outras
providências.

O Senado PeC:ieral resolve:
Art. I~ Ficam proibidas a partir desta data as
operaçôes de conversão da divida externa da
União, doS Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios, bem como de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poder público federal,
em investimentos de qualquer natureza no País.
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Art. 2~ O Banco Central do Brasil não aceitará
documentos de conversão da dívida externa em
investimentos de qualquer natureza, no Pais,
quando o resgate de títulos representativos de
créditos de terceiros, não residentes, por pessoas

físicas ou jurídiCas brasileiras; não tenha sido feito
mediante remessa de divisas autorizada de acordo
com alei.
Art. 3~ O Bat1c6 Central <;~o Brasil não resga~
tará compromissos próprios, registrados em
moeda estrangeira, liberando moeda nacional em

favor de bancos credores da dívida externa, quando os recursos forem destinaâos a operações de

reempréstimo interno, pelos bancos credores, a
empresas sediadas no País ou a residentes no
País.
Art 4' Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação
O Poder Executivo já proibiu as operações de
conversão da dívida externc:~ das empresas estatais, por considerá-las lesivas aos interesses nacionais. E realmente são.
Ainda há pouco; o empresário Antonio Ermírio
de Morais classificou tais operações de ''maroteira", por motivos que parecem mais do que
evidentes. Estabeleceu-se uma espécie de incentivo oficial ao subfaturamento" das exportações
e ao superfaturamento das importações, pois é
dessas trapaças que sai a maior parte das divisas
utilizadas nas chamadas operações de conversão.
E ao receber um título quitado no exterior em
moeda-forte, nosso Banco Central esquece-se de
perguntar onde foram conseguidos esses recursos, e de que maneira.
Além desse estimulo à fraude, a conversão inibe
novos investimentos no BrasiL Os _candidatos a
investimentos não serão tolos de trazerem seus
dólares para cá, quando podem multiplicar seu
poder de compra através da aquisição de títulos
com deságio. E as divisas que nos faltam nesta
etapa do desenvolvimento e_stão sendo usadas
para pagar dívidas, em vez de servir de lastro para
novos empreendimentos.
Por sua vez, as operações de relanding também têm-se revelado altamente danosas à e_c_onomia nacionaL
Quanto ao embasamento legal, este projeto lastrela-se no art. 52, Vil, da Constituição, que dispõe:
"Art. 52. Compete privâtivamente ao Senado Federal:
VII-dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e
interno da União; dos Estados, do Distrito
Federal e dos MunicípioS; de suas autarquias
e demais entidê"des controladas pelo poder
público federal.
Sala das Sessões, 6 de OUtubro de i 988~ ~

Senador Severo Gomes.

PROJETO DE LEI DO SENADO

N' 76, de 1988
Dispõe sobre o mandado de injunção

O Congresso Nacional decret3:
Art. l '' Conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora
toma inviável o exercício dos direitos e liberdades

constituciónais e das-prerro9ativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Art. z~ A céimPeiêricia para o prOcesso de julgamento do mançlado de injunção é:
l-do Supremo-Tribunal Federal, quando a
elaboraçãO da ii.Orrna regulamentadora for atribuição do _presidente da República, do Congresso
Nacional, da Câmara dos Deputados. do SenaâO
Federal, ga_s Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um
dos Tribunais SuPeriores, ou do próprio Supremo
Tribunal Federal;
- -!1- do Superior Tribunal de Justiça, quando
a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal,
da adnlinístração direta Ou indireta, excetuados
os casos- -de cárTIPetencra- cio Supremo Tnbunãl
Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça
Eleitoral. da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal,
III-do Tribunal de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, q"uando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição de governador,
asSembléia legislativa, Tribunal de Contas local,
-de ti:ibunais estaduais inferiores, do próprio Tribunal de J_ustiça, de órgão, entidade ou autoridade
estadual oy distrital, da administração direta ou
indirela;
· N- da justiça estadual de primeira instância,
quando a elaboração da norma regulamentadora
for atribuiçã() dq prefeito,_ d?l' câmara d~ v~rea
dores, do Tribunal de Contas, órgãO, entidade ou
autoridade municipal; da administração direta ou
indifeta.
_
- -- Art. 3~ A petição inicial, que deverá preencher
os reqúisitOs dos _arts. 282 a 285 _do Código de
Processo -OV:il, será ~presentada em três vias e
os documentos que instruírem a primeira, deverão ser reproduzidos por cópia nas segunda e
terceira.
Art. 4~ Ao despachar a inicial, o tribunal ou
juiz, ordenará que se notifiquem o representante
do órgão ou a autoridade responsável pela omissão e a pessoa física ou a jurídica, de direito público ou de direito privado, acusada de não acatar
o- preceito constitucional, enúegando-lhes, respectivamente, a segunda e a terceira via da inicial.
acompanhadas dos documentos que a instruíram, para que, no prazo comum de cinco dias,
prestem as informações que entenderem necessárias.
· Art. 5' Feita á -notificação, -o serventuário em
cujo cartório corra o relto jui1iara aos autos cópia
autêntica do ofícío -endereçado ao órgão ou autoridade inquinada de omissão, bem como a prova
da entrega: da documentação que o acompanhou
ou da recusa da autoridade em recebê-lo ou dar
recibo.
Art. 6o Findo o praro a que se refere o art.
4"', e ouvido o representante do Ministério Público
dentro de cinco dias, os autos serão condusos
ao juiz, para decisão em dnco dias, tenham ou
não sido prestadas as informações.
Art. 7" Julgado procedente o pedido, o juiz
especificai'á ãs Condições em que o direito deverá
ser exercido e determinará a expedição de mandado c;le injunção a favor do requerente para ser
cumprido pela pessoa, órgão ou entidade, perante
o qual o requerente pleiteia o direito.
Art. a~ Da decisão dénegãtOria, caberá apelação:
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!~Para o Suprenio Tribunal Federal, nos casos do item ndo art. 2"';
U_;_para o Tribunal de "Justiça, nos casos do
N do art. 2~;
Art. _g- Nos casos de competência dos tribunais caberá ao relator a instrução do processo·.
Art. 1O. O pedido de mandado de injunção
poderá ser renovado se a decisão denegatória
não lhe houver apreciado o mérito.
Art. II. Os processos de mandado de injunção terão prioridad_e sobre !9_dos os atas judiciais,
exceto habeas corpus _e mandado de seguranç~.
Art. 12. Aplicam-seaoprocessodomandado
de injUnção as regras do Código de Processo
Civil que disciplínam o litisc_onsórcio.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicaÇão.
-

Justificação

O "mandado de injunção"; ·novo- "instituto do
direito brasileiro, para cumprir os Objetivos para
os quais foi criado, precisa ser, urgentemente,
disciplinado.
Tive a honra de ser um dOis reSpOnsáveis peJa
sua críação, uma vez. que foi pela Sugestão de
Norma n" 367-1, por mlm apresentada em 3-4-87,
que f~ __ele introduzido, pela primeira vez nõ Projeto CõfiStitucronal, mais especificamente no Anteprojeto da Sub_çomissáo dos Direitos e Garantias Individuais.
De acordo com minha sugestão, o dispositivo
seria auto-aplicável, uma vez que havia preVisto,
para o novo institUto, a aplic-ação das normas
procedimentais do mandado de segurança.
Quis, entretanto, a Assembléia Nacional Constituinte dar ao mandado de injunção status especial, exigindo sua regulamentação e facultando
ao Congresso estabelecer, inclusive rito mais rápido para o pronto reconhecimento do direito invocado.
A importância do mandado de injunção e o
papel relevante que ele desempenhará, na aplicação efetiva dos preceitOs constitucionais me animam a esperar que meus ilustres pares dêem
seu aval ao Projeto que estamos apresentando
e contribuam para que ele tenha o mais rápido
andamento.
As normasu de competência previstas nos incisos III e IV do art. 2·' são necessárias e, nos termos
do inciso I do art. 22 da Constituição não podem
ser deixadas a Cargo dos Estados, Distrito Federãl
eMunicípios, porque são· méltéfiãs de Direito P"ro~
cessual.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988.
Senador Ruy Bacelar.

PROJETO DE LEI DO SENADO

N' 77, de 1988
Regulamenta o art. 208, §§ 1o a 3° da
Constituição Federal, que tratam da
obrigatoriedade do_ ensino.

O CorlgressO Nacional decreta~
Art. 1n O acesso _ao ensino fundamental, obrigatório a partir dos sete anos de idade, constitui
direito público subjetivo.
§ 1o O direito previsto no caput deste artigo
será assegurado mediante matrícula na sua sede
escolar, em estabe[ecirUent6 sítuado a distância
compatível em relação à residência do aluno.
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§ 29 Quando ho_uver comprovada falta de vagas na sua rede escolar, o Poder Público deverá

prover bolsas de estudo aos alunos que demonstrarem falta ou insuficiêrida de recursos financeiros.
§ 3~ As bolsas de estudo referidas no parágrafo anterior serão suficientes para cobrir a anuidade e serão utilizadas para matrícula exclusiva-

mente em escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas- na forma da lei.

§ 4o A concessão de bolsas d~ estudo terá
caráter emergencial, devendo o Poder Público
providenciar a expansão prioritária da sua rede
escolar.
Art. 2° O não oferecimento do ensino obrigatório, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 1~ Co-r1Sídera-se autoridade competente o
chefe do Poder Executivo a quem cabe prover
o ensino fundamental.
§ 29 Comprovada a falta de vaga, o potencial
aluno por si ou acompanhado de seus pais ou
responsáveis, ou por estes representado, notifi"
cará administrativamente a autoridade competente para suprir a falta.
§ 3~ Para todos os efeitos. a notificação deverá ser apresentada à autoridade até o décimo dia
posterior ao do encerramento da matrícula do
respectivo curso.
§ 4·: A omissão do Poder Público no provimento da vaga, a tempo de o potencial aluno
freqüentar o período letivo regularmente será considerada ato de improbidade administrativa da autoridade competente. importando nas penas da
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
Art. 3~ O Poder PúbliCo recenseará periodicamente a população correspondente ao ensino
obrigatório.
§ 1o O Poder Público fará a chamada da população refedda no caput deste artigo pelo menos uma vez a_o ano, utilizando para tanto todos
os meios de comunicação, inclusive requisitando
horário gratuito nas redes de rádio e televisão
e efetuando publicações nos principais jornais.
§ 29 A chamada informará aos pais, responsáveis e potenciais alunos sobre a obrigatoriedade
e correspondentes oportunidades de matrícula.
§ 3" Incumbe ao Poder Público zelar pela matrícula da população abrangida pela obrigatoriedade escolar e pela assiduidade .dos alunos à escola.

Justificação
Um dos dispositivos mais pfogfesSlstas da nova
Constituição é a dedaração do ensino obrigatório
e gratuito como direito público subjetivo. Pontes
de Miranda, em seus sucessivos comentários sobre as leis fundamentais brasileiras, assinalou que
o direito à educação tinha caráter meramente programático, de tal modo que o Poder Público o
asseguraria se assim quisesse. Tornava-se imperativo, declarava o ilustre constitucionalista, elevar
o direito à educação à categoria de direito público
subjetivo, de tal modo que o Estado tiveSse a
efetiva obrigação de garantl~lO. rinalmente, a· car-ta de 1988 incluiu este dispositivo e, mais ainda,
tratou da responsabilidade da autor!dade competente e do recens_eamento da população em idade
de freqUentar a escola obfffJatória e gratuita. Assim, se faz indispensável regulamentar e esclarecer diversas disposições para que- esse direito

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
possa se tomar uma realidade tão cedo quanto
passivei. É este o_objetivo da presente proposição,
que trata de processos e outras_ normas, como
a responsabilização da autoridade competente.
Projeto_ de·lei estabelece PriOridade de ex~
pansão da rede pública, bem como o caráter
emerQtmciaráaS-bols_aS de estudo, que só pOderão ser concedidas_a escolas_ comunitárias, confeSsionais__oll mantrópicas, nOs termoS dO árt. 213
da Coilstltuiçao Federal. Ademais, estabelece normas gerais para o reCenseame.nto _escolar e a
chamada- da população, de modo a permitir sua
ampla difusão, ao contrário do que, em muitos
casos, tem-Qcbrr'ido até o presente.
Ao lado da vinculação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, a declaração
do ensino obrigatório como direito público subjetivo constituLa_melhor garantia de que o dinheiro
público será utilizado primordialmente para permitir que as massas populares tenham real acesso
à escola. Cumprida a Carta vigente, poder-se-á
vlslumbfar no horizonte um país em que a populaÇão seja não só alfabetizada, mas consiga completar a educação bâsica, que é o mínimo para
desenvolvimento pessoal, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalhoj
Sala das Sessões, 6 de__outubro de 1988. Senador Ruy Bacelar.

o
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 78, de 1988
Estabeiece, mifOrffiã do art. 153, § zo,
item II, da Constituição Federal, os termos e limites da imunidade fiscal das
pensões e dos proventos percebidos pe~
los maiores de 6~- anos ~e idade.
Ci COrlgi"esso Nacional decreta:
Art. 1o Os rendimentos pagos por pessoa jurídica de direito público, em decorrência de pensões e de aposentadoria, transferência para a reserva ou reforma. não serão tributados pelo imposto de renda, até 65% (sessenta e cinco por
cento) do respectivo valor_, desde que:
1-o contribuinte tenha 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, ou mais, na data da ocorrência
do fato-gerador;
II- sua renda total seja constituída exclusivamente de rendimentos do trabalho.
§ 1~ A parcela remanescente, após a exclusão do percentual previsto neste artigo, entrará
no cômputo do rendimento bruto, para efeito de
ihddência do imposto de renda na fonte e n?J
dedaraç_ão.
§ 2° O percentual referido neste artigo será
elevado de 3 (três) pontos anualmente até atingir
80% (oitenta por cento) e daí em diante à razão
de 2 (dois) pontos por ano até 100% (cem por
cento)._
Art. 2" Os rendimentos do trabalho a que se
refere- o item li do artigo anterior compreendem
não só os provenientes do trabalho assalariado,
como também os decorrentes de trabalho sem
vfnciilO empregahdo, Classificados nas cédulas
"D,. ou "H" da atuál declaração de rendimentos.
Parágrafo único. A percepção de rendimentos
de capital, decorrente da aplicação, devidamente
compiovada, de _recursos oriundos do trabalho
pessocil não implica deSatendimento à exigência
Constante do item li do artigo anterior, desde que
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não represente mais de 10% (dez por cento) da
renda, no periodo correspondente.
Art 3~ Enquadram-se no conceito de pessoa
jurídica de direito público, para efeitos do favor
fiscal de que trata esta-lei, as entidades que constituem o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, assim como, em relação a seus
servidores e respectivos dependentes, a União,
estados, Distrito Federal, munidpios, suas autarquias e funções.
- Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de pessoa -jurídica de direito público, para
os efeitos desta lei, as entidades de previdência
privada, ainda que não tenham finalidade lucrativa.
Art. 4~ Nas tributações conjuntas, permitidas
em lei, quanto a contribuintes que satisfaçam os
requisitos do art. 1",os proventos e pensões poderão ser considerados individuatinente, com imunidade, até o limite de que trata o referido artigo.
Parágrafo único. A acumulação de proventos
com pensões, assim como a de proventos ou
de pensões, não prejuaica o direito à imunrdade,
salvo com relação à parcela que exceder o nível
dos proventos ou pensões normalmente atingível
pelos que tenham apenas uma aposentadoria o_u
pensão.
Art. 5o A utilização do direito assegurado nesta lei não prejudica os abatimentos, deduções,
isenções ou qualquer outra concessão existente
na legislação específica do imposto de renda, para
as pessoas físicas em geral.
Art. _6_o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7~ Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O Decreto-Lei n~ 1.642, de 1978, determinou
em seu art. 15 que eis proventos da inatividade,
quando pagos por-pessoa jurídica, fossem excluidos do Imposto Qe Renda "atê o valor de Cr$
180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeíros)":
No ano-base de 1978. em que se aplicaria pela
primeira vez a exclusão da quantia de Cr$
180.000,00, acima referida, o limite máximo para
o total dos proventos anuais de um aposentado
alcançava cerca de Cr$ 285.000,00 (duzentos e
oitenta e cinco mil cruzeiros).
A isenção representava, pois, pouco mais de
63% (sessenta e três por cento) dos proventos
anuais do aposentado.
J:: lógico, diríarilos mesmo, é necessário, portanto, c:fue--na regulamentação desse mesmo assunto, não mais como isenção e sim como imunidade constitucional, não se adotem valores inferiores aos que, no passado, já foram praticados
por força de legislação comum, hoje pulverizados
ou desfigurados, como conseqüência das distorções que a inflação provocou na base de câlculo
do imposto, inclusive nos abatimentos, deduções
e limites de isenção.
Daí havermos proposto, no projeto que ora submetemos à apreciação de nossos pares, seja excluído dos rendimentos brutos dos inativos com
mais de 65 anos, o percentual inicial correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) dos
proventos percebidos no ano·base. Este valor seria gradativamente elevado, de modo que o aposentado ou pensfonista venha a ter, ao completar
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80 _(_oitenta) anos, o mesmo tratamento que a
atuallegislação do Imposto de Renda dá aos aposentados acometidos de doença grave prevista

em lei.
Dois pontos merecem esclarecimento: o pri-

meiro é o que se relaciona com os chamados
marajás, os quais poderiam estar sendo indevidamente beneficiados com a flxaçáo da isençã"o em
termos de percentual dos rendimentos auferidos;
tal, entretanto, não se dã, porque a própria Constituição incluiu as medidas ne<::essárias ao extermínio dessa classe, no meio dos aposentados,
conforme se 'lê do art. 20 de suas Disposições

Transitórias. O segundo ponto refere-se_ aos funcionários públicos, cujas aposentadorias são regidas por legislação- especial, na qual hâ garantia
de proventos integrais, em várias circunstãncias;
nesta parte é preciso considerar que CJs funcionários públicos, na sua imensa maioria, são mal
pagos e, não fora a existência de extras (produtividade, desempenho, nível superior, etc), talvez
estivessem em situação idêntica à dos aposentados do INPS. O dife"ferici~tl que hoje se nota
provém não tanto do nlvel de vencimentos dos
funcionários mas, sim, das distorções que ano
a ano mais reduzem os proventos dos aposentados pelo INPS.
O projeto áborda, também, outros aspectos da
"isenção... tendo em vista evitar o aparecimento
de conflitos entre a Receita Federal e a classe
dos- aposentados: referem-se a esclarecimentos
sobre o correto sentido de algumas condicionantes do beneficio, existentes no próprio texto constitucional, assim como· à-elucidação de situaçêes
que poderiam ensejar restrições ou ampliações
indevidas na aplicação da imunidade ora instrumentalizada.
Um deles refere-se à exigência constitucional
de que o favor se aplica apenas a quem tenha
renda exclusiva do trabalho. Poderia parecer aos
menos· avisados que a Constituição esteja a referir-se a trabalho assalariado tão-somente. Na realidade, trata-se de rendimentos do trabalho em ge-.
ral, classificados nas cédulas C, D ou H da atual
legislação do Imposto de Renda, A razão é que,
nessa idade, o aposentado, a bem de sua saúde
e de sua liberdade, prefere dedicar-se ao trabalho
autônomo mais qu:e ao trabalho com vínculo empregatício.
O segundo ponto diz respeito à conceituação
do que seja "previdência social da União, estados,
Distrito Fede-ral e municíPios". Poder-se-ia pensar
que os aposentados pelo INPS, oriundos da empresa privada, não estivessem abrangidos. O projeto esclarece que .só estão fora do favor ::~queles
que percebem proventos da previdência privada,
com a qual evidentemente não se' confundem
os órgãos integrantes da administração pública,
como -é o JNPS, por exemplo,
Regulou-se, ainda, a situação do casal aposentado, assim como dos que eventualmente tenham
duas aposentadorias. Na primeira dessas situações, o favor ê de cada um dos cônjUges, inclusive
se declararem em conjunto. No segundo caso,
o beneficio se aplica ao total dos proventos, qualquer que seja o número de aposentadorias e pensões, porém, impõe-se restrição à par'C'_ela que
exceder ao nível normal da aposentadoria única.
Por Ultimo, o projeto ressalva que os aposentados e pensionistas não poderão ser privados
do tratamento fiscal dispensado aos contribuintes

em geral do Im-posto de Renda. Visa-se, com a
medida, preservar a função da imunidade fiscal
dos aposentados, pois ela poderia vir a ser anulada
mediante proibição, por exemplo, de abatimentos,
deduções e isençõe~ que os demais contribuintes,
nas condições da lei, podem usufruir livremente.
Sala __das Sessões, 6- de outubro de 1988.Senador Marco Maclel.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N' 22, de 1988
Susta o Dec-reto no 96.814, de 28 de
setembro de 198~, que "transforma. a
Secretariei Geral dQ Conselho de Segurança Nacional_ ~m Secretaria de Asses- ~oramento da Defesa Nacional ( SADEN/
PR), e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art 1 Fica sustado o Decreto n·' 96.814, de
28 de setembro de 1988, que "transforma a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional em Secretaria de Assessoramento da Defesa
Nacional (SADEN/PR), e dâ outras provid~ncias"
e SãO deCiãf"ados nulos, a partir de sua vigencia,
todos os atas dele decorrentes.
M. 2·· O presente Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3·' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

-. Tão pronto encerrou-se a votação da redação
final da Constituição brasileira de 1988, o Sr. Presidente da República, anunciou seu compromisso
incondicional de respeitâ-la. Tal compromisso antecipado foi bem recebido pela Nação. Em primeiro lugar, porque veio após longos e acalorados
embates entre a Presidência e a Assembléia Nacional Constituinte. Em segundo lugar, porque
precedeu ao determinado pelo art. 1~. do Ato das
Disposições Cõnstituciohais Transitórias da nova
Carta Magna, que dispõe:
..Art. 1~ O Presidente da Repúblic.a, o
Presidente do Supremo Tribunal Federal e
os met nbros do Congresso Nacional prestarão o compromisso de manter, defender e_
<:Cil"nprir a COristítuição, no atõ e na data de
sua promulgação."
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tade popular, representada pela Assembléia Nacional Constituinte. O povo quis-·que eStruturas
arcaicas e obsoletas, de que se serviu o autoritarismo no passado para subjugar a Nação, fossem
transformadas e postas sob a tutela coletiva.
lnfelizrnente, desenvolveram~se em alguns setor_es estranhos esforços para macular o grande
trabalho de reconstrução demqcrática de nosso
País, ínsito nos princípios e disposições da Carta
de 1988. O intento vísado é um só: tornar letra
morta a nOva Carta, reeditãndo o períOdO-de entorpecimento da ação do Poder Legislativo.
Exemplo giiiante dessas tentativas de desrespeito à vontade popular estâ no Decreto n'' 96.814,
de 28 de setembro de 1988. publicaao no Diário
Oficial de 29-9-88 e reÇluDTicado no- Diário Ofi.
dai de 3-1 0-88.
· ..
O decreto em tela atinge as raias do inimaginável. No artigo I~ de sua "prímeíra Versão" (DO
de 29-9-88), a Secretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional foi'"'li'ansformada" em "Secretaria- de AssessOramento da Defesa Nacional
(SADEN/PR)", "rriant!da a atual- tiStrútura técnicoadministrativa, bem assim as respectivas tabelas
de pessoal, setvidores, encargos e valores, inclusive os rec;ursos orçamentários e extra-orçamentârios, por ela administrados ou _que lhe sejam
destinados".
Na "segundã Versao" (DO 3.-10_:88), o rol de
ilegalidades é "ordenado" em doiS parágrafos e
o caput, assim:
"Art. 1~ A Sei:retaría Geral do Conselho
de Segurança NâdOnal é transfÔrmada em
Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional (SADEN/PR), mantida a atua! eslrutu-ra
técnico-administrativa.
§ 1~ Sã_o tranSferidos para- a SADEN/PR
as tabelas de pessoal da extinta Secretaria
Geral do COnselho de SeguraiiÇa- N-adorial
e respectivos ocupantes.
_
~ 2a A SADENIPR assum-íi'"á os encargos, valores e bens, inclusive os créditos orçame_ntârios e extra-orçamentários e suplementações, alocados ao Conselho de_Segurança Nacional."
Entender a origem e inspiraç:ãcr do Decreto n'
96.814/88 é tarefa por demais simpleS. Em nótfcia

de primeira página, o Consultor-Geral da República, Saulo Ramos, declarou sem receios: "Eu
reconstituí o que desconstituíram", E acrescenta
o jornal: "é uma fórmula de driblar a nova Constituição, que no dia 5 de outubro extinguirá o CSN
NãO tardou muito, todavia, para que a Nação
e criará em seu lugar o Conselho de Defesa Nacioconstatasse que o "compromisso antecipado" era
nal", O mesmo Consultor-Geral, há dias, apre·
mero exercício de retórica. Um dos grandes avangoou, também sem nenhum receio, ter elaborado
ços consagrados_ na nova Carta reside precisapareceres defendendo a necessidade de regulament~ no _reequilíbrio das atribuições dos Poderes
mentação do dispositivo constitucional que fixou
do Estado. O desequilibrio notório, ocorrido nas
o teta de 12% para os juros reais, bem assim
últimªs décadas, privilegiou o Poder ExecutiVo,
para os dispositivos que instituíram o habeas daao tempo em que os Poderes Legislativo e Judita e o mandado de lnjunção. E hâ riOtícias da
ciário detinham funções meramente homologaedição de quase uma centena de decretos na
tórias.
véspera da promulgação da_ Constituição.
A Constituição de 1988 jâ tem um lugar de
No q1Je toca à questão técnico-jurídica envolrelevo assegurado na História, entre outras razões, . vida, é necessário frisar, em primeiro lugar, que
porque resgatou o equíhbrio entre os Poderes.
o Decreto n~ 96.814/88, já no próprfo reQime da
Deu-lhe _a nova Lei Maior feição moderna e conConstituição de 1969, agredia de modo insanável
sentâ_nea com o_s fortes_ anseios de participação
a ordem constitucional. Com efeito, o art 88 da
popular na definição dos caminhos que a Nação
Carta de 1969, assim dispunha:
brasileira deve seguir.
''Art. 88. O Conselho de Segurança NaAs- mudanças introduzidas no próprio âmago
cional é presidido pelo Presidente da Repú·
do EStado brasileiro decorreram da soberana von-
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havia sido aprovada pela Assembléia Nacional
blica e dele participam, no caráter de memCóristituirlter
-bros natos, o Vice-Presldente da República
-- Em -õUfrOS- teiinoi- qUer o Poder ExeCutivo,
e todos os Ministros de Estado.
-- --através do DecretO n·' 96.8143!88, que o "órgão
Parágrafo único-- A lei regularâ- a sua
substituto" da Secretaria-Geral do CSN, preserorganização, competência e funcionavada Sua estrutura, pessoal e recursos financeiros,
mento e poderá admitir outros membros naexecute, além das que já exerce hoje, as atividades
tos ou eventuais." (Grifou-se)
de assessoramento ao Conselho de Defesa Na·
dona!.
Portanto, _era disposição constitucional expresCom isto mantém, de fato, atividades que a
sa a obrigatoriedade de lei ordinária para dispor
Assembféia -ftadOnal C:onstltUint_e quis expressasobre qualquer matéria relativa _à organização;
mente suprimir das atribuições do Conselho antecompetência e funcionamento do CSN, _escapan·
rior. Para desconsolo dos inspiradores do Decreto
do tais matérias, pois, da _esfera de competência
n~ 96.814/88, o parágrafo 2~. do artigo 91, da
regulamentar do Poder Executivo e do Presidente
- -con.:Stífuiç-áo_de:_ 1988 determina que "a lei reguda Re;públi<:a.
lará a organização e o funcionamento de ConseEm segundo lugar, o art. 89 da Constituição
lho de Defeisa Nacional".
de 1969,- em seis incisos, definia a competência
A síntese dos resultados da iniciativa do Poder
do Conselho de Segurança Nadonal. O Decreto
Executivo ao baiXãr o DecretO n~ 96.814/8$ é m<:n~ 96.814/88, ainda sob o império da Carta de
lancólica. !'!o regime- da constitUição de 1969,
1969, faz inscrever no art. 2", em quatro Incisos,
nenhuma eficácia juridica podia ter o ato, por·
o que, em exegese elementar seria o novo rol
quahto pr-ovtnha de autoridade incompetente para
de competência do CSN.
dispor sobre a mat~ria (CF 1969, art. 89, parágrafo
Em terceiro lugar, é tão insidioso o Decreto
úniCO); ttarispunfia dotações orçamentárias sem
n" 96.814/88, que, de--forma inacreditável, ainda
aUtorização legal (CF 1969, art. 61, § 1', "a"),
no regime de Constituição de I 969., refere-se a
dispunha sobre competências de órgão então ineinstituto então Inexistente, tal como "estado de
xistente (Decreto no 96.814/88, art 2o e incisos)
defesa", instituído pelo artigo 136 da Constituição
ê sobre instituto Cõristítucional inexistente (estado
de 198& O _estado de defesa é mencionado no
-de defesa; Decreto n~ 96.814/88, artigo 2e, 11).
art. 2\ li, do Decreto.
No regime da Constituição de 1988, igualmenEm quarto lugar, o Decreto n" 96.814/88 agrete, nenhuma eficácia jurídica pode ter o Decreto
diu o disposto no artigo 61, § 1~. letra ··a", da
n"' 96.814/88. fere o Decreto, de modo direta
Carta de 1969, que vedava a "transposição, sem
e incontroverso, os artigos 49. V, 84. VI e 91,
prévia autorização legal, de recursos de uma dota9
ção orçamentária para outra". Como não Poderá- § 2 • Exorbita o Decreto do poder regulamentar
do Executivo. Ofeilde o Decreto o princípio da
deixar de ser, tal heresia atenta, ainda, contra a
representação, ao tentar suprimir atividade exprópria Lei do Orçamento, ora
tramit<lção no
pressamente reservada pela Constituição ao ConCongresso Nacional. De modo singular, o Decreto
gresso Naciõilal, qual seja, a de deliberar acerca
n" 96.814/88 dispõe que 0.,."6r-gao=-SDbstituto" da
da organização e do funcionamento do Conselho
Secretaria do CSN "assuffiírá os- enCargOS, Vá! Ores
de DefeSa-Racional.
e bens, inclusive os créditos orçamentários e exC:ibe, portanto, a medida ora proposta, com
tra-orçamentários e suplementações, alocados ao
fundamento no art. 49, V, da nova Carta.
Conselho de Segurança Nacional''. É bom ressalJulgamos lícito alertar os nossos nobres pares
tar créditos orçamentários, extra-orçanientários e
desta Casa do Congresso Nacional que tentativas
suplernentações do Conselho -de SéQUrança Nade descrédido da Constituição de 1988 tenderão
cional, passam, por decreto, a "pertencer" à Sea se repetir, se não forem repelidas com vigor,
cretaria de Assessoramento da Defesa Nacional
embora talvez. sem o caráter risível, o primarismo
(SADEN;PR ).
e a ausência do mais mínimo rigor técnico que
Não é demais salientar o inusitado do Decreto.
caracterizam O Decreto n~ 96.814/88.
Dá a conhecer à Nação a existência de -~'crêditos
Terá sido em vão o longo e extenuante esforço
extra-orçamentários" destinados ao ConSelho de
que fizemos para recuperar as prerrogativas do
Segurança Nacional.
Congresso Nadohãl, Se essas iriiciativas rião fo·
Em quinto lugar, e c_omo-Sfijá nãO bastasse
rem unanimemente repudiadas, independente·
a teia em que__se __enredou _o Poder Executivo aomente do acerto ou não da substância nela conbaixar o Decreto n~ 96.814!88, o art. 2"', de forma
tida.
t:!S_candalosa, dispõe que o "órgão sUbstituto" da
Sala das S"EiS'sões:;-6- de outubro de 1988. Secretaria GeCal do CSN "tem por finalídade exeSenador
Fernando Henrique Cardoso.
c__utar as atividades permanentes necessárias à
prestação de assessoramento ao Presidente da
República, ao Conselho Superior de Politica NuLEGISLAÇÃO CTTADA
cle_ar e aos demais conselhos o_u órgãos supe·
riores de consulta ao Chefe do Executivo" e passa
DECRETO N" 96.814,
a enumerar a competência dos órgãos superiores
DI;: 28 DE SEfEMBRO_DE 1988
a que se refere.
Transforma a Secretari"a Geral do ConE surge uma "coincidência": o rol de compeselho de __ SeguraD.ça Nacional de Secretências dos quatro incisos do art. 2° do Decreto
taria Nacional em Secretaria de Assesson~ 96.814/88 nada mP.JÍS é do que a reprcrlução,
rãmoento -da Defesa Nacional (SADEN/
letra por letra. do wl ele competêr1cias d0 novcl
PR),
e dá outras providências.
Conselho de Defesa Nacional, instituído p-elo artigo 91 da Constituição de 1988 (desnecessário
6-Sr. Presldente da RepUblicá, no .uso da atribuié notar que, quando da eQ!ç!o do Decreto n~
ção que lhe confere o artigo 81, item V, da Consti· 96.814188, a redação fiilal da Carta de 1988 já
tuição, decreta:

em-

Art. 1' A Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional é transformada em Secretaria
de Assessofarnento da De[esa Nadonal-(SADENI
PR), mantida a atual estrutura técnico-administrativa, bem assim as respectivas tabelas de pessoal, servidores, encargos e_valores, inclusive os
recursos orçamentários e extra-orçamentários,
por ela administrados ou que lhe sejam destinados.
Art. 2" A .SADENJPR, ór_gão autõnomo integrante da Presidência da República, tem por finalidade executar as atividades permanentes necessárias à -prestação de assessoramento ao Presidente da República, ao Conselho Superior de Política Nuclear e a~.s: demais Conselhos ou órgãos
superiores de coli.sulta do Chefe do Executivo,
competentes para:
! _:-::-:_opinar nas hipóteses de declaração de
guc~_rra- e:_de celebração da paz, nos _termos_ da
C:_onstit!Jis:ão;
11- opinar sobre a decretação do estado de
, defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
III- propor os _critérios e condições de utilização de á~a_s indispensáveis à segurança do território nacion~. e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na_ fab<a çle fronteira e nas áreas rela-danadas com a preservação e a exploração dos
recursos ~aturais de qualquer tipo;
JV- estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas nec__essárias à garantia da
independência nacional e da defesa do EStado
democrático.
§ 1" Incumbirá, ainda, à SADENIPR, o assessoramento do Presidente da República em todos
os assunt9s _que_ se_ relacionem com as questões
enumeradas nos itens i a IV deste artigo.
§ 2~ _A S_ADEN/PR, subordinada diretamente
-ao PreSidente dá República, é dirigida por um
Secretário-Geral, que será o Ministro de Estado
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República.
3" Aplicam~se à SADENIPR aS-riorfn"aS
gais e regulamentares em vigor, referentes à antiga Secretaría Geral do_~orisélho de Segurança
Nacional.
- Art. 39 O Ministro-chéfe do Gabinete Militar
da Presidência da República disporá sobre as me~
didas complementares necessárias à execução
.deste decreto, submetendo ao Presidente da Re~
pública, para aprovação, a reforn'l.a do Regimento
da antigél_~~ecr~~aria Geral do -CoÍ'lselho de SeQurança Nac1onal, adaptado às novas atribuições
da SADENIPR.
Art. 4' Este decfeio entra em vigor na dãta
de sua publicação.
Ait. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasí!ia,28 de setembro de 1988; 1671 da Independência e 100"" da República.

*

le-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N• 23, de 1988
Dispõe sobre a concessão das emissoras
de rádio e televisão.
O ConQre.SsO NaciOnal decreta:
Art. 19 _ São declaradas insubsistentes as concessões das emissoras de rádio e teleyisão que
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não entraram em operação até o dia 5 de outubro
de 1988.
Art._

2~

Este decreto legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Justificaçâo
Nos tennos da nova Constituição, é da competência exclusiva do Corígresso Nacional "apreciar

os ates de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão" (art. 49, XII).
Como todos os jornals têm notifica-do, essa com-

petência exclusiva do Congresso foi esvaziada às
vésperas da promulgação da Constituição, através
de atas· que virtualmente esgotaram as conces-

sões.
O próprio Ministro das Comunicações tem alertado para o fato de que alguns concessionários

buscam vender a concessão, locupletando-se assim com a transferência de um bem público que

lhes foi entregue como dádiva,
A fim de restabelecer a normalidade no setor,
e zelar pela preservação da competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros
poderes (Constituição, art. 49, XI), submetemos
a nossos nobres pares este projeto de decreto
legislativo.
Sala das Sessões,_ 6 de outubro de 1988. Senador Severo Gomes.

PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N• 24, de 1988
Dispõe sobre a sustação de atos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do BrasU.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1, A Resolução n~ 1524/88,-do Conselho
Monetário Na<:ional, e seu regulamento, baixado
pelo Ban<:o Central do Brasil, ficam declarados
sem efeito a partir de 5 de c;.utubro de 1988.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

Po_ucos dias antes da entrada em vigor da nova
Constituição, que atribui ao Congresso compe·
tência para legislar sobre "matéria firianceirã,
cambial e monetária, instituições financelras e
suas operações", (Constituição, art. 48, XIII), o
Conselho Monetário Nacional aprovou a Resolução n" 1524, com o objetivo de criar fatos consumados e subtrair a competência do Legislativo.
O presente decreto não entra no mérit~ das
medidas adotadas; apenas resguarda a competência do_ Congresso para apreciá-las, obedecendo ao que dispõe o art. 49, )((, da Constituição:
''Art. 49 - É da competência exclusiva
do C.. .mgresso Nacional~
XI- zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição nor-mativa dos outros poderes."
A sustação das medidas adotadas pelo Consew
lho Monetãrio Nacional e pelo Banco Central
do Brasil é ato de elementar prudência, de vez
que os constituintes deixaram a disciplina dessa
matéria a cargo de lei complementar (art. 192
e seus indsos). 0Aue·os constitllirites iiã-o quiseram deixar ao menos para a lei ordinária jamais
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poderia ser regulamentado por um órgão de esca~ _ penhar essa missão, nos termos da Constituição
.
Ião inferior no Poder Exe_cutivo. Urge, portanto, e do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. ~
su_star _a_ vigêricia para preservar o mandamento
Senador Álvaro Pacheco.
constitucional.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. O SR. PRESIDENTE (Francisco "Rollemberg)
Senador Severo Gomes.
-De acordo com o art. 44, § 4°, do Regimento
Interno, este requerimento será remetido à Comis.O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
são de Relações Exteriores, devendo ser s~bme
- Os_projetos lidos vão à publicação.
tido à deliberação do Plenário após a Ordem do
Sobre a mesa expediente que vai ser lido pelo Dia, em virtude do que Sf! acha previsto no ~rt
Sr. 1., Secretário.
388,-item ll,lett'áb;- da leílnterila-.Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos
É lida a se~uinte
pelo S"r'. 1~ SecretáriO. -São lidos e aprovados os seguintes

RESOLUÇÃO

N• 136, de 1988
Pro-.Toga, nos termos do estabelecido
no art. 178 do Regimento Interno do Sew
nado Federal, por 30 (trinta) dias, o praw
zo da Comissão Parlamentar de lnquéw
rito, destinada a investigar em profundidade as denúncias de irTegularidades,
incl~sive corrupção na administração
pública, ultimamente tomadas tão notória~ pelos meios de comunic~ção.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" Fica prorrogado por 30 (trinta) dias
o prazo de duração da Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a investigar em profundidade
as denúncias de irregularidades, inclusive corrup-ção na administração pública, ultimamente tomadas tão notórias pelos meios de comunicação,
instituída pela Resolução n" 22, de 1988.
Art. 2" _ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
~· 3" Revogam~se as disposições em contrârio.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. José lgnádo Ferreira - Carlos Chiarem Sa1danha Derzi- Marcondes Gadelha- Severo Gomes -Afonso Arirlos ....:_ Pompeu de
Sousa- Luiz Viana- Lavoisier Mala - Jor-ge Bomhausen - Aluísio BezerTa - Nelson
Carneiro -Itamar Franco- TeotonJo Vllela
Filho__- Ney ~ranhão- Affonso Camargo
- José Paulo Bisol - Mauricio Corrêa José Richa - Mário Maia - Ruy Bacelar Divaldo Suruagy- Ronaldo Aragão- José
Fogaça - Edison Lobão - Márcio Lacerda
-.Mendes Canale- Wilson Martins- Jutahy Magalhães- Mansueto de Lavor.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O documento lido contém subscritores em número suficiente para constituir, desde logo, resolução
do Senado, nos termos do art 171 do Regimento
Interno.
_S_ob_r_e__a_mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1o Secretário.
E li_dó o seguinte

REQOERIMENTO

- N• 143, de 1988
Tendo sido convidado a participar da comitiva
que acompanhará o Sen_hor Presidente da Repú·
blica em sua viagem à União Soviética, solicito
que me seJa concedida autorização para desem-

REQUERIMENTO

N' 144, de 1988
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de intersticio e préVia distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto Legis-.
Jativo n" 4, de 1988 (no 7/87 na Câmara dos Deputados) que aprova o texto da Convenção Internacional' sobre o Sistema Harmonizado de Desígnacão e de CodifiCação de Mercadorias, assinado
pelo Brasil em -31 de outubro de 1986, a fim
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988.
Marcondes Gadelha.

REQUERIMENTO

N• 145, del988
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de insterstício e prévia distrfbuição de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo n~ 18, de 1988 (n~ 26/88, na- Câmara dos
Deputados), que aprova o Acordo sobre Cooperação Cultural. celebrado entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Bras~ia,
a 30 de setembro de 198'1', a· fím de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. - Marcondes Gadel_ha.

REQUERIMENTO

N• 146, de 1988
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno,
requeiro dispel)sa de instersticio e prévia distribuição de aVI.llsos para o Projeto de Decret? Legislativo n~ 19, de 1988 (n1 25188. na origem), que
aprova o texto do Acordo sobre Programa a Longo
Prazo de Cooperação Econômica, Comei'dal,
Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República federativa do Brasil e o Governo
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
em Brasília, a 30 de setembro de 1987 a fim
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
.
___
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Marcondes Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovados os requerimentos, o~ projetas a gue
se refefem figurarão na Ordem do Dia da próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A PresidênCia recebeu as Mensagens n>:" 21~
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a 222, de 1988 (n• 408

a~4lí,414

a 417/88,

na origem), de 3 do corrente, pelas quais o Senhor
Presidente da República, nos termos do art. 42,

item Vi, da Constituição, e de acordo com o art.
2'' da Resolução n~ 93n6, do Senado Federal,
solicita autorização para que as Prefeituras Municipais de Ubaitaba, lrecê e _Vitória da Conquista
(BA), Vitória de Santo Antão e. Carpina (PE), Barra
do Corda e São Luis (fv\A) e Departamento de
Água e Esgoto_ de Uberlãndia (MG) possa con-

tratar operações de crédito, para os fins que especifica.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- A Presidência recebeu as Mensagens n"' 224
e 225, de 1988 -(n"' 422 e 423/88, na Origem),
de 4 do corrente, pelas qua1s õ ·senhor Presidente
da República, nos termos do art. 42, item VI, da
Constituição, e de acordo com o art. 2Q da Resolução n~ 93176, do Senado Federal, solicita autorização para que as PrefeitUras Municipais de Jaguaquara e Tremedal (BA) possam contratar operações de crêdito, para os fins que -espeCifica.

anO-s, ele deixava de dirigir o gabinete do eminente
Senador Uno de Mattos. Com ele iniciei minha
jom;:1da nesta Casa. Foram dezoito anos de constante, agradável e proveitosa convivência. Creio
mesmo, Sr. Presidente, que no quadro do funcionalismo desta Casa, tão rico de homens probos,
capazes e competentes, muitos se igualariam,
mas ninguém excederia Mànoel de Souza. InfelizM
mente, a morte o acolheu esta manhã e, hoje,
seu corpo descansa no cemitério da cidade.
O Sr. Mauro Benevides Ex" um aparte?

Permite-me V.

O SR. NELSON CARNEIRO aparte de V. Exd

Acolho o

O Sr. Mauro Benevides- Há poucos instantes tomava eu conhecimento do falecimento,
ocorrido na madrugada de hoje, do servidor desta
casa, o Sr. Manoel José de Sousa, a quem tive
o privilégio de conhecer ainda no desempenho
do meu primeiro mandato, quãndo aqui chegava,
nos idos de 1975. Dele recebi inequívocas demonstrações de apreço, amizade, enfim, de estíO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
mulo a um Representante do povo que chegava
- A Presidência recebeu a Mensagem no 227,
de 1988 (no 429/88, na origem), pela qual o Se- _ a esta Casa imbuído do propósitO de servir à comunidade brasileira. Não foram poucas as vezes
nhor Presidente da República, nos termos do art.
que me socorri do velho Sousa para que ele, com
52, item Vll, da Constituição, e de acordo com
sua clarividência, sua experiência, sua vivência em
o art. 2"' da Resolução n" 93!76, do Senado Fedematéria de té.cnicas legislativas, emprestasse um
ral, solicita autorização para que a Prefeitura Muriiassessoramento_d__e alto nível, embora vinculado
dpal de Salvador (BA) possa contratar operação
ao Gabinete de V. Ex~, chefiando-o com brilho
de crédito, para os fins que espedfica.
e proficiência exemplares. No momento em que
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex• ocupa a tribuna do Senado Federal para
A Presidência recebeu, do Governador do Estado
registrar o desaparecimento de Manoel José de
da Bahia, solicitação no sentido de que seja retifiSou_~a, desejo levar à família desse inolvidável sercada a Redação Final do Projeto de Resolução- vidor do Senado, e particularmente a V. Ex', que
no 139, de 1988, que autoriza o Governo do Estacom el~_çQ_n_tou com desvelada colaboração dudo da Bahia a contratar operação de crêd!to no
rante tanto tempo. a manifestação da minha mávalor correspondente, em cruzados, a
goa, do meu pesar. Que Deus o receba no seu
60.ú00.0UO,OO Obrigações do T escuro Nacional reino de bem-aventurança.
(OTN).
A referida solicitação consiste _em incluir a Caixa

Econômica Federal como um dos possíveis agentes financeiros da operação, juntamente com o
Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia.
Não tendo sido, ainda, publicada a Resolução
relativa à proposição, a Presidência_ consulta o
Plenârio se concorda com a _retificação solicitada.
Os Srs. Senadores que conCordam com a retificação queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Como todos estão de acordo, a Presidência
tomará as providências necessárias à retificação
dos autógrafos !! promulgação da referida resolução.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
CarneirO.

-

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte_discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a eficiência d_o_s trabalhos do Senado Federal e a história desses trabalhos não
se resumem apenas à atividade dos senadores.
Há, nesta Casa, um corpo de servidores que
de _tal forma se incorporou à instituição que a
perda de um deles é uma perda para o próprio
Senado Federal. Quero referir-me, Sr. Presidente,
com imenso pesar, ao falecimento, esta manhã,
de um antigo e dedicado servidor da Casa: Manoe[
José de Souza. Quando aqui cheguei, há dezoito

O SR. NELSON CARNEIRO -Muito obriQado a V. Ex' pelo depoimento valioso que traz_
neste instante em que registro, com imenso pesar,
o falecimento daquele que foi, no meu Gabinete,
durante 18_anos, o colaborador inexcec!_ivel, o pes~
quisador, o interessado, quem me trouxe, muitas
vezes, as sugestões que consegui transformar em
projetas, depois convertidos em lei. Era um funcionário exemplar desta Casa. O seu desaparecimento oçorre quando o corpo de funcionários
do Congresso Nacional lhe deferiu a honra de
representá-los no Conselho do Instituto de Previdência dos Congressistas. Era uma escolha que
premiava o esforço, a probidade e a dedicação
de um antigo servidor desta ~sa, que desaparec-e
aos71 anos de idade.
Sr. Presidente, não é hâbito desU! Casa registrar,
nos seus Anais. votos de pesar, mas os que o
conhec:~(.:,QJ_.__e, por isso mesmo, o es_timaram
e o admiraram, certamente comungam comigo
nesta manifestação de pesar que desejo deixar
registrada nos Anais desta Casa, para honrar, através deste s_ervidor agora desaparecido, todos os
colaboradores dos Senadores que por aqui têm
passado e que por aqui hão de passar e cujos
nomes não figuram, infelizmente, nos Anais desta
Casa.
Quero deixar consignado, Sr. Presidente, em
nome dos meus companheiros de trabalho no
gabinete que me coube, desde que aqui ingressei
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-em 1971. até hoje, a honra de tê-lo como colaborador. Manoel José de Souza foi um "exemplo,
um exemplo que· ele deixou à sua família, um
exemplo que ele deixou com seus amigos, e um
exemplo que ele deixou para quantos o conheceram. Ele foi um-hOffiem de trabalho, um homem probo, um homem de colaboração. Foi um
servidor que honrou o Senado Federal e honrou
a quantos com ele conviveram.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Com a palavra o nobre Senador Mauro Borges.
(Pausa.) S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR: Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, prometi em reuriíãO rec-ente, em Curl~
tiba, que hoje faria um pronunciamento acerca
de um movimento simultâneo em São Paulo e
no Paraná, para que amanhã seja interceptada
a BR-116,-que demanda a São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do S_ul. Ela é conhecida como "Estrada da Morte". A falta de duplicação, há muito tempo ansiada, tem ensejado sucessivas mortes, a ponto de já ter havido, por
mês, vinte mortes. Nos últimos anos, tivemos muito mais mortes naquele pequeno trecho de estrada do que em toda a Guerra do Paraguai.
Quando o Presidente Ulysses Guimarães, no
exercício da Presidência da República, esteve em
São Paulo, prometeu, no local, que a estrada seria
duplicada _- e isso ad referendum pel;o próprlo
Presidente José Sarr1ey e estavam presêntes tãnto
o Governador de São Paulo quanto o Governador
do Paraná- formal e solenemente, perante famílias que haviam perdido parentes, amigos, filhos,
restando ainda incontável número de mutilados,
S. Ex• fez essa promessa. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em razão da '"OperaçãoDesmonte", todas as obras viárias do País foram
paralisadas, inclusive essa rodovia, que já está
assim no ápice de um estado de necessidade
e de grande risco e qu~, po~ !?SO, jamais poderia
ser alcançada por medida dessa nature_za porque,
digamos, ela está sendo pavimentada com carne
humana e com sangue. Em Curitiba, há quatro
dias, houve uma reunião, 'promovida por diversas
associações, com a participaçãb de diversos Sétores, inclusive motoristas, para que, num protesto
formal e respeitoso, houvesse a interceptação e
o Governo FederafCüinprisse a sua áeterminação
de duplicá-la. Diz o Governo- Federal que a causa
ê realmente falta de meiOs; é a noVa Constituição.
Sr. Presidente, esse caso ê de extrema urgência,
é um caso instante; e os casos instantes sempre
estão a níveis de c-asos diferencidaçlos, de casos
excepcionalizados. !::louve até jornais e alguns setores do Governo que dissessem que a paralisação, o cerceamento de recursos para a duplicação
decorreu da Constituição. Sr. Presidente, isso não
ê verdade, porque a ConStituição estabeiece a
responsabilidade do Governo Federal pelas rodovias federais. Não houve esse deslocamento. Então, a razão, Sr. Presidente, nã,o é de forma nenhuma aceitável. A real razão para imposições e sustações dessa natureza são os nossos compromissos
com o Fundo Monetário Internacional, recentee-determinaram sustações de obras de tal relevância. E como V. Ex" sabe, nós aqui até nos opomos
a esses pagamentos e- zombamos deles; porque
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o futuro Presidente, com apoio do futuro Congresso~

não vai pagar esses_cornpromissos. Não podemos assistir, Sr. Presidente, à lancinante situação
de motoristas brasileiros estarem diariamente
sendo trucidados naquela estrade~. Mas o pfor é
que não são só vidas humanas, que neste País
pouco valem. São jamantas, são caminhões, car-

retas;_às vezes, passa-se ali e encontram-se três,
quatro caminhões carregados, _destruídos à margem da estrada que liga a· região mais produtiva
do Pais, da qual mais depende o Brasil. E como
se não bastasse, ainda recebe um tráfego intenso
que vem da Argentina e do Paraguai para São

Paulo. De forma que este movimento que está
sendo feito hoje no Paraná e em São Paulo é
de_ desespero, mas compreensível, porque todos
os protestos foram feitos, todas as solicitações
foram formuladas, sem resultado algum.
Sr. Presidente, quando fui convidado para participar desse movimento, assumi o compromisso
de apoiá-lo.
Lá estarão Deputados e alguns Senadores presentes, apoiando o movimento. Quanto a mim,
restou-me o encargo deste pronunciamento, fazendo um apelo ao Presidente e ao Senado, para
que interfiram nesse caso e resolvamos a situação.
Ontem, conversei com o Presidente José Sarney. Quando Sua Excelência acabara de ser
aplaudido na Constituinte e descia da Mesa, falei
com Sua Excelência dando-lhe conhecimento
dos fatos, de sua extensão e gravidade. Sua Excelência disse-me que já estava ciente _do movimento e que envidaria esforços no sentido de_
resolver a questão. Disse-me, inclusive, que havia
tele(onado, ou que iria telefonar ao Governo do
Paraná, para tranqüilizá-lo a esse respeito.
Mas as cousas são passageiras. Uma promessa
às vezes ê feita e depois esquecida. E o caso
é instante, pode gerar situações, realídades ou
fatos desagradáveis ao Pais e àquela região.
Assim, · o que se irá pedir, no local, no dia
de amanhã - o fechamento da estrada -, é
justiça e pressa para que cesse _a grande ocorrência de mortes em uma das estradas por onde
passa com mais intensidade o progresso do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
·

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
OSR.JOTAHYMAGALHÂES(PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, na última sessão que- tivemos,
em que houve aquela votação secreta para a escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União
e de alguns Embaixadores, os que estavam aqui
presentes verificaram que eu tinha urgência em
sair imediatamente, para atender a um compro~
misso. Soube, no dia seguinte, que, quando foi
reaberta a sessão pública, o meu nobre Colega
e amigo João Menezes teria feito reparos a uma
entrevista que foi publicada no Jornal do Brasil
a respeito de_ questões do Senado, e que nesse
reparo teria havido um aparte do Senador lourival
Baptista, também dando uma interpretação a essa
entrevista.
Hoje,_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos
uma solenidade, aqui, no Senado, de fundonários

d_a _Casa que estavam concluindo um curso que
fizeram, de especialização para a área de Orçamento. Tenho dito, várias vezes, infelizmente sem
repercussão para a área externa do Senado, que
te.'Tlos un_1 grupo de funcionários, aqui, nesta Casa, que orgulhariam qualquer um. Temos func!o~
nários, aqui, que não ficam a dever em nada àqueles funcionários que são considerados padrões
no serviço público, que são os funcionários do
Banco do Brasil e do ltamaraty. Temos fundonários nesta casa que são excepcionais, e digo
isto com a autoridade de quem está, atualmente,
no exerdcio da 1a Secretaria. Temos funcionários
daqueles mais intelectuais, mais preparados, mais
capacitados, corno temos, também, funcionários
de nível mais baixo que aqui desem)Jenham o
seu trabalho diário. Temos estes funcionários que
acompanham os nossos trabalhos nas sessões,
todos os dias, estes que estão aqui presentes.
Te mos assessores que nos dão as condições de
e:xercerrnos, as nossas funções legiSlativas, o nossO trabalho parlamentar. Temos os taquígrafos,
que ficam aqui escutando e anotando o que fala~
mos.
Sr. PreSidente, ternos, também, funcionários re~
lapsos. Como 1· S"ecretário, logo que passei a
pa,rticipar desta Mesa, em conversa com o Presiw
dente Humberto Lucena e com Companheiros
que me fiZeram aceitar a 1' Secretaria, porque
não desejavam ser 1"-Secretário desta Casa, eu
dizia qúe uma das minhas preocupações seria •
f~r a diferenciação entre quem trabalha e quem
não trabalha. Infelizmente, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. até agora não consegui fazer essa diferenciação.
QUando vejo esses funcionários que trabalham,
que são capazes, que nos podem dar a assistência
de_ que precisamos para exercitar o nosso mandato, pergühto: o que eles devem pensar dentro
de si, quando olham e vêem que muitos daqueles
_que deveriam estar presente não estão, e recebem
o mesmo que eles, que trabalham aqui? O que
diriam esses funcionários? Que não podem sentir-se inCentivados pelo trabalho que _executam.
Então, venho procurando, há algum tempo, como um dos trabalhos, corno uma das propostas,
como uma das sugestões que tenho feito, das
inúmeras que tenho apresentado, instituir o ponto
no Senado.lsso vai resolver a questão do Senado?
Não, essa medida sozinha não resolve, mas, pelo
menos-,-dá condições para se aferir quem vem
trabalhar e quem não vem.
Agora, a_ Constituição muda um pouco a situação funcional. Até ontem - e hoje posso dizê-lo,
porque de hoje em diante já não se pode fazer
-até ontem pagávamos a 'mesma coisa a -quem
vem trabalhar e a quem náo vem. Pagávamos
120 horas extras a todos os funcionários da Casa,
vindo ou riâo vindo.
Eiltão, Com o ponto, poderíamOs verificar quem
vem t~abalhar e quel)1 não vem. Os servidores
que aí estão, que estao presentes aqui, que estão
presentes.nos seus setores administrativos, esses
nêio estão fazendo carga contra o ponto. Mas
aqueles que aqui não comparecem, aqUeles que
aqui não estão, ficam pedindo, nos nossos Gabinete_s~- para não reintroduzirmos o ponto no Senado.
Quer~mos também fazer uma ascensão funcionai normal pelo exerdcio elo trabalho de cada
um dos funcionários, porq~e ~m qualquer carreir~
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se tem ascensão funcional. Aqui, temos uma situação em que, praticamente, todos estão no final
de suas carreiras. Não se pode fazer ascensão
funcional pelo trabalho que cada um executa.
Vemos, aqui; funcionários de 20, 25 anos olharem em volta e verem, no mesmo nível que é
o seu, aqueles que entraram no ano passado.
O que podemos dar de incentivo a essa gente?
Este é um pensamento meu, Sr. Presidente.
Não quero- dizer que eSteja com a razão. Posso
estar totalmente errado, a maioria da Casa pode
achar que é_ um absurdo eu p~nsar desta forma,
que temos que manter corno está, deixar como
está. O que não posso, eu, pessoalmente - é
uma opinião minha - é aceitar que o ponto seja
introduzido no Senado, para aferir as presenças,
com a modificação aproVada pela Mesa Diretora,
fazendo com que todos os_ servidores dos gabl~e
tes fiquem isentos do ponto. Eu, pessoalmente,
como 1~Secretário, entendo que vamos criar duas
classes: funcionário de gabinete e funcionário da
área administrativa. Por Que-- os funcionários da
área administrativa vão ter que assinar o ponto,
e os fUncionários dos 9ã6h1etes, que nos servem,
não vão ter que assinar esse ponto? Já temos
a diferença normal do regulamento, que são
aqueles funcionários nomeados por nós, fpra do
Quadro do Senado, que o Regulamento permite
que trabalhem fora daqui. Esses já têm um tratamento diferenciado.
Quando peço, Sr. Presidente, e Srs. Senadores,
que se decida sobre e55:as questões, não estou
pedindo que votem a favor ou contra minhas
)déias,_ cada um vai julgar o que é certo ou errado.
O que não é possível é que se procrastlnem essas
medidas e não se torne uma posição, não se
assuma a responsabilidade pela decisão a ser tornada.
O Sr. .Mansueto de Lavor- Permite-me V.
Ex' um aparte?

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Com prazer, nobre Senador._
-

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador,
quero homenagear V. Ex' pelo pronunciamento
que faz, nesta tarde, sobre um assunto que me
parece senãbu. Até parece que houve um acordo
de cavalheiros aqui, para não se tratar desta situação e do problema que V. Ex" aborda nesta tarde,
problema este que todos sentimos e que nõs afeta
diretarnente. Antes de dizer algo sobre o tema
que V~ Ex" trata, quero homenagear um grari'de
contingente de servidores do Senado que cumprem o seu dever, que trabalham até além do
horário ao qual estão obrigados e, que, realmente,
dão demonstração de eficiência e capacidade de
_que depende o sucesso _d_o_ nosso trabalho parlaw
mentar: No entanto, a_o lado desse grande contingente cj-ue homenageio, existe outra parcela considerável de servidores da Casa que, realmente, não
se sabe pOr que mottvo - e V. Ex• _o desvenda
muito bem, a causa é estrutUral- não trabalham,
não freqüentam o Senado, não produzem, e ganham o mesmo que os primeiros, inclusive remu~
neração de horas extras, tudo isso na mais absoluta irregularidade, incompatível com os novos·
te_mpos instaurados a partir da nova Carta Constitucional. Considero, portanto, da matar oportunidade e atualidade o tema que V. Ex•_traz, com
a autoridade de 1~ Secretâr[o da Casa, cargo que,
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aliás, não sei por que se disputa, pois que é o
maior ónus, em outras palavras populares, o

maior "abacaxi" que se possa ter, o cargo ·que
V. Ex' ocupa. Ora, Se iridiscrimínadamente se concedem 120 horas extraS ao servidor, quer ele tra-

balhe, quer não, quer tenha produção no seu trabalho, quer não a tenha, significa que se está
estimulando a fuga ao trabalho, a ociosid~de. Não
há distinção nenhuma entre quem trabalha e
quem não trabalha. Nem a recompensa legítima
ao trabalho, que é o salário, nem o louvor, a distinção, a boa ficha que seria próprio daqueles que,
além do salário, teoham um comportamento
exemplar no exercício das sua_s respectivas funções. Sequer quero _condeoar, nem de lon_ge,
aqueles que não trabalham, que não vêm aqui,
porque, na realidade, a estrutura da Casa favorece
isso. É essa estrutura que deve ser alterada, o
que V. Ex'. está procurando, com um esforço louvável e extraordinário, atrav~s_ :dêl_~a proposta
de reestruturação administrativa do Senado, a que
devemos _dar todo o apoh Podemos discutir,
apresentar emendas. Ficar cciino está, nesta fase,
é que não é possível, porque estamos recupe·
rando poderes. O Poder Legislativo, o Senado
da República, recobra, nesta ordem constitucional, poderes extraordinários. Como vamos ficar
sem um corpo de auxiliares, sem uma administração adequada, um quadro [uncional a serviço
da Casa e não a serviço do turismo, de cursos
louváveis no exterior, em to(jã- a ·paiie;- mas que
nada representam em termos de produtividade
para nós? Eminente Sen_a_d_Qr_e_l~ Secretª-r(o,_creio
que este seu pronunciamento é oportuno e deve
ser o marco de uma alteração fundamental e estrutural na Casa, porque, se não houver essa modificação, nào adianta estarmo.s colocando ponto,
pois, na realidade, no momento atual aqueles
que estão trabalhando, cumprindo seu dever e
produzindo, são considerados pessoas desavisadas. Na verdade, há um favorecimento, há uma
inclinação para fuga ao trabalho, há uma premiação até àqueles que não cumprem o seu dever
pela eqüidade de tratamento, inclusive pela eqüidade salarial com aqueles que produzem, com
aqueles que trabalham. Longe de condenar qualquer um, louvando os que trabalham, eu diria
que, no caso. _o que se deve condenar são as
estruturas administrativas que precisam, urgentemente, de uma reforma de base. V. Ex• tem toda
a razão, e merece o louvor de nossa parte, por
tratar de tão_oportunotema, neste momento, neste novo dia da ordem constitucional e regimental,
porque estamos esperando o novo Regimento.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço

a V. Ex', Senador Mansueto de Lavor, a solidariedade, porque sei perfeitamente, e quando viro
para esta tribuna sabia perfeitamente que viria
abordar tema que não ê agradável, tema este que
vários colegas ,meus irão recrim ina_r-sem por
abordá-lo.
O Sr. Pompeu de Sousa- V, Ex• me permite
um aparte, nobre Senadot.Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com "todo

o prazer, nobre Senador Pompeu de Sousa, Peço
um minuto apenas.
Fraricamente, tenho, para comigo mesmo, esse compromisso de tentar fazer a dfferen_ciaç_ão.
Colegas meus já me procurarám e disseram: "Jutahy, se fizermos todo o mundo trabalhar dois
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_turno5o, ilâo vamos ter nem lugar em nossos gabinetes". Ao que resp·----.llrli· "Estamos tentando, atravês de uma modificação no::. , ,
- rn!0cação
de um número de carteiras suficie. "'""- t
trabalharem". Mas, se esta for a razão, por que
é que não se devolve o funcionário excedente,
mas se prefere fazer com que trabalhe um turno,
quando isto é proibido, é ilegal, é ilegítimo, ê contra a ordem administrativa do Senado, que proíbe
o funcionamento em um turno só?
Senador Mansueto de Lavor, V. Ex•, e creio que
todos os demais senadores, já recebeu uma proposta, que não é minha, não sou eu quem a está
fazendo, foi feita pelos próprios funcionários como já disse, temos aqui os funcionários os mais
capacitados, os mais brilhantes que podemos ter
numa administração pública - a propósito da
reformulação administrativa do Senado. Os Srs.
Senadores já devem ter recebido, em seus gabinetes, essa propOsta, a fim de apresentarem as sugestões que julgarem necessârias. Essa é uma
proposta sujeita às modificações que o pleitário,
que a maioria dos senadores desejarem. Apenas
gostaria, não sei se conseguirei, que houvesse
uma deliberação deste problema; que não houvesse a procrastinação destas questões. Repito,
mais uma vez, não me julgo dono da verdade,
- não me julgo como sendo aquele que está defen·
dendo a idéia que a maioria julga correta. Não!
A maioria é que vai decidír, e·terei que me sujeitar
a essa decisão.
Não posso compreender estejamos aqui fugindo às determinações legais quanto ao prazo de
exercício da função de cada um, e acharmos que
tudo lSso é normal. Quem lé jornal - todos somos leitores, pois é do nosso trabalho diário ler
jornal - sabe que somos responsáveis pelo C'Ue
dizemos na entrevista, mas não somos responsáveis por títulos e subtítulos. Não falei sobre apadrinhamento de fulano, beltrano, sicrano, não.
Não há problema de apadrinhamento. Como dis·
se~ respeito a posição daqueles Que divergem da
minha opinião. Agora, posso considerar, no meu
ponto de vista, que essa opinião está errada.
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conhecimento por todos os motivos, até mesmo
por um que parece realmente negligenciado, mas
não o é; sendo eu um dos ·campeões de assiduidade, de permanência nesta Casa, nos dias que
saio mais tarde das depedências do Senado Federal pergunto ao ascensorista se ainda há algum
Senador na Casa. E ele me diz:- "Sim, Senador,
o .Senador Jutahy Magalhães ainda está aí". V.
Ex' sempr~ está aí, V:~ está sempre no trabalho.
Devo acrescentar que as observações que V. Ex"
vem fazendo, de certa forma, me escapavam um
pouco·,-de vez que eu, Senador calouro, não sabia
desses detalhes a que V. Ex' se refere, dos funcionários fantaSmas. dos funcionáriOs que não com·
parecem, dos funCiõriárioS cjue reCebem até horas
extras sem ter cumprido nem as horas normais
de trabalho, o que, realmente, é a subversão até
da língua. Confesso a V. Ex• que ignorava, inclusive porque tenho, no meu Gabinete, uma pecjuena equipe de funcionários exemplares e, também,
ignorava um pouco porque sou um tanto infenso,
além de ignorante no que costumo chamar de
"burocratês"- não sou versado no assunto. No
entanto, não posso deixar de tomar conhecimento
do que V. Ex' está-nos dizendo, e é um imperativo
da prôpria decência do Senado que isto seja feito
realmente, assim como a assiduidade, assim como a dedicação ao trabalho deve ser premiada
- e temos exemplos magníficos dessa dedicação. Temos diante de nôs essas meninas que
taquigrafam tudo o que dizemos, e até mesmo
alguns meninos- por acaso, a:gora, há até uma
maioria de meninos, há dois, geralmente São meninas. Essas meninas e meninos taquigrafam o
que dizemos, nem sempre são coisas agradáveis
de serem taquigrafadas. Temos o exemplo da
eficiência dos nossos Serviços AUXI1iares, como
o Cegraf e o Prodasen, que, agora mesmo, deram
demonstração cabal e empolgante de eficiência,
durante o funcionamento da Assembléia Nacional
Constituinte. Eu não sabia_ que tínhamos, ao lado
de tantos louváveis setores da ativid~de auxiliar
do nosso Senado, setore_s tãq pouco dignos de
merecimento e, sobretudo, de recompensa. V. Ex"
faz muito bem, quando cria, pelo menos, um mínimo <ie exatidão no cumprimento dos deveres míEsta Mesa, presidida pelo Senador Humberto
nimos do funcionário. Não creio que a pura e
Lucena - qualquer funcionário da Casa pode
simples introdução do regime de. ponto seja o
fazer o levantamento - representou muito em
suficiente, não creio, eviQen~emente. E não podetermos de aumento dos salários reais dos funciomos aferir o mérito apenas por isso, porque_ seria,
nários do Senado. Então. dentro daquilo que conrir o mérito pelo mediãno ou até pelo medíocre;
sidero certo, que é pagar bem ao funcionário,
gostaria de ver era a diferenciação entre quem
seria a mediocrização do _trabalho. Mas o mini mo
está aqui e quem não está; entre quem trabalha
deve_ser exigido, respeitado, e o máximo premiado. Dai a importância e _a necessidade de~se mínidois turnos e quem trabalha um turno só. Esta,
mo para que se possa implantar, nesta Casa. a_quia diferenciação que quero fazer e está sendo tão
lo que V. Ex• menciona muito-béni:-um plano
difícil.
Senador Pompeu de Sousa, desculpe-me por
de carreira e cargos que existe onde_ as coisas
devem funcionar e funcionam. Portanto, nobre
ter demorado em conceder o aparte a V. ExO Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sen~_dor _ Senador Jutahy _Magalhães, com todo o apreço
que V. EX" me merece, receba mais este apoio
Jutahy Magalhães, se V. Ex• demorou- foi para
e mais este elogio.
acrescentar à argumentação que vinha desenvolvendo brilhantemente. Eu até nem pretendia apar~
teá-lo, para não o interromper, de vez. que, mesmo
_ O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço
não o julgando, também, como V. EX' próprio
a V. Ex', Senador Pompeu de Sousa. Posso dizer
a V. EX" - repito mais uma vez, agóra já na pre·não se julga, dono da verdade, a meu juízo, para
minha verdade, V. Ex• falava a própria verdade,
sença do Sehador Lourival Baptista- não critico
a própria eVidência da verdade. Devo acrescentar,
posições de colegas. Respeito a posiÇão de cada
colega, e, quando alguém toma a sua posição,
em abono do que disse o nobre Senador Mandeve estar pensando que está tomando a posição
SUeto de Lãvor;-que, além de louvar este pronunciamentO de V. EX", quero louvar o trabalho que
mais correta, aquela que mais intere_s_sa ao SenaV. Ex' desenvolve na J• Secretaria, do qual tomo
do Federal. E dessa pOsição podemos discordar

DJÁRIO DO CONGRESSO f!AêiONA!.. (Seção II)

Outubro de 1988

ou não, é um direito democrático qUé ternos de
observar. Por isso, faço aqui a retificação do que

foi dito pelo meu querido amigo e colega senador
João Menezes, a respeito deste assunto. Não criti~

quei colegas; apontei os fatos e declarei na reunião da Mesa que apontada esses fatos de público.
Tenho, também, _o hábito, na 1· Secretaria repito, pode estar errado, pode estar certo, não
sou dono da verdade - , de dizer a quem vai
Já, a qualquer jornalista que vá na t• Secretaria
e queira saber de alguma coisa, que ele tem aces-

so a

qualquer informação. Creio qÍJe --nossa obri-

gação é dar transparência aos nossos atas. Tam-

bém quero dize_r .que, nesta Mesa, quando esta
Casa era acusada - várias vezes fol acusada também era o 1~Secretário quem pártia em defesa da Instituição.
_
Quando fui convidadO-pelos meus colegas_ de
Bancada para exercer a 1' Secretaria do Senado
Federal - alguns inclusive hoje ocupam a: Liderança de diversos Partidos, o Líder do PMDB, o
Líder do PTB, o Uder do PSDB fiZéram :parte
dessa primeira reunião comigo - assumi esse
compromisso. E o que estou pedindo é isto: não
procrastinar.
Nessa questão do ponto recebi o _apoiamento
de mais de 40 s_enadores, e não assinaram mais
porque não colhi maior númerO de assinaturas
para fazer a emenda no plenário, propondo que
o ponto fosse extensivo a todo o quadro do funcionalismo. Foi pedida urgência para a votação. No
entanto, por solicitação de companheiros, foi retirada a urgência. Então, nós vamos; mais uma
vez, procrastinar a decisão. Esse ponto é que acho
errado.
O Sr. Divaldo Suruagy -

Nobre Senador

Jutahy Magalhães, V. EX' me permite um aparte?

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Com mui~

to prazer.

O Sr, José Richa - Nobre Senador Jutahy
Magalhães, V. Ex' terá não só o meu voto_como
o meu entuSiástico apofÕ. Sei que ele, isoladamente, não representa muita c_oisa, mas se cada
um de nôs, individualmente, manifestar a mesma
disposição, V. Ex' dessa sua luta pela moralização
da Casa há de sair vitorioso. E é exatamente para
isso que conclamo os colegas. Se permanentemente esta era uma questão importante, imaginemos _agõra com a nova ConstituiÇão que nós mesmos ajudamos a elaborar, uma Constituição com
um _conteúdo altamente moralizador, e que a opinião pública tanto espera que esse texto seja fiel_m~Wte observado. Se a população não vê o exemplo partindo de nós próprios, evidentemente não
vai acreditar muito nos nossos Pf9pósitos. Por
é5fã- @z_ao; qu-~ro---:ernprestar todo o meu apoio
a V. Ex~ Votarei aqui na hora em que for colocado
na Ordem do Dia, e espero que toda a Mesa
dê o respaldo necessário a· esta e a tantas outras
~edidãs ~!f~essárias no ca!Dínho da moralização.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Nobre ~e
nadar José Rich.a, apenas discordo desta palavra
"moraliz~ção". E apenas uma_grande distorção
que temos que torrigír em certos pontos, mas
ênecessãria a vontade da maioria da Casa. Entendo_que essa maioria precisa manifestar-se porque
nosso grave defeito não é apenas nessas ques_tões.. V. Ex', co_mo parlamentar experiente que
é, sabe quantos projetos de autoria de parlamentares foram aprovados pelo Senado nestes Ultimes vinte e cinco anos e não representam nem
o volume de um ano de decretos-leis aprovados
por esta Ca_sa. vindos do Poder Executivo. Esquecemos nas gavetas, nos escaninhos, as iniciativas
dos próprios companheiros. Nossa obrigação seria decidir a respeito - não se trata de votar a
favor ou contra, mas decidir cada um de acordo
_com sua consciência, com a sua vontade, com
a sua responsabilidade.

O Sr. Divaldo Suruagy - Estendo minhas
- ---- O Sr. José Richa- E assumir a sua respon~
congratulações à feliz iniciativa de V. Ex', porque
sabi\idade.
a imagem desta Casa reflete-se obviamente, em
todos os seus integr~ntes, em toc!_o~ ::1queles que
O SR. J(JTAHV MAGALHÃES- E assu~ir
cOmpõem este Colegiada maior, e s_abemos que
a Sua responsabilidade.
a opinião pública, muitas vezes, tem até uma vísão
O Sr. José Richa- Perfeito. Entendendo que
distorcida de uma série de privilégios ou de prerroa palavra correta é moralização mesmo; porque,
gativas que o funcionalismo desta Casa possui.
se hâ- como V. Ex' esta dizendo- se há funcio·
Quantas vezes fomos cobrados publicamente a
nârios- e sei disso, todos sabemos- que traba·
prestar esclarecimentos a respeito dessas prerrolham e OUtroS que recebem igualmente e não
gativas que, na imaginação popular, muitas vezes
trabalham, qualquer medida no sentido de coibir
estão adma da realidade. Então, esta medida de
esta distorção é moralizadora mesmo. Portanto,
V. Ex! é um primeiro passo - V. Ex.• colocou
fico satisfeito por ver V. Ex• trazer aci plenário
muito bem- visando à salvaguarda da boa imaeste problema. Eu próprio - e acredito que a
gem do Senado, além de outras atitudes que,
maioria _dos companheiros -desconheço atê a
naturalmente, serão tomadas e postas em prática,
proporção, a dimensão que esse problema possa
visando a que esta Casa teriha a credibilidade
estar adquirindo. Louvo V. Ex:' -pela preocupação
que merece ter perante_a opinião pública brade trazer a debate esta questão. O Legislativo semsileira.
pre foi e há de ser uma Casa tranSparente. Entendo que é precisO: mesmo discutir-se tudo no pleO SR. JOTAHY MAGALHÃES- Agradeço
nãfio. V. EX" têm total ap()i_amento. Quero dizer
a V. EX-; nobre Senador Dlvaldo Suruagy"; o apoio,
que ·os furiCióiiá-rtOS- -do- ffieU -Gabinete imedianque é muito valioso. Espero, como disse na entretamente estarão intimados a assinar o ponto, covista recriminada, que o apoio que sempre tenho
mo t6dos os _demais fincionários de gabinetes.
encontrado nas conversas com os companheiros
Aliás, devo fazer um registro: os funcionários do
seja transformado em votos em plenário.
meu Gabinete são de uma dedicação extraordiO Sr. José Richa - V. Ex• me permite um
nária. E a grande-parte-dos fundõnários da Casa.
aparte?
Por isso qu_e nªo podemos deixar que um pequeO SR. JOTAHY MAGALHÃES- Com todo
no número '?_os que ag_e_m_ ~om esta distorção,
a queV. Ex• faz referência, acabe comprometendo
o prazer, nobre Senador.
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a imagem de toda a Casa, porque a mai~ria realmente ê dedicada,. Pos.s_o dar o. testemunho pelo
meu gabinete.- Todos os funcionários de meu_ gabinete chegam rigorosamente na hora certa, antes
mesmo da hora marcada; percebo que aqui todos
chegam às 9 horas, e todos os meus funcionários
chegam antes das 9. No período da Constituinte
nenhum_ deles saia antecipadamente, a não ser
quando a sessão se estendia pela madrugada
adentro, quando alguns apenas ficavam. Mas
quando terminava às oito nOve ou dez horas da
noite, todos os funcionários do meu gabinete ficavam até que eu terminasse o trabalho de Comissão, o trabalho de votação em plenârio. o trabalho
que eu estivesse realizando. Este é- um testemuK
nho que deve servir de exemplo, e sei que a maioria dos fundõnârios da Cas_a se comportam assim.
Então, não podemos deixar que um pequeno número comprometa a boa imagem que os funcionários da Casa têm.
O SR. J()TAHY MAGALI!ÂES -l/" Ex•
tem razão. Quando ouço falar em "marajá", aqui,

digo sempre que os chamados "marajás" do Senado merecem cada centavo que ganham. Eles
são trabalhadores, são eficientes,- são capazes; -estão pfeparados para o exerctcio da função que
têm; merecem cada centavo que recebem.
No entanto, em benefício deles próprios -logicamente nem todos entendem assim -, em benefício daqueles que trabalham, tem que haver
a diferenciação entre quem trabalha e quem ·não
o faz, para que aqueles que trabalham possam
receber até um pouco mais, e mais incentivo.
Essa diferença tem que existir. Pelo menos, farei
o possível para que tal ocorra.
O Sr. Leite Chaves- Permite~me V. Ex• um
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JOTAHY MAGALHÃES ....:."Põis--não.
O Sr. Leite Chaves- Senador Jutahy Magalhães, quando cheguei aqui como Senador, no
começo de 1975. contávamos com aproximadamente trezentos funCionários, e, entre estes, en·
Contrâvamos pessoas muito competentes, -de
modo geral, havia muita dedicação. Eram funcionários_ respeitosos, que conheciam o Senado e
os senadores. lndusív~, por dispositivo da Casa,
quando passa um senador, os funcionários têm
que se levantar, não pelo senador, pela pessoa,
mas pela função que ocupa. Hoje, há, mais ou
menos, vinte vezes esse volume de funcionários.
E digo a V. Ex•, se há um setor que merece reformulação, sobretudo no império da nova Constituição, qae lhes dá estabilidade, é este. Entraram
muitos por infh.~~_ncia e encontramos, aqui, g~nte
inteiranlente incapaz, sem qualquer qua1ifiéação;
muitos_não trabalham, vivem pedindo requisição;
há servidores que se aposentaram vivendo em
outras cidades. É altamente comprometedor para
o Senado. De um certo tempo a esta parte, trouxemos esses assessores que entraram por conCU?Sb
público rígidl)._p_essoas muito capazes. Unsjá têm
conSciência do Seilildo e- estão dando a sua gran·
de colaboração. E o Senado, agora,_ nesta nova
realidade, carecia e vai carecer desses assessores.
Mas outros, por falta de uma orientação eficaz,
também ficam perdidos entre estas paredes. Vidas
de muitos, até qualificados, se inutilizam ao Jonf}O
desse tempo, porque uns não Sabem nem o que
é o Senado, não sabem o que é um senador;

e,
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nem lhes conhecem as (unções. Eles_ fic:arO n_e_ssa
correria aqui dentro. Deve haver ponto, e esta
Constituiç-ão é rígida, e temos que começar a
cumpri-la a partir daqui. Esses velhos funcionários

dedicados, continuam em sua labuta, cumprindo
seu dever dia e hora, enquanto outros servidores

gozam de vantagens e benesses ilegais e imerecidas. A primeira coisa que se deve acabar aqui
é o cargo de confiança. Se .terriOs seis mil fundcr
nários, não é possível que um senador não encontre entre_ os que estão na casa- um funcionário
que lhe possa ser de confiança Então, contra-

tam-se pessoas de fora; eles perdem o emprego
quando terminamos o mandato, mas conseguem

com influências, requerimentos, um encosto,
com grave prejuízo para o Senado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permitamme V. Ex" Esta Mesa afastou mais de 200 funcionários que_ faziam parte dos gabinetes anteriores.

O Sr. Leite Chaves - Eu sei, _sr. Senador,
que_ esse seu cargo é um dos mais difíceis da
Casa, porque é uma Casa política; é a influência,"
é a pressão que nós sofremos, é uma coisa mufto
difícil. Mas doravante havendo estabilidade, nós
temos que reciclar todo e_sse pessoal. Ou concurso, ou reciclagem, estabelecendo funções para
cada um, porque nós não temos o direito de fazer
concessões dessa natuteza à_ i_noperosidade. Mui·
tos não trabalham até porque não têm função;
não lhes foi designado um servíço. Outros _.;irrahjam uma tarefa não bem definida e a ociosidade
desmoraliza o setor funcional. Aqui, onde nós temos funcionários excelentes, grande maioria dedicada, não podemos permftír ·e:ssa transigência,
o ponto é fundamental. EsSe fato de ç[izer que
todo fundonárlo de gabinete é modelo, não vale!
Quer dizer, deveria ser a norma. Eu votarei no
sentido de que esse projeto seja aprovado.
O SR. JCITAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, vou encerrar, clizendO apenas o segUinte:
tenho sido procurado muitas vezes para trabalhar
em favor da isonomia dos d_íreitos e das vantagens
dos fundonários. ConsiderO dos mais justos esse
pleito, porque temos de dar pagamentos e vantagens iguais àqueles que trabalham igualmente.
Agora, isonOiilia não é só de direitos, mas também de obrigações, e temos de fazer es_sa diferenciação. Este é o apelo que faço aos meus colegas,
para que examinem esta questãO. Digo sempre
que seria étimo se, eili VeZ -de um Primeiro Secretário ter o mandato de 2 anos, tivesse apenas
de 15 dias, a fim de haver um rodíziQ_ eotr_e:_ todos
os srs. senadores. Assumissem a função de _Primeiro Secretário durante 15 dias e todos conheceriam o outro lado da questão, a outra face da
questão. Digo isso por mim; porque muitos pedidos fiz. no passado sem saber direita. sem <:;om·
preender o significado daquele pedido, como ele
iria reJ)eicutir na administra.Ção do Senado. Hoje,
conhecendo a outra face da mQeda, vejo que muitos pedidos não deveriam ter sido feitos.
Agradeço aos Srs. senadOres a atenção, o respeito com que me ouviram, mesmo discordando
daquilo qUe estou falando, _Seí que Cf aSSUnto não
é agradável, mas temos de furar esse tumor, te·
mos de discutir essá questã6 de- públíco, e que
cada um de nós assuma a sw_a responsabilidade,
votando de acordo com aquilo _que a sua própria
consciênciq_ determina, seja dessa ou daquela forma.

Era õ _que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

O SR. lOlJRIVAL BAPTISTA (PFL·- SE.
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Por outro lado, seria desnecessário acrescentar
que a emenda não agride a proposta do nobre
Senador Jutahy Magalhães.
Visa, apenas, aperfeiçoar.
S(, f"residente, .chegando agora à tarde a esta
Casa, encontrei o eminent~ Senador Jutahy Ma·
galhães a falar. S. Ex• expôs os seus pontos de
vista. Acho que agi certo, e tanta-s e quantas vezes
venha S. Ex• apresentar qualquer projeto, a respeito do qual não esteja suficientemente esclare·
_-tido, pedirei vista e, se necessário, apresentarei
emenda, como ocorreu no caso mencionado.
Quanto a este episódio aqUi existente, concordo
com o aparte que lhe foi dado pelo eminente
Senador pelo Paraná, o ex-GovernadOr José Richa. Aquela entrevista não fez mal a mini, mas
fez mal a esta Casa, fez mal a todos nós, porque
isso vem repercutir na opinião pública.
Querq, nesta opOrtunidade, também dizer que
não estou arrependido de ter feito aquela emenda,
aprovada por todos os membros da Mesa, propondo a ex<:;lusão do ponto aos funcionários dos
gabinetes.

Pronuncia o seguinte discUrsO.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esse pronunciamento eu deveria
tê-lo feito no último dia 29, mas, infelizmente,
não houve númerci nesta Casa.
Na manhã de terça-feiia, falou aqui o- nobre
Senador João Menezes, abordando uma entreVista do nobre Senador Jutahy Magalhães, publiCada no Jornal do BrasU.
Naquela fala do Senador João Menezes, fui citado por ele, em virtude do meu nome ter sido
mencionado na referida entrevista.
Nessa oportunidade tomei conhecimento elo
assunto e, então, aparteei o Senador João Meriez.es, tendo formulado algumas consideraçõ~s-,
afirmando que não acreditava que o nobr~ Senador Jutahy Magalhães houvesse dito o que foi
publicado no Jofnal do Brasil. insinuando que
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me perm:.e
eu havia apadrinhado funcionários.
um aparte?
DiSse que não me aborreci çom a publicação,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com pi"a·
porque todos sabem que não bebo, não fumo
zer, ouço V. Ex'
e não tenho raiva._ Po_sso, involuntariamente, dar
uma raivinha, de vez em quando, nos outros. Na
O Sr. Jutahy Magalhães- Não estou criti·
mesrria ocasião, disse: "falem de mim, mesmo
cando V. EX" e_disse isto no meu discurso. Apenas
que falem mal", isso não me -contraria.
manifesto posição diferente. V. EX' tem direito e
O pronunciamento Q!Je eu faria naquela tarde,
até obrigação ......,... poderia dizer assim - de dar
o que não foi possível, vou fazê-lo hoje.
a opinião de V. Ex• V. Ex' conseguiu, inclusive,
_ Depois irei tecer alguns comentários sobre o
o apoio da maioria que estava, no mom,_entoJ na
que aqui disse há pouco o nobre Senador Jutahy
Mesa. Não sou o dono da verdade, posso estar
Magalhães.
totalmente errado. Posso estar errado em querer
-·Sr. PresidenteJ Srs. Se-nadores, noticiário da
que todos os funcionáriàs- tenham os mesmos
grande imprensa nacional sobre pinjeto de resOdeveres, as mesmas _obrigações. O cêrfo pode
lução, que cuida de alterar a Legislação de Pessoal
ser haver a diferença -alguns terem mais direitos
desta Casa, repercutiu neste plehário, através de
que outros. Não estou dizendo que V. Ex• errou.
pronunç-iamento do ~minente Senador .,J_qª-o MeNo meu ponto de vista, a maneira mais c;_orreta
nezes.
seria outra. Se V. Ex" se ofendeu com & entrevista,
Citado nominalmente, tive a ~portunidade de,
dizendo que a Cása ·roi" conspurcada por cauSa
em rápido aparte, esclarecer minha posição no
da entrevista, eu considero ~o <:ontrártó_. ~iiri::u~f(Q,.
·episódio.
·
·
·
porque não falei em apadrinhamento - V.' EX'
Hoje, cumpre-me prestar à Casa esclarecimené um _l;>om leitor de jornal e eu sei disso, e V.
tos sobre o assunto.
Ex" sabe que título e subtítulo não "tê.m nada a
_ Na qualidade- de 2" Vice-Presidente 4él Comisver uma coisa com outra. A noticia em si, também,
são Diretora, toniel conhecirTiento: nu-ma das "reu- - não dizia que V. Ex--fazia apádrinharTlentci. Etitão,
niQes desta, do P-rojeto de Resolução de iniciativa
no subtítulo, realmente, há apadrinliãmento do eminente_Senador Jutahy Magalhães, 1~ Secreisso é outra coisa. O problel!la de V. Ex' apresentar
tário_ da Mesa, que visa estabelecer a obrigatoa emenda, apresentar sugestões, isso tenho até
riedade _do_ "pont9" para O§ _servidores da Casa.
solicitaçl_o a todoS os seh.afjores, mandando cópia
A matéria foi objeto de discussão na Comissão
de todas as propostas que faÇo. Mando para todos
Diretora.
os senadores, apresentarem as emendas g as su-N-essa opOrtunidade, pedi viSta, Oo exercício de
gestões que qUiserem. Infelizmente, não recebo
um legítimo direito.
essa contribuição, mesmo porQue talvez. achem
~presentei emenda excluindo dessa ob~igato
que esteja correta a proposta que está feita. Não
riedade os seryidores lotados nos gabinetes.
tenho nada a opor à opinião de V. EX J:: direito
_Assim flz, Si"._ Presidente, porque todos nós sade V~ Ex~ apresentar a sua opinião, e pode ser
bemos __que os horários dos servidores lotados
até que a opinião de V. Ex" seja aceita pela quase
nos gabinetes variam em função dos comprounanimidade desta Casa e a minha não o seja.
missos, das necessidades e até mesmo d_o estilo
V. Ex• há de convir que também tenho direito
de trabalho de cada um dos Srs. Senadores.
.de ..expor o meu ponto de vista. O segredo de
Os ·gabinetes não têm horário. Não raro, funciotudo- que se Passa aqui dentro é um erro, por
nam aos sábado_s e domingos.
isso mesmo vemos a Casa a cada dia ser a~usada
A emenda que apresentei, portanto, não visa
deter marajás, gente ineficíe"nte,-"tré'rlí da ategria",
a manter privilégios. Muito p~lo contrário, seu obquando nada disso ocorre na sua grande maioria.
jetivo é conformar a norma com a natureza do
A grande maioria dos funcionários mere~e respei·
trabalho atribuído ao pessoal lotado nos gabineto, quase a totalidade dos funcionários merece
tes.
respeito, porque são eficientes, são capazes, são
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trabalhadores. Temos também funcionários que

não merecem e teríamos que fazer uma diferenciação entre eles. Este _ê o meu ponto de vista,
e reafirmo novamente que não é obrigatoriamente
o ponto de vista dos senadores, mas é o meu
ponto de vista fazer essa diferenciação entre quem
trabalha e quem não trabalha. Se outros enten·

dem que isso é ·errado, paciência, não posso fazer
nada, é o direito de cada um.
O SR. LO()RIVAL BAPTISTA- Eminente
Senador Jutahy Magalhães, V. Ex' deu o seu ponto
de vista. V. Ex• disse que não guarda segredo
e diz tudo à imprensa que for necessário, porque

acha que tudo deve ser publicado.
Quero dizer a V. Ex•, que agora citou o termo
marajás, que quando aqui estivemos na tarde de
terça-feira e que o Senador João Menezes falou,
e dei aquele aparte, lá pelas dez e taryto da noite
o meu telefone tocou; um senhor do outro lado
me pergunta: "é o Senador Lourival Baptista? Senador, eu o tinha na conta de homem digno,
homem honesto, homem isto, homem aquilo,
aquiloutro".Ai eu pergunto: "quem está falando?"
E ele continuou: "Mas estou vendo que o Senhor
é como ós outros, está apadrinhando aqueles marajás do Senado. Está fazendo Isto, fazendo aquilo". Ao que eu respondia: "sou todo ouvidos".
Então, ele disse que eu estava apadrinhando, que
pensava que eu era isso, era aquilo. E eU só fiz
dizer-lhe: "meu amigo, eu durmo cedo, você me
acordou. Passe muito bem!" E desligu_ei o tel~fo
ne. Quer dizer, a entrevista de V. Ex• fez com
que eu perdesse alquns minutos de sono. (Risos.)
Quanto ao mais: quero diier a esta Casa que
continuo com o meu ponto de vista...

O Sr. Jutahy Magalhães -

Senador, se V.

Ex- me permite, gostaria de dizer que antes que

V. Ex~ perde-sse esses minutos de sono, já perdi
inúmeros outros minutos de sono com essa p·reocupação de fazer essa diferenciação.
O SR. LO()RIVAL BAPTISTA- Felicito V.

Ex' pelos seus pontos de vista, pela sua maneira
de agir e continuo admirador de V. Ex•
O Sr. Marcondes Gadelha - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Concedo
o aparte ao eminente Líder Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador
Lourival Baptista, esta Casa conhece o zelo corri
que V. Ex~ se desincumbe da sua missão legislativa. A população do seu Estado, o EStado de
Sergipe, tem-lhe cumulado com as maiores deferências e com grandes votações. É reconhecedor
da sua tradição, do seu passado, da sua ima_gem
sólida. De modo que V. Ex" não terri por que
se preocupar com uma interpretação apressada
ou outra, mesmo que partindo de um colega respeitável, como é o Senador Jutahy Magalhães.
Até porque o parecer de V. Ex", a sua proposta
foi aprovada quase pela unanimidade d~s pares
da Mesa do Senado Federal. A posiÇão da Mesa
serve de rumo, de orientação, de norte para todo
o Plenário desta Casa. Por suposto, aquele Colegiada estuda, com mais cutdado, com mais atenção, com mais minúcia, cada projeto de resolução
~ue lhe ê apresentado, bem mais do que o próprio
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Plenário isoladamente. Então, V. Ex" já tem o conO SR. R()Y BACELAR (PMDB- BA Pronunforto inicial do apoio quase que absoluto e inconciá o Se-guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
dicional dos seus pares da Mesa. Tem, também,
Senadores, historicamente, o processo de deseno aca_tarnento, a simpatia, o respeito dos seus volvimento económico tem requerido do Estado
colegas aqui, no pfenário desta Casa. Entendo, a interferência sadia de promover o crescimento
nobre Senador, essa preocupação de V. ~pelos
das regiões mais atrasadas. No caso do Brasil,
reflexos e.)dernos de uma declaração ou outra
as Regiões Nordeste e Norte. foram e têm sido
apressãdamente apresentada. Set que esta Casa, alvo de incentivos fiscais para estimular o investicom a sua parcimónia e prudência, saberá fazer mento_ em projetes industriais e agropecuários.
a avaliação mais correta. Não negamos ao Sena- Tais incentivos, no Nordeste, datam da criação
Magalhães alguma razão, quando diz que há funda Sudene e envolvem diversas modalidades, que
cionârios que trabalham mais e outros que traba- se foram modificando no decorrer dos anos e
lham me:o_os, há alguns que até não trabalham ao sabor da política econômica nacional, muitas
nada, há alguns que são absenteístas convictos,
vezes sem levar em conta_as necessidades regioren_itentes, obstinados, empedernidos- simples- nais.
fiiéilfe não vão ao local de_trabalho. O que S.
O tema que discutirei a- seguir trata da manu·
Ex' diz é uma verdade universal que se aplica
a qualquer corporação. No Senado Federal, na tenção dos beneficias da isenção do rmposto de
Renda para os empreendimentos agrícolas e ln·
Câmara dos Deputados, na Igreja. no Exército,
nos sindicatos em toda a parte há os desidiosos; dustriais nas áreas de atuação da Supelintendên~
cia do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)
há os que não cumprem adequadamente com
os seus- deveres. Não é nenhuma novidade o que e da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene). O instrumento legal vigente,
está acontecendo. Isso faz. Parte, essa desigualdade é própria da natureza humana. A propensão o Decreto n" 94.075, de_ 5 de março -de 1987,
para cumprir o dever, para atender àquilo que no seu artigo 2Q, limitou -esta isenção aos emo dir~ito, a lei e a moral exigem do indivíduo, preendimentos industriais ou agrícolas que se insé um dom inato em certas circunstâncias e pode- talarem naquelas regiões até 3 J de de2;embro de
moS ·agir coercittvãmente até Certo limite. Indiscu- · 19BB.
Encontra-se tramitando, _para apn~Vação- por
tivelmente, por mais rígido, por mais impositivo
por mais draconiano, por mais severo -que seja esta Casa, o Decreto-Let nQ2.454, de 19 de agosto
de 1988, lfue prorroga, até 31 de dezembro de
o Regir:nento, não vamos escapar dessas figuras
1993, os prazos de vigência para qoe· tais emestranhas que, felizmente, não compõem a rriãioria de nenhuma dessas corporações. O Senado preendimentos se instalem com incentivos fiscais
não" é_ üffi-ã exteção, ém qualqUer corporação en- no Norte e Nordeste.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, acredito serem
-COntramoS essa circunstância. É preciso saber
lidar com elas. É preciso saber conduzi-las ade- os incentivos fiscais imprescindiveis para o desenquadamente, de maneira a não ferir o conjunto, volvimento daquelas regiões; entretanto, chamo
de maneira a não quebrar a hannonia, de maneira a atenção dos Srs. Senadores para dois -aspectos
a não agravar até certas situações de priVIlégios discutíveis que têm permeado a administração
descabidos. V. Ex" é _um homem experimentado, desses incentivos.
é um homeni. que amadurece as suas análises,
Em primeiro lugar, diversas modificações na
as suas discussões e tenho uma "confiança irre~ política de incentivos fiscais foram--efetuadas metrita, nobre_S.enador Lourival Baptista, no_seu des- diante _o uso de um instrumento autoritário, que
cortino, no seu tirocínio, na sua prudência. Daf a nova Carta se incumbiu de soterrar, o tão discuporque estamos acompanhando, a priori, o seu tido decreto-lei. Em segunsfo, a concessão dos
posié1onament6, Sem prejuízo de análise, a pos- incentivos deve ser democratizada, com maior
teriori, que V. Ex", certamente, faculta ~os seus
abrangência de usuários, a fim de que muitos
pares. Em princípio, nobre Seriadór Louriva! Bap- possam se beneficiar, ao invés de somente um
tista, o texto de V. Ex.", a sua proposta, neste mo- seleto grLJpo de protegidos e privilegiados.
mento, é a melhor que temos em mãos para
A Constituição que ora apresentamos à Nação
cuidar desse delicado problema.
brasileira, felizmente, exclui do processo legislaO SR. LOaRIVALBAPTISTA -Sou grato
tivo a figura do decreto-lei. que está associada
a V. Ex•, eminente Uder Marcondes Gadelha. Na ao_autoritarismo·com que o Poder Exerutivo se
verdade, nesta Casa, onde estamos já há 18 anos, impôs ao Congresso Nacional, com a aprovação
no nosso terceiro mandato de Senador, é a pride matérias de natureza econômica e tributâria
meira vez que venho aqui tratar de assunto refe~ que a todos afeta, acionando mecanismos de rerente a mim. Não sou homem valente, não sou distribuição de rendas e de riquezas.
homem de briga, não sou homem _de ódio e acho
A lei deve, em regra, ser editada pelos orgãos
que o meu pai até errou o meu nome. O meU
de representação popular, ou seja, pelos Parlanome deveria ser Pacífíco Baptista e não Lourival
Baptista e, coni isto, quero dizer, Sr. Presidente, mentos, para que se mantenha o Estado de Direique era a explicação que devia dar a esta Casa. to. O uso de decret9~lei_'poderia, conforme atesta
Eu, se apadrinhei, está apadrinhado. O meu ponto o art. 55 da ConstitUição anterior, resultar da colaboração do Poder Executivo e da ação do Conde Vista é este, no sentido de que os funcionários
gresso. O que_ me pa:reà, ·entretarlto, é- que o
dos gabinetes não assinem ponto.
Tenho dito, Sr. Presidente. _(Muito bem! Pal- uso intensivo de decretos-leis nos últimos anos,
e, principalmente, coni o Congresso Naciánal em
mas.)
pleno funcionamento. representou uma-demons·
O SR. PRESIDENTE (Fr~Cisco Rollemberg)
tração de desconfiança do Poder Executivo e da
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Baadministração pública em geral com relação aos
celar.
membros do Congresso Nacional.

2840

Sexta-feira 7

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL- (Seção II) .

O uso intensivo do chamado "entulho autoritârio" do governo militar deu lugar a uma conveniência administrativa, muitas das vezes sob a justificação de urgência para a solução de problemas
de ordem econômíca e financeira. Por exemplo,
durante os 42 meses e alguns dias de governo,
o Presidente Samey, que prometera, em nõme
da Nova Repúblíca,- fazer uso de decreto-lei apenas em casos excepcionais, expediu, até o pre~
sente. 359 decretOS-leis, significando uma média
de mais de 8 p'or mês, sem levarmos em consideração a enxurrada de decretos-leis editados nestes
últimos dias.
Durante os governos militares que o antecederam, foram editados; pelo General Ernesto Geisel, 356 decretos-leis, durante os seus 60 meses
de poder (média de seis_ por mês);-e 592 (média
de oito por mês) pelo General João Figueiredo,
em 72 meses de governo.

a partir da publicação de uma lei emanada de
uma medida provisória do Exe~utivo, deverão ser

disdplimidas ·pelo Congresso Nacional, que terá
até meados de 1989 para aprec_iar os decretos-leis
editados antes da _nova Carta, da
tUição.
E~tª_

_

__ ~

_

no~a

Consti-

.

diferença de _tratam~nto, com relação ao

decreto-lei, que não podia ser emendado e cuja

eficácia_ er.a ime_dia.ti'Lapós ·sua publicação no Diário Oficial da União, resgata_ uma das funções
bá~icas do Pariamento, a função de legislar sobre

matérias econômicas e

finar:~ceiras,

quando os

representantes do povo podem opinar sobre

ql,lestões rele,vª-ntes para 9

~_esenvolvimento

só-

cio-econôm!Có do País.

-~A. nrnm_ Carta, no art. 41 das disposições
CãnSiitUCionais Transitórias, determi_na ainda, a
reavaliação dos incentivos fiScais de nature2:a seteria[, considerando revogados aqueles incentivos
que não forem confirmados por leL
O Sr. Ney Maranhão ~ Permite V. Ex" um
No caso dos incentivos fiscais de ca"ráter reaparte?
gional, :asfaz~eS que justificam a isenção de imO SR. RCIY BACELAR - Concedo ao emi- - _postos vão além de possibilitar o simples barateanente Senador Ney Maranhão, com muif.Q satisfamento do custo do capital a ser investido. Elas
ção, o aparte.
tém respaldo nos resultados alcançados pela industrialização no Nordeste, cujo mecanismo induO Sr. Ney Maranhão- Senador_Ruy Bacelar,
tor foi, sem sombra de dúvida, o dos incentivos
estou ouvindo atentamente O seu pronuncianien~
fiscais.
to de nordestino que, tão brilhamenterriente,
Como é do conhecimento de V. Ex•s, senhoquando ocupa a tribuna do Senado Federal, defende os nossos innã_o_s_ do Nordeste: a Bahia, _ res. senadores desde o inicio da década de 60
foram estabelecidos instrumentos de promoção
Pernambuco, enfim, todo o Nordeste. V. Ex:' tem
ao desenvolvimento regional, com base em isenrazão quando cita essa enxurrada de decretos-leis.
ção e redução de tributos. Destacam-se a isenção
Quero complementar. V. Ex',_ dessa tribuna, está
e redução do [mposto de Importação para equipamostrando a Nação -os erros do autoritarismo.
mentos novos destinados às indústrias de base
Pelo último decreto~lei _que o Senhor Presidente
e de alimentação, desde que sem similares nacioda República baixou, concernente à Ilha de Fernais; a isenção do Imposto de Renda estabelecida
nando de Noronha, que a Constituição devolveu
pela Lei n~ 3.692, de 15 de dezembro de 1959,
a Pernambuco, todos os próprios públicos, incluque criou a Sudene é que a partir de 1963- foi
sive o Palâcio do Governo de Fernando de Noroestendida aos empreendimentos agrícolas; redunha, são entregues à Aeronâuticª. Nobr.e Senador
ção do Imposto de Renda, como reserva de capital
Ruy Bacelar, é uma injustiça e, neste. instante,
da pessoa jurídica favorecidc;~; incentivo para reincomungo com V. Ex' O. GoveJfJO ·não pode,- demaneira nenhuma, ir contra a. Cónstttuiç:ão, Para- vesfimento como a dedução do Imposto de Renda
devido; incentivos à pessoa física, e o sistema
benizo V. .Ex" por este pronunciamento que está
de fundos, facultando às pessoas jurídicas e de
fazendo neste momento.
capital nacional, a dedução de até 50% (cinqüenta
O SR. ROY BACELAR -Agradeço a V. Ex",
por cento) do_ Imposto de Renda para aplicação
eminente Senador Ney Maranhão. Felizmente,
na área de atUação da-Sudene. Em caso de indúseminente Senador, -com a nova COn-stituição em
trias novas, fOi também dada a redução do JCM
vigor, que hoje nos traz o_u no"s dá- uma nova
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias).
Est~s_ instrumentos de incentivo vêm sofrendiretriz para um novo Brasil, a maneira de_ se editar
decretos~leis acabou. Poderá o Presidente da R edo alterações, ano após ano. Em 1969, foi criada
pública ou o futuro PreSidente da RepUblica, no--- a Sudam e os incentivos fiscais na Amazônia,
prazo de 3C dias, criar ou editar__alguma medida
deStTnãdOS àprõlTfóçãO do desenvolvimento, ao
de cunho provisório, medidá éssa que em 30 dias
aumento do produto para a auto-sustentaçã_o da
terá de ser examinada, discutida _e_ votada pelo
região e para o mercado nacional. Na década
Congresso Nacional.
de 70, os Fundos de Investimentos foram altera~
Sr. Presidente, a confusão legal que se criou, --tios com o Decreto-Lei n~ 1.376, Je 12 de dezem~
com a prática de revogar decreto-lei mediante - bro de 1974, criando o Fundo de Investimentos
o_utro decreto-lei, ou a expedição de dec:retos-leis
do Nordeste- (Fi_nor), o Fundo de Investimentos
que ferem princípios constitucionais, só agora poda Amazônia - (Finam), e o Fundo de lnvestiderá ser resolyjda, c:om a promulgação da nova - mentes Setoriais_- (FISET), compreendendo lnConstituição.
centivos aos setOres de turismo, pesca e refloresO art 61 da Seção Vll - Do Proces_s_o Legistamento.
lativo - Subseção IV - Das leis, define bem
Em finais de 1987, com base em estudos
a atribuição do Presidente_da República em tomar
realizados por uma Comissão de Avaliação dos
a iniciativa de legislar. O decreto-lei foi substituído
Incentivos Fiscais (Omtf), foram alterados novamente,- pelo Decreto-Lei n< 2.397, os-limites para
pela adoção de ..medidas provisórias'", com força
de lei, desde que sejam submetidas ao Congresso
aplicação da parcela do Imposto de Renda devido
e convertidas em lei no prazQ de 30 dias; caso
nos diversos fundos, a partir do exercício fiscal
de 1988, passando a ser de 40% (quarenta por
contrário, perderão eficácia. As relações jurídicas,
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cento) para o Finar e o Finam, e de 10% (dez
por cento) para o Fiset- Florestamento- Reflorestamento, cessando a opção para o Fiset ·
--- _
Turismo.
Em 1987, Sr. PresideTlte, o Finar- Fundo
de InveStimentos do Nordeste aplicou Cz$- 12,8
bilhões, ter:tdo_ sido_ comprometidos recui'sos para
aplicações, na região, da ordem de Cz $ 36,0_ bilhões. Este volume de recursos, frente às potencialidades e necessidades de investimentos no
Nordeste ê irrisório, valendo notar _que, no ano
de 1987, Sr. Presiderite €: Srs. Senadores, - e
é bom que os Srs. Senadores prestem atenção
para esses dados - Vi!lendo notar que, no ano
de 1987, foLam_ desped!dos no Pais, ccimo um
todo, com incentivos e subsidies, Cz$ 708 bilhões,
dois quais menos-de 2% (dois por cento) corresponderam a Fmor
A "OperaçãO Desmonte'', desencaóeada pelo
Executivo sob o pretexto de imprimir raciófialidade administrativa à administração pública reduzindo o déficit do· setor público - alétn:- de
ser adequar às normas constitucionais de redistribuição tributária, ignorou a perda relativa que os_
investimentos regionais vêm mostrando no decorrer dos últimos anos.
Em recente pronundainento, durante reunião
do CoitSelho Deliberativo da Sudene, o gover~
nador da Bahia chamou :;;1tençáo para a ii'nportância que assumem as receitas geradas no NordeSte advindêlS dos investimentos na indústria e
agricultura e financiados por incentivos fiscais.
Em que pese a reduçãO" gradatrva nOs recursos
aprovados, cuja média anual de !iberaçõ1:;s passou
de US$ 366 milhões, no período 1979-84, para
US$ 297 rililfiões, em 1985:87, sªQ- muitos os
benefícios sódo-econômicos sob a forma de cria~
çã~ de effipresas, de expansão e diversificação
da capacidade produtiva na região, de geração
de empregos e de receitas tributárias, sem, contudo, resolvero;::-m os problemas crônicos do Nordeste e do Norte, dada a magnitude destes,_mes~
mos problemas. Aiguns críticos do sistema de
incentivos, incluindo-se entre eles, téc:nicos de
agências inierriadonaís de crêdito, tendem a igno•
rar que esta despesa implicita do governo, via
redução da receita triblrtârta; se-Constitui em uma
das formas mais legitimas de que dispõem para
estimular a iniciativa privada a irivestir.
Para 1988, éonslderando todos os incentivos
fiscais e financeiros para o Nordeste, a Secretaria
da Receita -Feder~! estimou que eStes coJresponderiam, no máximo, a21% (vinte e um por cento)
--ao "totaraos incentivos e a 3% (três por cento)
da reCeita: tributâria Prevista. Quando se leva em
conta que, da receita arrecadada apenas com o
IPI - Imposto sobre Pfodutos lndustrialízados,
no Nordesie ,--maiS de dois terços se originam
das empresas hldustriais incentivadas, o apoia à
manuteriç8.o dos incentivoS cresce de importância.
-Não s_e pode atribuir aos incentivos fiscais todos
os males ou todos benefícios registrados no pro<:esso de desenvolvimento econômico regional.
E inegável que as prioridades devem ser redefinidas, os programas e projetes devem ser_ avaliados e submetidos acr escrutínio técnico e popular.
As agências de administração dos incentivos, o
Governo c_entral e: o Congresso Nacional são foros
para o debate dos benefícios e custos das aplicações dos recursos incentivados e, como tal, de~
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vem se integrar na busca de um processo de
avaliação com base em resultados positivos para
o bem~estar da população.

Srs. Senadores, a localização de projetas industriais no Nordeste fez reverter a tendência da perda
de participação regional da produção industrial,
em comparação com o País, que decaíra de 9,2%
em novembro de 1949 para 5,7% em- 1970. Os
últimos dados disponiveis revelam que, em 1980,
o setor manufatureiro no Nordeste, em termos

de valor da transformação industrial, representava
8% do total brasileiro.

Ressalte-se que os investimentos industriais incentivados, especialmente pelo Finar, co_rresponderam a cerca de 60% (sessenta por cento) da
formação bruta de capital fixO do setor industrial
do Nordeste, entre os anos de 1975 e 1980. Con~
tribuem também com quase metade do valor da
transformação industrial gerada na região e do
número de empregados, no setor indústria.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Ruy Bacelar, pediria a V. EX' concluísse, porque o seu tempo já excedeu em mais
de 15 rilinutos.
O SR. RUV BACELAR - Vou concluir, Sr.
Presidente. Antes quero dizer a V. Ex<' que esta
discurso é de fundamental importância para a
nossa região, para o desenvolvimento do Nor~
deste e do Norte do Pi:lis.
Não adianta um Brasil rico com a parte do
seu território e do seu povo pobre e miserável.
Acredito que os nossos eminentes pares irão con~
tribuir para que esses incentivos continuem, porém mais democráticos, no sentido de contribuir
para que aquela pobre região possa crescer, desenvolver~se e, no futuro, possamos ter um Brasil
de brasileiros, vivendo com- dl9nidade.
Terminarei dentro de pouco tempo, Sr. Presidente.
A política de incentivos fiscais contribui para
a expansão da atividade produtiva e, principalmente, para a diversificação da estrutura da composição setorial da indústria regional. O segmento
produtor de bens de consumo _nã()~"duráveis agre~
gava, em 1959, 66% {sesseniã sers-põr cento)
do valor da transformação industrial, seguido por
bens intermediários, 31% -(trinta e um _por cento),
e o dos bens de capital, 3% (três por cento).- Enquanto isso, em 1980, o último representava qua~
se 14% (quatorze por cento), o dos bens intermediários 48% (quarenta e oito por cento), reduzin.
do·se a participaçã-o dos bens de consUmo nãoduráveis para 38% (trinta e oito por cento). Tal
comportamento seguiu de perto as alterações so~
fridas pela estrutura industrial do Brasil, em termos de composição setorial.
Uma das críticas mais contundentes ao pro·
cesso de industrializàção incêntivada, é a de que
os padrões prevalecentes da concentração espa~
cial de produção brasileira foram reproduzidos
no Nordeste, ao destacar a importância de três
Estados - Bahia, Pernambuco e-- Ceará - ria
alocação dos recursos, aguçando as desigualdades intra-regionaiS de renda. Essa crítica traz mais
polémica que luz ao debate em tomo dos investirtlentos irtcentivados, como o faz, também, aquela
que nega o efeito desses investimentos na geração de empregos direto-s'""e indiretos. A meu ver,
um dos deslizes da execução da política foi atribuir

e

um pãperinenor aos empreendimentos agrícolas,
ou a Slla orientação para a exploração pecuária.
de baixa locação de mão-de-_obra.
N-a-indústria de transformação; os últimos dados de projetas aprovados mostram mais de 370
mil pessoas engajadas.diretamente, de um total
de 461 mil, em todos os setores. O emprego
industrial rePresentava, em 1985, cerca de 9%
(nOVe pOf"CerllOTCiã população economicamente
ativa da região, número este considerado baixo
para os críticos do sistema. O custo de ·criação
de um emprego direto, dado pela relação investimento total/emprego, segue os-mesmos padrões
verificados para Os projetas financeiros aprovados
pelo BID (Banco lnteramericano de Desenvolvimento) e pelo Conselho de Desenvolvimento ln~
dustrial (CDI), do _Ministério da Indústria e do Comércio.
Todos os indicadores quantitativos apontam
para a manUtençãO do sisterna de incentivos fiscais. A importância qualitativa desse instrumento
é inegável na modernização tecnológica obser~
vada no setor industrial da região, na mudança
ocorrida na estrutura industríal e na formação de
mão-de-obra. A integração industrial do Nordeste
ao resto do País e, especialmente, ao Sudeste,
onde se concentra a propriedade do capital incen~
tiv:ado, beneficiou o fluxo inter~regional de insu~
mos, de máquinas, equipamentos e de produtos.
Na minha opinião, torna-se necessária a definição de uma política industrial que se acople a
diretrizes maiores de uma política industrial para
o Pais, levando em conta o desenvolvimento integrado a nível regional. Ojnstruinento maior dessa
política deve continuar a ser o dos incentivos fis~
cais, com a orientação expressa das prioridades
e o fortalecimento do -sistema- administrativo, es~
pecialmente no- acompanhamento e avaliação
dos impactos dos projetas. Uma avaliação que
busC)ue resultados quantitativos e qualitativos e
que seja guiada por um planejamento das açóes,
obedecidas as prioridades regionais e nacionais.
Embora tenha me detido na análise dos empreendimentos induStria-is, Sr. Pi-esidente, não me
esqueci _daqueles que possibilitam a criação de
empresas agropecuánàs no Nordeste _ou no Norte
do País. A sRuação da agricultura no Nordeste,
co_mo é do conhecimento _dos senhor.es.
Senadores, está intimamente ligada ao papel
desempenhado pela natureza, entretanto, com os
avanços tecnológicos alcançadOs pelo País, com
as modernas técnicas de irrigação e com a potencialidade existente no Nordeste, em termos de
lençóis freáticos, não se pode admitir que o setor
agrícola fique entregue à própria sorte. Com a
criação do Finar, em 1974, os custos de captação
de recursos para investimento em atividades agropecuárias ficaram reduzidos, comparativamente,
ao período anterior, possibilitando o uso desses
recursos.
Até 1985, dos investimentos ·totais do Finar agropecuário, 89% (oitenta e nove por cento) se
concentra:vam na pecuária e 11% (onze por cento) na agriCultura. A _crítiCa maior que pode ser
feita ao uso desses recursos é_a d~ que foi Incentivada a modernização do latifúndio, tendo os recursos se orientado para grandes propriedades,
com área superior a 4.500 hectares. Este ponto
merec~ ser reestudado, democratizando~se o
acesso de maior número de produtores aos recur~
sos inc-entivados e aprimorando a distribuição de
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terras no País, ao invés de favorecer a sua concentração.
O Sr. Ney Maranhão um aparte?

V. Ex• me concede

O SR. RUV BACELAR - Concedo o aparte
ao nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Dizia aquele grande
brasileiro, Ji.ossá- contemporâneo, nordestino,
aquele grande paraibano, Ministro José Américo
de Almeida: "O Nordeste não precisa de esmola,
precisa apenas que nos dêem condições para
o São Francisco molhar aquelas terras secas do
Nordeste. Com isso, o Nordeste seria a Califórnia
da América do Sul'". Depois que José Américo
passou pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
se os· governos que passaram até hoje tivessem
continuado com o· trabalho desse grande brasileirO, no Nordeste isto não estaria acontecendo,
não precisaria que os nossos paus-de-arara vies·
sem para São Paulo aumentar o número dos_ desempregados e dos miseráveis. V. Ex• está expondo tema de grande interesse para o povo brasileiro, porque sabe muito bem que no Brasil temos
três países; o país do Sul, desenvolvido; o país
do Sudoeste, em desenvolvimento; e o país do
Norte, subdesenvolvido. Parabéns, nobre Senador
Ruy Bacelar, pela brilhante oração que V. Ex• está
fazendo em defesa do Norte e Nordeste.

O SR. RUY BACELAR - Agradeço, nova~
mente, ao eminente Senador representante do
Estado de Pernambuco, sofredor, e endosso as
palavras de V. _Ex•, quando diz que o Nordeste
não precisa de esmolas. O NOrdeste precisa de
compreensã·b", o Nordeste precisa do exemplo de
um Governo que possua credibilidade, legitimidade e exprima, sobretudo, seriedade e trabalho.
É isto de que o Nordeste e o Brasil precisam.
Não tenho dúvidas de que, com esta nova Constituição, com a rtdv.a ·eleição que haveremos de
realizar daquf a mais. ou menos Utn ano,- pará
um novo Presidente da República, teremos essas
características de trabalho e seriedade bem diferentes do que aí está. O Brasil vai mudar, o Brasil
vai crescer e teremos uma Pátria de irmãos, todos
vivendo dignamente. Agradeço a V. Ex" o aparte.
Sr. Presidente, na Amazónia. de cerca de 950
projetas aprova-dos até 1985, mais de 600 eram
agropecuários e agroindustriais. Todos os estu~
dos mostram, como aspectos positivos da implantação de_sses projetos, a possibilidade de
orientar os investimentos para a região, estimular
atividades económicas e criar infra~estrutura de
estradas, p-ortos, campos de pouso·~ outras melhorias, além do surgimento de alguns munidpios, em áreas outrora despovoadas.
O desconhecimento da região amazõnica, até
inícios da década de 60, em termos de suas rique~
zas florestais e minerais, fot quebrado pela atuaçáo dos projetas incentivados na área, com a ge~
ração de novos conhecimentos. Uma das criticas
mais ferrenhãS a-os- incentivos fiScais na Amazônia
parte dos grupos de defesa do meio ambiente,
por entenderem que através deste mecanismo
foi estimulada a ocupação de áreas da floresta
típica, com o desmatamento se_ndo feito ~ velocidade acentuada. A imprensa, recentemente, vem
chamando a atenção do público para o efeito
das queimadas sobre o meio ambiente, a nora
e a fauna especialmente, na Amazônia, e muitas
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a abertura

Entretanto, por qualquer que seja a ética de
anâlise, a contabilidade vai registrar benefícioS e

custos. A questão que se coloca aqui é: seriamdiferentes os efeitos sobre a Amazônia se o pro-

cesso de desenvolvimento· regíomil tivesse sido
iniciado sem os incentivos fiscais? t'lão me parece
repousar, apenas neste mecanismo, a culpa pelo
cresdmento desordenado do Pais.._ ou _da região,
nos Ultimas anos. Não creto ser possível desenvolver a Nação sem a necessária conscientização
de empresários, governo e,_ principalmente. dos

usuários dos bens e serviços - a população -,
de que os recursos são escassos e, como tal,
devem ser bem administrados. Um ~nte:ndimento
bâslco:deve ser o de que, os recursos dos incentivos fiscais, por serem públicos, não significam
serem-gratuitos: devem ser fiscalizados pelo povo,
pelo governo, por esta casa.
A manutenção dos incentivos é imprescindível
para que se consolide o processo de desenvolvimento regional. Quanto a isto, não temos dúvi~
da. Chamo a _atenção dos senhores, entretanto,
para o Norte e Nordeste;.principalmente, para o
estabelecimento de diretrizes nacionais que permitam às regiões e aos diversos setores da economia o adequado ajustamento, e, com base nessas
dire_trizes, definido o acompanhamento das ações
do Executivo, a cobrança pelo público de resultados compatíveis com a eficiência do sistema económico e o bem-estar da população.
Critica-se qlie o 11lecanismo- de incentivos fiscais, pelo menos atê recentemente, não contou
com formas de cdrreção -de rumos, nem tratou
a questão do emprego à luz de uma política social
com repercussões no desenvolvimento regional.
Tais i:ríticãs, embora respaldadas na reduzida
contribuição dos incentivos à diminuição do problema crónico de desemprego e subemprego no
Nordeste, sã.o_extremc:tmeJlte parciais, ao querer
que a estratégia adotada, a da industrialização,
por si só, resolvesse .queStões que dependem da
integração do _setor a o.utros_ sgg_mentos económicos, t~nto .o rural como o de serviços.
O desenvolvimento regional, senhores senadores, seja no Nordeste ou no Norte, passa pela
integração intra~regional e intersetoríal, sem deixar de reconhecer que a industrialização no Nordeste exerceu e continuará a exercer papel pre-ponderante na _estratégia de crescimento autosustentado da região, o que culminará com a
superação dos graves problemas sociais que afligem a sua população. A defesa da manutenção
dos inllestimenlO_s_ in<::entiVado_s nas áreas d;:~ Sudam e da Sudene é um imperativo e o apoio
à exten:;;ão dos benefícios àqueles émpreendimento_s implantados a partir de 1989, uma causa
que nós todos dev~mos abraçar.
Sem querer me alongar, Sr. Presidente, deixo
expressa a minha preocupação com a necessidade de que estes recursos sejam destinados,
democraticamente, a um maior número de empresários, eliminando o carãter paternalista doEstado e o favoritismo a uma elite privilegiada. Além
disso, que todos os vicias criados no últimos 25
anos de existência do sistema sejam repelidos,
com penalidades àqueles_ que desvirtuam e distorcem os objetivos para o qual ele foi criado.
Segundo estudos da Comissão de Incentivos
PLScais, sobre o des_empenho do setor, a "doação"

desnecessária de _recursos públicos para alguns
empreendimentos transforma-se em uma massa
de recursos sem propriedade definida, disputada
por empresários, investidore$, corretoras, escritóriOS ·especialízados, enfim, pela elite a que me
referia.
Com as novas atribuis;ões dadas ao Legislativo
pela Carta que a Assembléia Nacional Constituinte
ofereceu ao País, urge a fiscalização e a análise
dos usos destes recursos, que são recolhidos
anualmente de uma grande parcela do setor produtivo e _repassados a um pequeno grupo de empresas, que nem sempre se orientam pelos objeti~
vos macroeconômicos de g~rar benefícios às re-_
giões onde instalam seus_ empreendimentos.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ....:..
Concec!o a palavra, para rápida comunicação, ao
nobre Senador Severo Gomes,_ em seguida, ao
ilustre Senador Mário Maia, para entrarmos na
Ordem do_Di_a.
O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, durante muitoS- e muitos anos
este Congresso sobreviveu manietado pelo Poder
Executivo. O regime autoritário subtraiu grande
parte das atribuições da representação popular
e as -enfeixou nas mãos dos governantes, conl
os resultados que estão à.Yista de todos. O objetivo
de aumentar a riqueza do País, ainda que à custa
de reStríÇÕ@ na liberdade, fruStrou-se inteiramen-

te.
Ao longo de todo esse p~ríodo, vozes ilustres
se levantaram nesta Casa, e também- na Câmara
dos Srs. Deputados, bradando pelo restabelecimento das prerrogativas ·constitucionais do Légtslativo. Em pelo menos duas oportunidades, o
Congresso rebelou-se e tentou afirmar seu direito
contra a força. Recordo-me es-pecialmente de
1968, quando a Câmara recusou licença para o
processo de um de seus membros, e de I 977,
quando o_ Congresso não aceitou um projeto de
reforma do Judiciário imposto pelo Executivo.
Em ambas as ocasiões, não preciso lembrar,
o Parlamento foi fechado. Sempre é preferível fechar com dignidade -do qUe permanecer abertO
sem ela. A luta pela democracia teve altos custos
também nesta Casa.
1968, 1977, 1988. O Poder Legislativo parece
florescerem ciclos determinados, em primaveras
decenais. Nas duas oPOrtunidades anteriores, a
flor da liberdade foj esmagada pelo autoritarismo.
Agora, estamos assistindo a um novo desabro.char~ com_ a Constituição ontem promulgada. O
Cong·resso voltou a ser de fato um poder, integrado no sistema de freios e contrapesos do regime
democrático.
Para garantir o equilíbrio das instituições, a nov:a
Carta dotou o Legislativo de instrumentos para
conter a atribuição normativà dos _outros poderes
(art. 49, inciso XI), sempre que esta interfira com
a esfera de competência do Congresso. E, no
caso do Ex_ecutivo, o Congresso pode sustar os
atas normativos que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, inciso V),
As _atribuições específicas do Senado Federal
também foram substancialmente anipliadas pela
nova Constttl!içâo. A leitura do art. 52 revela que
praticamente todcis as questões ligadas às dívidas
interna e externa da União, dos Estados, do Dis-
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trito Federal e dos Municípios deverão s_er decididas, a partir de agora, neste plenário.
Com efe"itá, os incisos V, VI, Vil, VIII e IX do
art. 52 incluem ~ntre as competências privativas
do Senado todos os passos para a conti-ataçâo
de dívidas públicas, desde a a!Jto_rjza.ção para as
operações até o estabelecimento de condições
para que essas operações sejam realizadas.
Utilizando os intrunientos constitucionais que
transferem certas competêndas para o Congresso, estou apresentando hoje dois projetes de decretos legislativos. O primeiro deles susta a vigência da Resolução n~ 1.524, do Conselho Monetário
Nacional, e seu regulamento, baixado pelo Banco
Central do Brasil em fins de setembro últimO.
Ess~ resolução e seu regulamenta tentam im·
plantar, de afogadilho, a reforma bancária que
a Constituição, em seu art. 192, deixou a cargo
de uma lei complementar. Vejam os Srs. Sena~
dores o cuidado que tiveram os_Ccinstituintes com
matéria dessa importância: exigiram a disdplína
por lei complementar, depois que esse textO já
estava aprovado, o Conselho Monetário Nacional
se reún_e, no dia 21 de setembro, e, simplemente,
faz uma reforma que mais parece uma ação entre
amigos. Essa reforma é uma: burla à Constituição
e precisa ser sustãda imedíataiiiente,
O segundo decreto legislativo também objetiva
resguardar competência exclusiva do Congresso.
Ele torna iosubsistentes as concessões para emissoraS de rádio _e televisão feitas à última hora,
para escapar à atribuição do Parlamento.
Estou apresentando, ainda, dois outros projetes
que envolvem matéria de competência exclusiva
do Senado FederaLAmbos dizem respeito às dívidas interna e externa.
Um dos projetes de resolução suspende as ope·
rações de conversão da dívida externa, ampliando,
desta maneira, o alcance do ato baixado há pouco
pelo Presidente sameY. que proibiu a conversão
da divlda das empresas estatais.
O segundo projeto de resolução estabelece limites para o pagamento de juros de títulos públicos. Tra_ta-se.de providência essencial para impedir que o poder público faça conoorr_ência ruinosa
ao sete r privado. Se o Estado pagass~ a taxa máxima prevista pela Constituição, a livre iniciativa ficaria sem crédito imediatamente. Entre um cliente
que oferec_e todas as garantias, como o Governo,
e outro que trabalha com uma taxa de risco, como
as empresas privadas, naturalmente. os recursos,
todos, seriam canalizados para o setor público,
se não houvesse uma diferença de rentabilidade.
Por fim, gostaria de solicitar o apelo dos Srs.
Senadores para o Projeto de Dec_re.lo Legislativo
n? 21, de 1988, qUe suspende a vigênCia dOs atos
internacionais riã6-submetidos à apreciação do
Congresso até a data de promulgação da nova
ConstituiçãO. PretendCl sOlicitar regtme de urgênda para a sua tramitação ainda hoje.
São estas as contribuições que trago nesta tarde ao eSforço comum para o restabelecimento
integral do Poder Legislativo, juntamente com
meus vOtOs -de que esta primavera de liberdade
du(e para sempre. (Muito bem[}
-O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena)COncedo a pai~wra; parã breve comunicaÇãO, ao
nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, com
a licença de V. Ex', vou fa1ar durante os 1O minutos
prometidos. _
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Apenas apelaria a V. Ex• fosse realmente rápido,
porque temos que passar à Ordem do Dia e o
tempo destinado ao Expediente está esgotado.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para breve

comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadofes,
ontem promulgamos a Carta Magna de nosso
País, depois de 18 meses de grande e -árduo trabalho.
Durante aquele ato solene, nos rejubilamos, representantes e povo, por ter, a partir de ontem,
exatamente às 15 horas e .50 minutos, uma nova
ordem jurídica, política e social para presidir os

destinos de nossa Pátria.

Tivemos o encantamento, Sr. Presidente, de
ouvir, com emoção, o_ discurso de S. Ex", o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Presi~
dente da Câmara dos Deputados e Presidente
do Pf.'IDB, o nobre e ilustre Deputado Ulysses
Guimarães.
Em certa altura de seu pronunciamento S. EX'
afirmou:
"A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos. Do presidente da
República ao prefeito, do senador ao vereador.
A moral é o cerne da Pátria.
A corrupção é o tupim da República. República suja pela corrupção impune tomba
nas mãos de demagogos, que a pretexto de
salvá-la a tiranizam.
Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública."

Estas frases, Sr. Presidente, Srs. SeiiadOTes,- estão contidas como uma exortação máxima aqui

no discurso do Sr. Presidente da Câmara, do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, do
Presidente do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães.
O que me traz a esta Tribuna, Sr. Pregjdente,
são os fatos gravíssimos que estão ocorrendo no
Estado do Acre e aqui, infelizmente, o tempo não
me é dado suficiente para expô-los dissecadamente em todos os seus itens macabros e escabrosos, para que a Nação brasileira tome conhecimento, porque talvez jamais tenha havido tanta
corrupção nos estados da Federação brasileira
como- a que está ocorrendo atualmente no processo_ eleitoral do_ Estado do Acre.
Sr. Presidente, quero registrar dois fatos aqui
que são objeto de_ representação constante da
do_cumentação que faz parte do me•.1 discurso
e, por não haver tempo suficiente par.~ que faça
comentários minucios_os dos mesmos, citarei
apenas o caráter dessa documentação que consiste em várias representações _contra o PMDB,
contra o Governador do PMDB, contra funcionários do PMDB que estão desonrando o nome
de luta, de glória de um passado que eu também
ajudei a construir, Sr. Presidente, em um passado
que não vai longe.
Sr. Presidente, reza o art. 37 da nova Constituição brasileira, no Seu inciso XXI,§ 1~, que:
"A publicidade dos atas, programas, obras
e serviços em campanhas dos órgãos públicos _deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação so_cial, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que

caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos."
Sr. Presidente, a propósito deste princípio constitucional estamos apresentando à consideração
do Exm1 Sr. Desembargador, Presidente do Tríbuilal Regioftal Eleitora[ do _Es_téido do Acre, uma
representação para que_ seja aplicado imediadamente este princípio constitucional. Provavelmente. será a primeira oportunidade da sua aplicação,
porque demos entrada deste documento dez mi·
nutos após a promulgação da Constituição, ocor·
rida ontem,_como disse, às 15 horas e 50 minutos.
O grave da nossa denúncia nesta tribuna não
é esta documentação, que se refere às placas
existentes em grande quantidade em pequenas
obra_s de aterro, feitas pela administração pública
atual, quando são afixadas 3_ ou 4 placas que
valem muito mais de que o valor do aterro. Isso
aqui é uma gota d'água no oceano, Sr. Presidente.
A ffiais grave já denunciamos a esta Casa, endere·
çada ao Ministro do Mirad. Entretanto, até o pre·
sente, nao_ foram tomadas as providências. Assim
sendo, fizemos uma representação ao Exm1 Sr,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
vazada nos seguintes termos; que passo a ler,
referindo-me apenas à formulação legal, aos arti·
gos e aos incisos, e parágrafos citados na nossa
representação, Sr. Presidente, porque o tempo
não dá para fazer mais:
O P"ãrtido Democrático Trabalhista (PDT),
por seu Presidente, Senador Mário Maia, brasileiro, casado, médico, residente à SQS 309,
Bl. C-Ap 101, vem, com fundamento nos
- ~ ·a1ts.153, § 3°, 151, inciso m da ConStituição
-Federal e ainda nos termos dos arts. 355,
356, 237, 299, 300- do Código Eleitoral, Lei
n~ 4.737, de 15 de julho de 1965, representar
contra o EXC-elentíssimo Senhor Governador
do Estado do Acre, Dr. Fiaviano de Melo,
pela prática dos delitos eleitorais definidos
nos arts. 299 e 300 do Código Eleitoral, pelos
fatos e fundamentos que passa a expor, pedindo a Vossa Excelência, nos termos _da Lei
Eleitoral e do Código de Processo Penal, subsidiariamente aplicável à espécie, seja a presente submetida ao Corregedor-Geral e ao
Ministério Público, para a comprovação dos
delitos hora denunciados e para que seja,
desde logo, sustado o ilegal abuso e _desyio
de autoridade em beneficio de candidato e
·de partido político a que pertence Sua Excelência, o Governador Dr. F1aviano de Melo.

- E o fato, Sf. Presidente, a que faço referência
aqui, miriuciosamente, é aquele já trazido ao conhecimento do Senado, com S. Ex•, o Sr. Governador do Acre, indevidamente usando a sua irmã,
que é Diretora Regional do Mirad, e foi a propósito
de, alegando que ia levar crédito aos parceleiros
dentro da mata, na sua casa, levou o dinheiro
em espécie, tirando-o do banco, levando-o em
sacos,_ em carro-forte, colocando em risco o di·
nheiro, porque esse carro-forte po-deria cair na
passagem do rio; poderia sofrer um acidente_ e
ser incendiado; poderia ser ass_altado na estrada
e, depois de_ entregue as quantias em espéde
de 200, 300; 400 cruzados, dentro da mata, na
choupana do pobre parceleiro, que nâo tem sequer uma mala para guardar o dinheiro, ao sair
e_ publicar, nos jornais e na televisão, esse fato
demagógico, com a presença dos candidatos a
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prefeito do PMDB dos municípios vizifihos, pôs
em risco a vida e a. economia desses operários,
desses _agricultores, porque o assaltante poderia
ir lá assaltá-lo, matá-lo e roubar o dinheiro. No
mínimo, ele ficaria com a vida, mas ficaria s_em
o dinheiro.
Sr. Presidente, nós sabemos que, há muito tempo e na modernidade, se faz o crédito, leva-se
à casa. Realmente, nós estamos a favor das facilidades; Sr. Presidente, como alegamos em discurso anterior, para facilitar o crédito para o pequeno
agricultor, que está num adentrado da mata através de do_curnentos, fazendo o cadastramento e
o crédito no banco._ Mesmo porque lá o parceleiro
ou o agricultor não vai comprar os _utensílios den·
tro da mata; ele vem comprar na cidade. Portanto,
ele vai retirar o dinheiro do banco para comprar
os objetos para o desenvolvimento da sua agricultura. E, durante esse tempo, Sr. Presidente, enquanto não utilizasse o dinheiro, poderia colocá-lo
em caderneta de poupança. Portanto, esse crime
eleitoral praticado por S. Ex', o Governador, foi
objeto de denúncia feito por nós, com uma repre·
sentação junto ao Tribunal de Justiça Eleitoral.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o_ Tribunal da
nossa terra, para honra nossa, tranqüilidade da
Nação e exemplo para os estados onde esteja
o_correrido essa hedionda manifestação da corrupção, acatou, por unanimidade, a nossa representação, após a exposição também minuciosa
do representante da Justiça Eleitoral e o relatório
circunstanciado da Corregedoria Eleitoral, ?l Desembargadora Mirac:ele Lopes. Então, sendo acatado o parecer da corregedora, acolhendo a nossa
representaçãO; o Sr. Governador foi indiciado em
. processo de crime eleitoral e aJustiça já o intimou
a ir ao banco _dos réus a dizer com que autoridade
e por que praticou esse crime, ferindo a lei expressa.
·
Sr. Presidente, aqui, a primeira parte e quero
concluir a segunda do meu discurso, trazendo-a
ao conhecimento da Casa.
To dos estãO le"riibrados de que, em dezembro
e janeiro, houve enchentes e alagamentos-rio_Rio
de Janeiro e no Acre. Todos tomaram conheci:
menta e as clarinadas dos rádios e televisão fiZeram ecos nesta Casa e foram atendidas. Então,
aviões, vindos de todas as partes do Brasil e do
estrangeiro: da França, da Itália, de Cuba e da
Alemanha; trouxeram víveres e mantimentos, cobertores, depósitos d'água, colchões, enfrn, toda
ordem de material de assistência àquelas popula·
ções, para minorar a angústia daqueles flagelados, vítimas das intempéries, das enchentes do
rio Acre. Pois b_em, Sr. Presidente! Vilmente, foi
entregue apenaS cerca de um quarto desSas doa·
ções, porque três quartos partes sumiram, Sr. Presidente. E,_ agora, Sr. Presidente,, onde aparecem
esses três quartos? A Nação brasileira precisa tOmar conhecimentoA E nós acreanos estamos en·
vergonhados com essa indignidade, com esse peculato praticado pelas autoridades do meu estado,
_sob as vistas complacentes de S. Ex', o Sr. Governador, com a conivência da Presidenta da LBA.
que é Esposa do Governador, _e "Om a conivência
do Presidente da Assembléia Legislativa do esta·
do. Pois bem! Sr. Presidente, está aqui, nos jamais
que encaminho-à Mesa, para ilustrar meu pronun•
ciamento, as manchetes das notícias, não de nós,
como denunciantes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não de nós outros; porque estamos na liça
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política, no embate politico, Não! Forarh populares que denunciaram, e foi a Polí<:ia Federal,
Sr. Presiderlte do Senado e Srs:-Seriadores, que
foi à casa de campo da: fazenda àO -Presideriti:
da Assembléia Legislativa e apreendeu cerca de
20 toneladas de mantimentos, cuja origem- está
naquelas doadas por brasileiros e estrangeiros.
Ainda há mais, Sr. Presidente, a gravidade deste
fato, deste peculato, está em que, entre esses pro·
dutos, que consistem, essencialmente, em massas, feijão, arro-z e óleo, estavam também caixas
com alimentos-de nutrizes e gestantes, caixas com
o carimbo da LBA e escrito na caixa, ainda: "É
proibida a venda". E o Presidente da Assembléia
Legislativa, querendo defender~se, ainda foi à tri·

buna para alegar que estava matando a fome
dos pobres, e que, se ele era ladrão por matar
a fome dos pobres, que continuaria sendo !_adrão.
Ora, Sr. Presidente, fazer cortesia com chapéu
alheio é muito fácil; matar a fome dos pobres
com as doações dos outros pobres que as deviam
receber, é muita c:ortesia. Fazer cortesia com as
doações da LBA? Não entendo mais o que é moral
e o que é corrupção neste País.
Sr. Presjdente, femos uma nova Corlstituição.
E é o próprio Prestdente, o Presidente do partido
a que pertence S. Ex- o Sr. Governador do Estado
do Acre, e o Presidente da Assembléia Legislativa
é o Presidente do PMDB, o próprio Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte diz em seu
discurso, como já falei: "não rOUbar, não deixar
roubar e pôr na cadeia quem roube. Eis o prim"eiro
mandamento da moral poUtica".
Sr. Presidente, só resta_ uma coisa a ser feita
para que__ a moral do PMDB do Acre se levante
do chão, da lama em que se encontra rastejando:
é a intervenção federal no Estado. É necessário
que a Polícia Federal apure esses fatos. É neces·
sário fazer uma intervenção no_ estado, afastar o
Sr. Governador, porque,_i!!_ esta_ altura, S. Ex" não
tem_mais moral para presidir as eleições do Esta·
do do Acre. Nem o Presidente da Assemblêia Le·
gislativa tem moral para presidir a Assembléia,
sequer para fazer a Constituição do estado, da
qual será Presidente. Sr. Presidente, um homem
que conspurca a Assembléia Legislativa com atas
de natureza aética __e amoral não pode _ocupar,
de modo algum, a Presidência da Assembléia
Constituinte Estadual.
Assim, Sr. Presidente. encaminhei à Mesa esta
vasta documentação, com fotos ào Presidente da
Assembléia Legislativa do estado ilustrando a seguinte manchete: "PF (Polícia Federal) Apreende
Sacolões de Machado"."Deputado tinha 30 tone·
!adas de alimentos da LBA e Cabal na fazenda'',
O que ê isto, Sr. Presidente? É doação? t" crime
eleitoral? Na época das eleiçõ_es, é peculato? É
corrupção?
Vamos fazer do Brasil uma NaçãO séria ou vamos continuar brincando e guardando para nós
aquela mancha das palavras do ex-Presidente
francês De Gaulle: O Brasil não é um País sério?
De agora em diante, pelo_menos, Sr. Presidente,
com __esta Constituição, o_ Brasil tem que passar
a ser sério, e depende de nós aqui, depende do
povo, depende das autoridades que têm que ter
um mínimo de ética,_ um minimo de decência
para c:om o trato das coisas públicas.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães. fa·
rendo s-oar a campainha.) --Peço a V. Ex" que
conclua.

Outubro de 1988

O SR. MÁRIO MAIA - concluo, Sr. Pre.si·
d_e usi!-las_s_ubliroinarmente como induto[ª_ de re·
dente, e peço a V. Ex• que defira o meu requeri- flexo condicionado visual vinculandO:ãS simboll·
mento solicitando fazer parte do meu discurso
camente à pessoa do senhor governador do Estodo o acervo de documentação que tenho em tado;
·rnaos de cerca de cinco ou seis representações
Considerando que nessas referidas placas as
_cootra as autoridades corruptas do Estado do
letras e palavras são intencionalmente transforAcre, a começar cOm a oferecida contra o Sr. - mada:s em símbolos relacionados com a pessoa
Governador do estado.
e o nome do senhor governador do E:stacJo, como
Vou terminar o meu discursO, ençaminhando, é visível na palavra ACRE centrada por um trevo
por intermédio da Mesa, à Comissão de Fiscali- foliar;
Considerando que nas plaCas ém -queStão;- está
zação e Controle, o pedido de convocação, para
depor, aqui, no Senado Federal, do Presidente escrito em ·grande destaque o nome do senhor
da L.BA, do Delegado da LBA no Acre: do Superin- governador do Estado, Flavlario Melo;
Considerando que os slogans usados, tais cotendente da Policia Federal do Estado do Acre
e a pessoa foi encarregada de movimentar a conta mo: ''Flaví<i.no Melo. Uffi Governo da Terra" é
flagrantemente
uma promoção pessoal;
no Banco do Brasil chamada "SOS-Acre", a.Jjas
Corisidel'ándo que' ria propaganda veic_ulada
doações não sabemos que finalidade tiveram até
pelaS teleVisões, ·no horário reseJVado aO TRE,
agora.
_ pelo Partido do Movimento Demo<:rático Brasileiro (PMDB), vêm sendo utilizadas imagens de
Assim, Sr. Presidente, com a cooperação do
Senado, com a cooperação do discurso de Ulys- obras do governo estç~.dual e exaltando o senhor
governador do Estado, vinculando-as aos candises Guimarães, espero que, deste momento em
diante comecemos a tratar com maior seriedade datos do_ referido partido politico com finalidades
eleitorais, e
as coisas públicas.
Considerando, ainda, que no quilômetro zero
Muito obrigado, Sr. Presidente.
da rodo\dã AC-01, mais precisamente, no muro
DOCGMEiYTOS A QGE SE REFERE O
do Departamento de Estradas de Rodagem do
-SR. MÁRIO MAIA E:M SEZI DISCURSO,
Acre·Deracre, encontram-se, _também, pintados
Excelentíssimo Senhor Desembargador slogans e símbolos já mencionados nesta petição, requer:
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado ·do Acre
( A retirada imediata-de tOdas as placas alusórias- à obras e ações e ações do governo do
O Partido Democrático Trabalhista (PDT), por
Estado, já executadas ou-a executar pelos diversos
-Seu presidente, Senador Mário Maia, brasileiro,
orgãos do governo estadual, onde se- mencione
casado, médico, residente em Brasilia (DF) à SQS
o nome do senhor governador--ao tsfãdõ
de
309, Bloco "C'. apartamento 101, e em RiO Bran·
qualquer outra autoridade ou servidor público, on·
co (AC) à Rua São Paulo n~ 98, vem a presença
de se encontrem símbolos (logo-marca) ou slo·
de Vossa Excelência, com fundamento no § 1"
gans utilizados como promoção pessoal do se·
do_ inciso XXI do _art. 37 da nova Constituição
nhor governador do Estado e de seu partido poFederaL que institui:
lítico;
- "a publicidade dos atas, programas, obras,
2. A apreensão de todas as fitas de vídeo Já
serviços e campanhas dos orgãos públicos utilizadas pelo Partido _do Movimento Democrádeverá ter ·caráter educatívo, informativo ou tico Brasileiro (PMDB), no horário que lhe é reserde orientação soc.ial, dela não podendo cons- vado pelo TRE, onde se faça menção _à obras
~ lar"homes, símbolos ou imagens que carace programas do governo do Estado, assim como,
terizem promoção pessoal de autoridades ou
também, notifique àquele Partido que tais atas
servidores públicos."
tornaram~se coibidos pela nova Constituição,
proibindO- a eXIbição de "programas" como "O
Considerando que o dispositivo constitucional
em epígrafe é auto-aplicante, isto é, os seus efeitos Jornal do Povo", do PMDB no horário reservado
tornam-se efetivos imediatamente com a promulaoTRE:
gação da Constituição, não necessitando portanto
3. Que o muro do Departamento de Estradas
de lei complementar ou ordinária regulamentade Rodagem do Acre-Deracre seja repintado de
dera;
maneira neutra sem os slogans e símbolos que
Considerando que a nova Carta Magna de nos·
ora exibe, e
so Pais foi promulgada no dia. de hoje, cinco de
4. Que as autoridades responsáveis por estes
outubro de mil novecentos e oitenta e oito às
e futuros atos que caracterizem p-romoção pesquinze horas e cinqüenta e· o1t0 minutos;
soal indevida sejam intimadas a ressarcir ao Erário
Considerando que esta representação está senPúblico Estadual de conformidade com o § 4o
do encaminhada a esse Egrêgio Tribunal Regia·
do inciso XXI, do art. 37 da nova Constituição
nal Eleitoral do Estado do Acre para o devido
brasileira.
protocolo, após o horário e data da promulgação
Anexando diversas fotos das transgressões
da nova Constituição Federal, e conseqüentemencionadas,
mente já sob o império da n·ova ordem constiNestes termos
tucional;
pede deferimento,
Considerando que é público e notório haver
Brasília (DF), às 16:00 horas do dia 5 de outu·
espalhadas, exuberantemente, e às custas do tebro de 1988, -Senador Mário Mala, Presidente
souro estadual, por todas as cidades do Estado,
do Diretório Regional do Partido Democrático
especralinente, em sua capital Rio Branco, em
Trabàlhlsta.
inúmeros logradouros públicos enormes placas
Excelentíssimo Senhor Presidente Tribunal Repintadas em cores constantes (verde claro e verde
g!onal Eleitoral do Estado do Acre
escuro), com a fmalidade-inteõciohal perceptível
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O Partido Democrâtico Trabalhista ....:. PDT por seu Presid~nte, Senador Mário Maia, brasileiro,
casado, médico, residente à SQS 309:,-sl. C Ap. 101, vem com fundamei"ltõ nOs arts. 153,
§ 3~. 151, inciso III da Constítuiç-áOFéderal e ainda

nos termos dos arts. 355, 356, 237, 299, 300
do Código Eleitoral, Lei n·' 4.737 ~de 15 de julho
de 1965, redpresentar contra o Excelentissimo

Senhor Governador do EstadO dõ-Acre;Dr. Flaviano de Mello, pela prática dos delitos eleitorais defi-

nidos nos arts. 299 e 300 do Código Eleitoral,

pelos fatos e fundamentos que passa a expor,
pedindo a Vossa Excelência, nos termos da Lei
Eleitoral e do Código de Processo Penal, subsidiariamente aplicável à espécie, seja a p_rese_nte_submetida ao Corregedor-Geral e ao Ministério PUblico, para a comprovaç.l!lo dos delitos ora denunciados e para que seja, desde logo, sustado o
ilegal abuso e desvio de autoridade em beneficio
de candidato e de partido político a que pertence
Sua Excelência, o Governador Dr. Flaviano de
MeU o.

I - Da legitimidade do denuciante
O art. 237 do Código Eleitoral assegura a
legitimidade de partido político para a denúncia
de interferência do poder econômico e de desvio
ou abuso do poder de autoridade em prejuizo
da liberdade do voto.
Diz o art. 237:
..Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de
autoridade, em desfavor da liberdade do voto,
serão coibidos e punidos.
§ 1~ O eleitor é parte legitima para denunciar os culpados e_ promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor público,
inclusive de autarquia, entidade paraestatal
e de sociedade de economia mista, _será lícito
negar ou retardar ato de oficio tendente a
esse fim.
§ 2~ Qualquer eleitor ou partido politico
poderá se dirigir ao corrégedor-geral ou regional, relatando fatos e indicando provas e
pedir a abertura de investigação para apurar
uso indevido do poder econômico, desvio
ou abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político_.
§ 3° O corregedor, verificada a seriedade
da denúncia, procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-s_e estas, no que
lhes for aplicável pela Lei n" 1.579, de 18
de março de 1952."
De outro lado, é a própria Con.StJ1uiÇão -Federal
que assegura ao cidadão no art 153, § 30 o direito
de representação ao poder público, em defesa
do direito ou outro abuso de autoridade.
"Art. 153.

···-··-·······-·------·

§ 30. É assegurado a qualquer pessoa
o direito de representação e de petição aos
Poderes Públicos, em defesa de direito ·ou
contra abusos de autoridade."
Ainda a Constituição Federal esclarece que a
lei estabelecerá os casos de inelegibilidade, levando em conta o objetivo de_ preservar a normalidade do processo eleitoral, contra a influência
ou o abuso de exercício de função cargo ou emprego público de administração direta ou indireta
(art. 151, inciso UI).

- Dos Fatos
A imprensa desta capital tem registrado diutur-

namente a interferência do GoVernador Flaviano
Mello no processo político, perturbando sua no rmalldade Cl-tra_vés de métodos inaceitáveis no regime democrático, e que configuram inequívoca~
mente os detidos capituladQS no art. ?99 e 3_00
do Código Eleitoral .
O Senhor Governador, servindo-se ·de s_ua irmã.
que ê delegada do Mirad no Acre, a propósito
de distribuir recursos de financiamento do projeto
Procera, destinado a microproprietârlos rurais,
parceleiros dos projetas de assentamento, o Incra,
tem o desplante de se deslocar com um carro
forte. abarrotado de sacos de dinheiro em espêde,
juntamente com os candidatos do PMDB a pre~
feito de Rio Branco. _e_ Plácido de Castro e seu
staff de secretários._com equipe de televisão para
fazer filmagens cujas imagens foram pública e
notoriamente divulgadas pela TV·ACRE o que
permite comprovar visualmente os fatos alegados
através da requiSiÇão das fitas.
Por oportuno, transcrevemos também trecho
de pronuciamento feito pelo denunciante na As~
sembléia Nacional Constituinte, para que fique
claro que o PDT não se opõe aos programas
assistenciais do f'.'Urad, mas não se conforma com
a ilegal utilização destes programas com fins de
propaganda ~leitora!:

----''Si. Presidente, Srs: Constituintes, não
queremos entrar no mérito do projeto de as-- sistência. Estamos de ~cOrda em que o Incra,
o Mirad, e é programa do Mirad, não do Sr.
"Governador, faça este tipo de assistência aos
micro e pequenos prdprietários. Desburacratizando o crédito, levando inclusive os funcionários ehç:arregados de fazer a distribuição
desse crédito aos locais de moradia desses
pequenos produtores rurais.
-O que· criticaffioS-'é--a presença· ostensiva
do Governador e seu candidato. no local, utilizando-se do dinheiro público, criminosamente, ãcompailhado de assessores e secretários coni flagrantes fins eleitoreiros. Como
vêem, os Srs. Cói1Siituii1tes•.-alén1 da premo~
ção pessoal, foi COQ-vidado para participar do
evento _Criminoso, de tráfico de influénda e
abüs6
poder, o seu pupilo, candidato a
prefeito da capital de-Rio Branco pelo PMDB.
Portanto, quando apresentamos denúncia,
não estamos absolutamente querendo impedir as ações do Mirad, de favorecer o trabalho
desses agricultores através de um crédito,
que de certo é um pequeno crédito, um miserável crédito de 50, 60, 100 ou 150 mil cruzados.
O que criticamos e queremos chamar a
atençã:o e argüiremos o Sr. /l'ünistro do Mirad
neste sentido, é para que S. Ex· interpele
·aquela delegada, se é ou não lícito, se é ético
o Governador do Acre, usar, pessoalmente,
valores públicos de um ministério quando
existe órgãos bancários com funcionârios encarregados desse mister.S. Ex' entregar com
suas próprias mãos, o dinheiro do Mirad
aos agricultores com a, finalidade demagógica de obter benefícios eleitoreiros _imediatos para o seu candidato. à Prefeitura do Rio
Branco, mais que corrupção, constitui-se em
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crime eleitoral, passivei de perda de mandato
e prisão por prevaricação indecorosa."
Tai fato não configura apenas em desrespeito
ao eleitor, mas, tipicamente o delito definido nos
citad?s artigos do Código Eleitoral.
".
-- O mclu~o re~_orte d_a _Gazeta ~o Acre, ~o. d_la
-- 26-8~88, e_eloq_~e.nte, bastando c1tar a frase mJCJal
que abre a matena:
.
~·se o Governador _continuar trazendO tar1io
dinheiro vou vender minh.a viola e_també_m
virar parceleiro."
- -- -A televisão.......... regístrou cenas lamentáveis
que não só comprovam pubjió:tmente, ã Viof.EiÇã:o
do CódiQo Eleitoral, como também atentam contra a tradição democrática d~ _0-osso povo.
O Código Eleitoral é claro ao definir os crimes
eleitorais:
Art. 299~ oar, oferecer, Prometer, solicitar ou
receber, para si o_u para outrem, dinheiro, dádiva,
ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer aJ:?stenção,
ainda que oferta não seja aceita:
Pena- Reclusão até quatro anos·e pagamehto
de cinco a quinze dias:multa.
Art. 300. Valer-se, o servidor público, da sua
autoridade para coagir -alguém a votar ou não
votar em-determinado candidato ou partido:
Pena - Detenção até seis meses e pagamento
de_ 60 a 100-diaS-multa.
Parágrâfo único: Se o agente é membro ou
funcionário da Justiça EJeitoral e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.·
De outro lado, como as infrações eleitorais são
_crimes áe ação pública, impõe-se ao Ministédo
Público promover às diligêndaS-neCeSsárias requerer os documentos complementares às autoridades e entidades privadas, para o oferecimento
da imprescendível denúncia.
Desde logo requer seja oficiado à TV-Acre requisitando os teipes das inaugurações feitas pelo
Governador, ou campanha dos candidatos de seu
partido, especialmente as. operações _realizadas
em conjunto com a delegada do _Mirad, irmã do
Senhor GOVernadOr, além de outros elementos
necessários à denúncia.
Espera seja acolhida a presente. apurada a responsabilidade dos autores e. dos candidatos beneficiários, entre os quais os candidatos a prefeito
do PMDB, aos quais se espera seja aplicada também a sanção da inelegibilidade como previsto
na lei.
Anexando à presente, recort~s dos jornais desta
Capital, protesta pela apresentação posterior do
rol de testemunhas, em aditamento à presente,
e requer liminarmente, seja oficiado às televisões
e rádios, proibindo a propaganda eleitoral ilegal
praticada pelo Govemo do Estado em violação
a Legislação Eleitoral
Nestes Termos
Pede Deferimento
Brasiília, 2 de setembro de 1988 ........ Senador
Mário Maia, Presidente do Diretório Regional do
Partido Democrático Trabalhista (PDT- AC).
Obs.: Meretíssimo, em aditamento ao exposto, faço anexar, também, recorte do Jornal Correio Braziliense, onde fato semelhante é narrado, e cuja ç-onseqüência foi a prisão em flagrante
dos envolvidos ......:... Senador Mário Maia, Presidente do Diretório RegiOnal do Partido Democrático Trabalhista (PDT --AC).
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Brasília, 6 de outubro de 1988
Ao
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena

MO. Presidente da Mesa Diretora do Sen;,.do F e-

dera!
Senhor Presidente,

Nos termos do § 2" do art, 2<> _da _l,ei n" 7.295,
de 19 de dezembro de 1984, e ainda nos termos
da Resolução n~" 79, de 1985 desta Casa, solicito
a Vossa Excelência que convoque imediatamente
o Presidente da Legião Brasileira de Assistência
(LBA), o Superintendente Regional da LBA no
Acre e o Superintende da

Policia Federal nO Esta-

do do Acre a fim de prestarem esclarecimentos.
A presente solic_itaç_ão objetiva que as referidas
autoridades prestem esclarecimentos sobre o
destino que tomou os donativos oferecidos por
entidades brasileiras, estrangeiras, pessoas físicas
ou compradas com recursos públtcos (municipal,
estadual e federal) destinadas especificamente ao
atendimento dos flagelados atingidos pelas últimas enchentes ocorridas no Estado do Acre, especialmente na cidade de Rio Branco.
Solicito ainda, que identifique e coriVoque a
pess_oa responsável pela movimentação da conta
bancária 505-ACRE no _Banco do Brasil, e o encarregado pela Defesa Civil no Estado do Acre
quando da ocorrência da_s alegações.
Por oportuno, lembro a Vossa Excelência que
a exigência constante· do art. 29 da Resolução n?
79, foi por mim cumprida nesta data em pronunciamento efetuado nesta Casa. _
__
Aguardando o encaminhamento por essa Mesa, deste pedido de iiscaliz.ação de ates do_Poder
Executivo, à Comissão de Fiscalização e Controle,
despeço-me reafirmando protestos de profundo
respeito e distinta consideração.
Atenclosamente, Senador Mário Maia, Viceüder do PDT.

SERVIÇO PÚBLiCO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
NO ESTADO DO ACRE

Processo no 163/88 - Classe "C'
Requerimento:
Senador Mário Maia
Presidente do DiretóriO Regional do Partido
Democrático Trabalhista (PDT)- AC.
Assunto: Representação
Relator: Des. Miracele de Souza Lopes Borges
PARECER N" 91/88

Mário Maia, Senador e Presidente do Diretório
Regional do Partido Democrático Trabalhista
(PDT), Acre, através_do doe. de fls. 2/5, representa
a este Egrégio Tribunal, contra Sua Excelência
o Governador do Estado do Acre, Doutor Flaviano
Flávio Batista de Melo, por estar interferindo no
processo politico, com abuso do poder de autoridade, "servindo-se de sua irmã, que é a Delegada
do Mirad no Acre, a propósito de distribuir re<:ursos de financiamento_ do projeto Prcx;era, destinado_a micro-proprietãrfoS rlir"ãTs, parceleiros dos
projetes de assentamento do Incra, tem o desplante de se deslocar com um carro forte, abarrotado de sacos· tle dinheiros em espécie, Juntamente com os -candidatos do PMDB a arefeito
de Rio Branco, e Plácido de Castro e seu staff
de secretários, com equipe de televisão para fazer

filmagens cujas imagens foram pública e notoriamente divulgadas pela TV-Acre o que permite
comprovar visualmente os fatos. alegados através
da requisição das fitas'".
2. Alega, ainda, o subscrito da representaçãO
haver o representaçio, com a conduta atacada,
cometido os delitos tipificados nos arts. 299 e
__300, Cio Código Eleitofal.
3. Finaliza a representação requerendo díligên·
das, denúncia contra o representado e declaração
delnelegibilidade dos candidatos do PMDB, beneficiados com a conduta cfo representado, entre
os quais os candidatos a prefeito, bem como a
suspensãio deSde logo, da propaganda eleitoral
ilegal praticada pelo representado.
4. A apuração dos fatos objeto da presente representação está sujeita a procedimento denominado pela doutrina de Inquérito Judicial, presidido
pelo Corregedor Regional Eleitoral e realizado segundo dispõe o art. 237, do Código Eleitoral, em
especial seu § 3~
5. Não há dúvidas de que a atividade descrita
na ·representação cOnstitue propaganda eleitoral
ilegal, justificando-se sua _apuração e correspondente aplicação das sanções cabíveis.
6. -O ínclito Procurador Regional Eleitoral no
Rio Grande do Sul, Doutor Amir José Finocchiaro
Sarti, e-m trabalho inédito sobre abusos do poder
econômico na campanha eleitoral, escreve:
''O grande instrumento, porém, para apuração da prática do abuso do poder económico na campanha é o Inquérito Judicial de
que trata o art. 237 do Código Eleitoral."
7. Outra não é a opinião do professor Antônio
Çar!QS M~ndes~ Procurador Regional Eleitoral em
São Paulo, que em trabalho também inédito, so_bre o assunto, leciona:

"O inquêrito judicial disciplinado pelo art
237 do Código Eleitoral é indispensável para
apurar todos os casos de abuso do poder
econômico? Essa questão, de todo interessante, já foi suscitada e submetida a julgamento_no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral
-que, acolhendo parecer do Procurador-Geral
-da República Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, lhe deu a Seguinte solução:
O abuso do poder econômico, enquanto
fato gerador da inelegibilidade do responsável, pode ter sido objeto de decisão definitiva anterior -por exemplo, no procedimento regulado no art. 237 -, hipótese em que
o juiz do registro da- Candidatura se limitará
a extrair-lhe o efeito necessário, sem necessidaâe de nova apuração a respeito.
Quando se trate, entretanto, _de abuso cometido com vistas à eleição futura, há que
se distinguir:
_ _
a) se os fatos qUe o caracterizam e geram
a inelegibilidade são posteriores ao registro,
a matéria só poderá ser ventilada em recurso
de diplomação e af, na conformidade da
oriehtação do Tribunal, a alegação há de fun·
dar-se em decisão que lhes declaro a ocorrérida, mediante ó procedimento do art. 237,
§§ 2" e 3~, do Código Eleitoral;
b) se, ao contrârio, os fatos consubstan·
dadores do abuso são anteriores ao processo -ao reQTStro - e, antes çlele, na generalidade dos casos, não poderiam ter sido objeto de decisão judidal prévia -, é nele que

Outubro de 1988

hâ de fazer-se o acertamento da sua existência e_ do seti caráter abusiyoL observado,
for o r;_aso, o procedil"flento instrutório regulado no art. 7~ da Lei das Inelegibilidades." (ln Abusos do Poder Econômico na Campanha Eleitoral, Amir José Finocchiaro Sarti,
inédito, J?ágs. 17118.)

Se

Diante do exposto, opino no sentido de que
seja instaurado o necessário Inquérito Judicial,
nos termos do§ 3\ do art. 237, do Código Eleitoral.
É o parecer, s.m.j.
Rio Branco, 17 de setembro de 1988. -José
Aaubert Machado Araújo, Procurador Regional EleitoraL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DO ACRE
PAPELETA DE JULGAMENTO

Natureza do Feito: Processo n" 163/88 - Classe
"C" N'
Juízo eleitoral:
Representante: Senador Mário Maia,
Presidente do Diretório Regional
dO Partido Democrático Trabalhista (PDn.
Relator: Exm• Sr" Des" Miracele de Souza Lopes
Borges
Revisor: E.Xm" Srs. Des.
Julgado na 935" sessão ordinária do dia 22
de setembro de 1988
Decisão

Acolheu-se a Representação, deliberando-se
peJa instauráção do competente lnquérito Judicial. Unânime.
Des. Wanderley Nonato de Oliveira, ... ilegíveL.
Desembargador Presidente.
Acórdão n? 747, de 22 de setembro de 1988
Feito: Processo No 163/88- Oasse "C'
REPRESENTAÇÃO

Representante: Senador Mário Maia,
PresiC!"erite do DiretOrio Regional
do Partido Democrâtico Trabalhista (PDT).

RePresentados: Governador Flaviano Flávio Baptista de -Melo e candidatos pelo
PMDB. às eleições municipais de
!988
Relator~:

Des• Miracele de Sou:za Lopes Borges

"REPRESENTAÇÃO ~.OE!'!ÚNQA

Reputados de certa gravidade os fatos que dão
azo a denúnda, delibera-Se pela instauração do
competente inquérito judicial para apurá-los. (art.
237, § 3° do C.E de a Lei n" 1579/52)''.
Vistos, eic.
Acordam os Juízes que compõem o Tribunal
Regtonal Eleitoral do Estado do Acre, por unanimidade de votos, acolher a Representação, deliberando-se pela ihstauração do competente Inquérito Judicial, tudo nos termos do voto oral da
relatara.
Sala das Sessões "Juiz Evaldo Abieu de Olfvefra".
Rio Branco-- Acre, 22 de setembro de 1988.
- Des. Wandertey Nonato de Oliveira, Presidente_- oes• Mtracele de Souza Lopes Borges
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Fui Presente Dr. José Elaubert Machado
Araújo, Procurador Regional Eleitoral.
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIREfÓRJO REGIONAL DO ESTADO 00 ACRE

Ao Exm" Sr. Dr. Juiz de Direito Eleitoral da t•
Zona Eleitoral da Comarca de Rio Branco- Acre
O Partido Democrático Trabalhista (PDT), atra·

vés de seu Presidente Regional Dr. Mário Maia,
baseado no artigo 377, e pafagi'ãfo único do Códi-

go Eleitor~!, vem mui respeitosamente perante
a V. Ex" fazer "Representação" contra ação crimi·
nosa do Partido do Movimento Democrático Bra-

sileiro (PMDB), que está gravando o seu material
de propaganda política, supostamente, para vei-

culação no horário concedido por lei pelo TRE,
usando maquinários, bem como o prédio onde
funciona a TV-Aldeia e utilizando a máo-de-obra
de funcionário do Estado e InstalaçõeS públicas,
e requer "Prelim]narmente"~que V. Ex~ se digne
mandar apreender todas as fitas gravadas contendo imagens dos candldatos do PMDB, do material
gravado, editado e produzido nos estúdios da TVAldeia - TV-E, emissora da Funtevê, instalada
em prédio público pertencente ao estado, localizado à rua Barbosa (Cerb), requ_er ainda, que seja
responsabiltzado criminalmente a direção da lVAldeia bem como todas as autoridades envolvidas
nesta ação criminosa, inclusive S. Ex• o Sr. Governador do Estado do Acre, como cc-responsável,
com fulcro no art. 346 do Código Eleitoral
Esta representação, baseia-se também em
queixa-crime apre ;entada _à Polícia Federal pelo
representante do PDT no dia 28 de setem-bro -do
corrente ano, às 22 horas, após ter constatado
in loco a prática dos atas expostos neste documento cuja cópia está sendo devidamente enviada pelo DPF a esta Justiça Eleitoral. Testemu-_
nharn o fato o Dr. Álvaro Moreira Romero, candi·
dato a vice-prefeito de Rio Branco, p':'"' PDT.
Nestes Termos
P. Acolhimento e Deferimento
Rio Branco - Acre, 28 de setembro de 1988,

- Mário Maia.

Exm9 Sr. Dr. Juiz de Direito da 1" Zona EJeitoral
de Rio Branco Acre.
O Partido Democrático Trabalhista (PDT), pó r
seu Presidente RegionaJ, Senador Mário Maia, brasileiro, casado, mêdico, residente à SQS 309, bloco C, ap. I 01 em Brasília DF _e_ rua São Paulo
n'!' 90 - Rio Branco - Acre, vem com fundamento nos arts. 153, §-§ 30 e 1"37,-Jndso VIl dã
constituição Federal e, ainda, nos termos dos aris.
237. 299, 300, 355- e 356, do Código Eleitoral,
Lei n'? 4.737, de 15-7-65, e tendo em vista, competência desse Juízo dada pelo _art. 35, inciso II,
da Lei n9 7.444, de 20R12:.as; pára processar· e
julgar os crimes el(!itora!s e os çomuns que lhe
forem conexos. representar contra a Delegacia
Regional do Mirad, Dr- Othilia Baptista Melo_Sampaio, pela prática dos delitos eleitorais definidos
nos arts. 299 e 300, do Código Eleitoral e, ainda,
incidindo em prevaricação de crime praticado por
funcionário póblico contra a -administração -_em
geral de acordo com o art. 319, _do Côdigo Penal,
pelos motivos e fundamentos juridicos a seguir
expostos:
O art. 237, do Código Eleitoral assegura a legitimidade do partido político para a denúncia de
interferência do poder econômico e de desvio

ou abuso de poder de autoridade em prejuízo
da liberdade do voto.
-Assim prescreve o art. 237.

~·Art 237:- Ã interferê~cia .do poder econàmico e o desvio ou abuso do poder da
autoridade, em desfavor da liberdade do voto,
serão coibídos e punidos.
§ 1ç O eleitor ê parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor público,
inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será
lícito negar ou retardar ato de oficio tendente
a esse fim.
§ 29 Qualquer eleitor ou partido político
poderá se dirigir aó corregedorRgeral ouregional, reJatanao-fatos e Indicando provas e
pedir a abertura de investigação para apurar
uso indevido do poder de autoridade, em
beneficio de candidato ou de partido político."De outro_i_ado, é a própria Constituição Federal
que assegura ao cidadão no art. 15:3, § 30 o direito
de representação ao poder público, em defesa
do direito ou cOntra abuso de autoridade.

"Art. r53. · ...............:.........---···-·-····----···

§ 30. É assegurado a qualquer pessoa
o direitO de representação e de petição aos
poderes públicos, em defesa de direito ou
contra abusos de autoridade."

Ainda, a ConstituiÇão Federal esclarece que a
lei estal?~lecerá 9S casos de inelegibilidade de
Candidatos beneficiados p~la influência ou o abuso do exercido de função; cargo ou -emprego
público de administração direta ou indireta (art.
15l,incisolll)._
Nestes casos, o servidor público na prática de
crime de prevaricação, art. 319, do CP, acumulado
pela proibição legal contida nos arts. 299 e 300,
do Código Eleitoral, incorre, também, em crime
de responsabilidade funcional, afetando as diretrizes básicas da Administração Pública FederaL
contidas no Regimento Interno do lnter e Mirad.
Desse modo, impõe-se, igtJalmente, sanção
disciplinar no âmbito administrativo, independente, da punição _p~nal, quandq oçorrem tran~gres
sões da lei p~_ilal, corno s_e afigura o presente

caso.
A imprensa desta capital tem registrado a interferência da representada, através do Mirad, no
proceSSo político, perturbando sua normalidade
através de métodos inaceitáveis no_.regirne demo~
ciáilco, e que. CO!lfiguram inequivocacjamente os
delitos capifulados nos arts. 299 300 do Código
EleitOral.
A d_ejegada regiOnal do Mirad, a propósito de
distribuir recursos de financiamento do projeto
Proc:era, destinado a microproprietários rurais,
pãi'celeiros dos projetas de assentamento sob
aparente PrOCedimento administrativo,_ o Incra em
conluio com o Excelentíssimo Sr. Governador do
Estado, Sr. Flaviano Flavio Batista de Melo, que
aliás é irmao da delegada regional do Mirad, tem
o desplante de se deslocar co111_ um carro forte
abarrotado de sacos de dinheiro em espécie, juntamente com _os candidatos do PMDB a prefeito
de Rio 13ranco e Plácido de Castro e seu secretariado, presidente de empresas públicas, com equipe de televisão para fazer filmagens cujas imagens

e
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foram pública e notoriamente divulgadas pela TVAcre_ e TV-Educativa o que permite comprovar
Visualmente os fatos alegados atravé:S da requiSição ·das fitas processadas pelas ·rv·Acre e Educativa.
Inca su, a própria delegada regional do Mirad
ao utilizar-se de função pública, de esfera federal,
em patrocinar atas com a clara indicação de beneficiar candidatos a prefeitos do PMDB, proCura
influenciar o eleitor, através do abuso do poder
e de desvio de autoridade, com a distribuição
de recursos financeiros, de programa estabelecido pelo Mirad, que com toda certeza, sem este
objetivo de promover a política eleitoral, mas sim
a política setorial de apoio aos parceleiros dos
projetas de colonização, como, aliás, deveria ser
o comportamento funcional da delegada do Mirad
no Acre.
Acredita-se_ que, o Excelentíssimo Sr. Ministro
do Mirad, desconhece tais procedimentos que
atentam contra a normalidade administrativa,
c_Orn o desvio_ da autoridade e abuso de poder
cumulativamente", afigurando~se crime de prevaricação e de responsabilidade funcional de sua repr~sentante local.
Por oportuno transcreveremos também trecho
de pronunciamento feito pelo denunciante na As:sembléia Nacional Constituinte, para que fique
claro que- ci PDT não se opõe aos programas
assistenciais do Mirad, mas não se _conforma com
a ilegal utilização destes pfogramas com rins de
propaganda eleitoral:
..Senhor presidente, senhores constituintes, não queremos entrar no mérito do projeto de assistêl)ciª. Estamos de acordo ern
que o Incra, o Mirad, e é programa do Mirad,
não do Sr. GoVernador, faça este tipo de assistência aos micras e pequenos proprtetârios. Desburocratizando o crédito, levando inclusive os [uncionários encarregados de fazer
a distribuição desse crédito aos locais de moradia desses pequenos produtores rurais.
O que critic<:~rnos é a presença ostensiva
do governador e seu candidato, no loc~l. utilizando-se do _dinheiro público criminosamente, acompanhado de assessores e secretªrlos
com flagrantes fins eleitoreiros. Como Vêem,
os senhores constituintes, além da promoção
__ pessoal, foJ co_nvidS~do para participar do
evento criminoso, de tráfico de influência _e
abuso de poder, o seu pupilo, caodidato a
_ prefeito da capital de Rio Branco pelo PMDÊt
Portanto, quando apresentamos denúncia
nã_o estamos _.absolutamente querendo impedir as ações _do Mirad, de favorecer o trabalho
desses agricultoi"es através de um crédito que
decerto é um pequeno cr(:çlito, um miserável
crédito de 50, 60, 100 ou 150 mil cruZados.
Q __que criticamos -e queremos ch.;;mar a
_ atenção e arguiremos o Sr. Miriisiro do Mirad
neste sentido, é para que Sua Excelência interpele aquela delegacia, se é ou n?lo _licito,
se é ético o go'!emador do Acre, usar, pessoalmente, valores públicos de um ministério
quando existe órgão.? bancârios com funcionários encarregados desse mister.
S. Ex• entregar Com suas próprias mãos
o dinheiro do Mirad aos agricultores com
a fihali@de demagógica de obter benefícios
eleitorelros imediatos para o seu candidato
à Prefeitura de Rio Branco, mais que, corTup-
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ção, constitui-se em crime eleitoral, passível
de perda de mandato e prisão por prevaricação indecorosa.

Desse modo, a delegada do Mirad, ao prati-

car tais atos, em patrocinar, através de um
órgão público federal, candidatos a prefeito
de Rio Branco e Plácido de Castro, com a
presença ostensiva de correligionários e ca-

bos eleitorais do PMDB, com _acobertamento
de seu irmão o governador do Estado, configura não apenas desrespeito ao eleitor, mas,
tipicamente, crime por preVaricação e por

responsabilidade funcional, de acordo com
o Código Penal e Estatuto do Funcionário
Público, além do delito definido nos citados
artigos do Código Eleitoral.
A infringênda pelo abuso de poder e desvio da autoridade prosseguiu, além dos Muni-

cípios de Rio Branco e Plácido de Castro,
nos projetas de Colonização Humaitá e Pedro
Peixoto, com a mesma atuação nos Munidpios de Sena Madureira (PAD Boa Esperariça) e Cruzeiro do Sul (PAD Santa Luzia).
As edições dos recortes dos jornais A Gazeta do Acre e O Rio Branco são evidentes
e esclarecedoras dos delitos praticados pela
delegada do Mirad, no exercício de funções
pública e a frente de tão prestigioso órgão
da administração federal.
A TV-Acre, igualmente, registrou cenas
desses episódios que não s6 comprovam publicamente, a violação do C6digo Eleitoral
mas evidenciam a prática delituosa por prevaricação na forma da legislação penaL
Neste sentido, o Código Eleitoral é claro
ao definir os crimes eleitorais.
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita:
Pena: reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
Art. 300. VaJer-se ao servidor público da
sua autoridade para coagir aJguém a votar
ou não votar em detenninado candidato ou
partido:
Pena: detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias.:muita.-- Ctirflulativamente, a delegada do Mirad no
Acre incorre um crime de prevaricação, na
forma do art. 319, do Código Penal,-d6s crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral verbis:
Art.. 319. Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de oficio ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
Pena: detenção, de três meses a um ano,
e multa de mil cruzeiros a quatro mil cruzeiros.
Os funcionários públicos devem para a
perfeita regu1aridade do serviço público, observar·a um regime dis-ciplinar, obediência
as leis, deveres e obrigações inerentes às funções que exercem.
Aduz o Prof' Themistodes Cavalcanti:
Nos regimes democráticos, deve-se, porém, separar a função pública das atividades
partidárias: os partidos passam, as situações
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públicas mudam, mas o Estado fica, como
expressão da vontade do povo organizado.
O_ que se deve proibir é a utilização dos
cargos públicos para fins eminentemente
partidários, de tal maneira que possa vir o
funcionário a utilizar-se da função pública
com objeto de todo em todo particulares.
(in pág. 394, vai. IV, Tratado de Direito Administr_<:ttivo)._
Tai abuso de poder discricionário ou desvío de autoridade traduz a inequívoca conduta da delegada do Mirad em patrocinar
atas públicos, nas redes dos projetas de Colonização Oficial para beneficiar candidaturas
a prefeitos e vereadores do PMDB nos Municípios de Rio Branco, Plácido de Castro, sena
Madureira e CrUzeirõ do Su1, Utilizando-se da
distribuição d_os recursos oriundos do Procera e do PDRI ~ Programa de Desenvolvimento Rural Integrados, verbas estas alocadas pela Seplan, da Presidência da República.
De outro lado, como asjnfrações eleitorais
são crimes de ação pública, impõe-se ao Ministério Público promover as diligências necessárias e requerer documentos complementares às autoridades e entidades privadas, para o oferecimento da imprescindível
denúncia.
Desde logo, requer s_eja oficiado à lV-Acre
e à TV-Educativa requisitando os filmes das
inaugurações feitas pelo governador, ou
campanha dos candidatos de seu partido,
especialmente as operações realizadas em
conjunto com a Delegada Regional do Mirad,
além de outras diligências necessárias à instrução de denúncia
Ainda, requer, exemplaies dos jornais A
Gazeta do Acre, onde noticiam matérias
sobre a entrega dos recursos Procera e PDRI,
especialmente, a edição do dia 26-8-88,_ sob
o título: "Se_o_ Governador continuar trazendo
tanto dinheiro, vou vender minha viola e também virar parceleiro".

Em anexo, também, recorte do jornal Correio
Brazlliense. onde fato semelhante ensejou a prisão em flagrante dos envolvidos.
Espera seja acolhida a presente, apurada a respdnsabilidade críminal da delágada regional do
Mfraa:-pela prática de delitos previstos na Jegis1açào eleitoral e penal.
Anexando à presente, recortes dos jamais O
Rio Branco e A Gazeta do Acre, protesta pela
apresentaçãO posterior do rol de testemunhas e
outras prõvas -em direito admitidas, e requer líminarmente, seja oficiado às televisões e rádios proibindo a propaganda eleitoral ilegal praticada pelO
Mirad, através de sua Delegacia Regional.
Nestes termos,
P. deferimento
Rio Branco - AC, 24 de setembro de 1988.
~Mário Mala
Exm~ Sr. Dr. Juiz de Direito da 2• Zona Eleitoral
da Comarca _de Rio aranco - Acre
O Partido Derilod"áticó-Trabalhísta, através de
seu Presidente Regional, Dr. Mário Maia, brasileiro,
casado, médico Senador da-República, com reSidência nesta cidade à Rua São Paulo, 98 Centro,
vem mui respeitosamente, baseado no art. 377
e seu parágrafo único, do Código Eleitoral solicitar
mandar fazer averiguação de notícia-crime rela-
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cionada qJm fato anteriormente_ representado a
esse Juízo contra a ação criminosa do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro PMDB que
estava- grava:ii.do e editando a imagem de seus
candidatos ao pleito municipal do-corrente ano,
nas dependencias e instalações de Prédio Público,
de domínio do Estado, usando igualmente equipamentos pertencentes _ao Estado (TV-Aldeia),
cuja representação, por ser procedente, gerou
mandado de busca e apreensão das fitas gravadas
por p-arte de V. Ex-, após verificação pela Policia
Federal, da veracidade da denúncia.
Estando portanto, sob grave s_uspeita, o comportamento do PMDB; o oferecimento de denúncia de que equipamentos da TV-Aldeia (TVE do
Acre), estaria sendo retirado de suaS dependências para gravações de imagens, com finalidade
de ser usada em propaganda Eleitoral do TRE.
Mesmo que a denúncia tenha sido feita por funcionário da TVE, que se recusa de se indentificar,
com receio de sofrer sanções em seu emprego,
achamos lícito e procedente que se proceda imeK
diatamente a averiguação solicitada, indenti_ficando os equipamentos por suas notas fiscais para
transparência e clareza dos fatos.
Para orientação de V. Ex· na averiguação da
veracidade dessa notícia-crime, informamos que
o prédio onde, supostamente estão sendo gravadas as imagens dos candidatos do PMDB é numa
residência particular, situada à Travessa Amapá,
emergente da Av. Ceará à esquerda, após o sinal
luminoso no cruzamento da Av. Ceará com a Travessa Guaporé. Na referida Travessa Amapá, a
residência sem número acha-se à esquerda (no
sentido de quem deixa a Av. Ceará e entra na
referida Travessa) em frente ao no 54 e antes do
n? 83 do mesniO-rado e um terreno baldio que
antecede.
Outrossim, solicita, após inventário cirCunstanciado sejam postas sob cuStódia da Justiça Eleitoral, todo o equipamento movei e fiXo, relacionados
com captação, edição e geração de imagens durante o periodo Eleitora] do corrente ano como
medida acauteladora de burla da lei, -coflfOime
o que já aconteceu, motivando nossa rep"reSEmtação junto a este Egrégio Juízo Elei~oral.
N. Termos
Pede acolhimento e Deferimento
Rio Branco-AC, 19 de outubro-de 1988. senador ~-o Maia Pr~_ide_nte R_egionaJ do PDT.
Excelentissimo Senhor
Deputado Leopoldo Pacheco Bezone
Dignissimo Ministro de Estado da Reforma e Desenvolvimento Agrário
Nesta

Mário Maia, brasileira: casado, médico, Se-nador
da República, com rsldên_cia em Brasília à S_QS
-300 bl. Cap. 101 e em RioBranco-AC_à Rua
São Paulo, 98, Centro, vein- mui respeitosainélte,
com fundamento nos arts. 153, §
151 inciso
mda ConstituiçáO Federal e ainda nos ternios
dos arts. 355, 356,237, 299, 300 e 377 do Código·
Eleitoral, Lei no 4.737 de 15 de julho de 1965,
representar contra a Delegada Regional do MJRAD
--AC, Sr". Dr. Othilia Batista Melo Sampaio, pela
prática dos delitos definidos nos arts. 299, 300
e 377 do Código Eleitoral e ainda incindindõ em
prevaricação praticada por Funcionário Público
contra a Administração de acordo com o art. 319
do Código PenaJ, além do crime de responsa·
bilidade sobre a segurança e _a vida de terceiros:

m.

DIÁRI6DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Outubro de 1988

ORDEM DO DIA

"Ao entregar dinheiro em espécie a parceleiros
em sua própria residência, nos adentrados das

matas, sem qualquer segurança preventiva, ex·
pondo o benificiário a ser assaltado e morto uma
vez que muitos parceleiros sequer possuem mala
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Item 7

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
Item 1
n" 179, de 1988 (n" 342/88, na--origem), de 2
Discussão, em turno único, do parecer da Code setembro de 1988, pela qual o Senhor Presimissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem _
dente da República submete à deliberação do Se-no 173, de _1988 (n~ 336/88, na origerii), -de 2
nado a escolha do Senhor Antônio Sabino Cande seterrlbro de 1988, p"ela qual o Senhor Presituária Guimarães, J\'Unistro de Primeira Oasse,_da
dente da República submete à deliberação do SeCarreira- de Diplomata, para exercer a função de
nado a escolha do Sr. Adolpho Correa de Sá e
Embaixador dO Brasil junto ao Reino do Marrocos.
Benevides, ministro de primeira classe, da carreira
ltem8
de diplomata, para exercer a função de embaixadár do Brasil junto à República do Equador.
Discussão, em turno único, do Parecer da Co-

para guardar o dinheiro, o que aliás náo faz dif~
rença para o assaltante, conforme sustentação
verbal do Senhor Procurador Regional Eleitoral
.do Estado do Acre, quando da defesa da represen~
tação que resultou, por unanimTdade, em instau·
ração de inquérito judicial. Com o agravante de
c dinheiro vivo, em espécie, ser passado às mãos
dos parceleiros pela Governador do Estado seu
irmão, com a presença e a participação de candimissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
ltem2
datos a Prefeitos pelo Partido do Governador, ato
··-,, I80, de 1988 (n• 358188; ria origem). de 8
este acompanhado de discursos políticos com
Discuss21o, em turno único, do parecer da Code setembro de 1988, pela qual o Senhor Presicobrança expressa da retribuição em votos como
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
dente da República submete à deliberação do Sereconhecimento do suposto benefício, tal está
no 174, de 1988 (n~ 337/88, na·origem), de 2
nadoaescolhadoSenhorMauroMendesdeAz.esendo amplamente divulgado pela imprensa e
de setembro_ de 1_988. pela qual o Senhor Presirede, Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de
apurado em inquérito judicial instaurado contra
dent.e da República submete à deliberaçáo do SeDiplomatll, para exercer a funçáode Embaixador
S. Ex" Seu irmão o Governador Flaviano Flávio
nado_a escolha do Sr. Paulo Guilherme Vílas-Bôas
do Brasil junto à República da Guatemala.
Batista de Melo, pelo Tribunal Regional E1eitoral,
Castro, ministro de segunda classe, da carreira
1tem 9
em virtude de representação aceita por unanimide diplomata, para exercer a função de embaidade por aquele Egrégio Tribunal.
xador do Brasil junto à República Dominicana.
Discussão, em turno único, de Parecer da CoAlém do exposto, o representante oferece xerox
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
ltem3
de vasta documentação, anexa, objeto_ de inquéno 181' de 1988 (n~ 359188.. na origem), de 8
rito judicial instaurado e em tramitação no Egréde setembro de 1988, pela qual o Senhor PresiDiscussão, em turno único, do parecer da Cogio T ribunaJ Regional Eleitoral do Acre e solicita
dente da República submete à deliberação do Se·
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
a V. Ex" as providências necessárias e cabíveis
n' I 75, de 1g33 (n• 338/88. na origem), de 2 nado a escolha do Senhor Marcos Antônio de
com a maior urgência pai-a que cesse imediataSalvo Coimbra, Ministro de Primeira Oasse, da
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presimente o ilícito (ameaçado pelo irmão Governador
Carreira de Diplomata, para exercer a função de
dente da República submete à deliberação do Sede continuidade, conforme divulgado em jornal -nado a escolha do Sr. José Artur Denot Medeiros,
Embaixador do Brasil junto à República Helênlca.
vide documentos folhas 23 e 24 dos anexos).
ministro de segunda classe, da carreira de diploItem 10
para ampla apuração dos fatos e eventual aplicamata, para exercer _a função de embaixador do
ção das sançôes previstas nos Estatutos dos FunDiscussa:o, em turno único, do Parecer da CoBrasil junto à República do Suriname.
cionários Públicos (Lei n~ 4.711) e nos Códigos
-missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
Penal e Eleitoral brasileiros.
ltem4
n" 182, de 1988 (n~ 3_60/88, na origem), de 8
Em virtude da Representada estar envolvida em
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi- Discussão, em turno único-, do parecer da Coinquérito judicial, requer ainda a mesma seja imedente da República submete à deliberação do Se- missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
diatamente afastada da função de Delegada Re- nado a escolha do Senhor Lyle J\rnaury Tarisse
n•
176,
de
1988
(n"
339/88,
na
origem).
de
2
gional do MIRAD durante o proc_esso eleitoral do
da Fontoura, Ministro de Primeira Classe, da Carde setembro de 1988, pela qual o Senhor Presicorrente ano, por interferir no mesmo em favor
reira de Diplomata, para exercer a função de_ Emdente da República submete à deliberação do Sede candidatos e de Partidos Políticos e enquanto
baixador do Brasil junto-à Repúblic~ da Turquia.
nado a escolha do Sr. Guy Marie de Castro Brandurar a apuração dos fatos aqui representados.
dão, minis-tro de primeira classe, da carreira de
Item 11
Nestes Termos
diplomata, para exercer a função de embaixador
Pede acolhimento
Discussão,
em
turno
único, do Parecer da Co·
do Brasil junto à República Popular da Bulgária.
E deferimento, Mário Maia Senador.
missão de Relações Exteriores-sobre Mensa_gem

a

Item5
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Vai-se passar à Ordem do Dia. Antes, consulto
o nobre- Senador Mansueto de Lavor se concordaria em falar após a Ordem do Dia.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presi·
dente, evidentemente quero colaborar com ostrabalhos da Casa, PrinciPalmente tende em vista
a importância das matérias, mas eu pediria a V.
Ex' me permitisse alguns minutos para uma real
e breve comunicação, e declinarei, então, da minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra V. Ex", para uma brevíssima comunicação.
- O SR. MAf'IS{JfTO DE LAVOR PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENT!IEOUE Á REVISÁO DO ORADOR, SERA P(JBLJCADO

POSTE!ORMENTE

.

. .

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está eSgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Discuss.~o.

em turno único, do parecer da Co·
missão de Re_lações Exteriores sobre a Mensagem
n" 177, de 1988 (n? 340/88, na orígem). de 2
de set~rn_b_ro de 198_8, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete à deliberação do Se·
nado a escolha do Senhor Carlos Augusto de
Proença Rosa, Ministro de Primeira Oasse, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do _Brasil junto à República Árabe do
.Egito.

ltem6
Discussão1 em turno único, do Parecer da Co-missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem

-n" I78, de I988 (no 341/88, na origem). de 2
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se. nado a escolha do Senhor Ivan Velloso da Silveira

Batalha, Ministro de Primeira Classe, da carreira

no 187, de 1988 (n' 366/88, na origem), de !3
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se-nado a escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira
Mameri Abdenur, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Popular
da China.

ltem.12
Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de R<;lações Exteriores sobre a Mensagem
rt' 196, de 1988 (n~ 375/88 na origem). de 15
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete à deliberação do senado a escolha do Senhor Undolfo Leopoldo Co-llor, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República do Senegal.
Item 13

de Diplomata, para exercer a função de Embai·
xador do Brasil junto à República Popular da Hun-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relaçõ~~ Exteriores sobre a Mensagem

gria.

n' 201, de 1988 (n' 381/88. na origem), de 19
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de setembro de 1988, Pela qual o Senhor Presidente da República submete ã déliberaç_ão do Senado a escolha do Senhor Ivan Oliveira Canoabrava, JY\inistro de Segunda _Classe, da Carreira
de Diolomata, para exercer a fuhçãó de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola.
Item 14
Discussão, em turno único, do Parecer da Co--

missão de Relações Exterlores sobre a Mensagem
n" 202, de 1988 (n~ 383188, na origem), de 19
de setembro de 1988; Pela quaí6 Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se-

missão nos-- termos da Constituição e do Regi· mente Interno.
A Corriissão de Relaç_ões Exteriores, Sr. Presidente, ê favorável à concessão da licença
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O pare<:er é favorável.
A votação fica adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre _SenadOr Albano
Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Preside_nte,
nado a escolha do Senhor Sérgiá Daniasceno
Srs. Senadores, o motivo que me traz a esta tribuVieira, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
na ê o de repassar, mediante os últimos pronunde Diplomata, para exercer a função de Embaidamentos, a ação dedicada e vigorosa que o noxador do Brasil junto à Federação da Malásia.
bre Senador Francisco Rollemberg tem empreendido em defesa das- maiS lídimas aspirações do
Item IS
povo sergipano, em defesa do restabelecimento
Dtscussâõ, em turno único, do Parecer da Codas legítimas fr'cnteiras entre Sergipe e Bab[a,
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
Esse pleito em defesa do território sergipano
n" 209, de 1988 cn~ 400/88. na origem). de 23
tão bem consubstanciado na ação politica do node setembro de 1988, pela qual o Senhor Presibre Senador Francisco Rollemberg, como não
dente da República submete à deliberação do Sepoderia deixar de ser,__ em razão de sua justeza,
nado a escolha do Senhor Milton Bezerra Cabral,
contou com o apoio de todos os segmentos da
para exercer _a função de Embaixador do Brasil
opinião pública sergipana; homens do povo, estu·
junto à República Socialista da Roménia.
dantes, profeSsoreS, jornalistas, profissionais libeItem 16
rais, .representantes de classe, empresários, polítiDiscussão, em turno únrco, do Parecer ela Co- _ cos locais e, conseqüentemente, de toda a bancada-s'érgipana no_ Congresso.
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
O discurso de 3 de dezembro de 1987 dá uma
n" 210, de 1988 (n'· 401/88, na origem), de 23
VíSão bem minuciosa da luta em que se empede setembro de 1988, pela qual o Senhor Presinhou_o_nobre Senador Francisco Rollemberg, padente da República submete à deliberação do Sera res"fubelecer as verdadeiras fronteiras e os liminado a escolha da Senhora Mnunciata Salgado
tes divisórlos entre Sergipe e Bahia.
dos Santos, Ministra de Segunda Classe.. da CarNesse discurso desponta a riqueza e a seriereira de Diplomata, paraexercer a função de Emdade da pesquisa consubstanciada em documenbaixadora do Brasil junto à República Unida dos
tos históricos, jurídicos e cartográficos que dão
Camarões.
autenticidade irrecusável a argumentação levanAs matêrias constantes da pauta da presente
tada.
sessão, nos_ termos da alínea h do art. 402 do
Passo a transcrever o referido discurso:
Regimento Interno, deverão ser apreciados em
"Sr. Presidente, e Srs. Constituintes:
sessão secreta.
Nada menos do que sete vezes já ocupei
Solicito aos senhores funcionários as providêna tribuna, nesta Casa, batendo~me por um
cias necessárias, a fim de que seja respeitado
reclamo dos mais legítimos do povo sergio -dispositivo fegiinental.
pano.
(A sessão transforma-se me secreta às 17
--~ A esta_ mesma tribuna retorno hoje, pela
hor!ls ~ 29 minutos e volt!~ if ser pública às
oitava vez, e os que têm acompanhado minha
17 horas e 44 minutos.)
luta hão de estar presumindo, com todo o
acerto, que aqui reapareço para empenharO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) me-- na SUsientãção do destaque à Emenda
Está reaberta a sessãO.
de minha lavra que, se aprovada, virá restau. Passa-se, agora, à apreciação do requerimento,
rar uma parcela dos antigos domínios territo~
!ido no Expediente, de -ãutoria do nobre Senador
riais sergipanos, limítrofes com os do Estado
Álvaro Pacheco, solicitando autOrização do Senada Bahia.
do Federal para acompanhar o Senhor Presidente
Mais adiante, discorrerei sobre o alcance
da República em sua viagem ao exterior.
dessa Emenda e desdobrarei os argumentos
A matêria depende de parecer da Comissão
que a fundamentam.
de Relações Exteriores.
Por ora e preliminarmente, cabe~me justiConcedo a palavra ao nobre Senador Rachid
ficar a obstinação dessa luta em prol de uma
Saldanha Derzi para proferir o parecer,
causa que não é de hoje, é secular; que não
é minha, ê - posso assegurar - de toda
O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB
a bancada de Sergip·e, assim como da unani- MS. Para emitir parecer. Sem revisão do oramidade de seu povo, sem distinção de credo
dor.) - Sr. Presidente, requer o nobre Senador
relígioso ou partíaãrio, nem de posíção soÁlvaro Pacheco licença para fazer parte da Comicial.
tiva de Sua EXcelência O Senhor PreSidente da
Essa luta levou-me aos arquivos e biblio·
República em viagem cjue fará" à União Soviética
tecas e intensificou meu _envolvimento com
nos próximos dias. Solicita S. Ex' que_ lhe seja
documentos históricos e cartográficos.
concedida autorização para desempenhar essa
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Precisamente a Históriã é que me tem instruído que as grandes causas requerem obstinadas batalhas; que para nos fazermos ouvir, quas_e sempre, não basta Sussurrar. Em
matéria de boas causas, os ouvidos humanos, não raro, mostram-se swdos. .é: preciso,
nesses casos, clamor incessantemente, clamar sempre; só assim seremos cruvidos pelos
que podem concorrer para o melhor desfecho_ de nossos pleitos.
· -- ·-A História m-e tem ensinado, aindã, neste
campo da luta por ideais generosos, que há
de se ter a_ paciênc[a do tempo; o sonho
---da íhdependéncia brotou cedo, mas o rasgo
do lpiranga só eclodiu após muito tempo,
muita luta, degredos, inconfidências, sangue,
suor e lágrimas. A interiorização da Capital
do País foi sonho dos Constituintes de 1891,
mas a alvorada de Brasilia só se entreabriu
94 anos depois, graças à pertinácia e_ ao ím~
petv desbravador de Juscelino Kubitscheck
de Oliveira.
A própria política e o trato com o ser humano nos advertem quanto à peculiaridade rl~s
sas causas, cujo sucesso depende de revisão
de atitudes e de mudança de comportamentos. Nelas, o díficil não é o convencimento
das mentes - é o abalo das vontades e a
conversão dos corações.
Assim, não é difícil fazer ver de que lado
está a justiça; dificíl ê obter que as pessoas
se desprendam daS cohvehTêncras que as tornam tolerantes com a injustiça e as indwem
a procrastinar a hora da justiça.
Tampouco é diftcil mobilizar pessoas,
quando estão em Togo interesses que as afe~
tam diretamente; difícil é conquistar~lhes a
atenção para os interesSes de terceiros, ainda
quando estes sejam dos ~ais Jegítinios e
impóstergáveis.
Por fim, deitar luz sobre o que seja priori~
-tárlo"-em contraste com o qi.ie é adiável e
- seCundáriO é relativamente fácil; diffdl é arrebatar os resignados do seu reino de conformismo, quando o apego à rOtina é mais cêmodo, não exige grandes esforços, poUpa-os
de outros riscos e não molesta suas inclina9)es preferenciais pela inêicia.
Por tudo isso é que, vez por outra, o ser
humano carece de algum impacto mais vigoroso que o arranque de si mesmo, despertan~
do-lhe o espírito à descoberta do outro e
à percepção das realidade§ _ITI~is palpitantes
que o circundam.
Até mesmo nós, políticos, habituados por
dever -de ofício a captar os anseios do povo,
precisamos, em certos mórrH~ntos, a~guçar
nossos sentidos e ajustar nossas antenas para bem detectar a çlireção dos ventos. de
sorte que não nos ponhamos, em hora crítica. a discUtir distribuição de àfg_os, duração
de mandatos, formas de governo e mil outras
questões menores, quando, possivelmente,
a única coisa que o povo ainda espera de
nós seja que acendamos uma luz na escuridão do túnel, mostrando~he que há uma
- saída para o Brasil e que as perspectivas de
dias melhores não se extinguiram irremediavelmente.
·
Essa digressão, Sr. Presidente, Srs, Consti·
tuintes, ainda que pareça, não é ociosa. Tudo
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o que com ela pretendo é

abrandar~lhes

os

espíritos e cativar-lhes a atenção para este
fato, até aqui, ínsufidenteniente Coilsiderado:
existe na constelação dos Estados brasileiros

o pequenino Sergipe; clamando sem ser ouvido; debatendo-se por se ver incluído entre
as prioridades desta Constituinte, seril o conseguir; pedindo justiça, seril ser atendido! Esse clamor por justiça está vocalizada na
Emenda 5334-0, por mim sucessivamente
apresentada às diversas instâncias delibera-

tivas desta Assembléia e ora reapresentada
com destaque ao exame derradeiro deste
Plenário. Eis o seu teor.
"Inclua-se o art. 440 ao-Projeto de Constituição, renumerando-se os demais:
Art. 440. A superfície territorial do Estado de Sergipe é acrescentada da área com-

preendida entre o_ rio Reai, na _tjivisa com

o Estado da Bahia, e o· rio ltapicuru, que
passa a constituir-se a linha divisória entre
ambos os Estados.
§ 19 Os Municípios de Jandaíra, ltapicuru e rio Real, localizados na área a que se
refere este artigo, passam a integrar o território do Estado de Sergipe.
§ 29 Para o atendimento ao disposto
neste artigo, a legislação federal e estadual
competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação desta
"Constituição, estabelecerá as modificãções
que se fizerem necessárias à aplicação dos
efeitos decorrentes".
Venho sustentando, Srs. Constituintes, em
meus reiterados pronunciamentos, que esta
Emenda traduz a antiga e inquebrantável aspiração do povo sergipano, no sentido de
ver restaurada a verdadeira e original superficie territorial do meu Estado.
A região reclamada, de área inferior a três
mil quilômetros quacfrãdos, representa me·
nos de um por cento da extensão territorial
da Bahia, estando mais ligada económica,
geográfica e culturalmente a Sergipe, pelo
próprio fato de estar situada a menos de cem
quilômetros de Aracaju.
Além disso- volto a sublinhar a pretensão
de nossa Emenda no sentido de restabelecer
a fronteira histórica do Sul do Estado, no
rio ltapicuru, é extremamente parcimoniosa
se considerarmos que ela recupera para Ser~
gipe somente urna fatia não mais do que
3.000 km - dos 18.000 km que lhe foram
expropriados pelo Estado da Bahia.
Também já assinalei, anteriormente, que
o retomo a Sergipe dessa minúscula faixa
territorial, que jamais lhe deveria ter sido subtraída, em nada afetará o vasto território baíano, cuja rljlatação, no tempo e no espaço,
resultou de um desmedido transbordamento
dos limites do Recóncavo- espaço limitado
da primitiva e histórica sede do Governo colo·
nial -que hoje equivaleria ao território neutro do Distrito FederaL
É _evidente, meus nobres colegas Constituintes, que o reclamo pela reconstituição
das fronteiras primitivas de Sergipe e a proposta contida em minha Emenda não se sustentam no vâcuo, nem se hlit:rem do imaginário.

Sua elaboração foi precedida por uma in·
gente pesquisa, que me impôs perlustrar copiosa literatura compreendida por estudos
históricOs, documentos cartográficos, textos
legais de irrecusável valor histórico e jurídico,
memórias e ensaios espedficamente volta. ·-dos para ô exame do contencloso fronteiriço
envolvendo Sergipe e a Bahia, outras fontes
bibliográficas, nacionais e estrangeiras de
igual peso. Isso tudo, sem falar no- socorro
da erudição e -da competência de ilustres es·
pecialistas coeStaduanos, em boa hora postas a serviço da causa comum.
.. Parte-·S_Ub$tªncial dessa doCumentação é
transcrita na Justificação à Emenda em cau·
sa, totalizando cerca de 29 laudas.
Por outro lado, eu as venho men.cionando, _
-farta e reit~radamente, em meus pronunciamentOS "ãilt€rior_es, para que a reivindicãção
de Sergipe não se afigure despida de sólidos
_argumentos históricos e jurídicos.
No pronunciamento de hoje- último que
proferirei no Plenário desta Assembléia sobre
a indeclinável causa serglpana - posto que
mais me interessa_o degelo dos corações
-- dQque o convencimento das mentes, descuidarei da exibição maciça de provas documentais, para recorrer, preferentemente, à
História- Maglstra Vltae, no dizer de O cera - volvendo, assim aos remotos antecedentes das nefandas usurpações sofridas por
---Sergipe ao longo de sua História.
-Na possessão portuguesa, assumida
pelo Império do Brasil, figurava entre outras
a Capitanía de Sergipe de El Rey.
-Originariamente, doada pelo Rei de Portugal a Francisco Pereira Coutinho e a seus
herdeiros, conforme Carta Régia de 1534,
retificada pela Carta Foral de 26 de agosto
do mesmo ano, assim se descrevia a sua
extensão:
... "õilC6ienta léguas de terras na minha
c6sta do Brazil, as quais começarão na Ponta
do Rio São Francisco, correndo para o sul
até a parte da baía de Todos os Santos."
Essa doação,- acrescente a Carta Régia, penetraria "pelo sertam a terra firme a dentro,
tanto quanto pudesse entrar e fosse da conquista portuguesa."
_.,.....Em 154 7 o donatário, Francisco Pereira
Coutinho, naufraQa _e morre em ltaparica.
-SeU-ffiho Mcmoel Pereira Coutinho herda~lhe a donataria, nos termos da carta de
doação e da Carta Foral.
-Ern 1549, o Rei, interessado em "con·
serVar_e_enobrecer as _capitanias e povoações
que pos-suía no Brazil, ordena _de mandar fazer uma fortaleza e povoação grande e forte
na baía de To dos os SantoS, e fãz mercê
-a Thomé de Souza dos cargos de Capitão
da povoação _e terras da dita baía de Todos
os Santos e de GOvernador Geral da dita capi·
tania e das outras capitanias e terras do Brazil"- Thomé de ~ouza vem _ao Brazil, fynd,a _
a pàvÕaÇã6 e a capitáilia, em terraS da baía
de Todes os Santos, conforme lhe ordenara
o Rei e- dá-lhes como limites ao Norte, o
ltapoan e, ao Sul, o Jequiriçá, tendo como
fundo as terras do recôncavo da baia de To-dos os Santos.
-
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Essa povoação, conforme assinala João
Pereira Barreto, em "Limites de Sergipe e
Bahia." (Aracaju, 1920), é a Cidade da Bahia
de todos os Santos. A cidade e as terras dessa
baía formam -a capitania privativa de Thomé
de Souza e de todos os seus sucessores e
é a sede do Governo Geral do Estado do
Brasil.
Em 1576, a <Ãpitania de Pereira t:Oí..rtínhO-- volve aq domin_io da Coroa, unia vez que
o herdeiro do donatário não tinha recw:sos
para prosseguir no seu povoamento e_ exploração. Em troca, doa~lhe o Rei um Padrão
de 400$000 (quatrocentos- mil réis) _de juros
por ario.
Em 1590, essa área, então habitada por
gentios bem relacionados com aventureiros
franceses e holandeses, e reconquistada, a
mando do Rei, por Christovan de Barros, que
nela "funda a Cidade de S~o Christovan e
a Capitania de Sergipe de El-Rey.
Seu território, que não fora alterado por
nenhuma determinação régia, continua o
mesmo originalmente assinalado na Carta
de doação.
Essa data da história sergipana é para nós
duplamente significativa: ela assinala o marco da fundação da antiga capitania que, na
Regência e no Império, passotca ·provínda
e, sob o regime republicano, transformou-se
no Estado de Sergipe; ela assinala, por outro
lado, a extensão e os limites originais de_ Sergipe, nunca, posteriormente, alterados, por
nenhuma autoridade legítima, embora esse
território, conforme descrevere mais adiante,
haja sido esbulhado pela poderosa Bahia, em
cerca de, nada menos do que quatro quintos.
Em 1637, o holandês invade ocupa temporariamente parte do território da Capítania
de Sergipe de El-Rey:
·
Em 1661 é restabelecida a paz entre portU--gueses_e_holandeses e a Capitania de Sergipe
de El-Rey reconstitui~Se, mantendo os limites
primitivos de seu territôr!o.
-Em 1696, ci R-ei resolVEi criar dois cargos
de Ouvidor e Provedor Geral: um na Comarca
de Sergipe de El-Rey, qutro na Comarca da
Bahia. D. João de LanC:astro, "'GovernadorGeral do Estado do Brasil" executa a resolução do Rei, assinando como limites de ambas
as comarcas os mesmos anteriormente
apontados por Thomé de Souza, em 1549,
à Capitania da Bahia de Todes os Santos
e à de Sergipe de ElKRey.
Em 1729, o Rei, atendelldo a requerüTiento
dos moradores de Torre,- aprova alteração
nos limites da Comarca de Sergipe de EI-Rey,
fazendo-as recuar de ltapoan para Subahuma: _
E a primeira reduçãO Iegítírria SOfrida pela
Jurisdição da Comarca da Capitania de Sergipe de El-Rey.
Note~se, todavia, que, reduzida a Jurisdi~
ção- da Comarca, permaneciam inalterados
os territóriOS das respectivas capitanias, por~
quanto a medida vinha pôr ter(l"IO a_um con~
flito de jurisdiÇão entre Ouvidores Gerais de
uma e outra comarca e não entre os cap1,.
tães~Mores dessas capitanias.
Em 1763, tendo o Rei decididO mudar a
sede do Governo Geral do Estado do Brasil

e
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da cidade da Bahia de T odes os Santos para
o Rio de Janeiro. formou-se o que se chamou
Estado da Bahia, de cuja constituição participaram as Capitanias da Bahia de Todos os
Santos, de Sergipe de EI-Rey, de Ilhéus e
de Porto Seguro:
Nessas condições, Sergipe sobreviveu como uma espécie de província do Estado da
Bahia, mantendo Capitâes~Mores e OUvidores Gerais próprios, sob a Superintedéncia
do Governo do Estado da Ba_hia. Esse regime
perdurou de 1762 a 1820.
Em 1820, em Carta Régia en-dereçada ao
Conde da Palma, Capitão General da Capi-

tania da Bahia, Sua majestade o Rei Dom

-Sempre rebelde e_tardia no a_catamentçl
ao que lhe prescrevia a autoridade sobéana,
somente a 24 de outubro de 1824 é que
-a Bahia r_e_tirou_a.sujeição em que mantinha.
a Capitania de Sergipe, mesmo assim, fê-lo
incompletamente, deixando de devolver a
Sergipe todo o território que se estende do
atual rio _Rt;:al_ ao ltapoan e toda a região de
Jacobina cobieria por sesmos outorgados pelos Capitães-Mores da Capitania de Sergipe
de__Et_:.Rey, sobr~ os quais são incontestes
os. direitos_de Sergipe.
- Essa emancipação, a 24 de outubro
de 1824, resultant<:: do acatamento da Bahia
- tardio_ e incompleto - ao deqeto e à
Carta Régia acím.:t cita_d~~ é que se. denomiria, em nossa História, a tndependência
_ de _s_ergipe.
Em verdade, essa independência só se
consumará quando Sergipe receber o justo
reparo por essa iriorninável usurpação de que
Joi v[tjma, há pouco mais de século e meio.

João Vl_houve por bem desagregar desse
Estado a Capitania de Sergipe- de EI-Rey, o
que fica patente neste trecho da citada Carta
Régia:
"...Hei por bem, por decreto desta dacta,
isentá-la (A Capitania de_.-sergipe de El-Rey)
absolutamente da sujeição em que__até agora
tem estado desse Qoverno, declarando-a inO caminho Palmilhado pelo expansionismo
dependente totalmente, para que os governa- baiailo na consumaÇão desse esbulho vai abaixo
dores della a governem n,a fórma praticada
descrito, nessa seqüência traçada por João Penas mais capitanias independentes, comunireira Barreto~ em "Limites de Sergipe e Bahia: .
Cando-se directarn~nte com as Secretarias
4i "primeiro, em_virtude da jurisdição indédo Estado competentes, e podendo concebita que a Ouvidor ia Geral da Bahia de T odes
der sesmarias na forma de minhas Reaes
os SaDIOs exerceu em terras sergipanas, ulordens. O que me pareceu participar-vos, pat_ra-passando o Subahuma e indo ao río Real;
ra que assim o tenhaes entendido..."
-Mas o Governo da Capitania da Bahia
• segundo, em virtude da jurisdição indébita que a OUYidoria da_ parte sul da Bahia
- então uma junta fiel aos constituciona.. de Todos os Santos exerceu e!Tl terras sergilistas da metrópole_ e hostis ao movimento
separatista que lavrava entre os brasileirspanas, ultrapassando as raias da Vila de Jaco~
bina;
insurgiu-se deliberadamente_ contra as ordens do Rei, conservando a Capitania de Ser- • terceiro, porque o governo da Província
gipe de El-Rey sob sua sujeição e mais, prendã Bahia i1ão cu"mpriu ínteiramente o decreto
dendo o Governador da Capitania sergipana,
de 8 de julh9 de 1820 e a Carfà Régia de
Carlos Bulamarqui.
5 de dezembro de 1822;
- Ante tal rebeldia baiana - que, como
se nota, vem de longe- e,à vista dos protestos
• quarto, enfim, porque primeiro o i::onse·
da Câmara de São Christovan, então capital
lho Geral e depois a Assembléia Legislativa
de Sergipe, sua alteza o Príncipe Regente exda Bahia arrogaram-se o poder inconstitupede Carta Régia, a 5 de dezembro de 1822, _cional. de erigir VIl las e crear comarcas no
determinando que a Província da Bahia se
território nitidament~ sergipano",
organizasse de acordo com o decseto de 13
-Anexo a este pronunciamento, encontra-se
de junho de 1822, '"exceptuando, porém, de
uma reprodução do "Mapa do Estado de Serseu governo a a_ntiga Comarca- de Sergipe
gipe e Parte do Estado da Bahia" que retraça
de El-Rey, a qual" -dizia S. A.- "em virtude
·com
fidelidade a progressão do esbulho balado Decreto de 8 de julho de__l820 (de seu
- no, acima descrito.
Augusto Pai) se achava constituída em ProEssa afOiteZa UlfUrpãdora tumultuou de tal
víncia separada e ficava desmembrada da
sorte as relações das du~s províncias e susciProvíncia da Bahia".
tou tantos conflitos, eil.tre seus povos e gover·
-A antiga Comarca de Sergipe -de El-Rey
nantes que, a 23 de__setembro de 1843, Sua
a que se refere o Príncipe Regente nada mais
Majestade o Imperador entendeu conveniené do que Capitania de Sergipe de El-Rey.
te impor solução apaziguadora e provisória
com sua _antiga comarca única, cujos domíà pendência, através de decreto, cujo período
nios e Jurisdição ~tenÇ~m-se pela costa,
final abaixo se transcreve:
desde o Itapoam exclusive à barra do rio São
... "Hei por bem, tendo ouvido o meu ConFranclsco, ·e pelo sertão até aonde iam as
sE%o de Estado e conformando-me com o
sesma1 ias c_oncedidas por seus Capitães~Mo
seu parecer que a parte da freguesia da Abba·
res.
dia na Pluvíncía da Bahia que passa além
- É nessa cadeia de marcos históricos,
do rio Real, __ fique pertencendo à província
aqui sumariados, qu~ se_escoram os direitos_
de Sergipe, servindo o dito rio Real de linha
reclamados por Sergipe à reintegração a seu
divisória entre_ as duas províncias, enquanto
território de quatro quintos de terras que
pela Assembléia Legislativa outra cousa não
sempre foram suas e que a Bahia lhe exprofor determlna_da." (GrifOs nossos.)
priou, descumprindo o Decreto à_e 8 de julho
de 1820 e a Carta Régia de 5 de dez.embro
Para os que bem atentarem, esse decreto _
-_arbitrário e provisório-longe de ter postO de 1822
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termo ao secul_ar Utigio entre Sergipe e Bahia,
.50_ concorr~ para perpetuá-lO. Primeiramen~te porque, não tendo caráter clefinitivo, não
implicava o reconhecimento definitivo do do·
mínlo da Bahia sobre a faixa de terras· que
medeia a margem direita do rio Real e a
_ ponta do Jtapoan, como, igualmente, sobre
as que se estendem da n~_sc_~nte sul do_ rio
ltapicuru à üha d<;~. Lagoa, no rio São Francisco.
_Em segundo lug<;~-r, porque os limites e
demais prescrições por ele estabelecidos ficaram pendentes do referendum da Assembléia Legislativa do Império.
Ora, Srs. Constituintes, ruiu o Império, dissolveram-se Câmara e _Senado da Assembléia Geral Legislativa enQida Pelo regime
monárquico, sem que a r_esolus;ão provisória
t,Qmada pelo Imperador haja sido referenda·
da. O statu quo por ela estabelecido perdeu,
portanto, a legitimidade.
Explica-se, destarte, como o esbulho terri·
torial de Sergipe, em sua fronteira sul e oeste,
se vem perpetuando ante a inércia ou a indiferença dos podere_s consttt_uJdos ®.sta Nação.
Quem não se conforma nem se conformará jamais são o pequenino Sergipe e o
seu valoroso povo.
E para que isso fique bem claro, passo
a alinhar os momentos mais expressivos do
inconformismo sergipano.
Manifestaram o seu protesto veemente, ca·
da qual a seu tempo:
--o Ouvidor" Antonio Soares Pinto, em
1727, contra a transferéncia da sua jurisdição
de Abadia para Cachoeirai
- o Ouvidor João Mendes de Aragão, em
1729, pela exclusão ilegal de sua jurisdição
das VIlas de Abadia, Itapicuru e lnhambupe;
..;..-o Capitão-Mar Francisco da Costa, em
1735, pela -expropriaçào de distritos de sua
Capítania;
- a Câmara de São Cristôvão, em 1822,
pela desobediência da Junta Provisória da
Bahia aoTiecreto de 8 de julho de 1820,
que emancfpavã a Capitania de sergípe;
......;. a Assembléia de Sergipe, em 1836, re- presentando para que se ftzesse a divisória
entre as duas Províncias;
- ~os Constituintes Estaduais - e com
que veemência - estatuindo no artigo 2°
da Constituição Política do Estado, de 18 de
maio de 1892. este eloqüente dispositivo~
"Art 2~- Seu território compreende não
só o que se achava sob a jurisdição da antiga
- -Provinda de Sergipe, como a Lnda o _que, embora alheio à sua jurisdição, todavia, lhe pertence de direito."
Bateram-se, com brilho e denodo, contra
esbulho territorial de Sergipe seus representantes no Congresso- do Império e da República:
- 0 Deputado Bitencourt Sampaio, em
1867, oferecendo projeto que fiXava os limites de Sergipe com Alagoas e Bahia;
-José Luiz de Coelho e Campos, (Deputado, Senador e Ministro do STf), em 1882,
com projeto que reclamava para Sergipe o
retomo· aos limites com que foi elevado a
O-

Provínaa;-
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- o Deputado, geógrafo e historiador, F e~
!is belo Freire, em 1891, defendendo, com
notável competência, projeto de sua autoria
que buscava dirimfr de vez a questão;

- o Deputado Moreira Guimarães, em
I 913, empenhando-se, no Congresso Nacional, por uma solução conciliatória que pusesse termo ao histórica contendoso.

Decretada, corno já vimos, por Decreto de
8 de julho de 1820, do rio D. João VI, a

independência de Sergipe em relação à Bahia, as vicfssitudes pelas quais passou o primeíro Governador da noya Provinda, o Brigadeiro Carlos Cesar Burlamaqu!, sua conduta
altaneira e sua fidelidade ao monarca fazem
dele, na verdade, o primeiro governante do
Estado a se manifestar corajosamente contra
a inconformidade da Bahia em aceitar a
emancipação política dos sergipanos. Seja_
portanto inscrito aqui o seu nome com o
realce que merece entre os que, há mais
de um século, vêm se batendo pela integridade territorial do nosso Estado.
Protestaram, sucessivamente_ e com igual
vigor, os Presidentes da Provinda e os do
Estado:
-Mano e! da Cunha GaiVão, em 1860;
- Tomaz AlvesJunior, em 1861;
-Cindnato Pinto da Silva, em 1865;
-EvaristO Ferreira da Veiga, em 1869;
-Francisco Cardoso Junior, em 1871;
-Josino Menezes, em 1904;
-Siqueira de Menezes,_em 1913;
-Oliveira Valadão, em 1915;
-Pereira lobo, em ·1920:
Foi na gestão de Pereira Lobo que se entabulou entre os governos da Bahia e Sergipe
um acordo no sentido de _constituir-se uma
comissão de seis membros - três de cada
Estado - para discutir essa pendência e,
acatando-se o laudo de um árbitro neutro,
levá· lo ao Congresso de cada um dos Estados. O govemo de Sergipe honrou o acordo
finnado, entregando no prazo prefixo ao ilustre desempatador o seu laudo, acompanhado dos documentos que o fundamentavam.

Lastimavelmente, o _e mérito representante de
-Sergipe não foi acompanhadO pelo louvado
da Bahia, Dr. Braz Hermenegildo do Amaral,
frustrando-se, desta sorte, as expectivas de
uma solução negociada
· É de justiça que nesse episódio seja desta·
cado e reverenciado o vulto de Ivo do Prado
Mente da França, General, Engenheiro, Oed·
grafo Parlamentar, que advogou a causa
de Sergipe, tendo sido quem abordou esse
impasse fronteiriço com maio1 brilho e profundidade em sua obra "A Capltania de Sergipe e suas Ouvidorias".
Citeri1-se, ainda, nessa galeria de sergipanos e preeminentes que souberam expressar
_a insubmissão de Sergipe: o Presidente Graco Cardoso, em 1923; e o bravo Interventor
Augusto Maynard Gomes, em 1931.
Este empenhou-se, corajosameote! junto
ao Governo Provisório, pOr uma solução arbitráda para o rm:passe, dando_ ensejo ao D~- .
sembargador Gervásio de Carv.alho Prata de
reeditar o brilho e _proficiência de Ivo do Prado, em seu Memorial sobre os limites do
Estado de Sergipe com o da Bahia, apresen·
tado à Cori1issão Mista de_ l.Jmltes entre os
dois Estados,_ instituída pelo Governo Provisório da República.

e

Novamente, porém, os esforços de Sergipe por uma solução arbitrada foram baldadõs.

Ó representante--do GoVerno da Bahia esquivou-se quanto pôde de oferecer ao árbitro
9-Memorial com as alegações de seu Estado,
Ante _a- negligência e as artimanhas_ desse
astuto-baiano, consta que o árbitro do Governo Provisório teria declarado que, se aquele
-delegado não apresentasse o seu Memorial,
seria dado laudo favorável a Sergipe.
Foi quando Irrompeu a Revolução Consti·
tuciona1ista de 9 de julho de 1932.
Getúlio Vargas1 sentindo-se ameaçado, recorreu às polícias estaduais_ do Norte e do
NOrdeste, para que reforçassem os batalhões
federais sediados naquelas regiões. Não convinha, pois, molestar a poderosa Bahia, dando ganho de causa ao pequeno Sergipe.
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Sendo assim, Getúlio lavo_u as mãos e,
mais uma vez, manteve-se o iníquo stato

quo.
Eis, Senhor Presidente, Senhores Constituintes, como se explica por que, sendo tã:o
justos os reclamos de Sergipe e tão sólidas
suas razões, a causa se_rgipana vem_ sehd9
desatendida ao longo da história._
Eis como se comprova o que afirmei anteriormente para que prevaleça ajUstiça e triunfem as bOas causas, mais do que o convencimento das mentes, faz-se mister o abalo
das consciências, para -que estas não Se ren-=dam às manobras obscuras do egolsmo e
da prepotência.
E'IS comcr o brado d~? sucessivas ge_rações
de sergipanos- tem Sido abafado peJa trama
das cooveniências e pela pusilariimidade dos
que não -ousam contrariar os podemsos.
·Tadõ sergipano que- preza a história de
seu- Estãdo_ recorda, çom orgu!hq,_ q altivo
desabafo do Pe. Artur Alfredo_ Passos. Ao to·
mar conhecimento de que o Chefe do Governo Provisório havia lavado as mãos ante as
reivindicações de Sergipe, reprovou-o nestestermos.
,-,Sergipe 'vai fiCar, afinai;- territorialmente ·
pequenino como estava, porém; creia V. Ex"...
que, de geração eJTI geração, protestaremos.
Não podemos, não queremos, não devemos
nos-submeter às conveniências di Ocasião.''
Srs. Constituintes,
~
O povo Sergipano, esclarecido pela sua
aguerrida imprensa e estimulado pela bancada estadual nesta Ass_embléia Constituinte,
acompanha com vivo interesse a votação da
Emenda que restaura as fronteiras históricas
de Sergipe.
Anima-o a esperança de _que, a partir de
hoje, possam as futuras gerações de sergipa~
nos ficar eximadas de repetir, como aliás vêm
fazendo desde a sua primeira Constituição
estadual, o altivo protesto de Artur Passos.
-conforta-o a_convicç:ão de que este Plená~
rio, num gesto cons-ciente e magnânimo. irá,
finalmente, proporcionar-lhe o justo reparo
às usurpações ·que muito -têr'rtiilortificado
sucessivas gerações de sergipanos.
Era o que me cabia dizer."
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DOCIJMENTO A Q(JE SE REFERE O SENADQR ALBANO FRANCO EM SEU DISCURSO: .

DO

ESTADO DE SERGIPE
E PART!.

DO ESTADO

DA

BAHIA

...>;>-~----~-

No discurso de 1~ de setembro deste ano, o
nobre Senador Francis~Q~Rollem_berg marca sua
posição diante da conclusão_ dos trabalhos da Assembléia Nacional Constitulflte. Não se furta tam-

bém a fazer uma avaliação do que considerou
positivo e também negativo em relação ao texto
constitucional.

Passo a trancrever, ipsis litteris, o pronunciamento do nobre Senador:

_

Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
A Nação pode respirar aliviada. A Assem-

bléia Nacional Constituinte -

mercê de

Deus, e graças ao labor responsável. da gran-

de maioria de seus membros - ao ver concluídos ao seus trabalhos, dá por cumprida
a importante missão que lhe foi confiada pelo
povo brasileiro. Temos, pois, uma nova
COI'lStituição. Breve, a solene promulgação
desta Carta Magna deverá não apenas selar
o fun de longa e tumultuada transição institu-

cional, como também, há de favorecer queira Deus- o ingresso da Nação em uma
quadra mais favorável ao seu reencontro
_com __a_ estabilidade política, com a prosperidade econômica e, sobretudo, com a fé em
seus grandiosos destinos.
Não me inCluo, Sr. Presidente, entre os
críticos irrestritos do novo texto constitue[~
nal, os quais se recusam a nela identificar
os.méritos que efetivamente possui e as inovações positfvas que inegavelmente ela logrou erigir. Tampouco, Sr. Presidente, me
fi_lio à corrente dos pessimistas recalcitrantes,
os quais, antes mesmo que· o novo diploma
legal seja ungido nos ritos da promulgação,
já lhe antecipam o prognôstico de uma carreira efêmera, num horizonte toldado por
sombrios agouros. Crefo, Sr. Presidente, que
seria exatamente pretensioso considerar in·
suscetível de críticas e restrições o novo texto

constitucional. Aqui e ali, o cochilo dos modtÚados permitiu que cele se infiltrassem certas ousadias d~ duvidosa aplicabilidade, esse
ou aquele radicalismo, essa _qu aquela extravagânda~ travestidos de avanço social, que
nos previam da satisfação -de poder exaltá-lo
ampla a irrestritamente. Mas seria igualmente
injusto e"fãcciOSO, ilãO-iitdentificar, de pronto,
a mai-ca inC:onfundível da democracici qt.ie
nela se estampou, seja em razão do mudus
oprandi adotado na feitura da nova Carta
(largamente aberta à participação da cidadania}, seja em virtude da pertinência e boa
qualidade da maioria de seus dispositivos,
muitos dos quais votados sob o pálio da con·
sensualidade. Assim, comparado com o texto
constitucional em vigor, o da nova Carta
apresenta progressos significativos, sob todos _os ~spectos, a começ.ar pelos que concernem aos direitos e garantias individuais,
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passando pelos que se referem às conquistas
sociais, até chegar aos relacionados com o

próprio conceito de soberania nacional e de
preservação do estado democrático e direito.
Resgata-se, dessa forma, Sr. Presidente, a
dívida dos constituintes-Com ã opinião públi·
ca brasileira, que, ao longo desses 19 meses
consumidos na elaboração da Carta Magna,
não ocultou seu vivo interesse, nem disfarçou
até sua impaciência pela rápida e eficiente
conclusão de nossos trabalhos.
É, pois, neste clima de coroamento de um
esforço ingente e profícuo (Finis coronat
opus) que nos é permitido - cessados os

debates e concluídas as votações - esquecer as divergências que, não raro, nos man_tlveram tensos e aguerridos na sustentaçao
de nossas posições; abrandar nossas frustrações resultantes daqueles dispositivos cuja
aprovação representou a rejeição de nossas
proposições; e formular, por último, ardente~
votos para que esta recém-aprovada Consti·
tuição de 19B8, _que- traz, segundo a percep·
ção de nosso impávido Presidente - Deputado Ulysses Guimarães- "o c~eiro e a fisionomia de povo", ganhe o respeito e o acat~
mento de _toçlos os cida_d_ãos brasileiros e VIgore ad muitos annos, num Brasil liberto
de todos os fantasmas que o têm atormentado neste prolongado período de transição
institucional ora encerrado.
Esta em festa a Naçào; _estão de parabéns
o povo, os Constituintes e as lideranças partidárias.
Mas estão_a merecer destacadas congratulações V. Ex•, Sr. Preside~te e o ilustre relator!
Bernardo Cabral. V. EX- pelo vigor de sua
liderança, pelo vulto de seu talento, pela riqueza de sua experiência parlamentar e pela
soma de inesgotável energia, diutumamente
mobilizados para a segura coordenação dos
trabalhos e para a altiva sustentação da digni·
dade e das prerrogativas desta 1\5sembl~ia
Nacional Constituinte. O ih.Jstre Relator, porque, sendo muito embora de todos os constituintes o mais onerado pelo volume de trabalho, pela preméncia dos prazos e pela convergência de _todas as pressões, a tudo soube
resistir, _deixando impressos nos projetas de
sua lavra o timbre de sua competência, o
reflexo de sua habilidade e a marca de sua
fortaleza moral.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é que um
regozijo incontida e generalizado apossou-se_
desta Casa, gerando um clima propício às
mais s_a_udáveis avaliações de tudo o que se
fez nesta Assembléia Nacional Constituinte.
I:: natural, pois, que_ cada constituinte se
ponha, agora, a rever o grau de sua partici·
pação nos trabalhos que se encerram e os
vestígios de suas contribuições ao texto que
acabamos de aprovar.
De minha parte, entendo, como já afirmei
anteriormente, em revista ao Jornal da
Constituinte que meu voto a qualquer
emenda, vitoriosa ou derrotada, faz com que
ela seja expropriada de seu primeiro patrocinador, passando a ser de domínio comum
a tantos quantos a apoiaram. Sinto-me, assim, co-autor de uma série de dispositivos,
na sua maioria incorporados ao Projeto "6",
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Especificamente meu, e de co-autoria_de
tantos quantos_as apoiaram, destaco:_

-=--a Emenda n~ 586, transformada no art.
14 das Disposições Transitórías, que cria a
ComiSsão de Redivisão Territorial;
- a de no 100042, transformada no §
3o do art. I2_do projeto de Coristituição, rela~
tiva à privatividade de brasileiro nato para
ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Cámara
-dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal;
-·--a de no 400143~5,_ hoje transformada
no § 5° dO ait. 14, que permite a reeleição
aos ocupantes de cargos de vice-presidente,
více-si"ovémidor e vice-prefeito para os mesmos Cargos;
___ _
- a de n~ 700311-1 , que deu origem ao
item XVIIJ do art. 70, que trata da licençagestante pelo prazo de 120 dias;
- a de n,_300539-9, transformada no ar:t
as: referente" à manutenção do sistema presidencialista de governo;
-a de n~ 300102-4, que deU origem ao
art. 118, relativo à criação de um Tribunal
Regional do Trabalho na capital de cada Es-tadO e no Distrito Federal;
- a de n-., 700315-3; 'acolhida no Item v.
do art. 206, que" garante
cônjuge sobrevivente o direito de perceber a correspondente
pensão-pelo faleCimento do segurado ou da
segurada;
- a de n~ 800241-0, inscrita no item ll,
do art 224 do projeto de Constituição, que
cuida de estahelecernos veículos de comunicação um sistema p-roporcional em favor do
produto cultural brasileiro, em face do importado.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero crer que, nesta Assembléia Nacional Constituinte, ninguém ignore que minha luta
maior, nesta Casa, foi empreendida em favor
-da Emenda n··· 587, -de minha autoria, que
objetivava restituir ao menor estado da Fede-ração - Sergipe - uma área mínima de
3.000 km~, há mais de um séculv anexada
injustamente ao território baiano, apesar da
existência de documentação histórica copiosa e irrefutável, determinando a devolução.
E:n lavor dessa inarredável causa sergipana, proferimos, no período que vai de 1"
de abril de 1987 a 26 de julho de 1988, 24
pronunciam_entos, conform_e registram os
---Anais da Assembléia Nacional Constituinte
_oU do Senado FederaL
. Para justificar a obstinação dessa luta por
uma causa que não é de hoje, é secular;
que não-é minha, é de todo o povo sergipano,
reproduzo, agora, uma passagem do discurso que aqui pronunciei em novembro de 87:
''Essa luta levou-me aos arquivos e bibliotecas e intensificou meu envolvimento com
documentos históricos e cartográficos.
Precisamente a História é que me tem instruído que as grandes causas requerem obstinadas batalhas, que para nos fazermos ouvir, quase sempre, não basta su~urrar. Em
matéria de boas causas, os ouVIdos humanos, não raro, mostram-se surdos. É preciso,
nesses casos, clamar incessantemente, da·

ao
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mar sempre, sé assim seremos ·ouvidos por
aqueles que podem concorrer para o melhor
desfecho de nossos pleitos.
A .História me tem ensinado, ainda, _neste
camPo de luta por ideais generosoS; qUe há
de se ter a paciência do tempo; o sonho
da Independência brotou cedo, mas o rasgo
do Jpiranga só eclodiu após muito tempo,
muitaJuta, degredos, inconfidêncías, sa_ngue,
suor e lágrimé!s.
_ _
_ !
A interiorização da capital do País foi ~anho
dos Constituintes de 1891, mas a alVorada
de Brasília só se entreabriU 94 anos depois,
graças à pertinácia e ao ímpeto desbravador
âe JusceliflO Kubitschek de Oliveira." ·
Or.:~, Sr. Presidente, revigorado pm esses
ensinamentos, não nos deixamos aba_ter ao
vermos rejeitada a emenda de nossa_ obstinação.
Muito pelo contrário, nossa esperança
manteve-se acesa, nossa luta ganhou novo
alento, ao vermos acolhida pelo Plenário desta Assembléia Nacional Constituinte_ .nossa
Emenda de n~ 586, que cria a ComisSão de
_Redivisão T erritoi'ial, destinada a sanar as
pendências relativas às fronteiras estaduais.
Comd já tiVemos oportunfdaâé de afirmar,
essa comissão, longe das pressões exercidas
por grupos de interesse, hav_er_á_de exa_.ninar
a documentação existente, visitar a área em
Jitigio e Concluir pelo retorno a Sergipe da
parte usurpada de seu território.
Acreditamos, ademais, que tal como procedemos para o estudo do_litígiq de ~rOI~teir~s
entre Sergipe e a Bahia~ ?S membros ~a <;omissão de Redivisão Territorial hão de esmauçar a rica: documentação exis~e~te s~~fe este
tema no País. Baixará certamente, ao seu
lúcido exame, a primorosa obra de Everardo
Backheuser, intitulada "Problemas do, Brasil
{Estrutura geoPolítica)" Grupo Editor Omnia,
Rio de Janeiro, 1933. Nela. o ilustre vice-presidente da Sociedade de Geografia do Rfo de JáneirO, mestre
notável e emérito estudioso da divisão territorial do BrasiL assim se exprime;
"Não existe nenhuma fataliddae geográfica na divisão territorial do Brasil e~se ela
é tal como -a vemos, deve-se isto à inleiVenção consciente da vontade de alguns homens que fizeram os acontecimentos se desenrolarem ao arrepio de seu natural caminhamento. É portanto, possivel outros ho·
mens emendar esse estado de coisas."
"O princípio cfenfffico fundamental da subdivisão de território de um país, especialmente de um país submetido ao regim~ federativo, é o da eqüipotência. As diversas partes
constitutivas do todo devem ser mais ou menos equivalentes, não apenas em área, mas
em efidêncici económica e polltica."
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, como V.
E:x>S podem constatar, mantemos vivas e pal-

pitantes as esperanças de que os membros
da ComisSão de Redivisão Territorial a ser
instit'ufda por força do _que determina o art.
14 do Ato das Disposiçõe-s- Transitórias da
nova Carta Magna rendam-se à luddez destes argumentos e ponderações de Everardo
Backheuser e de dezenas de outros brasileiros ilustres, pondo termo aos desequilí-
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da de n~ 587, de minha autoria,_ que se batia
pela restituição ao menor Estado da Federação-Sergipe -uma-área mínima de 3.000
Km 2 , há mais de um século anexada injustamente ao território baiano.

brios regionais e às desigualdades territoriais

que geraram, neste País, estados fortes _e poderosos, -estados pequeninos e oprimidos,
como o de Sergipe, que há mais de século
suporta o opróbrio da usurpação de seu território.

ESsa Emenda, Sr. Presidente, não logrou
a aprovação neSte Plenário, mas o exame
definitivo
litigios que ela buscava dirimir
deverá ocorrer em futuro próximo, graças
à aprovação de outra Emenda, também de
minha autoria, a de nc 586, transformadã,
graças a fusão com outras Emenâas, no_ art
14 das DisposiçõeS Transitórias (Projeto de
Constituição "C"; Redação Final), que institui
a ComiSsão de Redivisão Territorial, destinada a apresentar _ante_projetos referentes à
criação de novos estados, e a sanar os litígios
relãtivos às fronteiras estaduais.

Em as-Sim aC:Oritecendo, Sr.Yresidente, o

aos

povo sergipano terá redobrados motivos para
rejubilar-se com a promulgação do novo texto constitucional que acabamOs de aprovar.

Já antevejo, dentro dessa perspectiva, a
brava população dos municípios situados na
fronteira sul e oeste do Estado _çle Sergipe,
tais como: Canindé de São Frani::i_sco, Poço
Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa
Senhora da Glória, Carira, Pinhão, Simão
Dias, Poço Verde, Tobias Barreto, Tomar do

Geru, Cristinápolis e lndiroba, alargando os
braços para o amplexo às populações de
Jandaíra, Rio Real, ltaplcuru, Paulo Afonso,
Santa Brígida, Pedro Alexandre, J_eremoabo,
CorOhel João Sá,.AnW!,_ Cícero Dantas, Paripiranga, Ribeira do Pombal e Ribeiro do Amparo, municípios estes, finalmente, reintegrados ao território de Sergipe, do qual só a
cobiça e a iniqüidade, um dia, os separaram.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes. Muito obrigado."

-

Dessa forma, Sr. Presidente, a chama da
obstinada lute: que nós, juntamente com a
fatalidade da Bancada de nosso estado e a
unanimidade do povo Sergipano sustentamos, nesta Ass_enlbliMa-; Pela restauração do
território histórico do Estado do Sergipe, longe de ter-se apagado, ganhou novo brilho
e redobrado alento."

Desta forma, Sr. Presidente, verifica-se que as
esperanças de todo o povo Sergipano não chegaram a um epílogo, pelo contrário, alcançaram o
Em disCUrso de 22 de" setembro, no qual o _ prólogo de uma _reivindicação mais ampla e, conSenador Frandsco Rollemberg faz concisa avaliaseqüentemente. mais coerente com a realidade
ção dos aspectos positivos Incorporados na nova
histórica e jurídica dos fatos.
Constituição, teve oportunidade de retomar ao
O fecho do -pronunciamento o nobre Senador
tema de sua emenda e assinalar a auspiciosa persFrancisco Rollemberg trci"duz de maneira enfática
pectiva, aberta ainda na Assembléia Constituinte~
esse desideratum dos sergipanos:
visando a sanar pendências relativas a fronteiras
estaduais.
"-Dessa forma. Sr. Presidente, será ainda
Transcrevo a passagem desse pronunciamento
possível (e como o meu povo suspira por
concernente_ ao destino da emenda:
ver chegada essa hora), a reintegração ao
"Incluem-se entre as matérias, cujo exame
Estado de Sergipe, daquela faixa territorial
definitivo esta Assembléia preferiu transferir
de sua fronteira sul e oeste, iniquamente expropriada pela cobiçada Bahia!
para um futuro próximo, a contida na Emen~
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"- Dessa forma, Sr. Presidente, pelo menos o_s__1R033 Km 2 , c!entre 39.0~0 Km2 consignados ao Estado de SeriJipe,_ em documentos oficiais elaborados, em 1891, por ordem do Governador da Bahia, Dr. Josê Gonçalves da Silva, poderão voltar aos domínios
territoriais de Sergipe, repondo uma- verdade
histórico-geográfica que só a prepotência e
a astúcia cõhseguiram obscurecer, confortne
comprovado no mapa -que anexo a este discurso.
"- Dessa forma, Sr. Presidente, a hrava
população dos municípios situados na fronteira sul e oeste do Estado de Sergipe, vale
dizer: lndiaroba, Cristinãpolis, Tornar do Geru, Tobias Barreto, Poço Verde, Siroão Dias,
Pinhão, Carira, Nossa Senhora da Glória,
_Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo e
Cariinde do São FrancisC-õ, poderá -man-ter
abertos os seus braços, reservados para a
fraternal acolhida às poçiuláções de Jandaíra,
Rio Real, ltapicuru, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Parip1ránga, Cícero Dantas,
Antas, Coronel João Sá, Jeremoabo, Pedro
Alexandre, Santa Brígida e Paulo Afonso, -no
moniento em que Os poderes constituídos
desta Naç-ão se decidirem a romper as peias
das conveniências e do conformismo, fazendo retornar aos domínios de Sergipe aquelas
fatias de seu território que a cobiça dos poderosos ousou, um dia arrebatar.
.._Dessa fornia, sr:-v-reSideiite, reacende-se no povo sergípano a luz da Esperança
e revigora-se em seu espírito a convicção
-de q-ue eSta Ãssembléia Nacional Constituinte, por força _do que estabeleceu no art. 14
das Disposiç-õe_s Transitórias, é Que lerminará
·por ·lazer justiça a Sergipe, restaUrando os
veraaaetros eniSfõrfcõs contornOs de seu
mapa, e dele apag--andO os VestígiOS da usurpação e do opróbrio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes. Muito obrigado."
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Mapa aproximado da realidade territorial ex-

brasileira, sobretudo dos assalariados, é muito

pressa no "Estudo sobre a origem histórica dos
limites entre Sergipe e Bahia", mandado elaborar
em 1891. pelo Dr. José Gonçalves da Silva, Go.
vemador do Estado da Bahia.
_.entra bocópia...
Esses discursos são provas incontestes da dedi-

baixo em comparação ao das populações dos
países de mesmo estásio de desenvolvimento,
O'nde, todavia, a_ distribuiçao de renda_ se faz de
maneira mã.is homogênia, mas juSta, mais eqülta-

cação, da combatividade política do nobre Sena~
dor Francisco R(')llemberg, mas são também tes-

temunhos vivos da irrefutável consistência desse
pleito de Sergipe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Sena-·
dores.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo_a palavra ao nobre Seriado_r Francisco
Rollemberg.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Seitadores, todos sabemos
que o poder aquisitivo da maioria da população

tiva._E.__i1o entanto, a carga tfibutária sobre os
sãlárioS ·no Brasil é da mais pesadas -do mundo.
Ninguém ignora os- efeitoS devastadores e .cas
conseqüências deletérias da inflação sobre a economia dOmestica de toda a população, sobretudo
daquela que vive exclusivamente de salários. E,
fl"o"' ént.:intó, Senhores senadores, é _sobre parte
desta porção de assalariados que o Governo recentemente depositou o fardo de_ responsabili- dade pela má administração da coisa pública. No
momento em que a inflação atinge p~tamares
- - insupOrtáVeis, ccim lndlce superior' a 20% ao mês,
é inadmissível ao achatamento dos salárlos acrescentar.:se a intolerável pena do congelamento dos
ganhos do trabalho do servidor público _federal
nos meses de abril e maio, sob o pretexto de
se conter o defldt púbjico.

Qú.é nome_ dar a esta_ nefa_sta politica salarial
impOsta ao funcionário público senão confisco
odioso? De fato, o Decreto-Lei n" 2.425., de 7
de abril de .1988, impôs o congelamento ao corroído salário dos servidores ciyis, milltáreS e autárquicos, Con'stituíi1do a medi_da,__irreparável perda
do poder aquisitivo dessa expressiva camada da
população brasileira, que, por estar mais próxima
do poder, por força do contrato de trabalho, fica
à mercê de seus eventuais titulares.

Se a __aplicação da URP não er~ ba_stante para
recompor os salários absorvidos mês a mês pela
espirar inflaCiOnária, tm8ginem seõhores senadores os_ efeitos Cor::ros_ivos de ?Ua suspensão por
dois meses na _eçonomia daqueles que vivem do
fruto p-ecuniário de seu trabalho. O cOngelamento
dos salárlcis do servidor público federal constituiu-se em medida tão injusta quanto ineficaz.
Longe de atingir os objetivos a que se propunha,
_deles se distanciou. Fez surgir a insatisfaç-ão,
quando não a revolta. Provocou 09 Pa.ís i11teiro
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uma onda de greves em setorcs considerados

essenciais, o que, como se percebe é extremamente nocivo à ordem e à tranqüilidade internas
e à economia. Fez chegar aos tribunais milhares
de queixas. Estimulou a agiotagem nos corre·
dores das repartições públicas, onde aproveitadores insensíveis e gaMnciosos cobram até 40%
de juros ao m~s dos tomadores de empréstimos,
que a isto são forçados poucos dias após terem
recebido os seus vencimentos. Por fim, cabe lembrar que a medida não reduziu o deficit público:

pena1izou apenas o funcionalismo federal, provo·
cando-lhe sensível perda salarial que se acu'Tiula
e se agrava a cada dia.
O próprio Poder EXecutivo, reconhecendo as
graves repercuções sociais e econômicas de sua

nefanda política salarial, em pálida tentativa, tentou atenuar os danosos efeitos do Decreto-Lei

n" 2.425, ao determinar, a partir do mês de agosto,
a reposição do valor correspondente à URP do
mês de abril. RessaJte-se que tal medida, atenuou
pouco substemciaJmente as enormes perdas suportadas pela tão sofrida classe dos servidores
públicos.
,

O mal, porém, pode ser parcialmente- reparado.
Permito-me a esta altura lembrar aos Srs. Senadores que o governo, reconhêcendo o caráter corrosivo da inflação sobre os contratos de financiamento imobiliário firmados pelas instituições fi.
nancelras integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação, permitiu-lhes, por força do De<::reto-Lei
n~2.461, de 30 de agosto de 1988, diferir e amortizar, no prazo de 120 meses, a partir de janeiro
de 1989, o resultado negativo decorrente da confrontação entre as receitas e despesas de variações monetárias de operações ativas e passivas,
postergando a tributação das receitas de correção
monetária daqueles contratos.
Ora, se é possfvel abrandar os efeitos da inflação para as pessoas jurídicas, que normalmente
transferem os custos para o consumidor final,
com muito mais razão, Srs. Senadores, deve-se
buscar uma fórmula capaz de minimizar as perdas
salariais decorrentes do mesmo fenômeno inflacionário, com Ci agravante de que o assalariado
não tem como transferir a terceiros os prejuízos.
A legislação do Imposto de Renda - pessoa
física atuaJmente permite sejam abatidas da renda
bruta as perdas extraordinárias, limitando, porém,
essa possíbilfdade exclusivamente aos casos for~
tuitos ou de força maior, ou seja, aos fenômenos
naturais como: incêndio, tempestade; naufrágio,
inundações, peada, furacão 9u ~cidentes da mesma ordem. Destina~se o al::iatimento à cobertura
das perdas dos rendimentos não percebidos.
Já é hora. portanto, da lei ampliar o conceito
de perdas extraordinárias para possibiÍftar o ressarcimento, na declaração anual de rendimentos,
das perdas salariais sofridas pelo funcionário público federal por força do congelamento dos salários de abrü e maio de 198:8, .imPosto pelo Decreto-Lei n"2.425, âe 7 de abril de 1988: Tais Perdas,
imprevisível e repentinamente lmp~tas à folha
de pagamento do funcionalismo, são (acillnente
qualificâvets, e a sua conceituação corno perdas
extraordinárias, para efeito de abatimento de renda bruta, con-stituirá uma contrapartida do governo em fac:e das reduções salariais por ele próprio
artificialmente provocadas,
Neste sentido, trami~ Qf!Sta Casa o Projeto de
Lei n 9 46/88, que autoriza -o ab<i:timento, para fins

de apuraçao da renda liquida sujeita ao Imposto
de Renda, do montante_ que a pessoa física deixou
de perceber em virtude de ter sido atingida pelo
citado Decreto-Lei n9 2.425/88.
O projeto de lei, Srs. Senadores, prevê uma
atenuação, conquanto muito branda, do choque
económico provocado pelo congelamento, e visa
a regeneração parcial das fmanças do servidor
público contribuinte, que não sendo o responsáVel
pela inflação é dela a maior vítima, porquanto
duplamente apenado por seus resultados.
Em face do exposto e em vista da justiça e
oportunidade do pleito, espero contar com a compreensão e o apoio desta Casa para a aprovação
do presente projeto de lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA
Proõunda o SegUinte discurso.) - Sr. Presidente,
- Srs. Senadores. O Correio Brazillense em sua
edição de ontem, 28 do co-rrente, fez publicar
artigo do Articulista José Fernandes filho, intitulado "Um hábil negociador", que me permito ler:
·•UM tiÁBIL NEGOCIADOR
José Fernandes Filho
Poucos constituinte~ tiveram uma atuaçáo
tão observada pela imprensa quanto o Senador Albano France. E ele pagou aJto preço,
no Congresso Nacional, pela assiduidade e
partidpação nas decisões daquela Casa. Albano, apesar de inúmeras atividades empresariaiS e de dirigente sindical, está entre os
30 parlamentares· mais assíduos nos traba~
lhos da Assembléia Nacional Constituinte.
O Fórum informal de empresários, de São
Paulo! entidade de pouca proximidade com
o presidente da CNJ, o reconheceu, em documento público, co_rno um dos poucos (me~
nos de 30 no universo de 569 constituintes)
a_rdorosos defensores da economia de mercado e da livre iniciativa.
Utilizando-se de levantamento minucioso,
que acompanhou voto por voto de cada
constttuinte, diversas entidades patronais
preparam-se, agora, para tomar posições e
decidir quem é amigo e quem é inimigo da
eçonomia Qe mercado. Outras entidades como a UDR e a Contag devem lembrar, por
exemplo, da emenda Franco, ainda na fase
das Sl,lbcomissões, que previsa imposto progressivo e proporcional ao tamanho da proprieda_de rural. Excluindo a possibilidade de
desapropriação, esta emenda_ do Senador in~
vi~bijizava a propriedade improdutiva, assegurando a exist~nt.ia digna do proprietário
rural de qualquer tamanho.
A Eolha de S. Paulo incluiu o senador
por Sergipe entre os 40 "figurões" da Constituinte, Mais uma vez, utilizando~se de estatístiças e levantamento entre seus repórteres,
mostrando os votos que influenciaram outros
votos.
Mas não foi ·,a assiduidade de Albano_,_ que
ultrapassou o limite de _92% das sessões. seu
maior mérito. Ele surpreendeu pela capaci-
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dade de negociação. Muitos artigos aprova·
dos na Constituinte foram sugeridos por AI·
bano a outros parlamentares ou negodados
com os líderes Mário Covas, Luiz Inácio da
Silva,_ U/ysses GuimarãeS, e-com lideranças
sindicais dos trabalhadores (CUT, CGT, CN·
11) e dos empresários.
A intervenção de Albano evidencíou~se
quando da votação da questão da estabilidade. Ali usou sua habilidade política e o
respeito que lhe dedicavam líderes comõ- Mário Covas, Luiz Inácio da Silva e o próprio
pre"sídente da Constituinte, Deputado Ulysses
Guimarães. Ele criou uma via de mão dupla.
Quando muito de seus pares industriais
preferiam o confronto com a linha que chamam "esquerdizante" da Constituinte, Albano insistiu nas negociações com Lula, Virgílio
Távora, Roberto Freire, Covas, Fernando
Henrique Cardoso e Jarbas Passarinho. Pro~
curou-se um a um. Com isso, tornou~se o
único fnterloc_utor credenciado para negociar
politicamente as questões dos direitos sedais, da Ordem Econômica, Tributária etc.
A ele, então, foram atribuídos erros e acertos.
Albano Franco dedicou dias e noites seguidas a_ evitar confrontos - entre o capital e
o trabalho - que seriam catastróficos para
o _l?aís. Mas alguns empregadores- tributam
a Albano Franco o õnus de 40% sobre o
FGTS do empregado quando de sua demis~
são. Estes não podem esquecer que foi sua
emenda na Comissão de Redação que restabeleceu a indenização de 20% quando da
demissão por culpa tecíproca e, de lhe credi~
tar, por sua atuação junto ao Senador Mário
CoVãs, Lula, Cristina Tavares e Paulo Paím,
o fato d_~ a Constitu[ção _não haver consagrado o princíPio da estabilidade no emprego
e sim o da_ indenização (mesmo de 40% ),
que não impede o direito potestativo do empregador.
Debitam, ainda, a Albano Franco a redu-

ção da jorn_ada de 48 horas para 44 horas
semanais, encarecendo o custo das empresas. Mas não se pode esquecer que a reivindicação inicial, que chegou a constar_ do texto
constituC:íonal, era de40 horas. fel uma hábil
negociação junto aos demais líderes já citados, quando muitos dos _empresários já davam por-perdida a econo_mia deste País, através de artigos e entrevistas.
A Constituinte, hoje, está perto do fim e
já permite uma avaliação histórica com menos emoção e mais clareza. É necessário
evidenciar-se que, exercendo sua própria liderança, Albano participou de todos os titulas
da nossa nova Constítuiç:ão. Muitas de suas
emendas foram assinadas por outros Constituintes, devendo-se recordar a emenda de
seu irmão, Antônio Carlos F rance na questão
da Unicidade Sindical, aprovada por unanimidade, porque era fruto de negociação conduzida por Albano, José Calixto (presidente
da CNTI), Joaquinzão (presidente da CGT)
e Mário Covas.
·
Albano marcou sua atuação por l,Jma postura diferente entre as novas lideranças políticas do setor empresarial: um hábil negociador, com características que lebram Tancredo Neves. Certas decisôes da Constituinte
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nem sempre tiveram a sua presença visível,
mas tiveram a sua marca."
José Fernandes Filho, com seu talento e sua
pena fácil, longe de prodigalizar a figUrã -ímpar
do nosso colega e amigo Seriador-Albano Franco,
faz, com enorme justiça e antecipando-se à HiStó-

ria, um retrato fiel de_sua atuação efiC_az e c_onstru·
tiva nos trabalhos da

Constituinte.

·

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma·

galhães.
OSR.JQTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Pronuncia o s_eguinte_ discurso.) -Sr,_Presidente,

Srs. Senadores, depois de longos meses _de ingentes trabalhos, que se prolongaram, não raras vezes, noite adentro e nos fins de semana, pudemos

dar por encerrada a nossa elevada incumbência
de oferecer ao povo brasileiro um novo texto constitucional.
Elogiada por uns, criticada por outros, que acoimam de heterogénea, conflitante, extensa e detalhista', a nova Constituição foi escrita por constituintes eleitos e reflete a diversidade de interesses
e a pluralidade de forças que se fizeram ouvir
nas diversas fases de sua elaboração e nela deixaram a sua marca. Não é o resultado somente
da vontade de uma classe dominante, homogénea e coesa na defesa de seus próprios interesses,
por mais poderosa e influente que esta ainda se
mantenha.
De fato, nenhuma outra Constituição brasileira
suscitou mais debates ou recebeu, como esta,
a colaboração efetiva de grupos sociais das mais
variadas correntes políticas e ideológicas. E isso
é positivo- atesta a sua autenticidade.
Por isso mesmo o Presidente Samey, que tanto
a criticara, comprometeu-se a ser o seu primeiro
servidor.
A população brasileira, depois de um longo período de letargia, desperta para o exercício de
seus direitos de cidadania, conscientizando-se de
sua responsabilidade de traçar novos rumos para
a Nação, que lhe permitam vencer os desafios
presentes, que se agigantam a ameaçam fazê-la
soçobrar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acompanhamos, pari passu, o desenvolvimento dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte e deles
participamos atívameilte, nào obstante os inúmeros afazeres que requerem a nossa atenção na
qualidade de 1~ Secretário do Senado FederaJ.
Assim, em cada fase do processo, ocorriam-nos
sugestões a fazer, que se consubstanciaram na
apresentação de centenas de emendas, com o
único objetivo de aprimorar o texto constitucional
na sua forma e, princip'alrnente, no seU conteúdo.
OS demais constituintes, sua grande rTiaiolia
-impede dizê-lo- esmeraram-se também com
o mesmo objetivo, oferecendo sua preciosa colaboração, sem medir esforços e sacrifícios pessoais durante os 19 meses de duração dos trabalhos, desde a fase inicial, nas subcomissões, nas
Comissões Temáticas e na COmissão dé 'Sistematização; até as votações em primeiro e segundo
turno.
Sabemos que foram exaustivas as reuniões dos
líderes, que se faziam em qualquer horário, indu-

Sexta-feira 7

2859

sive à noite, na tentativa de conciliar as opiniões
e caiu em plenário, no primeiro turno de votação,
divergentes e chegar a acordo acerca das matéquando venceu o presidencialismo. rias polêrnicas antes _das votações. Sempre que
Fomos voto- vencido. Defendemos o parlamenSe tornava inviável a convergência de pontos de
tarismo corno o sistema de governo mais adequavista sobre determinado assunto, a decisão era
do do País, principalmente por sua capacidade
tomada somente em plenário, voto a voto. Verifide conviver com as crises de modo geral, sem
cou-se, então,__a convivência harmónica entre os
desestabilizar as instituições democráticas; pela
:líderes das mais diversas correntes partidárias, da
soma de poderes e responsabilidades_ que confere
direita à esquerda, o respeito mútuo, enfim, a maao Parlamento; e porque propicia o fortalecimento
turidade necessária ao exercício democrático.
dos partido_s políticos, que se definem prograO nível de consciência política que s_e evidenmática e ideologicamente e assumem as funções
ciou nessa etapa da vida nacional suscita a espede governo através do Primeiro-Ministro que sai
rança de_um novo relacionamento entre o Estado
de suas fileiras.
Resta-nos esperar que, no -plebiscito a reali- e a Nação brasileira, pautado pelo respeito aos
direitos fundamentais dos cidadãos. Será o alvorezar-se no dia 7 de setembro de 199_3_, previsto
cer de uma nova era, bafejada por uma demono Ato das Disposições Transitórias (art. 2<;>), o
eleitora-do mantenha a república como forma de
cracia nascente,_mas autêntica, que as liberdades
políticas não foram capazes de superar.
governo_e escolha o sistema parlamentarista.
Malgrado a perda da oportunidade histórica de
Ademais, houve momentos de incerteza e insegurança, que nos fizeram temer üma nova crise
Implantarmos imediatamente o parlamentarismo
nO Brasil, a nova_ Constituição reestabe_!e_ç_e_u JiS
instituciorial. Essa aineaça, felizmente, pareCe
afastada do cenário político nacional ao término
prerrogativas do Poder Legislativo que lhe foram
subtraídas em 1964, conferindo-lhe, ainda, novos
dos nossos trabalhos.
poderes e _responsabilidades, e isso, de certa forNo_ entanto, ê num momento particularmente
ma, nos conforta.
grave de nossa história, no bojo de uma crise
económico-financeira de graves proporções, que
Assim, a sensação de frustração-a que nos refese prolonga há uma d~ç§I_da, levando a des5=rença
rimos é bem maior em relação à reforma agrária,
e o desânimo aos corações dos brasileiros, que
_que sofreu um retrocesso injustificável, que pratisurge a nova Carta Constitucional, a semear riovas
camente inviabiliza o Plano Nacional de Reforma
esperanças, que prometem restaurar a confiança Agrária, que já caminha muito lentamente sem
nacional, abrindo caminhos p_ara a retomada do
as restrições impostas. Haja vista que esse plano
desenvolvimento.
_ previa a desapropriação de 43 milhões de he_ctaA Assembleia Nacional COnstituinte cumpriu . res até 1989, maS, até hoje, foram desapropriados
a sua missãq: temos uma nova_ Constituição. O
apenas 9 milhões (in Jornal do Brasil, 3-9-88).
texto, como dissemos, refletindo as asprrações
A reforma agrária é uma bandeira que empude uma sociedade heterogénea, denota, muitas
nhamos de longa data, e sobre o assunto temos
vezes, diVersidade de idéias- e, mesmo, opiniões
expendido o nosso pensamento em diversas
-conflitantes, de modo que não está isento de faoportunidades.
lhas e i!JlperfeTçÇ>es. Ele registra_ avanços e retro- Sr. Presiç;lente, Srs. Senªd.ores,. como dt,zíarnos,
cessos -em relaçã9 ~ Constituiçãq_ de _1 967/69,
a nova Cons.tituição apresenta-nos um Poder Lecomo já assina1an1os em discursos anteriores.
gislativo revigorado, restituídos e ampliados os
__ _ Mas está prevista a revis_ão da nova Carta, a
seus poderes e responsabilidades.
realizar-se depois de 5 anos de sua promulgação,
- Talvez a decisão mais importante no sentido
qUáJldo serão introduzidas as correções que _se_
de fortalec~r o Poder Legislativo tenha sido a elifizerem necessárias em face da realidade e da
minação do decr_eto-lei, que conferia ao -Presiavaliação cUidadosa de seus efeitos no dia-a-dia.
dente da República o poder quase absoluto de
-NO rriom-ento, porém, temos ainda-outra tarefei
legislar, visto que, não havendo deliberação do
à vista, igual, n~nte relevante: fegulamentar, atraCongresso Nacional nos Prazos devidos, passava
vés de leis complementares e ·ordinárias, mais
~~~a vigorar por decurso de prazo. Em seu lugar
de duas centenas de dipositivos constitucionais
flcarain as medidas provisórias, que poderão ser
(cerca de 240), ocasião em que muitas arestas
adotadas pelo Presidente da República em caso
poderão ser aparadas. E já estamos mobilizando
de relevãncta e urgêncta, mas estas deverão ser
a Assessoria do Senado com o objetivo de auxiliarapreciadas pelo Congresso Naci"onal dentro de
nos neste mister.
30 dias, a partir de sua publicação, findqs os quais,
se n&o houver deliberação, perdem a eficádã desSr. Presidente, Srs. Senad01;es, ao contemplar
de a edição.
_o produto do nosso trabalho, toma-nos a alma
Igualmente, os projetes de lei enviados pelo
um sentimento gratificante do dever cumprido,
Presidente da República ao Congresso Nacional
ao ver que muitas de nossas sygestõ_es foram
em regime de urgência eram praticamente imbaaceita~ e incorporadas ao texto constitucional;
tíveis, p-orque, decorridOs os prazos previstos sem
_mas, ão mesmo tempo, invade-nos uma sensadeliberação, eram considerados aprovados por
ção de Jn.istação pelas inovações que não logramos implantar.
decurso de prazo. Com a nova Constituição em
vigor, nesse caso os projetes de lei entrarão autoAssim, lamentamos profundamente a perda da
maticam_e!'lte na Ordem do Dia, atê serem apreoportunidade de instituir o parlamentarismo no
ciaçjos: _
. _
_
Brasil e o recuo que s_e verificou em relação à
Também o veto do Presidente _da República
reforma agrária.
a un1 projeto de lei aprovado pelo Congresso difiO parlamentarismo, que merecera a preferêncilmente poderia ser rejeitado, porque somente
cia dos_ constituintes que integraram as Subco4ois terços dos çó_ngre~istas poderiam fazê-lo.
-missões,.as.CoinisSões Ten1áticas e a Comissão
Caso_ não houvesse deliberação no prazo de 45
de Sistematização, foi combatido tenazmente pelo
dias, o veto seria mantido por decurso de prazo.
PresidenteJosé_Samey e pelos ministros militares,
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Hoje, basta a maioria absoluta do Congresso para
derrubar o veto presidencial e, se não houver deci-

são no prazo de 30 dias, a matéria será incluída

na Ordem do Dia, sucessivamente, ate ser examinada.
Agora, o Poder Legislativo terá voz ativa na ela·

boração do orçamento e po-derá alterá-lo, se assim o desejar, não se vendo constrangido a aprová-lo simplesmente. Dada a importância do siste--

ma tributário e do orçamento, e considerando
as grandes inovações que a CoristítUiÇão apre-

sehta nesta matéria, discorrerei sobre ela oportu·
nani.ente, em outro pronundamento.
Quanto às prerrogativas retiradas pelo
mento de 1964, a nova Constituição avança no

movi-

sentido de fortalecer o Congresso, ora inovando
competências, ora tornando rnafs sólidas as que
manteve ou lhe foram devolvidas.
J:: interessante destacar, nesse terreno, que ao
Senado Federal é atribuída a competência privativa para processar (e nãó ãpehas julgar) o Pfesidente da República nos crimes de responsabi·
lidade, e a de processar ·e julgar o ProcuradorGeral da República e o Advogado-Geral da União,
em. iguais crimes.
:E: de sua competência, ainda, aprovar a escolha
de governador de Território, de presidente e diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da
República e dos titulares de outros cargos que
a lei determinar. O Senado ã"utoriza as operações
externas de natureza financeira de interesse da
União, flxa limites globais para o morltante da
dívida da União, dispõe sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo
e interno da União, estados, Distrito Federal e
municípios, nas autarquiaS- é demais entidades
controladas.
Ademais, dispõe sobre limites e condições para
a concessão de garantia da União em operações
de crédito externo e interno; estabeleCe limites
globais e condições para o montante da dívida
mobiliária, também do Distrito Federal, e elege
os membros do Conselho da República.
Passa a ser da competência do Congresso Nadona] a apreciação de tratados, acordos ou atos
que representem encargo ou comprOmisso gravoso ao património nacional; o acompanhamento
da execução dos planos de governo; a fiscalização
e controle de todos os atas do Executivo, inclusive
da administração indireta; o exame dos atos de
concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão; a escolha de dois terços
dos membros do Tribunal de Contas da União;
a aprovação de iniciativas do Poder Executivo re·
ferentes às atividades nucleares; a autorização para o referendo e para a convocação do plebiscito;
a autorização para a exploração das terras indígenas e para a alienação ou-co---ncessão de terras
públicas com ârea superior a dois mil e quinhentos hectares; a autorização para· a decretação do
estado de sítio e a aprovação do estado de defesa;
a sustação dos atas normativos do Executivo, que
exorbitem o poder regulamentar; a fiXação da remuneração de ministros de Estado e o zelo por
suas competências, em face da atribuição normativa dos outros poderes.
Os congressistas passaram a dividir com o povo as manifestações de sua soberania, de que
são exemplos o plebiscito, o referendo e -a iniciativa das leis, e podem cOnvocar extraordinariamente o Congresso Nacional, pela maioria dos
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seus membrOs, em caso de urgência ou interess_e
turnos ininterruptas de trabalho, assim como a
público relevante.
imprescritibilidade das causas trabalhistas no
No terreno das imunidades, não estão obriga·
campo, mas não lograram êxito.
dos a testemunhar sobre informações que receNo entanto, a maioria dos direitos assegurados
beram, nem sobre a pessoa do informante; as
nesse capítulo já estava consagrada, quer na legisimunidades subsistem no estado de sitio.
lação trabalhista, quer na jurisprudência dos tribuO tempo de duração dos trabalhos do Connais. Adquirem, porém, nova relevância ao serem
gresso foi aumentado em quase um mês, passanelevados ao âplce do nosso ordenamento jurídico.
do a Mesa a ser integrada também por deputados
Entre_ _as reais inovações verificadas, assinalafederais.
mos as seguintes, de grande significação:
As Corrilssões _Técnicas J)odem convocar mia
a) a extensão ao trabalhador rural dos mesnistro de Estado para prestar informações, sem
mos direitos assegurados ao trabalhador urbano;
aprovação do plenârio, que tamPém pode ser disb) o reconhecimento do empregado _doméspensada para a discussão e votação de projetas tico como categoria profissional, assegurando-sede te~ conforme dispuser o Regimento Interno. lhe a maioria dos direitos dos demais trabalhaEsses órgãos estarão" sempre abertos às petições, dores;
reclamações, representações ou queixas de popuc) a autonomia sindical, consubstanciada na
lares, prejudicados pela ação ou omissão de auto- hberdade de criação- de sindicato, independenridade ou -repartição pública~
temente de autorização do Estado, que também
As COmiSsões Parlamentares de Inquérito terão não pode ínterfetir em sua organização;
-poderes de investigação prôprias_das autoridades
d) a licença-paternidade;
judiciais e, conforme o caso, suãs conclusões see) o dire[to irrestrito de greve, inclusive 'nos
rão enviadas ao Ministério Público,_ que deverá
setores essenciais e no serviço público;
promover a_ responsabilidade CiVil OU criminal dos
f) a ampliação dos prazos de prescrição para
infratores.
as reclamações trabalhistas;
Cumpre mencionar que os membros do Cong) a proteção do salário do trabalhador, consti~
gresso Nacional estão sujeitos ao pagamento do
tuindo crime a sua retenção dolosa;
lmp·osto de Renda, como qualquer cidadão, sobre
h) aviso prévio proporcional ao tempo de sero total de Seus subsídios.
viço;
O ÇonQre:s-so N.3cional Prepara-se para assumir
i) a proteção do trabalhador contra despedida
novas atribuições e as iesponsabilidades delas
sem justa causa, ou por motivo de automação;
dec0"rentes. Resta~elece-se, assim, o equilíbrio
j a igualdade de direitos entre o trabalhador
entre os poderes.
com vínculo _empre_gaticio e o avulso;
- Sr. PreSidente. Srs. Senadores, ao fim dos nosI) a proibição de discriminação contra o tr~:~ba
sos trabalhos na Assembléia Nacional Constituinlhador portador de deficiência.
-te, tepito, não obstãnte as frustrações a que nos
Os direitos assegurados à classe trabalhadora
referimos, Sentimos tari1bém grata satisfação por
geram novos encargos para o empresariado e
ter contribuído efetivamente com o nosso voto
a prôpria sociedade, que são levados a consdene, _muitas_ Vezes, com sugestões concretas para
tizar~se da dívida social que contraíram de longa
introduzir valiosas inovações -no texto constitudata e que lhes cabe resgatar.
cional.
Quanto aos direitos políticos, estão previstos,
Pedimos vênia, pois, para relembrar os tôpicos
como forma de exe_rc-er a soberania popular, além
principais desse trabalho, em cuja redação todos
do voto, o plebiscito, o referendo e a iniciãtiva
nós influímos, seja através da palavra, na defesa
popular na elaboração das leis. Assim, a popuacalorada dos nossos pontos de vista, seja através
das emendas apresentadas, seja através do voto. - lação brasileira pode ser chamada a manifestar-se
sobre questões relevantes através do plebiscito
É significativo c]ue o titulo dos Diréitos e Garane, em certos casos, a referendar ou não leis aprotias Fundamentais inicie a nova carta, quando,
vadas pelo Congresso Nacional.
tradicionalr:nente, a organização do Estado tinha
O mesmo capítulo faculta o voto aos maíores
precedência, e que trate náo apenas dos direitos
de 16 e menores de 18 anos. Decisão polêmica
individuais, mas também dos direitos coletivos
que suscitou muitos protestos. Segundo consta,
e sociais. Esse_título tem mereCidO o elogio quase
o Brasil é o segundo país do mundo a conceder
unânime da crítica pela sua modernidade e pelas
esse direito aos jovens; o primeiro foi a Nicarágua,
inovações que incorpora em benefício do cidadepois
da revolução sandinista. Também é faculdão. Este, por exemplo, não mais pode ser consitativo o direito de voto para os analfabetos e os
derado suspeito e ver-se constrangido a provar
maiores de 70 anos. Os- primeiros, porém, nãO
sua inocência -- ele é inoc_eote_ até prova em
podem ser candidatos a cargo eletivo. A fim de
c-onfrário.
evitar casuísmos,- a legislação eleitoral não pode
O art. 4n e seus 77 indsos não apenas especi·
ser
alterada no ano em que se ·realizam as eleificam os- direitos individuais e coletivos, mas tamções, mas sim um ano antes do pleito, pelo mebém criam os instrumentos para assegurá-los,
nos.
como o mandado de ipjunção~ o -mandado de
Na parte relativa à Organização do Estado (Títusegurança coletiva e o habeas data. E o § 19
lo III), nota-se a preocupação do constituinte em
do mesmo artigo diz que "as noimas definidoras
moralizar a administração pública. Assim, iguados direitos e garántias fundamentais têm aplicalam-se os direitos do funcionalismo público em
ção imectiata".
todo o País; mantém-se a exigência de concurso
A inclusão dos direitos sedais na nova Carta
públíco para ingresso na carreira; e estabeJece-se
foi uma grande vitória das classes trabalhadoras.
um limite máximo para a·remuneração do serviCapítulo polémico, em sua votação tentaram indor, tendo em vista as remunerações maiores no
flui_r poderosos lobbies empresariais, que objetivavam derrubar a jornada de 6 horas para os
âmbito de cada Poder e em nível federal, estadual
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e municipal, a fim de evitar a proliferação dos
famosos "'marajâs...
Outra medida moralizadora foi a proibição de
promoção pessoal dos governantes em publici~
dade oficiaL

Relativamente às eleições para presidente da
República, governadores de_ estado e prefeitos de
municipios com mais de 200 mil eleitore.!;, a exi~

gência de maioria absoluta de v_qtos é positiva,
porque assegura maior respaldo popular ao Q(.J~
vemante eleito. Em cada esfera de governo~ realiza-se o segundo turno de votação entre os_ dois

candidatos mais votados, c:_a_so_r:J.eohum deles tenha obtido aquela maioria no primeiro turno.

Como órgãos superiores de consulta do Presidente da República, foram criados o Conselho
da República e o Conselho de Defesa Nacional,
este em lugar do antigo- Conselho de Segurança
Nacional, que foi abolido. Integram o Conselho
da República, além de autoridades dos_.Poderes
Executivo e Legislativo, seis brasileiros natos, dos
quais dois são nomeados pelo Presidente da República, dois eleltos. pelo Senado Federal e dois
eleitos pela Câmara dos Deputados. Cabe a esse
Conselho pronunciar-se _sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, assim como
sobre questões relevantes para a estabilidade das
instituições democráticas.

O Conselho de DefeSa, com atribuiÇões assemelhadas, compõe-se não apenas dos ministros
militares, mas também de autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo. A composiçáo desses
conselhos prenuncia a chegada de ventos demo·
cratizantes, que devem arejar as áreas de decisão.
No Poder Judiciário ocorrem alterações importantes. O Supremo Tribunal Federal, embora con·
serve o nome tradicional, transforma-se em Corte
Constitucional, visto que lhe incumbe, precipua·
mente, no exerdcio de suas atribuições, a guarda
da ConsUtuição. As açôes de inco_nstitucionalidade que lhe cabem apreciar, anteriormente propostas exclusivamente pelo Procurador-Geral_da
República, hoje podem ser argüidas por autori·
dades diversas da República, inclusive por parti·
dos políticos com representação no Congress_o
Nacional e por entidades de classe de âmbito
nacional.
Procurou-se descentralizar e agiHzar a justiça
mediante a criação do Superiôr Tribunal de Justiça, que substitui o Tribunal Federal de Recursos,
e dos Tribunais Regionais Federais, assim como
dos juizados especiais. O Superior Tribunal de
Justiça julgará as causas comuns em última instância, enquanto que os Tribunais Regionais Fe-derais julgarão as questões de fato.
Os juizados especiais, compostos de juízes to~
gados, ou togados e leigos, devem promover a
c::oncUiação, o julgamento e a __execu_ção de peque~
nas causas cíveis e penais, mediante procedimen~
to oral e sumaríssimo, devendo a lei prever as
hipóteses em que será permitida a interposição
de recursos a juízes de primeiro grau.
Quanto aos juizados especiais, se devidamente
regulados em lei, poderão tornar-se um instrumento eficiente para pi'omoção- da justiça junto
às classes menos favorecidas.
Esperávamos que a nova Carta eliminasse o
tribunal do jüri. No entanto, a instituição foi mantida e inadequadamente relacionada no Capítulo
d.os Direitos Individuais e Coletivos (_art. 4~. XXXVlll), quando melhor se posicionaria no Capítulo

do Poder .Judiciário, porquanto ao júri c:ompete
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Havíamos defendido a sua supressão, por considerá-lo ultrapassado, abolido que foi na mataria
dos países _civili2;ados, e, principalmente, por sua
atuação negativa no Brasil, onde tem sido responsável pela absolvição de muitos criminosos .
.Al\ás,. ero pro~undamento proferido nos pri~
meiroS niéseS. âe._sta sessãO Jegislativa.. afin:náva~
moS não entender ~·por que um juiz letrãdo e
coQcursado deve ter suas sentenças revistas, em
segundo grau de jurisdição, por ma9istrados de
maior prática, e os juízes populares, es-colhidos
por sórféio, estão aptos a pro(erir decisões definitivas_ e irreforrnáveis".
CoO:sidera-~~s bastante positivas as aiteraçÕes
que se imprimem ao Ministério Público, ao qual
se atribui a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interess~s sociais e individuais
_ indisponíveis (art. 127, Projeto "C"). Entre -suas
funções específicas, inclui~se a de proteger o património público e social, assim como o meio am~biente, e defender os direitos e interesses das po·pulaçóeS indígenas. Cabe-lhe, nesse mister, exercer__o ççmtrole externo da_atividade policial, requisitai'-âiligéncias-investigatórias e a -instauração de
inquérito policial.
_Ássim, o Ministério Público perde a função de
advogado do Estado e volta-se para a sociedade,
cujos interesses passa a defender. Aliás. não poderia mesmo exercer ambas as funções, visto que,
muitas vezes, são ã.s próprias autoridades que vio_Iam os direitos dos cidadãos.
Tendo adquirido autonomia funcional e administrativa, o órgão está ãpto a agir com independência.
E, para representar a União judicial_ e extrajudicialmente,- cria-se- a Ãdvocacia-Geral da União,
a quem competem as atividades de consultaria
e assessoramento jurídico do Pqder Executivo.
Para resguardar as instituiÇões democráticas
em caso de-ameãÇagrave, criaram-se dois instrumenos a -ser acionados -peTõ Presidente da -República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e mediante autorização
do Congresso Nacional. Trata-se do estado de
defesa e do est;;ido d-~ sítio.
_
As Forças Armadas mantêm ci sua destinação
histórica. Cabe-lhes defender a Pátria e_ garantir
Os poderes constitucionais. Cabe-lhes, igualmen~
te, assegurar a lei e a oidem. mas somente por
iniciativa de qualquer desses poderes, ou seja,
do poder civil.
_
Sr._ Pfeslderite, Srs. Senadores, nãO obstante
a atenção que nos mereceu cada dispositivo do
J;~~Q _!:.Qnstitudonal e o empenho em oferecer
nossa colaboração aos trabalhos de modo geral,
pa:reêe-nos que nos debruçamos mais atentamente sobre o Título da Ordem Soda! (Vl[J), dada
a sua importância para a promoção do bem-estar
e da justiça sociais.
Assegurando várias fontes de custeio para a
Seguridade Social, a noVa Carta traça dlretrizes
para a Saúde, a Previdência Social e a Assistência
Social, viSando à c_orreção de inúmeras falhas,
que se têTD. tºli!_a~o crônicãs nessas áre_ê!.s.
A seção_ destinada à saúde q,meça com Ulna
frase lapidar: "A saGde é_ direito de todos_e .dever
do Estadci".
-Prevê-se a institUição de um. sistema único de
saúde para coordenar as ações e seiViços de saú-
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de,_ que dê prioridade às atividades preveil.tívas,
.sem prejuízo dos serviços assistenciais, ou seja,
-exatamente o contrário do que ocorre atualmente,
quando deixamos a população adoecer, para, então, prestar-lhe algum socorro. Haja vista que gastamos 80% dos recursos destinados à s(1úd~ com
a medlcina cura.tiva, e aPenas 20%_ com a preVentiva, o que configura uma aberração.
A fim de_coibir as iilúniéras-di~torções que se
verificam na distribuição dos recursos oficiais nesse Setor, tão iniportante para a cole_tividade. proibimos a destinação de recu_rsos públicos para inStituições privadas com fins lucrativos. A iniciativa
privada pode participar do sistema únJc_o de saúde, m_as de acordo com as diroetrizes deste, mediante contrato de direito público ou- convénio,
merecendo preferência as entidades filantrópicas
ou sem fins lucrativos.
Estabelece~o.s as atribuiçõ~s do sistema_único
de saúde, assim como as diretrizes paia sUa organização e funcionamento, visando ao aperfeiÇoamento desse sistema ç\e__ vital importância para
o bem-estar da comunidade.
Tél1do sido. est.endid'Q$ _aOs tiabaJhado(êS rurais
os mesmos direitos dos trabalhadÕr.es urbanoS,
a Previdência Social lhes assegurará os mesmos
berieficios.
-·
·
Logramos corrigir um erro crasso, uma injustiça inominável que se cometia contra os aposentados e pensionistas: determinamos o reajuStamento dos beneficias preVidenciários, a fim de
preservar-lhes o valor ~eal, em car;á_ter permanente, e, com o mesmo objetivo, estabelecemos que
o cálculo da aposentadoria seja feito sobre a média dos 36 últimos salárioS de contribuição, corrigidos monetariamente, mês a mês. Igualmente,
prescrevemos que nenhum beneficio de presta~
ção continuada seja inferior ao salário mínimo.
A assistência social integra o sistema de seguri·
dade soda!, devendo ser prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição.
Nesse sentido, e_stabelecemos normas_ de proteção à maternidade, às crianÇas e aos ãdolescentes carentes, assim como à velhice e às pessoas pg_rtadoras de deficiência. Objetivamos tam~
bém promover a integração de desempregados
ao mercado de tr.abalbp, e,_ igualmente, ~. d~ deficientes à vida comunitária.
Garantimos a concessão de um saÍário mínimo
menSal aos idosos e aos deficientes que não possuem meios de prover a própria subsistência, ou
de tê-la provida por sua famíii_ct. A nQ$_so ver, trata·
se de medida de grande alcance, porque assegura
condições de Vida a pessoas incapazes, com recursos bastante inferiores aos que seriam dmali~
zados para manter cada uma delas em asilos ou
instituições similares, que absorvem quantias
mais vultosas c:om as atividades-meio.
Os menores carentes, no Brasil, inc:lusive os
abandonados, já somam cerca de 30 milhões e
estão a merecer cuidadQS especiais do Estado
e da sociedade. Esperamos_que os dispositivos
concernentes à assistê.ncia social tenhafT! aplica~
ção efetiva, a curto prazo, para que se possa rever_ __
__ _ .
ter essa situação.
A educação, tão_ ini_p_ortante quanto a- saúde
para ·erradicar a mis.érla e O atraSo, també'rn foi
objeto de nossas preocupações. Conseguimos
destinar ao setor 18%, no mínimo, dos recutsos
da UniãO e 25%, no míniino, da receita de_imPos- tos dos Estados, do DiStrito Federal e dos Munid·
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a orga'nização- de seus sistemas de ~nsino, em
regime de colaboração.
Asseguramos o ensino fundamental, obrigatório e gratuito; independentemente de-limite de
idade, princípio pelo qual muito nos batemos. O
acesso a esse ensino passa a constituir direito
público subjetivo.

No Capítulo da Cierida é'Tecnologia, consig·
namos, como ·obrigação do Estado, a promoção

da pesquisa, do desenvolvimento cientifiCO e- tecnológico. Será dado tratamento prioritário para
a pesquisa -científica básica, e a peSquisa tecnoló-

gica voltar-se-á para a solução dos problemas
brasileiros, para o desenvolvimento do sistema
produtivo nacional e regional.
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inclusive no Rio Qtande do Sul. As queimadas
que deSfrUírãm florestas de norte a sul, este ano,
foram um espetáculo dantesco, que está a exigir
_atitudes firmes das autoridades para que o fenômeno não mais se repita.
Enquanto queimavam o Parque Nacional da
ttatiaia, o Pãrque das Emas, entre outros, e parte
da Floresta Amazônica, praticamente nada se pôde fazer. Embora tenhamos ainda as maiores reservaS flci[eSlaiS do murJdo, nãõ temos instrumentos Para Protegê-las contra incêndio,~ nem sequer
aviões de combate ao fogo.
Temos, agora na Lei Maior, repito em capítulo
sobre a preservaÇão da natureza- talvez a legisla·
ção mais avançada sobre a matéria. Cabe-nos,
po_rêm, -elaborar a lei regulamentadora de seus
_preceitos e zelar pela sua fiel observância.
O capitulo da Famflia, da Criança, do Adolecente e çjo Idoso __apresenta algumas inovações,
_que refletem as mudanças ocorridas na própria
sociedade. Não_obstante as liláterias polêmit:as
que agitaram as discussões desJ:e _ç_apítulo nas
diversas fases de sua elaboração, o texto finalmente aprovado reflete a vitória do bom senso.
ReConhecemos, como entidade familiar, a
união estável entre homem e mulher. Esta assume suas responsabilidades na sociedade conjugal
_em Igualdade de__condições com o homem. Os
filhos havidos ou não da relação do casamento
e os adotivos têm os mesmos direitos.
A adoção. tão importante para garantir um lar
a tantas crianças cujos pais não querem ou não
podem e~rcar com as despesas c1e sua mê!nutenção, será_ assis_tida pelo Pod~r Público, e a lei fixará
também as normas para que os estrangeiros tenham acesso _a esse- instituto. Cciíbe-se, assim,
o seqüestro e o tráfico de crianças, tão deprimentes_ e desumanos.
EstaheleCenloS diúâilzes para assegurar a assistência integral à criança, ao adolecente, inclusive aos portadores de deficiência. Os menores
de -18 anos c6ntir1uam pehalmente inimputáveis,
embora lhes tenha sido fãcultado o direito de vo-

A formação de recursos humanos nas áreas
de ciência, pesquisa e tecnologia -receberá apoio
do Estado, e a lei estabelecerá incentivos para
as empresas que investirem no setor.
O mercado Interno, considerado parte integrante do património nacional, também receberá incentivos, a fim de viabilizar O desenvolvimento
sódo-econ6mic_o-cultural e a autonomia tecnológica do Pais. Assim, pode ser mantida a reserva
de mercado para as atividades estratégicas para
a defesa e o desenvolvimento nacionais, conforme dispuser a lei.
__ _
Em matêria de comunicação, não há-restriç-ão
à manifestação do pensamento, sendo_ proibida
qualquer censura de natureza política, ideológica
e artística. Entretanto, lei federal estabelecerá
meios legais para que a pessoa e a família possam
defender-se dos programas de rádio e televisão
que desrespeitem seus valores éticos e sociais,
ou façam publicidade de produtos, práticas e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Uma nova e importante atribuição do Congresso Nacional se insere no Capítulo da Comunicação. Embora caiba ao Poder Executivo outorgar
ou renovar a concessão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, es~a decisão
será submetida ao crivo do Congresso Nacional
e só então produzirá efeitos legais. Estabelece-se . tar.
o prazo de concessão ou_ permissão, que será
FicõUFeQ-lstrado, em dois artigos, o dever da
de 10 anos, para as emissoras de rádio e de 15
família, do Estado e da sociedade em relação
para as de televisão.
aos idosos, que devem ser assistidos, preferenNós, constituintes, podemos orgulhar-nos de_ cialmente, em seus próprios lares. Os maiores
ter introduzido, pela primeira vez, numa Consti·
de 65 anos adquirem o direitO de utilizar gratuitatuição brasileira - a oitava - um capítulo dedimente os transportes coletivos urbanos e, se não
cado ao meio ambiente, fixando normas para a
tiverem outra forite de renda all!m dos proventos
sua preservação.
da aposentadoria, ficam isentos do pagamento
Agora, as agressões à natureza são crimes e
do Imposto de renda.
_
.sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
Os- índios mereceram, pela primeira vez, um
a sanções penais e adminiStrativas, e eles têm
c_a_pítulo na Constituição.
de reparar os danos causados.
Asseguramos-lhes os direitos originários sobre
A Floresta Amazônlca brasileira, a Mata Atlimas terras que ocupain, que devem ser deffiarcadas
tica, a Serra do M"ar, o Pantanal Mato-Grossense
pela União, e o usufruto de suas riquez~s. Depene a Zona Costeira são património nacional, e sua
derâ_de_autorização do Congresso Nacional, além
utilização será disciplinada em lei, a fim de evitar
da aqüiescência da comunidade indígena, a pesque se devastem as florestas e que se explorem
quisa e a lavra das riquezas minerais e a expio·
os recursos naturais à custa da degradação do
ração dos recursos hídricos nelas existentes. Eles
meio ambiente.
terão particjpZiçãci ·nos resultados da lavra.
É preciso despertar uma consciência ecolôgica
Não serão removidos de seu habitat. senão
no Pais, de modo que todos nós nos compeneem Caso de Catástrofe ou epidemia que ponha
tremos de nossa responsabilidade en. proteger
em risco a população, ou no interesse da sobeo meio ambiente, dentes de que nenhL:m desenrania nacional, garantido o retorno apôs cessados
volvimento pode ser obtido à custa de sUa explo6s motivos que justificaram a remoção._ No priração indiscriminada e predatória, que se refletirá
meiro caso, o Congresso Nacional deverá refediretamente na nossa qualidade de vida. A desertirendar a_ decisão, e, no segundo, será ouvido antes
ficação já ameaça grandes áreas de terra nÓ Brasil,
de sua execução. Ademais, eles podem ingressar

_butubiP ·de 1988
em juízo em defesa de seus direitos e interesses,
sob a proteção do Ministério Público.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos, enfim,
uma nova Constituição, que nos cabe cumprir,
defender e aprimorar na oportunidade prevista.
Temos consciência de ter cuinprido- o Oosso
dever, e isso é sumamente gratificante.
Começa, agora, uma nova fase, tão importante
quanto as anteriores: a de elaboração das leis
complementares e ordinárias que possibilitem a
sua execução.
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Nada mais ·havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, convocando uma extraordinária a
realizar:se hoje, às 17 horas e 50 minutos, _com
a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de De·
creto Legisl_ativo nQ 4, de 1988 (nQ 7/87 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da convenção
internacional sobre o sistema harmonizado de designação e de codificação de mercadorias, assjnado pelo Brasil em 31 de outubro de-1986, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 7, de 1988, da
Comissão

._de Relações Exteriores.

-2Discussão; em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo no 18, de 1988 (n~ 26/88, na
Cârriara dos Deputados),- que aprova o texto do
acordo sobre cooperação cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da União daS Repúblicas Socialistas
Soviéticas, em Brasília, a 30 de setembro de 1987,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 8, de 1988, da
Comissão

-de Relações exteriores.

-3Discussão, --em turno-unico, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 19, de 1988 (n" 25/88, na
origem), que aprova o texto do acordo sobre programa a longo prazo de cooperação económica,
comercial, científica e tecnológica, celebrado entre o Governo da_ República Federativa do Brasil
- e o Governo da União das Repúblicas Sodalistas
Soviéticas, em Brasília, a 30 de setembro de 1987,
tendo
--PARECER FAVORÁVEL, sob n· 6, de 1988, da
Comissão

- de Relações

~eriores.

-4Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
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no;> 173, de 1988 (n~ 336/88, na õrigem), de 2
~-lO-n" 196, de 198a (n" 375/88 na origem), de 15
de setembro de 1988; Pela qual o --Senhor Preside setembro de _1988; pela qual o Senhor PregjDiscussão, em tum_Q_únfco, do parecer da Codente da República submete à deliberação do S_e- _
dente da República submete à deliberação do Semlssão_de Relações Exteriores sobre a Mensagem
nado e escolha do Senhor Adolpho Correa de
nado a escolha do Sr. Undolfo Leop-oldo Collor,
n"' 179, de 1988 (n~ 342/88,_oa_origem), de 2
Sá e Benevides, Ministro de Primeira Oa_sse, da
ministro de segunda classe, da carreira de diplode setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi·
carreira de diplomata, para _exercer a função de
mata, para exercer a função de embaixador do
dente da República submete à deliberação do Seembaixador do Brasil junto à República do EquaBrasil junto à República do Senegal.
nado a escolha do Sr: Antônio Sabino Carituária
dor.
Guimarães, ministro ae primeira classe, da car-16-5reira de diplomatã; para exercer a função de embaixador do Brasil junto ao Reino do Marrocos.
Discussão, em turno único, do parecer da CoDiscuSsão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores SObre a Mensagem
missão de Relações Exteriores sobre a _Mensagem
n<? 174, de 1988 (n~ 337/88, na _origem), de 2
n" 201, de 19_8:8_ (n"_382/88, na origem).-d~ 19
-11de setembro de 1988, pela qual o Senhor Preside s_etembro de 1988, pela qual o Senhor PresiDiScus"Sao,
em
turno6rliCO,
do
parecer
dã
Codente da República submete à deliberação do Sedente da República submete à deliberação do SeJ'nissão de Relações Extefiores sobre a Mensagem
nado a escolha do Sr. Ivan Oliveira Cannabrava,
nado a escolha do S_enhor Paulo Guilherme Vtlas-n"
180,
de
1988
(n_~
358/88,
na
origem),
de
8
Bôas Castro, Ministro de Segunda Classe, da carministro de segunda classe, da _carreira de diplode setembro de 1988, pela qual o Senhor Presireira de diplomata, para exercer a função de emmata, para exercer a função de embaixador do
dente da República submete à deliberação do Sebaixador do Brasil junto à R~:!públíca Dominicana.
Brasil junto à República Popular de Angola.
nado a escolha do Sr. Mauro Mendes de Azeredo,
-6ministro _de primeira cla.SSe, da carreira de diploDiscussão, em turno único, do parecer da Comata, para ~xercer a função de embaixador do
~17missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
Brasil junto à República da Guatemala.
n' 175, de 1988 (n' 338/88, na origem), de 2
Discussao. em furtió !,Íhico, do parecer da Code setembro de 1988, pela qual o Senhor Presimissão de RelaÇões Exteriores sobre a MensaQ-em
-12flo 202.;de 19.88 (n"-383188, -na Origem}, de 19
dente da República submete à deliberação do SeDiscussão, em turno único, do parecer da Co_de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presinado a escolha do Senhor José Artur Denot Memissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
deiros, Ministro de Segunda Classe, da carreira
dente da República submete à deliberação do Sen" 181, de 1988 (n~ 359/88, na origem}, de 8
nado" a ·escolha do Sr. Sérgio Damasceno Vidra,
de_ diplomata, para exercer a função de embaide setembro de 1988, pela qual o Senhor Presiministro _de primeira classe, da carreira de diploxador do Brasil junto à RePública do Surii1ame.
dente da República submete à deliberação do
mata, para exercer a função de ei"nbaixador do
-7Sendo a escolha do Sr. Marcos Antônio de Salvo
Brasil junto à Federação da Malásia.
Discussão, em turno único, do parecer da CoCoimbra, ministro de primeira classe, da carreira
missão de Relações Exfei"fOf-eS sobre a Mensagem
de diplomata, para exercer a função de embain 9 176, de 1988 (n~ 3J9/8-8, na origem), de 2
-18xador do Brasil junto à República Helênica.
de setembro de 1988, pela- qual o Senhor PresiDiscussão. em turno único, do parecer da Codente da República submete à deliberação do Se~-13missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
nado a escolha do Sr. Guy Marie de Castro Brandão, Ministro de Primeira Oasse, da carreira de
__ Discussão, em turno único, do parecer da Co· ~ n' 209, de 1988 (n' 400/88, na~origem), de 23
de setembro de 1988, Pela qual o Senhor Presidiplomata, para exercer a função de embaixador missão_de Relações ExterioreS_sobre a Mensagem
dent~ da República submete _à ~~!ibera_ç_ão do Sedo BrasiJ junto à República Popular da Bulgária.
no 182, de 1988 (n" 360/88, na origem), de _8
nado a escolha do Sr. Milton BezeO"a Cabr_a_[ para
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presiexercer a_ função de embaixador do Brasil junto
dente da República submete à deliberação do
-8à ~e_p_ública_ Soci~Ji?_ta dã ~oinénia.
sendo a escolha do Sr. Lyle Amaury T arisse da
Discussão, em turno úriko, do parecer da CoFontoura, ministro de primeira classe, da carreira
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
de diplomata, para exercer a função -de embain 9 177, de 1988 (no 340/88, na- ori9em), de 2
-19de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi- xador do Brasil junto à República da TUrquia.
Discussão, em tumo único, do parecer da Codente da República submete à deliberação do Se- missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
-14nado a escolha do Sr. Carlos Augusto de Proença
n' 210, de 1988 (n' 401/88, na origem), de 23
Rosa, ministro de primeira classe, da carreira de
Discussão, em turno único, do parecer da Code setembro de 1988, pela QUal o Senhor Presidiplomata, para exercer a função de embaixador
missã-o de Relações Exterior~s sobre a Mei:tsagem
dente da República submete à deliberação do Sedo BrasiJ junto à República Àfabe do Egito.
n' 187, de 1988 (n" 366/88, na origem), de 13
nado a escolha da Srr Annundata Salgado dos
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi-9-~
Santos, ministra de segunda classe, da carreirã
dente
da
Repúblfca
submete
à
deliberação
do
SeDiscussão, em turno único, do parecer da. Code diplomata, para exercer a função de embainado a escolha do Sr. Roberto Pinto Ferreira Mamissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
xadora do Brasil junto à República Unida dos Ca- _
meri
Abdenur,
ministro
de
primeira
classe,
da
carn9 178, de 1988 (n9 341/88, na origem), de 2
marôes.
reira de diplolnata, para exercei" a função de emde setembro de 1988~- pera Quãro Senhor Presibaixador
do
Brasil
junto
à
República
Popular
da
dente da República submete à deliberação do SeChina
--nado a esrolha do Sr. Ivan Velloso da Silveira
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Batalha, ministro de primeira classe, da carreira
Está encerrada a sessãO.
- -15de diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil junto à República Popular da HunDiscussão, em turno único, do parecer da Co(Levantã-se a·SesSã.O às 17 hOras e 4.5 migria.
nutos.)
missã_o deReJações Exteriores Sobre a Mensagem
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Ata da 54"' Sessão, em 6 de outubro de 1988
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Humberto Lucena
As 17 HORAS E 50 M/!'fCJTOS, ACHAM-SE

PRESE/YTES OS SRS. SÉNADORES:
Mário Maia -

Aluízio Bezerra -

Nabor Júnior

- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - Áureo
Mello - Ronaldo Aragão- Olavo Pires - Joáo
Menezes -

Almir Gabriel -

Jarbas Passarinho

- João Castelo - Alexandre CoSta -- Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues -

Álvaro Pacheco_-Afonso Sancho- Gd Sabóia
de Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto
-Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto_ Lucena - Marco Madel - Ney Maranhão
-

Mansueto de Lavor -

Art. 3o Cabe ao agente oficial responsável peJas operações dos preços mínimos de garantia,
em conformidade com o que determina o Decreto-Lei n~ 79, de 19 de dezembro de 1966, adquirir
o produto dos mutuários para o cumprimento
do disposto no artigo anterior.
Art 4~ OPÕdef Executivo regulamentará esta-lei no prazo de 60 -(SeSsenta) dias, a contar da
data de sua publicação.
Art. 59 Esta lei entra ein vfgor na data de sua
publicação, ~~vogadas_ as disposições em contrário.

DECRETO-LEI N• 79
DE I 9 DE DEZEMBRO DE 1966

Institui normas para a fixação de preços mínimos à execução das operações
de financiamento e aquisição de produtos agrópecuários e adota outras providências.

.............._.

______ __._. ____ ___.___.._
...,;"

..;..

.,

Guilherme Palmeira -

Divaldo Suruagy- Teotonío VIlela Filho - AlbaM
no Franco ........,.. _Francisco Rollemberg -

_ Justificação

À publicação

Lourival

Baptista"""""" Luiz Viana - Jutahy Magalhães Gerson Camata _:__João Calmon
-Jamil Haddad -Afonso Arinos- Nelson Carneiro - Itamar Franco -Alfredo CamposRonan Tito- Severo GomeS- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Iram Saraiva
- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha - Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves -Affonso
Camargo - José Richa - Dirceu carneiro Nelson Wedekin- Carlos Chiarem -José Paulo
Ruy Bacelar -

Biso!.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
65 Srs:-Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabaJhos.
__
Sobre a mesa projeto de lei que var sef-lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO

1'1" 79, de 1988
Dispõe sobre o Hnanciamento das
atividades agricolas, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ Os empresários àS atividades agrícolas terão as taxas de juros limitadas a 3% (três
por cento} ao ano para os créditos de custeio
e a 7% (sete por cento} ao ano para os créditos
de investimento.
Art 2< Aos produtores de arroz, feijão e milho
é facultado o pagamento dos empréstimos com
o produto da lavoura financiada.
Parágrafo único. Nos contratos de empréstimos
de que trata este artigo constará cláusula adicional
prevendo a conversão do débito em produto, con·
siderado para efeito de cálculo como limite mini~
mo inferior o preço vigente na época.

Aativldade agrícola envolve, entre outros, riscos
que lhe são inerentes, como as oscilações climá-

ticas e as doenças de_ animais e plantas que estão,
quase sempre, fora do controle do agente produtivo.

As incertezas da produção e do mercado agrícola fazem da agricUltura urna ativldade de risco
e por coflSeqúência os financiamentos a ela dedicados.
Os investimentos são de longa maturação e
a produção de alimentos básicos se defronta com
as intervenções governamentais, que visando ao
controle dos preços interferem em todo o processo de comercialização.
O poder" público, que intervém permanentemente pa-ra assegurar o abastecimento alimentar
a preços baixos não pode ignorar as especificidades da ativldade agrícola.
Além de prazos adequados a agricultura requer
taxas de juros compatíveis com a rentabilidade

do setor para que o sistema de financiamento
possa contribuir para a estabilfzaçâo da produção
agrícola nacional.
Além de uma política consistente de investi·
mentes que _estimule a produção agrícola em geral, a produção de alimentos básicos, oriunda em
sua maior parte de pequenos produtores, deve
ser privilegiada, facilitando-se o seu acesso ao
sistema de crédito.
Assim, o recebimento da produção em espécie
para o resgate dos financiamentos, é uma simplificação importante que virá atender ao segmento
mais vulnerável da nossa agricultura: os pequenos
agricultores produtores de ~Hmentos básicos.
O preço acordado em contrato para o recebimento do produto em espécie evitará a frustração
do agricultor na hora da entrega de sua produção.
Terá ele a certeza de que sua produção não será
depreciada nO lapso de tempo de seu trabalho,
do plantio até a colheita.
Sala das Se.ssões, 12 de outubro de 1988.
RonanTito.

O SR. PRFSIDENTE (Humberto Lucena) O projeto lidO vai à PUblicação.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1e Secr_etário.

t

lido o seguinte
REQUERIMEI'ITO

N•147, de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução no 140, de 1988, de- a:utOffa- da Comissão Diretora, que prorroga o prazo de vigência
da Resolução n9 I, de 1987.
Sala das Sessões,_ 6 de outubro de 1988. Ronan Tito - Chagas Rodrigues - Edison
Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O requerimento que acaba de ser lido será votado
após a Ordem do Dia, na fOrma dó disposto no
art. 375, item 11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Passa-se à
-

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 4, de 1988 (n" 7/87
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da çonvenção internacional sobre o sistema harmonizado de designação e de codificação de mercadorias, assinado pelo Brasil
em 31 de outubro de 1986, tendo
PARECER FAVORÁVEL. Sobn" 7;-de
198a da Comissão
- de Relações Exteriores.
A matéria fC'i incluída na Ordem do Dia em
virtude de dispensa de intersticio concedida na
sessão anterior.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro
a discussão.
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Em votação.

Os senhores senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá â Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo ·no 18, de 198_8 (n~ 26/88,

na Câmara dos Deputados) que aprova o

texto do Acordo sobre Cooperação Cultural,
celebrado entre o QovemO da República Federativa do Brasil e o crovemCI ·aa· Gniãcf dã-s
Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Brasí-

lia, a 30 de setembro de 1987, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n"8, de 1988,
da Comissão
-

de Relações Exteriores

A matéria foi incluída 'em Ordem do Dia ein
virtude de dispenSa de inferstício concedido na

sessão anterior.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os senhores senadores ~ue aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (PauSa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 3:
Discu_ssão, em turno ún\co, _c!_Çl projeto de
Decreto Legislativo n~ 19, de 1988 (n°_25/88,
na origem}, ~ue aprova o texto do Acordo
sobre Programa a Longo Prazo ~e ~oope
ração Econômica, Comercial, Ctentifica e
Tecnológica, celebrado entre o _Governo da
República Federativa do Brasil e o Govef11o
da União das Repúblicas Socialistas Sovi_éticas, em Brasília, a 3Qde se_tembro de 1987,

~~ECER FAVORÁVEL, sob n• 6, de 1910?,
da Comissão
-de Relações Exteriores.
A matéria foi incluídci na Ordem do Dia em
virtude de dispensa de interstício concedida na
sessão anterior.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disc_ussão.
Em votação.-- -Os senhores senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Paus?!..l _
Aprovado.
O projeto irà à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A matéria' foi incluída em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão
anterior.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os senhores senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto irá à ComiSSão de Redação.
--O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce!1a) Srs. Senadores, os projetas de Decretos Legislativ_os _fl"" 4, 18 e 19 acabam de ser aprovados,
tendo sido enviadós nos _terinos do Regimento,
à Corriissãó de Redação. No entanto, a Comissão
de Redação não está instalada regularmente, por
força da Resolução n" l, de 1987, diploma legal
que regulou os trabalhos do Senado durante o
período de funcionamento da Assembléia Nacio_nªl Constituinte, e cuja vigência terminou ontem,
com a promulgação da Constituição. Diante disso, vê-se o Senado à frente âe fato singular não
previsto nó_ Regimento, ou seja, a aprovação no
mérito de matéria devidamente instruída, regular-mente propOsta, sem que, no entanto, possa ser
promulgada, porque a ComissãO nào está instalada.
Pondero,_ entretanto, que, pela importância e
urgência ditadas pelo Plenário, a matéria poderia
-ser relatada por um senador a ser designado pela
Presidência, em plenário, a exemplo do que foi
feito nos últimos- meses, tendo em vista _tratar-se
somente de redação final de matéria aprovada,
sem -põsSibilidade de alteração do mérito decidido. E, ainda mais, -Comissão Di~tora encaminhou à Mesa - e será votado, hoje, em regime
de urgência- projeto de resolução que prorroga,
até o final do ano legislãtivO em curso, a Resolução
n"1, de 1987.
-Assim,
não_ houver objeção dO Plenário, e
nos termos do art. 52, Item 35, do Reg(inento
Intewo, que dá ao Presidente poderes de decidir
questões quando haja omis_são, _a Presidência vai
. designar senadores para relatar a redação final
das matérias aprovadas.
Designo, assim, o nobre Senador Áureo Mel\o
para relatar a redação final. (Pausa.)

a

-se

Q __SR. PRE5íDEN1E (H~mberto Lucena)Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
:sr:. 1o Secretário, ..

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 4, de 1988 (n" 7/88, na
Câmara dos Deputados).
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 4, de 1988 _(n~ 7/88,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção InternaCional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação- de
-Mercadorias, assinado pelo Brasil em 31 de outu.:bro de 1986.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Áureo MeDo, Relator,

ANEXO AO PARECER

-- Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 4. de 1988 (n" 7/88. na
Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 49, item I, da Constituição,
e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO
, DE 1988
N"

Aprova o texto da Convenção Interna·
---clonai sobre o Sistema Harmonizado de
Designação e de Condi6cação de Mercadorias, assinado pelo Brasil em 31 de
outubfo de 1986.
OCorigresso -NaCional decretã:
---- -Art. 1o É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre o Sistema Harmo_nP:ado d~ De·
signação e de Codificação de Mercadorias, assi·
nado pelo Brasil em 31 de outubro de 1986.
Art. 2" Este- Decreto Legislativo entra _em vigor na dat?t_ de -~ua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A redação final lida vai à publicação.
Sõbre a mesa requerimento que vai ser nao
pelo Sr. 1o Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N• 148, de 1988

Dispensa de publicação de redaçâo fi.
nal.
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 4, de 1988.
Sala das Sessões, 6 de Outubro de--19_88. Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado o requerimento passa-se à apreciação.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pertnaneêer Sentados. (Pausã:)
- Aprovada.
A matéria vai à promulga-ção.

o s~- PRESIDENTE (Humberto LucenéÚ-= Sobre_ a mesa, redação final que_ será lida pelO
Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Decreto

Legislativo n• 18, de 1988 (n' 26/88, na
Câmara dos Deputados).

6 Relator apresenta a redação final do -ProjetO
de Decreto Legislativo n" 18, de 1988 (no 20/88,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
io acordo sobre Cooperaçao Cúltural, célebrado
..:ntre o_Gov_emo da Rep~blica Federativa do Brasil
e o Govei'rio da Uriião aas-Repúblicas Socialistas
SoviétiCas, em Brasilia, a 30 de setembro de 1987.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Áureo MeDo, Relator.
ANEXO AO PARECER_

R e dação final dO-Projeto de Decreto

Legislativo n'l8, de 1988 (n• 26/88, na
Câmara dos Deputados).

Faço saber_ que o Congresso Nacional aprov:~~ __
nos terrilós do art. 49, item I, da Constituição,
e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte.
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DECRETO LEGISlATJVO
N"
, DE 1988

Aprova o texto do acordo sobre

Coo~

peração Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Onião das Repúblicas
Sodallstas Soviéticas, em Brasília, a 30
de setembro de 1987.

o C60Qi'eSSo- NaciOnaJ decreta:
Art 1o É aprovado o texto do acordo sobre

Cooperaçã"6 Cultural, celebrado eiltre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
em Brasí1ia, a 30 de setembro de 1987.
Parágrafo único. São siJjeT!:os ã aprOvação do
Congresso Nacional quaisquer atas que se desti-

nem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A redação final lida vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1? Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N~ 149, de 1988
Dispensa de pubUcação de redação fi-

nal.

Nos termos do art. 356 do Regimento. interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
- c:tiscussão e votaçáo, da reda_ção final do Projeto
de Decreto Legislativo no 18, de 1988.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. RonanTito.

Redação final . .: ·
Legislativo no 19, de 1986 \•·
Câmara dos Deputados).

"'r~to

Faço saber que o Co~gresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 49. item I. da Constif:uicão.
e __eu, Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISlATIVO
N·
, DE 1988

Aprova o texto do_ a_cordo sobre Pro·
graiha a Longo Prazo de Cooperação
Eq:mQmica, Comercial, Cientifica e Tec·
nológica, celebrado entre o Governo da
__.República Federativa do Brasil e o Go·
vemo da União das Repúblicas Socia·
listas Soviétlcas,.em Brasília, a 30 de se·
tembro de 1987.
o-congres:sO-ffadOilaf decrétã:Art. J· É aprovado o texto do acordo sobre
_Programa a Longo Prazo de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República F ederãtiva
do Brasil e o Governo da União das Re-públicas
Socialistas Soviéticas, em Brasília. a 30 de setem·
bro de 1987.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A redação final lida vai à publicação.
Sobc_e_ a mesa requerimento que vai ser lido
_
pelo Sr. 1o Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo Quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Eni Votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final, do último- acordo,
que s_erá lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n' 19, de 1988 (no 25/88, na
Câmara dos Deputados).

REQUERIMENTO

N•150, de.19888
Dispensa de pUbliCação de redaçáo final
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discUssão ~ votação, da redação final do Projeto
de Decreto Legislativo nA 19, de 1988.
Sala das Sessões,__6_ de outubro de 1988. -

RonanTito.
O SR. PRESIDaf('E (Humberto Lucena) Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Náo havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os senhores senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
_
A matêria vai à promulgação.

O Relator apresenta a red_aç~o _final do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 19, de 1988 (n~ 25/88,
na Câmara dos Deputados), que aprova o te:<to
do acordo sobre Programa a Longo Prazo de Coo·
O ~R~ PR_ESJDENTE (Humb_erto Lucena)peração Etonômica, Comerciat Científica e T ec-nológica, cele)?rado entr_e o_ Gov_erno da República
Item 4:
Federativa do Brasil e o Governo da União das
Discussão,. em turno único, do parecer da CoRepúblicas Sociâ.listas SOViéticaS, em 30 de se·
tembro de 1987.
misSãO de R_eléiÇõeS Exteriores sobre a Mensagem
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. . n'JJ3, de 1988 (n" 336/88, na oligéin), de 2
de setembro _de 1988, pela qual o Senhor PresiÁureo MeDo9 Belator.
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dente da_RepúbliCa submete à d-eliberação do Senado a -esColha do Sr. Adolpho Correa de Sá e
Benevídes, ministro da primeira classe, da carreira
,_.,~ diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil junto à República do Equador.

Item 5:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
no 174. de 1988 ( n~ 337/88,_na origem), de 2
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Paulo Guilherme Vilas-Bôas
Castro, ministro de segunda classe, da carreira
de diplomata, para exercer a função de embai.
xador do Brasil junto à República Domlni_c_a!"Ja. _

Item 6:
Discussão, em turno único, do parecer "da Comlssão de Relãções Exteriores sobre a Mensagem
n" 175, de 1988 (n' 338/88, na origem), de 2
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. José Artur Denot Medeiros,
ministro de segunda classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador do
Brasil jun!o à República do Suriname.

Item 7:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n~ 176. de 1988 (n? 33_9/88, na origem), de 2
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete à deliberaçáo do Senado a escolha do Sr. Guy Marie de Castro Brandão, mif]istro de primeira classe, da carreira de
diplomata, para exercer a função de embaixador
do Brasil junto à República Popular da Bulgária.

Item 8:
DiscusSão, em lume único, do parecer da Comissão de Relações Exteriofes sobie a Mensagem
n' 177, de 1988_ (n? 340/88, na origem), de 2
de se"terTibro de 1988, pe16 qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Cãrlos A~9'-!Sto_ de Pr.®nça
Rosa, ministro de primeira classe, da carreira de
diplomata, para exercer a função de embaixador
do Brasil junto à República Árabe do Egito.

Item 9:
Discussão, em turno único, do parecer dá. éOmissão de Relações Exteriores sobre a MensaQ-em
n• 178, de 1988 (n' 341/88, na origem), dé 2
de setembro de 1988, pela qual o senhor Presidente da República submete à deliberaçao do Sen"ado a escolha do Sr. Ivan Velloso da Silveira
Batalha, ministro de primeira classe, da carreira
de diplomata, para exercer a função de embai·
xador do Brasil junto à República Popular da Hungria.
Item 10:
Discussão, em turno único, do parêcer da Comissão de Rel~ões EXteriores-sobre_ a f.otensagem
n" 179, cte 1988 (n? 342/88, na origem), de 2
de setembro de 1988, peJa qual o Senhor Presi·
dente da República subfnete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio Sal;:lino CantUária
9uimarães, ministro de prjmeira Classe,_ da__ carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil junto ao Reino- do Marrocos.
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Item 11:
Discus_são, em turno único, do parecer da Co-

de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da RepUblica submete à deliberação do Se-

missãodeRelaçõesExterioressobre_aMensagem
n"' 180, de 1988 (n~ 358/88, na origem), de 8

- nado_a_es_colha do Sr. Sérgio Damasceno Vieira,

de setembro de 1988, pelã ·qual 0 Senhor Presidente da República submete _à deliberação do Se-

ministro de primeira classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador do
Bragjl juntO à Federação da Malásia.

nado a escolha do Sr. Mauro Mefldes de-Azevedo,

item 18:

ministro de primeira classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador do
SrasjJjunto à República da Guatemala.

Item 12:
Discuss!c, em turno único, do parecer da Comissão das Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 181, de 1988 (n" -359/88, na- orlgein),
de 8 de setembro de 1988, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Sr. Marcos Antônio de
Salvo__Coimbra, ministro de primeira classe, da
carreira de diplomata, para exercer a função de
embaixador do Brasil junto à República Helênica.
Item l3:
Discussão, em turno único, do parecer da COmissão de Relações _Exteriores sobre a Mensagem
n9 182, de 198H (no 360/88, na erigem), de 8
de setembro de 1988, pela quã.J õ Senhor Presidente_da República submete à_ deliberaç-ão do Senado a escolha do Sr. Lyle Amaury Tarisse da
Fontoura, ministro de primeira classe, da carreira
de diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil junto a República da Turquia.
ltem 14:
Discussão, em turno úniCo, do parecer da· COmissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
0 o 187, de 1988 (n'· 366/88, na origem), de 13
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, ministro de primeira classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil junto à República Popular da

China.

Item 15:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
nQ 196, de 1988 (n9 375/88_--na origem), de 15
de setembro de 1988, pela qUal o Sei"lhoi Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Undolfo Leopolâo Collor,
miniStrO de segunda classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador do
Brasil junto à República do Senegal.

Item 16:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
no 201, de 1988 (n° 382/88. na origem). de 19
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da RepUblica submete à deliberação do Se·
nado a escolha do Sr. Ivan OliVeira- Cannabrava,
ministro de segunda classe, da carreira de Diplo·
mata, para exercer a função de embaixador do
Brasil junto à República Popular de Angola.

Item 17:
Discussão, em turno (mico, do parecer da CoM
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n<:> 202, de 1988 (n~ 383/88, na origem), de 19

Discussão, en1-tum6 Únk::-6, do parecer da Ccmissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
nQ 209, de 1988 (n'- 400/88, na origem), de 23
setembro cje_ 1988, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberaç-ão do Senado
a escolha do Sr. Milton Bezerra Cabral para exerR
___ ç_er_a.lu_o_ç_ão de embaixador do Brasil junto à
República Socialista da Romênia.
Item :
19
Oisc~são, ent turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n? 210, de 1988 (n" 401/88, na origem), de 23
de setembro de_J 988, pela qual o Senhor Presidente da República supmete à deliberação do SeR
nado a escoJha da Sr Annunciata Salgado dos
Santos, ministra de segunda classe, da carreira
de diplomata, para exercer a função de embai-xadora do Brasil junto à República Unida dos Camarões.
As matérias constantes dos itens 4 a 19 da
.Ordem do Dia, nos termos da alínea h do art.
402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas
em sessão secreta.
Solicito aos senhores funcionários as provldéncias necessárias, a fim de que seja respeitado
o dispositivo regimental.

(A sessão transforma-se em secreta às 18
horas e 20 fninu_tos e volta a ser pública às
1B_fiàras e 58 minutos.} .
.
0 SR. PR-ÊSJDEN.TE (Humberto L~-cena) _
Passa-se_, agora à apreciação do requerimento de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de
Resolução n~ 140/88.
Em votação.
C)s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
- Aprovado.
-o-SR~-P:RESÜ>ENTE (Humberto Lucena)Passa-se à discussào,_elti turrto únicci, dó Projeto
de ReSoJUç:ão_n~ 140/88; de autqria da Comissão
Diretora, que prorroga o prazo 9e vigência da
Resolução n" 1, de 1987 dependendo de parecer
da COmissão de Constituição e_Justiça.
Designo o_nobre Senádor Leopoldo Peres para
emitir o parecer -.:la Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. LEOPOLDO PEREs~ (PMDB - AM.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a exame desta Comissão pr:ojeto de
resolução, objetivando a prorrogar o prazo de vigência da Reso!uÇao n~ 1, de 1987.
A conveniência da prorrogação do prazo de
vigência da Resolução n~ 1, de 1987, alterªda
pela Resolução n~ 54, de 1987, até_ o encerra, menta da presente Sessão Legislativa, se justifica
pela aproximação das eleições municipais, em
todo o território nacion~ll. o que obrigará os senadores a estarem presentes a respectivas campanhas em virtude de compromissos político-parR
tidártos.
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Estando o projeto em conformidade com iJ boa
técnica legislativa, somos pela aprovação.
~o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEJ"'TE (Humberto Lucena) -

O parecer é favorável.
Complet~~a

a instrução dé'! _m~têria, passa-se

a sUa apreciação.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussáo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perM
manecer sentados. (Pausa.)
-Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação. (Pausa.)
Uma vez que a comissão nllo foi ainda instalada,
a Presidência, nos termos do art 52, n~ 3.5 do
Regimento Interno, não havendo objeção do Plenário, designa O·nobre Senador Leopoldo Peres
para emitir o parecer sobre a redação final. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa redação final que vai ser lida pelo
Sr. 1~ Secretário.

E lida a seguinte
RedaçãO final 4o Projeto de Resolução
n• 140, de 19880 relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 140, de 1988, que restabelece
a Resolução n~ 1, de 1987, prorrogando o seU
prazo de vigência, até o término dã presente ses_:
__
são legislativa.
Sala -das--Sessões, 6 de outubro de 1988. LeopoldO Peres, relator.
ANEXO AO PARECER
. Redação fin_a_l do Projeto de Resolução
n• 140, de 1988Faço saber que o Semido Fedeiaf aprõVou;· e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, _do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•, DE 1988
Restabelece a Resolução n~ 1, de 1987,
prorrogando o Seu_ prazo de Vigérida até o
término da presente sessão legislativa.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É restabelecida a Resolução n~
l, de 1987, alterada pela Resolução n~ 54, de
1987; ficando Q seu.prazo de vig-ênda pr"Ofrogado
até o téimino da pr~sente sessão legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discurssãci a redação final. (Pausa)
- Não havendo quem peça a péllavra, encerro
a discussão. Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa}
AprOvada, com o voto contrário do nobre Senador Itamar Franco.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à VotaÇão do Requerimento no 143/88,
de autoria do nobre Senador Álvaro Pacheco, lido
na Sessão anterior, que pede autorização para
acompanhar o Senhor Presidente da República
em viagem ao exterior.
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Em votação o reQuerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam QUeiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Fica concedida a licença requerida,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senadqr Alfredo
Campos.
·
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG.
Para breve comunicaçêo. Sem revisão do orador)

- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ,engrandece o
Senado da República a forinatura, hoje, no primeiro dia após a promulgação da nova Cartã Magna,
de 31 servidores desta Casa, da Càmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no
curso de Espedalizaçlio em Orçameitto G_ovefna-

mental ministrado pela Funaação Getúlio Vargas,sob o patrocínio do Senado Federal.
A finalidade desse curso, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. é capacitar seus quadros funcionais
na análise das políticas públicas e no acompa-

nhamento da ação governamental na área orçamentária.
É necessário ressaltar a atualidade do curso.
Promulgada a nova Carta, os servidores da área
de orçamento público se encontram Capacitados
a exercer um trabalho à altura das novas missões
do Poder Legislativo.
Cumprimento o Presidente Humberto Lucena
pelo patrocínio do curso, bem como o Dr. José
Carlos Alves dos Santos, Diretor da Subsecretaria
de Orçamento do Senado Federal, pOr sua coordenação.
Esse curso,- não resta dúvida, é de uma importância fundamental, haja vista as responsabilidades do Legislativo, a partir de ontem, com relação
ao orçamento governamentaL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Edison Lobão - Sr. Presidente peço
a palavra para brevíssima comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão,
para breve comunicação.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL __:_ MA. Para
breve comunicação. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda hâ pouco
ouvíamos as pesadas críticas do Senador _Mansueto de Lavor ao GovemaC:tor-do Território de
Fernando de Noronha, Fernando César Mesquita,
e também ao Presidente da República. s·. Ex" acu. sa o Presidente da República de não ter cumprido
o dispositivo constitudonal que mandou anexar
o Território de Fernando de Noronha a Pernambuco, porque não transferiu por igual os bens
que da União Federal ali existem.
O que declara o art. 15. das Disposições Transi·
tórias da Constttuição que Ontem entrou em vigor?
"Fica extinto o Território Fedei-ai de~ Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao Estado de PeffianibUCo."

. A área fica reincorporada, não os bens da União
Federal, os bens pertencem, portanto, à União
Federal, isto é, a todos os estados e municípios.
Não podem, por isso mesmo, ser transferidos a
nenhum Estado, senão em virtude de lei. Somente
por_ uma lei especial poderia a União Federal
transferir os seus bens em Fernando de Noronha
para o Estado de Pernambuco.
-- --AléffidiSSo, Sr. Presidente, Fernando de Noronha- é uma área de segurança nacional. Precisa
da presença das forças federais. A elas, portanto,
o governo federal entregou os bens de sua pro·
priedade. Esses bens até poderão ser cedidos,
em cqmodato ou de alguma maneira, ao governo
de Pernambuco, mas não simplesmente transferidos. como deseja o Senador Mansueto de Lavor.
Devo dizer que o relacionamento do Presidente
_ da República com o Governador de Pernambuco
-- é dos melhores. E esse relacionamento não será
ferido, não será trincado por conta das palavras
aqul pronunciadas pelo eminente Senador Man-sueto de Lavor, que, neste caso - penso eu - ,
nã.o .®ve estar falando em nome do Governador
Miguel Arraes.
Sr. ·presidente, em relação ao lobby qu_e_diz
& EX' tef sido praticado pelo Governador Fernando César- Mesquita, até posso admitir que tenha
sido feito. Mas que categoria, que classe, que autoridade, neste.País~ envolvido na votação da nova
ConstitúiçãO, nãq fêz também o seu lobby? Será
que o lobby é permitido a autoridades, por exemplo, de Pernambuco, quando desejavam a reincorporação do Território de Fernando de Noronha àquele estado, e não é permitido, em sentido
__contrário, ao governador gue se encontrava em
Fernando de Noronha? Uma coisa constitui crime
e a outra não? Será que o lobhy praticado pelos
sindicatos, pela Federação das Indústrias. nada
d_i~so é censurável? A única c~.nsura que se pode
fazer é ao Governador Feranando César Mesqui·
ta?
-Sr. Presidente, eram estas as obseJVações que
entendi do meu dever fazer, para que não passe
em Julgado a idéia de que o Presidente da República, por qualquer desapreço ao Governador de
Pernambuco - que não existe - , tenha deixado
de traflsferir, junto com o território, os bens da
União Federal. O território foi transferido por imposição constitucional. A Constttuíção i1ão mandou que os bens da União Federal fossem transferidos p~ra o estado. Se o Presidente da República
tivesse transferido tambéfl\ esses bens, estaria
PratiCa-rido ·uma ilegalídade.
Cabe, portanto, agora, ao Senador Mansueto
de Lavor, quem sabe, apresentar um projeto de
lei, deterrninando que os bens que Já existem sejam também tréinsferidos ao Estado de Pernambuco. De ..outro moela, o Presidente da República
estaria descumprindo a lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Sr. Presidente, fui citado com uma interpretação que não
dei ao textO. Pediria para breve explicação.

Outubro de Hl88
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra a V. Ex• para uma explicação
pessoal, de acordo com o art. 16, item V, letra
a do Regimento Interno.

O SR. MANSUETO DE LAVOR PRONUN
CM DISCURSO QC/E, ENTREGUE IÍ REVISifODOORADOR, S.ERA PifBUCADÕPOS7ERIORMEi'ITE.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses·
são, convocando uma extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu·
-ção no 52, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni·
cipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 67, de 198B, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 5.448,34 Obrigações do T es6urõ Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de 1988, que autoriza a Prefeitura ~uni·
cipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.033,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- (OTN), tendo
PARECER FAVdRÁVEL, proferido em plenário.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 92, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni·
ciparâe Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.000,00 Ol?rigações
do Tesouro Nacional- (OTN}, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em _elenário.

5
Votação, em turno único. do Projeto de Res-olução no 108 de 1988, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte a contratar operaçãb de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 36.161,03 Obrigações do Tesouro Nacional- (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está encerrada a sessão.

(Levanta·se a sessão às 18 horas e 58 minutos.)
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Sessão, em 6 de outubro de 1988

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Jutahy .Magalhães
As 19 HORAS. ACIVIM-Sf PRE"SfNTfS OS
SRS. SfiYADORfS
-.
Mário Maia- Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos de'Carli - Áureo
Mello- Ronaldo Aragão..:_ Olavo Pires --João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho

- João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Ipbão - João Lobo - Chagas Rodrigues Alvaro Pacheco - Afonso Sancho - Od Sabóia
de Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto
- Lavoiier Maia - Marcondes Ga_delha - Humberto Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira -

Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela Filho -Albano Franco - Francisco Rollemberg - Lourlvai
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães Ruy Bacelar - Gerson Camêita -João Calmon
-Jamil Haddad --Afonso Arinos --Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Carl).pos ~
Ronan Tito -Severo Gômes -Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - iram Saraiva
- Irapuan Costa J([nior - Pompeu de Sousa
- Mauricio Corn~a - Meira Filho - Roberto
CampoS - Louremberg Nunes Rocha - Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Der.zi-WLlsonMartins-LeiteChaves-Affonso
Camargo - Josê Richa ---..,. Difceu Cam.eiro Nelson Wedekin - Carlos Chiarefli- Jose Paulo
Biso!.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa 9 comparecimento de

65 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que s_erão lidos
pelo Sr. 1~Secretário.
-São lidos os seguintés
REQUERIMENTO

N• 151, de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 311,
alínea "b", do Regimento Interno, para a Mensagem n'? 213, de 1988, relativa a pleito do governador do Estado de Alagoas.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Ronan Tito - Chagas Rodrigues - Edison
Lobão.
REQUERIMENTO

n' 152, de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea "b", do Regimento Interno, para a M_~nsa
gem n9 221, de 1988, relativa a-pleito do Departamento Municipal de Agua e Esgoto de: Uberlândia
-MG.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. - _
Ronan Tito - Chagas Rodrigues - Edison
Lobão.

O SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães)-

Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
votados após a Ordem do Dia.
·O SR. PREsiDENrn (Ju,;hy Magalhães) -

Passa-se à

- ORDEM DO DIA
Item 1:
\:'otaç:ão, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 52, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Maria Helena, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
3.116,12 Obrigações do Tesouro Nacional
·-· (OTN), tendo'

PARECER FAVORÁVEL, proferid9 emple-

_nário.
A dis_cussão da matéria foi encerrada em sessão
extraordinária anterior.
Vot~J~o__ do projeto_ em turno único,
Os Srs...Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

OSR.PRESIDENTE(JutahyMagalhães)-Sobre a mesa, a·fedação final da matêria que será
lida pelo Sr. 1'? Secretário.
É lida a seguinte
Redação final do Projeto de R~olução
n• 52, de 1988-

da pela Resolução n~ 140, de 5 de de.z.em.Pro çle
1985, ambas do Senado Federa[, autori~ada a
contratar oçieração de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigaçõês do
TeSouro Nacional- OTN, Junto à Caix~ I;'çonôrnica federal. esta na qualidade de_ gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada a aquisição de veículo para transporte escolar, no munidpio,
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na dªta
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em- discussão a iedação final. (Pausa.)
- Não havendo quem queira fazer us_o da palavra,
encerro a discussão.
_Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, _dispensada a votação,
nos termos regimentais.
A matêria vai à promulgação. _
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n? 67, de- 1988, quê aUtori?a a
Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado
do Paraná, a contratàr operação de crM.Ito
no valor correspondente, em cruzados, a
5.448,34 Obrigações do Tesouro Nq:çionai
-OTN,tendo
PARECER FAVORÁVEL. pfofefido em plenário.
-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto
de Ri:!solução no 52, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maria Helena (Paraná) a con~
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.116,12 OTN.
s·ala das sessões, 6 de outubro de 1_988. Leite Chaves, Relator.

A discussão da matêria foi encerrada em sessão
extraordinária anterior.
_ Votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram per.
manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Af'IEXO AO PARE"CfR

Sobre a mesa, redação final da matêria que será
lida pelo Sr. 1~ Secretário.

RedaÇão final do Projeto de Resolução
11" 52, de 1988.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

é: lida a seguinte

Redação finai do Projeto de Resolução
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
n' 67, de 1988.
termos do art. 42, inciso VJ, da Constituição, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte
_. ___ Q_relator apresenta a redação final do Projeto
--de Resolução n~ 67, de 1988, que autofiza ã-Prefeitura Municipal de Alto Paraná (PR) a contratar
RESOLUÇÃO
operação de crédito no valor correspondente, em
N•
,DE 1988
cruzados. a 5.448,34 OTN.
Autoriza a Prefeitura Municipal de MaSala das Sessões, 6 de outubro de 1988. ria Helena, Estado do Paraná, a contratar
Leite Chaves, Relator.
operação de c~dito no va_Jor corresponAf'IEXO AO PARfCfR
dente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Redação finai do Projeto de Resçlução
n' 67, de 1988.
·
O SenadO Federal resolve:
Ar[ 1~ É a Prefeitura Municipal de Maria HeleFaço saber que o Senado Federal aprovou, nos
na, Estado do Paraná, nos termos do art. 2? da
termos do art. 42, inciso VJ, da COn-stituição, e
Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, alteraeu, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO
• DE 1g88

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto
Paraná, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor coiTeSpon~

dente, em cruzados, a 5.448,34 Obrigações do Tesouro Nadonal- (OTN.)
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Munidpal de Alto Paraná, Estado do Paraná, nos termos do art 2': da
Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nn 140, de 5 de dezembro de
1985~ ainbas do SenadO Federal, aUtorizada a

contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.448,34 Obrlg_a_ções do
T escUro Nacional- (OTN), junto à Caixa Econó-

mica Féderal, esta na qualidade _de ge_stora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS)

ANEXO AO PARECER

RESOLUÇÃO
,DE 1988

N9

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jar·

dim, Estado do Mato Grosso do Sul, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
7.033_,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

O Senado FederaJ resolve:
-Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art.
2 9 da Resoluçào n~ 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro
de 198$, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corres·
f10ndente, em cruzados, a 7.033,00 Obrigações
do Tescuro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô·
mica Federal, esta na qualidade de gestora do
FundO de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), destinada à aquisição de ônibus para transK
porte esc-olar, no município.
Art. _29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

destinada à aquisição de veiculo para transporte
escolar para o munidpio.
Art. 2·' Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em discussão a redação finaL (Pausa)
Não havendo quem queirã fazer uso da palavra,
encerro a discussão. - - ·
ErlCerrãda a diScussão, lna-téria é dada como
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) definitivamente adotada, dispensada a votação, - Em discussáo a redação final. (Pausa.)
nos termos regimentais.
·
Não havendo quem queira fazer uso da pala'ffa,
A matéria vai à piomUigaçào.
-encerro a discussão.
Encbútda a discussão, a matéria é dada como
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) _ãdotada, disç)"ensada a votação, nos termos regi·
Item 3:
mentais.
Votação, em turno único, do Projeto de
A matéria vai à promulgação.
Resolução n~ 73, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) de crédito no valor correspondente, em cruM
Item 4:
zados, a 7.033,00 Obrigações do T escuro
- Votação, em turno único, do Projeto de
Nacional (OTN), tendo
Resolução no 92, de 1988, CjUe autoriza
PARECER F AVOI(ÁVEL, proferido em pieM
Prefeitura Municipal de Maçaíba, Estado do
nário.
Rio Grande do Norte, a contratar operação
A discussão da matéria fói enc'errada em seSsão
de crédito no valor correspondente, em cruextraordinária anterior.
-- zad9s, a 10.000,00 Obrigações do Tes_ouro
Votação do projeto em turno Cínico.
Nacional (OTN), tendo
Os senhores senadores que o aprovam que!M
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pleram permanecer sentados. (Pausa)
náric;>.
Aprovado.
A discussão da matéria foi encerrada em sessão
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) e;draordinária anterior.
Sobre a mesa, redação fina! da matéri~ gue será
Votação do projeto_em turno único.
lida pelo Sr. 1~ SecretáriO.
_
Os Srs. Senadores que o_aprovam queiram perÊ lida a seguinte
manecer sentados. (Pausa.)
_
Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução

a

-a

"'73, de 1g88.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução nQ 73, de 1988, que autoriza a PrefeiM
tura Municipal de Jardim (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.0J3,00 OTN.
Sala das Sessões, 6 âe outubro de 1988. Wilson Martins, Relator.

AIYEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
n<> 73, de 1988.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição e
eu. Presidente, promulgo a seguinte

Outubro de 1988

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sobre a meSa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. lç Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
D" 92, de 1988.

- - Redação final do Projeto de Resolução
n• 92, de 1988.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inclso Vi, da Constituição, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

N•

,DE 1988

AutorU:a a Prefeitura Municipal de Ma·
caíba, Estado do Rio Gra:nde do Norte,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
10.000,00 Obrigações do Tesouro Na·
dona! (OTN).

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Macaibé!,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do
art. 2° da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de
1976, alterada_ pela Resolução n~ 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do s·enado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.000,00
Obrigações do TesourO Nã-cional (OTN), Junto
à Caixa Económica Federal, eSta -na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada á- aquisição de
equipamentos médico-hospitalares, para o município.
Art. 29 Esta reso_lução entra em vigor n-a data
de sua publicação.
O SR. PREsiDENTE (JutahyMagalhães) - .
Em discussão a redação final, (Pausa.)
- Não havendo quem queira fazer uso da pala'ffa,
enterro a_ discussão.
Encerrada a discusão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regi·
mentais.
A matéria vai à prOmulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 5:
Votação, em turno Unico, do Projeto de
Resolução nQ 10"8, de 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
.a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 36.161,03 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A d.iscussAo da matéria foi encerrada em sessão
extraordinária anterior.
Votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que O aprOvam qU€tfam permariecer-sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa re_d~ção final da matéria que será
lida pelo Sr. 1e Secretário.

é: lida a seguínte
___Q -Rclªtor apreSenta a redação finai do Projeto
de Resolução n 9 92, de 1988, que autoriza a PrefeiRedação final do Projeto de Resolução
. tura Municipal de Macaíba (RN), a contratar operan• 108, de 1g88.
·
ç:ãq de crédito nq valor correspondente, em cruzados, a 10.000,00 OTN.
O relator apresenta a redação final do Projeto
- de Resolução n~ 108, de 1988, que autoriza o
Sala das SesSões, 6 de outubro de 1988. Mário Mala. Relator.
Governo do Estado do Rio Graiide do Norte a

contratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruzados, a 36J61.03 OTNs.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Mário Maia, Relator.

ANEXO AO PAReCER
Redação final do Projeto de Resolução
n• 108, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,

e eu, Presidente, promulgo a seguinte

,DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do Rio

Grande do Norte a contratar operação
de crédito no valor correspondente:, em
cruzados, a 36.161,03 Obrigações do
Tesouro Nadonal- OTN
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio Grande

do Norte, nos termos do art. 2° da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela
Resolução n 9 140, de 5 de dezembro de 1985,

ambas do Senado Federal, autorizado a contratar
operação de crédito no varar correspondente, em
cruzados, a 36.161,03 Obrigaçóes do Tesouro
Nadona!- OTN, junto à CaiXa Econ6mfca Federal, esta na qualidade de g_estQra do Fundo de:
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS; destinada à implantação de _entidades ligadas à assistência aos idosos.
Art 2? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Em discussão a reda!;ão fmal. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.

Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do requerimento de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem n"
213, de 1988, relativa -a pleito do Governo do
Estado de Alagoas.
Em votação o requerimento. _
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se â apreciação da matéria, que depende de parecer.
Nos termos do art. 6? da Resolução n" 1/87,
designo o nobre Senador Mário Maia para proferir
parecer sobre a matéria.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT -

-Não havendo q~em peça a palavra, encerro
C!=!ixa Económica Federal com ãs seguintes <:a·
a discussão.
racteósticas:
-Características da operação:
Em votaçáo,
Os SrS. Senadores que aprovam o projeto queiA- Valor: Cz$ 2.581.510.4!7,20 (corres·
pendente a 8.313.240 OTN, de ~ rani Permanecer s~ntados. (Pausa.)
CZ$ 310,53, emjun/87):
Aprovado.

B-Prazos:
1 - de carência: 24 meses,
2 - de amortização: 2 Í 6 meses;_
C- Encargos:
1 ~juros: taxa efetiva = .5.075% a.a.,
taxa nominal = 5,000% a.a.,
2- taxa de administração: I ,0% a.a. (João
-- de Barro e Promorar) e 2,0% a.a. (o_u_tios):

RESOLUÇÃO

N•
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AC -

Para

emitir parecer.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores,

com a Mensagem n" 213, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal pleito do Governo do Estado
de Alagoas, que objetiva contratar uma operação
de cr~ito junto ao Banco do Estado de Alagoas
SA, este na qualidade de agente financeiro da

D- Garantia: quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE;
E- Destinação de recursos: realização
de obras no âmbito do Planhap.
O Coriselho Monetário Nacional aprovou o pedido em caráter de excepcionalidade, tendo em
vista as necessidades _do estado em questão.
A contratação ora ptetendida não deverá acarretar maiores pressões na execuçã--oorçamelitária
dos próximos exercícios.
Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos pedidos de autorizaçáo para operação de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurídica e constitucional e
constam do. processado __ todos os documentos
que habilitam conhecer perfeitamente a operação
e os recursos pala- satisfazer oS seuS encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos termos do segyinte:

PROJETO OE RESOLUÇÃO
n' 143, de 1988

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Maga-lhães) Sobre a m~. redação final da matéria, elaborada
pelo relator, S_enador Mário Maia, que será lida
pelo Sr. 1 9 Secretário.
É lida a seguinte.

RedaÇãQ final do Projeto de Res:oluç;fio
n• 143, de 19880 relator apresenta a redação final do Projeto de Resolução n" 143, de 1988, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.31.3.240,00
OTN.
Sala das Sessões, 6 de Outubro de I 988.
-Mário Maia, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redaçáo final do Projeto de Resolução
n• 143, de 1988.
Faço saber que o senado Federal aprovou,
nos tennos do artigo .52, inciso VIl, da Consti·
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N•
, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no
valor correspoendente, em cruzados. a
8.313.240,00 Obrigações do tesouro
Nacional- OTN

O Senado Federal resolve:
Art. 1 ~ o Governo do Estado de Alagoas. nos
trat~r operação de crédito no valor tellTlos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II
equivalente, em cruzados, a de outubro de 1976.- 8lterada pela Resolução no
~c- 8,3l3.240,00 OTN.
140, de 5 de dezembro de 1985, ainbas do Senado Federal, auto!;i~do a contratar operação de
o Senado Federal resolve.:
M 1? É o -Govem<? do J;:stado de Alagoas, nos -crédito no valor correspondente, em _cruzados,
termos do artigo2o da Resolução n~ 93, de 1976, a 8.313:240,00 ObrigaçõeS do TesOi.iro Nacional
alterada pela Resolução n~ 140, de 1985, ambas - OTN, jufito ao Banco do Estado de Alagoas
do Senado Federal, autorizado a contratar opera- SJA, este nª qualidade de agente financeiro da
ção de créd.i~Çt "I? valor equivalet:tte. em cruzados, Caixa Ecanômica Federal, destinada à realização
a 8.313240,0Q QTJ'j, junto ao Banco do Estado de obras no âmbito do Planhap, no Estado.
Art. 2~ ESta resolução entra em vigor na data
de Alagoas SA, este na qualldade de agente financeiro da Caixa Econômica Federal, (sucessora de sua pu~lica'i'ão.
do extinto Banco Nadonal da Habitação, por força
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) do Decretowlei nQ 2.291, de 21-11 w86), destinada Em âiscuss_ão a redação final. (Pausa.)
à realizaÇãO de obras no â!nbito do P!anhap.
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data a discussão.
de sua publicação.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
Art. 3~ Revogam-se as disposições em con- definitivamente aprovada, dispensada a votação,
trário.
__
_
nos termos do art. 9"dli R-esolução itc Ú87.
É o parece(, Sr. Presidente.
O projeto vai à promu/gaçao.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O SR. PRESIDl;l'fTE (Jutahy Magalhães) O parecer conclui pela apresentação do projeto Passa-se, agora,_ à apiedação de requerimento
de resolução que autoriza o Governo dO Estado
de urgência, lido fiO Expediente, para a Mensagem
de Alagoas a contratar a operação de crédito no
no 221, de !'988, relátiva a pleito do Departamento
valor c:orrespondente, em cruzados, a oito miMunicipal de Águas e Esgotos de Uberlàndla, Es~
lhões, trezentot; e treze mil e duzentos e quarenta
tado de Minas Gerais.
Obrigações do Tesouro Nadonal.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perCOmpletada a instrução da matéria, passa-se
manecer sentados. (Pausa~}
à discussão do projeto em turno único.
Aprovado.
Em discussão. (Pausa.)
Au~oriza

o Estado de AJagoas a con-

Q
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Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que depende de parecer.

Nos termos do art

6~,

da Resolução no 1, de

1987, designo o nobre Senador Ronan Tito para
proferir parecer sobre a matéria.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
emitir parecer)- Sr. Presidente, SrS. Sénádores,
com a Mensagem n~ 221 , de 1988, o Senhor
Presidente da RepúbTica submete à deliberaÇão
do Senado Federal pleito do Departamento Municipal de Água e Esgoto .de Uberláridia (MG), que

objetiva contratar uma operação de crédito junto
ao Banco de Crêdito Real de Minas Gerais SA.,
este na qualidade de agente financeiro da Caixa

Econômica Federal, com as seguintes caracte-

2o da Resolução n~ 93, de 1976, alterada pela
Resolusáo n~ 140, de 1985, ambas 4o Senado
Federal,_autori.z<ldO a contratcir Operação de- crédito n6 valor equivalente, em cruzados, a
217.158,57143 OTN, junto ao Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de
agente financeiro da Caixa Econômica Federal
(sucess-ora dO -extinto Banco Nacional da Habitação, p-or· força do Decr_eto:Lei n" 2.291. de
21 ~-11-86), destinada à a-plfcãçã:o em obras de
ampliação e melhoria do sistema de abastecimento d_e_ água de Uberlândia.
-Art.- "2 6 - - Esta resolução entra enl vigor na data
de sua publicação.
Art, 3~_ Revogam-se as disposições em con·
traria.
-- ---_- -- --

rísticas:

É o parecer Sr. Presidente.
Características da operação:
A- Valor: Cz$246.533_.611 ,39 (cOrresO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) pondente a 217.158,57143 OTWde Cz$ 0- parecer conclui pela apresentação do Projeto
1.135,27, em niai/88);
· · --- ·
de Resolução n~ 144, de 1988, que autoriza o
8-Prazos:
Departamento Municipal de Âgua e Esgoto de
1 -de carência até 36 meses,
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, a contratar
2- de amortização: 216 meses;
_.operaç_ão de crédito no v:alor correspondente, em
C- Encargos:
cruzados, a217,158,57 Obrigações do Tesouro
1 - juros: 6,5% a.a. (CEF) __ +o l% -a.a. Nacional
(agente financeiro);
2 -taxa de adminfSU'ação: 2% sobre cada
CQtnpletada a instrução da matéria, passa-se
desembolso;
à discussão do projeto em turno único.
D- Garantia: fiança da Prefeitura MuniEm discussão. (Pausa.)
cipal de Uberlândia (MG);
Não havendo quem peç_a _a palavra, encerro
E- Destlnaçã,o dos recursos: aplicação em obras de ampliação e melhoria do a discussão.
- Em votação.
sistema de abastecirn~to de água de UberOs Srs. Senadores que o aprovam queiram perlãndia.
manecer sentados.
(Pausa.)
-Aprovado.
O Conselho MonetáriO Niicional aprovou o pedido em caráter de excepcionalidade, tendo em
vista as necessidades do Departamento em questão.
O SR. PREsiDENTE (Jutahy M~g;thães)
Sobre a mesa, redação final de matéria, elaborada
A contratação ora pretendida não deverá acarpelo
Relator, Senador Ronan Tito que será lida
retar maiores pressões na execução orçamentária
pelo Sr. 1~ Secretário.
-dos próximos exercícios,
Adotando a sistemática da Casa pai-à a análise
É lida a seguinte
dos pedidos de autorização para operação de crédito, concluímos pela aprovação- da mensagem,
visto que a mesma é jurídica e coftstitucional e
---- Re!laçáo final do Projeto de Resolução
n• 144. de 1988.
constam do processado todos os documentos
que habilitam conhecer perfeita"nlente a operação
e os recursos para satisfazer os seus encargos.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
Nestas condições, resolvemos acolher a men·
de Resolução n~ 144, de 1988,-que- auto-riza- o
sagem nos termos do seguinte:
Departamento Municip.31 de Água e Esgoto de
Uberlândia (MG) a contratar operação de crédito
no valor corresportâente, em cruzados, a
PROJETO DE RESOLUÇÃO
217.158,57143 OTN.
n9144, de 1988
Autoriza o Departamento Municipal
de Água e Esgoto de Uberlândla (MG)
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a

217.158,57143 OTN.

O SenadO-Federal resOlve:
Art. 1o É o Departamento Municipal de Água
e Essoto de Uberlãndia (MG), nos terrTios do art

Sala das SesSões, 6 -de Outubro de 19B8. Ronan Tito, Relator.
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RESOLUÇAO. _
N'
,DE 1988
Autoriza o Departamento Municipal
de Água e Esgoto de Oberlândia, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em
--cruzadoS, a 217.158,57143 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN).

O Senado Federal resolve;
_
Art. 1~ É o Departamento Municipal de Água
e Esgoto de Uberlãndia, Estado de Minas Gerais,
hos termos do artigo 2o da Resolução n~ 93, de
11 de outubro de 19'Z6, alterada pela Resolução
n" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizado a contratar operação
de crédito no valor corre-spondente, em cruzados,
a 217.158,57143 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S/A; este na -quafidade de ag_ente
financeiro da Caixa ECori6inica Federal, de_stinada
à aplicação em obras de ampliação e melhoria
do sistema de abastecimento de água de Uberlândía.
Arl 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de _sua publicação.
Ó SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães_)-

Em discussão a redação final.· (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_ Encexrada a discussilo, a niatéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votaÇão,
.nos lermos regimen_tais.
O projeto vaí à prOmulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Nada mais havendo a tratar, vo_u encerrar a presente sessão, convocando uma extraordinária a
realizarMse hoje, às 19 horas e 15 minutos, com
a· seguinte
--

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno úniCo, do- PrOjetO dé Lei
da Cãmar"a no 46, de 1988 (n" 7.861/86,_na-casa
de qrigem), de iniciativa do Senhor Presidente
da Repú~l_ic;_a, gue disp<?e ,so~re ~ p~dução, clr_cuIaçao e comercialização do vinho e derivad_os da
uva e do vinho, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)

-2DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei
da tãmara- n~ 48, de_ 1988 (no 843/88, na casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a criação, pelo
Poder -Executivo, de entidade destinada a promover o desenvolvimento da tecnologia mineral e
dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)

Redação final do Projeto de Resolução
n" 144, de 1988.

FciÇõ saber que o Senado Federal aprovou, nos
termo~.-Q.9

(irtigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está encerrada a sessão.

---(Levanta-se a sessão às 19 horas e 12 ini·
nutos.)
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Ata da 56'-' Sessão, 6 de outubro de 1988
2! Sessão Legislativa Ordinária, da 489 Legislatura
-·EXTRAORDINÁRIA-·
Presidência do Sr. Jutahy /VIaga/hães
ÀS !9 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES
Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior

-

Leopoldo Peres ..,.... Carlos ne·Carli -

Mello -

Rena/do Aragão -

Olavo Pires -

Áureo
JoãQ_

Menezes - A.lmir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues -

Álvaro Pacheco -Afonso San-cho - Od Sabóia
de CarValho- Mauro Benevides- Cé'lrlosAiberto
- Lavosier Maia- Marcondes Gadelha - Hum-

berto Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira Diva!do Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Nbano Franco-- FranciSco Rollemberg- Lourival
Baptista- Luiz Viana - Jutahy _Magalh_ãesRuy Bacelar - Gerson Camata -João Calmon
-Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos Ronan Tito- Severo Gomes-- Fernarido Henrique Cardoso - Mauro Borges - Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
- Mauricio Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha - Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Martins- Leite Chav~s ~.Affonso
Camargo -José Richa - Dirceu Carneiro Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli- José Paulo
Biso!.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa o compart?dmento de
65 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iiilciamoS nossos trabalhos.~

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1~Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO

N• 153, de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea "b", do Regimento Interno, paca a Mensagem n" 219, de I 988, relativa a pleito da Prefeitura
MuniCIPal de Vltôria da Conquista, Estado da Bahia.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Ronan TJto - Chagas Rodrigues - Edison

Lobão.

REQUERIMENTO

N• 154, de 1988
Requeremos urgênda, nos termos-do aJt. 371,
alínea "b", do Regimento Interno, para a Mensa-

gem n? 227, de 1988, relativa a pleito da Prefeitura
Muni<::ipal de Salvador, Estadq da Bahia.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Ronan Tito - Chagas Rodrigues - Edison
Lobiio-

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A proposta lida será publicada e remetida à comiSsão competente.
_OSR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) à;
-

Passa~se

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

_OS. tequerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, conforme_ o art. 375 inciso fi, do
regimento Interno.
· Sobre a .mesa, expediente que vai ser lido pelo
Sr. I e-Secretário.
É lida a seguinte
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO
FlNANCEIRA N' 1,DE 1988

Ao

Brasília (DF), 6 de outubro de 1988

Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
MD. Presidente da MeSQ Diretora da Senado Federal
-Senhor Presidente,

ORPEMDODIA
Item 1: ·
Discussão, em turno único, de Projeto de
Lei da Câmara n~ 46, de 1988, de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do
vinho e dá outras providências (dependendo
de parecer).

NoS termos do arl 69 da ResOiuç~. n~' _1, de
1987, designo o nobre Senador Meirei Filho para
proferir parecer.

O SR. MEIRA FiLHO (PMDB - DF. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres,
nos termos do art. 51 da Constib.lição ·r~eral,
o ExcelentissimO Senhor Presidente da República
vem de submeter à apreciação ao Congresso Na·
cional o Projeto em exame que "dispõe sobre
a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho, e dá outras
provldências".
2. A campanha o- referidO projeto, exposição
de motivos do ministro d.e estado da Agricultura
fundamentando as razões que tomam imperiosa
a necessidade de aprovação do projeto em pauta.
3. A exposição de motivos esclarece que a
elaboração do anteprojeto encaminhado pelo Ministério da Agricultura foi precedida de amplo debate com a classe empresarial atuante no, setor
vinícola abrangendo diferentes associações, in~
dústrias' e representanteS dos agricultores,. viticultores e vitivinicultores, com os--órgâiTs ·es-pecializados do Ministério e da União Brasileira de Vinho

--Nos termos do § 2" do art. 2°, da Lei no 7.295,
de 19 de dezembro de 1984, ainda nos termos
da Resoh.ição- n? -79, de 1985 desta Casa, solicito
a Vossa Excelência que convoque imediatamente
o presidente da Legião Brasileira de AssistênciaLBA, o superintendente regional da LBA no Acre
e o superintendente da Polícia F ederaJ no Estado
do Acre a fim de prestarem esclarecimentos.
A presente ~olidtação objetiva que as referidas
- alltOridades prestem esclarecimentos sobre o
-destino que tomou os_ donativos oferecidos por
_ entidades brasileiras, estrangeiras, pessoas físicas
- ou compradas com recursos públicos (municipal,
estadual e federal) destinadas especificamente ao
atendimento dos flagelados atingidos pelas últimas enchetes ocorridas no Estado do Acre, especialmente na cidade de Rio Branco.
SolicitamOs, aínd.3: que identifique e convoque
-(Uvibra).
a pessoa responsável pela movimentação cta con- ·· Outrossim, esclarece que a legislação proposta,
ta bancária SOS-AcRE iiO Banco do Brasil, e o
materialiZa antiga reivindicação dos setores ligaencarregado pela defesa civil no Estado do Acre
dos à produção e industrialização do vinho e dos
quando da ocorrência das alegações.
produtores da uva, sendo que a questão vem se
Por oportuno, lembro a Vossa Excelência que
arrastando na esrera da tecnoburocracia brasileira
a exigência _cOnstante do art. 29 da Resolução nQ
por mais de vinte anos.
_. .
79, foi por mim cumprida nesta data em pronun·
A Câmara dos Deputados apr~l~u o proJeto
ciamento efetuado nesta Casa.
· e em sessão de 14~9-88 foi aprovada redação
Aguardando o encaminhamento por essa Mefinal oferecida pelo relator, Deputado Hermes Zasa, deste pedido de fiscalização_ de atas do Poder
neti e encaminhada, posteriormente, ao Senado
Executivo, à Comissão de Fiscalização e Controle,
Federal para elaboração de parecer.
despeço-me, reafirmando protestos de profundo
Tendo em vista o desempenho do setor nos
respeito e distinta consideração.
últimos anos, onde o incremento das inversões
Atenciosamente- Senador Mário Maia, Vic_e~
financeiras em tecnologia, capacitação de mãoI..íderPDT.
de-obra e em área plantada têm sido responsável
pelo amadureclrriento da atividade, expresso atra(À- Comissão de Fiscalizaç"á;; e CbnUole)

e
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vés da modernização das unidades produtivas,

pela diversificação da oferta e pela elevação da
qualidade e competitividade do produto nacional,

com conseqüente alargamento do mercado, é
fundamenta] o estabelecimento de um aparato

legal capaz de conferir ao segmento o, indispensável respaldo normativo, sinafu:ador dos mercados interno e externo,
Do mesmo modo, além das vantagens advin-

das do caráter referencial em relação aos setores
de_ produção e di~tribuição, tal proposição IegislatJVa deverá seiVlr para assegurar aos consumidores, a l'!ecessária sinalização no que diz respeito
aos padroes de qualidade e às exigências sanitárias do produto, aumentando o grau de confiabilidade das informações constantes do rótulo das
embalagens, ao mesmo tempo em que fortalecerá as condições de competitividade da indústria
nacional junto ao mercado externo, extremamente criterioso _em matéria de normas e padrões
de produção, conservação e distribuição de produtos aJimentícios.
4. Ante o exposto, somos pela aprovação do
projeto de lei em pauta.
_
E o parecer, Sr. Presidente.

rais- CPRM, sendo de se concluir que sua posterior el{ecução_não acarretar_á Ô(lUS adicionais.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
projeto de lei em exame. _
i:: o pare-cer, Sr. Presidente.

O S~. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) D1scussao do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro
a discussão.
'
-Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, no~ termos regimentais.

Outubro de 1988

. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Como vota o líder do PDC? (Pausa.)
S . .~:;x~ não eStá presente.
-O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à

vot~Ição.

VOTAM ""SIM"' OS SRS. SENADORES:.

Alfredo Campos - Chagas Rodrigues - Cid
CarvaJho - Divaldo Suruagy - Edison Lobáo
-_Fr~ncisco Rollem~erg:-João Calmon_..:.:....:Leite
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Chaves- Leopoldo Perez- Luiz Viana- Marco
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do requerimento - Maciel - Meira Filho - Nelson Carneiro - Ney
Maranhão- Pompeu de Sousa- Rachid Saldade urgência, lido no expediente, para Mensagem
nha Derzi -- Ronaldo Aragão - Ronan Tito n~ 219, relativo ao pleito da Prefeitura Municipal
Ruy Bacelar- Wilson Martins.
de Vrtória de Conquista, Bahia.
Em votação o requeriménto.
IVTA ""NÃO"' O SR. SENADOR:
Os Srs. Senadores q'lle o aprovam queira"m perAlexandre
Costa.
manecer sentados. (Pausa.l
·
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peEncerrada a votação.
_ _
ço a palavra.
Vamos ao resultado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Q -sR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Votaram S[M 20 Srs. Senadores; e NÃO, 1.
Discussão_ do projeto, em turno único. (Pausa.)
Concedo a palavra a V. EX
Não houve abstenções.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Total: 21 vOtos.
() SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presia discussão.
Não há quorum.
dente, estamos_ votando em regime de urgência?
Encerrada a discussão, a-VOtação da matéria
Vou suspender a sessão por 1O minutos a cio~
proceder-se--â na sessão seguinte, nos termos reO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) nando as campainhas, de acordo com o' Regigimentais.
--- -Sim, Ex•
mento, para que os senhores senadores compa·
reçarn ao plenário.
O SR- Al-EXANDRE COSTA- Regime de
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) :urgência, sem núrn€:ro, não aceito, Sr. Presidente.
Item 2:
(Suspensa às 19 horas e 28 minutos. ã
sessão é reaberta às 19 horas e 36 minutos.)
O SR. PRESIDENTE. (Jutahy Magalhães Discussão, em turno único, do Projeto de
é: um direito de V. ~
_
Lei da Câmara n~ 48, de 1988 (n~ 843/88,
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) na casa de origem), de iniciativa do Senhor
Estâ reaberta a sessão.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. PresiPresidente da República, que dispõe sobre
Sendo evidente a fatta de quorum a Presidente, peço verificação de quorum.
a criação, pelo Poder Executivo, de entidade
dência declara prejudicado o Requer~ento n"
O
SR.
PRESIDENTE
(Jutahy
Magalhães)
destinada a promover o desenvolvimento da
153/88, objeto de verificação solicitada pelo SenaAtendendo ao pedido de verificação de quorum
tecnologia mineral, e dá outras providências.
dor Alexandre Costa, juntamente com o Requerido
Sr.
Senador
Alexandre
Costa,
solicito
aõs
Srs.
(Dependendo de parecer.)
mento n~ 154!88; que deveria ser apreciado nesta
Senadores ocupem os seus lugares. (Pausa.)
oportunidade.
Nos termos do art. 6,_ da Reso_lução n~ 1, de
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 1987, designo o nobre SeiladOf_ M.""ey Maranhão
O ~R: P~IDENTE. (Jutahy Magalhães)para proferir parecer:·-_ Solicito aos SrsL _5:"enadores tomem assento em
A Pres1denc1a convoca sessão extraordinária para
suas bancadas, para a votação nominal. (Pausa.)
hoje, às 19 horas e 35 minutos, com a seguinte
O SR. NEY MARANHÃO (PMDB- PE Para
CpmQ_ vota_ o líder do PMDB?
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoO SR- RONAN TITO (PMDB- MG)- Sim.
res, o Projeto de Lei d_a Câmara nn 48, de 1988
ORDEM DO DIA
(n1 843/88, na Casa de origem), de iniciativa do
6 SR. PRESID!=NfE (Jutahy Magalhães) Sr. Presidente_da República, tem em vista autorizar
Como Vf>ta o líder do PFL?
_
o Poder Executivo a criar, por inteirnédio do MinisO SR. MARCONDES GADEUIA (PFL tério-da Ciência e Tecnologia, o Centro de Tecno-lPB)-Sirn.
logia Mineral, Cetem, dispõe, ainda, sobre suas
Votação,
em
tL!rnC?
único, do Projeto de Lei da
.... -O SR. PRESIDENTE. (Jutahy Magalhães) funções, seu patrimônio e outros aspectos.
Câmara n" 46, de 1988 (no 7.86i/86, na casa
A proposição em tela vem atender à necesComo vota o líder do PSDB? de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
sidade de concentração de esforços no sentido
O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB da República, que dispõe sobre a produção, circude se desenvolver a tecnologia mineral no País,
PI) -Sim.
lação e comercialização do vinho e derivados da
pois o instituto a ser criado contará com a particiuva e do vi!1f:!o, e dá ?Utras prmjdên_cias, tendo
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) pação de órgãos e entida9es da administração
PARECER FAVORAVEL, proferido enl-plenário.
Como vota o líder do PTB? (Pausa.)
pública de todos os níveis. E oportuna a iniciativa,
no momento em que _a indústria nacional deve
S. Ex" não está presente.
-2apoiar-se em recursos humanos capacitados a
OS~. -~RESIDENTE (Jutahy Magalhães) elevar a qualidade dos seus produtos aos padrões
Mensagem n" 47, de 1988 (n,- 47/88, na oriComo vota o líder do PTB? (Pausa.) internacionais.
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
O projeto prevê, outrossim, o apt'õVeitamento
a Prefeitura P<\unicipal de Macaíba, Estado do Rio
S. Ex~ nãO
pre'Senté ..
das instalações e dos bens atualmente utlizados
Grande do Norte, a contratar operação de crédito
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
no valor correspondente, em cruzados, a 4.000,00
Como vota_o líder do PDT? (Pausa.) -DNPM, do Ministério das_Minas e Energia e
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN. (De·
pela Companhia de Pesquisas e Recursos Mine..
peridendo de parecer)
S. Ex' não está presente.

está
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-3Votação, em turno ~nico, do Projeto de ~i da

Câmara n~ 48, de 1988 (n~ 843/88, na casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a criação, pelo Poder
Executivo, de entidade destinada a promover o
desenvolvimento da tecnologia mineral e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido
plenário.

err,

-4Mensagem n" 51, de 1988 {n<> 51/88, na origem), relativa à propo-sta para que seja autorizada

a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Estado doMaranhão, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 16.071.43 Obrigações do Tesouro Nacional dendo de parecer)

OTN. (Depen·

-5Mensagem n~ 138, de 1988 (n9 240/Sâ, ria origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Paranatinga, EStado do
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do T escuro Nacional - OTN.- (Dependendo de parecer)

Ata da
2~

57~
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Mensagem n~ 144, de 198-a (no 24-8/88, na origem), relativa à proposta para que seja autoriUJda
a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do
Mato Grosso do Sul. a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional ~ OTN. (Dependendo de parecer) _

Mensagem n~ -2-19, de 19_88, que autoriza a;.Pre~
feitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado
da Bahia; a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer)
-lO-

Mensagem na 224, de 1988 (n~ 422/88, ria, origem), relativa à proposta para que seja autorizada
-7_ a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estado da
Mensagem n~ 1.$4. de 1988 (no 373/88, na- ofiBahia a contratar operação de crédito no valor
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
correspondente, em cruzados, a 330.234,80 Obria Prefeitura Municipal de _São José de Ribamar,
gações do Tesouro Nacional - OTN. (DepenEslado do Maranhão, a contratar operação de
dendo de parecer)
crédito no valor correspondente, em cruzados,
-lf.:.._~
a 80.000,00, ObriQações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer)
Mensagem n~ 227, de 1988, que autoriza aPrefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia,
-a contratar operação de crédito no valor corres-Hpondente, em cruzados, a 14.571.000,00 Obriga·
Mensagem n" 216, de 1988 _{n? 409/88, na_ orições do Tescuro Nacional- OTN. CDep€ndendo
gem), relativa à proposta para_que seja autoriza~a
de parecer).
a Prefeitura Municipal de Irece, Estado da Bahla,
a contr_at:'lr_ operação de crédito no valor corresO SR. PRESIDENTE (Ju..,hy Magalhães)pondente; e_m c;r(g~dos, a 80.000,00 Obrigações
Esta encerrada a sessão.
do T escuro· Nacional - OTN. (D.ependendo de
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 34 mí~
parecer)
nutos.)

Sessão, em 6 de outubro de 1988

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 19 HORAS E 35 M!N!JTOS. ACHÀM-SE

PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli -Áureo
Mello - Ronaldo Aragão - O lavo Pires -João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Casta - Edison
~obão - João Lobo - Chagas Rodrigues --;-Alvaro Pacheco -Afonso Sancho -Cid Sab6ia
de O:uvalho- Mauro Benevides- CadosAlberto
-Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - GuilheJlTle Palmeira Divaldo Suruagy- Teotonio Vtlela Filho- AJbano,Franco- FranciscO Rollemberg- Lourival
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães Ruy Bacelar - Gerson Camata -João Calmon
-Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson Carneiro - Itamar Franco -Alfredo Campos Ronan Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha -Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi- Wílson Martins- Leite Chaves-Affonso

Cal]1argo.. _.::-JOséRiCha - Dirceu Carneiro ~
Nelson Wedekin- Carlos Chiarelli -José Paulo
Biso!.

____ o_ SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
lista de presença aCLiSa o comparecimento de
65 senhores senaâores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
--SOb a -Proteção de Deus, inidainos nossos trabalhos.
Nã_o há expediente _a ser lido.

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto_ de
Lei da Câmara n' 46, de 1988 (n• 7~861186,
na casa de origem), de inic;iativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe s_obre
a produção, circulação e comercialização do
vinho e __derivados da uva e do vinho, e dá
outras provídêitcias, ~endo
PARECER FAVORAVEL, proferido em pie·
nário.
· -

Ã discussão d-:a matéria foi encerrãda ern- Séssão
extraordinária anteriOr.·
- Votação do projeto em turno único. (Pausa)
_ Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
0° 46, de _19_88

(N~ 7.861/86, na Casa de origem)
De lntciativa do Presidente da República

Dispõe sobre a produção, circulação
e comercialização do vinho e derivados
da uva e do vinho, e dá outras providên_çia_s.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ A produção, circulação e comercialização de vinho e derivados da uva e do vinho,
em todo o Território Nacional, obedecerão às no r~
mas fixadas por- esta lei e padrões de identidade
e -qualidade que forem estabelecidos pelo órgãoindicado no regulamento.
_
__
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Art 2o Os vinhos e· derivados da uva e do
Art. 7~ Mistela é o mosto simples não fermenvinho, nacionais e estrangeiros, somente poderão
tado e adicionado de álcool etílico potável até
serobjeto do comércio ou entregues ao consumo
o limite máximo de 18~ G.L (dezoito graus Gay
dentro do território nacional depois de prévio exaLussac) e com teor e acúçar não inferiOr a 1O
me de laboratório oficial, devidamente creden(dez) gramas por l 00 (cem) müilítros, -vedada a
ciado pelo órgão indicado no regulamento.
aqiç~o_de sacarose ou outro adoçante.
§ 1<;' Os produtos nacionais de que trata este
Parãgrafo úhico. Mistela composta é o produartigo deverão estar acompanhados da respectiva _ to com graduação alcoólica de 15° a 20~ G.L
guia de livre trânsito, expedida pelo órgão fisca(quinze a vinte graus Gay Lussac) que contiver
lizador.
o mínimo de 70% (setenta por cento) de mistela.
§ zo A avaliação físico-química-e-·organolépe de 15% (quinze por cento) de vinhos de mesa
tica ou sensorial dos vinhos e derivados, para fins
adicionado de substâncias amargas e/ou aromáde concurso ou competição pública, com ou sem
ticas.
divulgação, deverão contar com prévia e expressa
Art. 8° o vinho será:
autorização dos produtores eventualmente InteI - quanto à das_se:
ressados em participar, sendo obrigatória a fiscalia) de mesa;
zação por organismos e serviços específicos do
b) leve;
órgão indicado no regulamento, que flxarão as
c) champanha ou espumante;
normas e métodos a serem empregados.
d) licoroso;
Art. 3~ Vinho é a bebida obtida pela fermene) composto; e
tação alcóolica do mosto simples de uva sã, fresca
f) outros produtos Originários da uva e do vie madura.
nho a serem definidos na regulamentação desta
Parãgrafo único. A -denominação vinho é prilei;
Il-quanio à cor:
vativa do produto a que se refere este artigo, sendo
vedada sua utilização para produtos obtidos de
a) tinto;
b) r-osado ou rosé; e
quaisquer outras matérias-primas.
Art 4~ Mosto simples de uva é o produto obtic) branco;
do pelo esmagamento ou prensagem da uva sã,
III- quanto ao teor de açúcar:
a) brut;
fresca e madura, com a presença ou não de suas
partes sólidas.
b) extra seco;
§ 1o Mosto concentrado é o produto obtido
c) seco ou sec ou dry;
pela desidratação parcial de mo_sto não fermend) meio seco;
tado.
e) meio~dOCe oú Demi~Sec;
§ 29 Mosto sulfitado é o mosto simples estaf) suave; e
bilizado pela adição de anidrido sulfuroso ou meg) dÕCe.
tabissulfito de potássio.
Parágrafo único. O teor de açúcar e a denomi§ 3o Mosto cozido é o produto resultante da
nação para cada classe serão fiXados, para cada
concentração avançada de mostos. a fogo dlreto
produto, no regularilento desta lei.
ou a vapor, sensivelmente caramelizado, com um
Art. g~ Vinho de mesa é o com graduação
conteúdo de açúcar a ser fiXado em regulamento.
alcoólica de_ 10~ a 13'' G.L. (dez ? ti!=Z-e_ graus
§ 4~ Ao mosto em fermentação poderão ser
Gay LusS.áC). -§ 1~ VinliO frisante õU gaseificado é o de m€adicionados os corretivoS álcool vínico e/ou mosto concentrado e/ou sacarose, dentro dos limites
sa com a gaseificação máxima de 2 (duas) atmos.e normas estabelecidos em regulamento.
__ feras e mínima de meia atmosfera e graduação
§ s~ O Poder ExecUtiVo· poderá detE:riTtinar.
alcoólica não superior a l3' G.L. (treze graus Gay
Lussac).
anualmente, considerada a previsão de futura safra, qual ou quais dos corretivos previstos no pará§ 2~ Vinhos finos ou nobres são os provegrafo anterior deverão neta ser usados, bem assim
__ _
nTêr'iteS de vitis vinifera que apresentam um
estabelecer sua propor~o-"
§ 6~ Fica proibida a industrializaç"àO de ffiosto
·compretoe harmôntco conjunto de qualidades
organolêpticas próprias.
e de uvas de procedência estrangeira, para a produção de vinhos e derivados da uva e do Yinho.
_ § 3~ Vinhos especiais são_ os que, apresen§ 7~ Fican1 proibidas a industrialização e cotando predominantemente características erga·
mercialização tfe vinhos e derivados da uva e do
nolépticas de vitis vinifera, demonstram presen·
vinho, cuja relação de proporcionalidade entre
ças de uva híbrida e/ou americanas, cujos limites
matéria-prima e produto não obedeça aos limites
serão fiXados no regulamento desta lei.
§ 4' Vinhos comuns_ou de consumo corrente
tecnológicos estabelecidos pelo órgão indicado
no regulamento,
são os não -identificados nos §§ 2o e 3o deste
artigo, nos CjUais predOminam características de
Art 5o SuCo de uVã é a bebida não fermenvariedades híbridas _e/ou americanas.
tada, obtida do mosto simples, sulfitado ou con§ s~ Nos rótulos dos vinhos finos ou nobres
centrado, de uva sã, fresca e madura.
Art 6" Filtrado dOce é a bebida de graduação
será permitida a utilização de expressões clássicas
internaCionalmente usadas, tais como Blanc de
alcoólica de até 5o G.L. (cinco graus Gay Lussac),
Blancs, Blanc de Noir, Rouge, Rosso, Bianco,
proveniente de mosto de uva, parcialmente fer~
Brut, Sec, Demi..Sec e outras previstas no regu·
mentado ou não, podendo ser adicionado de vilamento desta le1, bem ass1m alusões a peculia·
nho de mesa e, opcionalmente, ser gaseificado
até 3 (três) atmosferas.
rídades específicas do produto ou de sua elabo·
--------Parágrafo único. O mostO de ·que frata este
§ 6° No rótulo do vinho fino ou nobre será
artigo poderá ser conservado até o respectivo profacultado o uso SimUltâneO da expressão "de me·
cessamento, por métodos físicos, sulfitação ou
concentração.
sa".
raçãO~
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Art. 1O. Vinho leve é o com graduação alcoólica de 7"' a g;go G.L. (sete a noVe graus e nove
décimos de grau Gay Lussac) Obtido exclusiVamente pela fermentação dos açúcares naturais
de uva vitis vinifera, pro-duzido durante a safra,
nas regiões produtoras, vedada sua elaboração
a partir do vinho de mesa.
Art. 11._ ChC!-mpanha (Champagne) é o vinho
espumante cujo anidrido carbônico seja resultante, unicamente, de uma segunda fermentação alcoólica do vinho. em garrafa ou em grande recipiente, com graduação alcoólica de 10"' a 13"'
G.L. (dez a treze graus Gay Lussac), com pressão
mínima de 3 (três) atmosferas.
Art. 12. Vinho moscatel espumante (processo Asti) ou vinho mascate espumante é o r:om
graduação alcOólica de 7° a 10° G.L. (sete a dez
graus Gay Lussac), resultante de uma única fermentação alcoólica do mosto de uva da variedade
moscatel (moscato) em garrafa ou grande recipiente, com pressão mínima de 3 (três) atmosferas.
Art.. 13. Vinho gaseificado é o resultante da
introdução de anidrido carbônico puro, por qualquer processo, devendo apresentar graduação alcoólica de 10° a 13° G.L. (dez a treze graus Gay
Lussac)_e pressão mínima de 2 (duas) e máxima
de 3 (três) atmosferas.
Art. 14. Vinho licoroso é o vinho doce ou seco, com graduação alcoólica de 14° a 1!3° G.L.
(quatorze a dezoito graus Gay Lussac), adicionado
ou não de álcool etnico potável, mosto concentrado, caramelo e sacarose.
Art. 15. Vinho composto ê a bebida com gra·
duação alcoólica de 15° a 18° G.L. (quinze a dezoito graus Gay Lussac) obtida pela adição, ao
vinho de mesa, de macerados e/ou concentrados
de plantas amargas ou aromáticas, substáncias
de origem animal ou mineral, álcool _ett1ico po~ável
e açúcares.
~ 1" O vinho composto deverá conter no mínimo 70% (setenta por cento) do vinho de mesa.
§ 2o O vinho composto classifica-se em:
_~) _yermute, o que contiver losna (Artemisi_a
absinlhium, [,..) predominante entre os seus
constituintes aromátiCOs;
- b) quinado, o que_ contiver quina (Cinchona
e seus híbridos);
C) gemãdo, o que contiVe!- gema de ovo;
d) vinho corriposto com jurubeba;
e) vinho composto com ferroquina; e
f) outros vinhos comi;)OStos.
Art 16. Jeropiga é a bebida elaborada com
mosto de uva, parcialmente fermentado, adicionado de álcool etílico potável, com graduaç:ão
máxima de 18° G.L. (dezOito graus Ciay Lussac)
e teor mínimo de açúcar de 7 (sete) gramas por
100 (cem) mililitros do produto.
_
Art. 17. Os produtos 1-esultantes da destilação do vinho de até 13° G.L. (treze graus Gay
LuSsac) e derivados, cuja produção deverá s_er
objeto de controle _esped_fico por parte do órgão
fiscalizador e somente elãborados em zonas de
produção, classificam-se em~ aguardente de vinho, destilado alcoólico sjmples de vinho, destilado alcoólico simples de bagaço, destilado alcoólico simples de borras, álcool vínico, álcool vínico
··
-retifiódo. · -§ 1~ Aguardente de vinho ê o produto com
Qraduação alc_q_ólica de 38"' a 54° G.L. (trinta e
oito a cinqüenta e quatro-graus Gay Luss"ac) obti-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOl'IAL (Seção II)

Outubro de 1988
do por destilação de vinhos de até 13° G.L. (treze
graus Gay L_ussac) sãos, limpos au com suas bor-

ras naturais, que conserve bS-componentes secundários próprios e mantenha as características
peculiares de aroma e sabor cedidas pelo vinho.
§ 2° Destilado alcoólico simples de vinho é

o produto com graduação alcoólica de 54,1° a
SOO G.L (cinqüenta e quatro graus e um décimo
de grau a oitenta graus Gay Lussac) ·obtido por
destilação de vinhos de_ até 13(1 G.L. (treze graus

Gay Lussac), sãos, limpos ou com suas borras

naturais, que mantenha as características peculiares de aroma e sabor provenientes do vinho.
§ 3o Destilado alcoólico simples de bagaÇo
é o produto com 54,1 o a ao o GL. -( cinqüenta e
quatro graus e um déctmo de grau a oitenta graus
Gay Lussac) obtido a partir da destilação do bagaço, resultante da produção de vinho e mosto.
§ 4~ Destilado alcoólico simples de borras ê
o produto de 54,1° a 80"' G.L (cinqüenta e quatro
graus e um décimo de grau a oitenta graus Gay
Lussac) obtido da destilação de borras fermentadas, provenientes dos processos da 1ildustrialização da uva, excluídos ou resultantes da colagem azul.,
§ 59 Alcool vínico é o produto de 80,1 ° a 95°
G.L. (oitenta graus e um décimo de grau a noventa
e cinco graus Gay Lussac) obtido pela destilação
de vinhos de até 13° G.L (treze graus Gay Lussac)
e de produtos e subprodutos derivados da elaboração de vinhos, suco de uva e mosto concentrado,
§ 6n Álcool vínico retificado é o produto com
graduação alcoólica de 95,1° G.L (noventa e cin·
co graus e um décimo de grau Gay Lussac) õbtido
da destilo-retificação de vinhos de até 13° G.L
(treze graus Gay Lussac) e de produtos e subprodutos derivados da elaboração de vinho, suco de
uva e mosto concentrado.
Art. 18. Conhaque é a bebida com graduação alcoólica de 3SO 54° G.L (trinta e oito a
cinqüenta e quatro graus Gay Lussac) obtida de
destilados simples de vinho e/ou aguardente de
vinho e/ou álcool vínico e/ou álcool vínico retificado, envelhecidos ou não.
Art I9. Brandyou Conhaque Fino é a bebi·
da com graduação alcoólica de 38° ã _54° G.L
(trinta e oito a cinqírenta e quatro graus Gay Lussac) obtida de destilado alcoólico simples de vinho e/ou aguardente de vinho e/ou álcool vinlco
e/ou álcool vínico retificado, envelhecidos em tonéis de catvalho, ou de outra madeir_a_de características semelhantes, reconhecidas pelo órgão
competente, de capacidade máxima de 600 (seiscentos) litros, por um período de 6 (seis) meses.
§ 1~ O período de envelhedmento será composto pela média ponderada de partidas com diferentes idades.
§ 2° A denominação "conhaque" uSada isoladamente, e as denominações Brandy ou Conhaque Fino são privativas das bebidas obtidas
exclusivamente de acordo com o caput dos arts.
18 e I 9 desta lei, sendo vedada a sua utilização
para conhaques obtidos de quaisquer outros destilados alcoólicos.
§ 3° O Brandy ou Conhaque Fino serão classificados por tipos, segundo o tempo de envelhe·
cimento de sua matéria-prima, confomie diSpo·
siçôes do órgão indicado no regulamento.
Art 20. Bagaceira ou grappa ou graspa é
a bebida com a graduação alcoôlica de 38° a

a-

54° G.L. (trinta e oito a cinqüenta e qua'tro graus
Gay Lussac) obtida do destilado alcoólico simples
de bag-aço de uVa fermentado e/ou do destilado
alcoólico simples de borra, podendo ser adicionado de açúcar, em quantidade não superior a
1 (um) grama por 100 (cem) mililitros.
Art 21. Pisco é a bebida coffi gr"ac!uação alcoólica de 38°-a 54°-GL (trinta e Oito a cinqüenta
-e quatro graUS -Gay Lussa:c) obtida da destilação
do mosto fermentado de uvas aromâticas.

Art. 22. Uc_or de Conh.11que Fino de Brandy
é a bebida com graduação alcoólica de 18°
a .54° G.L. (dezoito a cinqüenta e quatro
graus Gay Lussac). tendo como matéria-pri·
ma o conhaque ou Brandy, consoante definição
do art. 19 desta lei.
Art. 23. Licor de bagaceira ou de grappa é
a bebida com graduação alcoólica de 18° a 54°
G.L. (dezoito a cinqüenta e quatro graus Gay Lussac), tendo como matéria-prima a bagaceira definida no art. 20 desta lei.
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e consumo, deverão e_s_~r prevfamênte registrados_ no Ministério da Agricultura. _
_
Parágrafo único. _O _registro de que trata este
artigo terá va1ídade, em todo o território nacional,
pelo prazo de 1O (dez) anos.
. .
Art. 29. Os viticultores, vitivinícultores e vtnt·
cultores deverão declarar, anua_lmente, aÇ> ór9ão
indicado no regulamento:
1- Viticultores -:-:- no prazo de 1O (dez) dias
após a vi_ndima. as área:; cultivadas, quantidade
da safra por variedade e a uva destinada ao consu.mo in natura;
n- Vitivinicultores- nu prazo de 1o (dez) dias
após a vindima, as áreas cultivadas, a qtlantic!ade
da safra por variedade, a uva destinada ao consumo in natura, a quantidade de uva adquirida
e-vendlcla, por varfedade, e, até 45 (quarenta __ e
cinco) dias após a vindima, a quantidade de vi·
nhos, derivaQos da uva e do vinho-produzidos
durante a safra, com as respectivas identidades;

ª

III- Vinicultores - no prazo -de 1O (dez) dias
após a vindima, a quantidade de uva _recebiàa
e vendida, por variedade, e, até 45 (quarenta e
cinco) dias após a vindima, a quantidade de vinhos, derivados da uva e do vinho prodl:I:_Zidos
durante a safra, com as respectivas identidades.
§ I~ Os vinicultores e vitivinic_1,.dtores deverão
apresentar, até o dia 1O (dez) de janeiro do ano
subseqüente, declaração das quantidades e iden-tldádes dos viflhos e derivadOs da uva e do vinho
de safras- anterioreS em depósito~
Art~ 25. O órgão indiç:ado no regulamento fi.
§ 29 Para efeito de controle da produção, o
xará a metodologia oficial de análise e tolerância
órgão competente fixará as margens de tolerância
_a_nalíti<;a para o controle dos produtos abrangidos
admitidas _no cálculo do rendimento da matériapor esta lei.
prima.
_
-AiL -26. Som~mte poderão efetuar a impor§ 3o Os vinicultores e vitivinicultores deverão
tação de vinhos e produtos derivados da uva e
comunicar, ao órgão indicado ·no regulamento,
do vinho estabelecimentos devidamente registrados no órgão __i_ndicado no regulamento.
· cada entrada e álcool ett1ico, bem assim manter
um livro próprio de registro das entradas e empre§ 1" Os vinhos e os derivados da uva e do
gos do produto.
vinho _de proCedência ~strangeira somente podeArt. 30. No prazo de 75 (setenta e cinco) dias
rão ser comercializados no Pais se foram obserapós o término da vindima, será efetuado, pela
vados os padrões de identidade e qualidade ftxaautoridade competente, um Ievafltarriento quantidos para similares nacionais, ressalvados os casos
tativo e qUalificativo da produção de vinhos e de ri~
. previstos pelO Ministério da Agricultura.
wdos da uva e do vinho.
§ 2_9 Para os efeitos deste artigo, será obrigaArt. 31. Os estabelecimentos estandardizatória a apresentação dos certificados de origem
dores e engarrafadores de vinhos e de derivados
e de análise expedidos por organismo oficial do
da uva e do vinho são obrigados a declarar em
país de origem, além de análises de controle pelo
documento próprio, que entregarão à autoridade
Ministério da_Agricultura_. _
_ _c_ompetente até o dia 1O de cada mês, as quanti§ 3Q Os produtos refefidos neste artigo sodades de produtos existentes em estoque no dia
mente serão Uberados â comercialização em seu_
1~. as entradas e saídas que ocorreram durante
r(;!Cipiente original, sendo vedada qualquer alterao mês e o estoque remanescente no Ultimo dia
ção de marca e classe, e deverão ser acondicio-do mês correspondente.
- oados em vasilhames de _até I (um) litro de capacidade.
Art. 32. É permitida a venda fraclonadà de
vinhos e de suco de uvas nacionais acondicio§ 4~ Os vinhos e derivados da uva e do vinho,
nadas
em recipientes adequados contendo até
quando destinados à exportação, poderão ser ela5- (cinco) litros, podendo este limite ser ampliado
borados de acordo com a legislação do país a
até 20 (vinte) litros, a critério do órgão compeque se destinam, não podendo, caso estejam em
tente, desde que os produtos consetvem integraldesacordo com esta lei, ser comercializados no
mercado interno.
mente suas qualidades originais.
_ Parágrafo único. Os limites fixados neste artiArt. 27. Os estabelecime-ntos produtores, esgo não se aplicam a estabelecimentos produtores,
tandardizadores e engarrafadores de vinho e deriestandardizadores e engarrafadores.
vados da uva e do vinho deverão ser registrados
no Ministério da Agricultura.
Art. -33~ É proibido todo e qualquer processo
~arágrafo, Ypi_co, O registro de que trata este
d_e manipulação einpregado para aumentar, imi·
.:iitígo terâ validade, em todo o território nacional,
tar ou produzir artificialmente _Qs _vinhos, vinagres
pelo prazo de 1O (dez) anos.
e produtos derivados da uva e d~~-vi~hos.
Art. 28. __ os vinhos Os_derivados da uva e
Parágrafo único. Os produtos resultantes. de
do vinho, -qUando destinados â comercialização
processo de manipulação vedado por este artigo

Art. 24.

Vinagre é o produto obtido da fermentação acética do vinho.
Paragrafo único. O vinho destinado à elaboração de vinagre será acetificado pelo órgão fiscalizador, na origem do embarque, onde será analisado, devendo ser lacr_ado o respectivo recipiente
no momento da emissão da nota fiscal e da guia
de livre trânsito, devendo crórgão fiscal[z_a_~os fazer
a respectiva Conferência --~o _destino.

e
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serão apreendidos e Inutilizados independente-

mente de outras sanções previstas em lei.
Art 34. As normas de fiScalização da produção, circulação e comercialização do vinho, deri-

vados da uva e do vinho e vinagres, nacionais
e estrangeiros, constarão na regulamentação desta leL
Art 35. A execução desta lei e seu regula.:
menta ficará a cargo do órgão indic:ado nO-fegulamento, que poderá celebrar convênios, ajustes
ou acordos com órgãos e entidades da Adminis-

tração Federal, Estados, Distrito Federal e Territórios.

Art.

36~

A infração às disposições desta lei

será apurada em processo administrativo e acar-

retará, nos termos previstos em regulamento, a
aplicação das seguintes sanções:
[-advertência;

11- multa no valor de até 5.000 (cinco míl)
OTN- Obrigações do Tesouro NacionaL ou outro valor cuja base venha a ser fixada por lei;
lU - inutilização do produto:
IV- interdição;
V- suspensão; e
VI- cassação.
Parágrafo único. As sanções previstas neste
artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, quando for o caso.
Art. 37. A administração pública poderá ado·
tar medidas cautelares que se demonstrem indispensáveis ao atendimento dos objetivos desta lei.
Art. 38. O detentor do bem que for apreendido poderá ser nomeado seu "depositário".
Parágrafo úníco. Ao depos-itário infiel será
apliCada a penalidade de multa no· valor de até
5.000 (cinco mil) OTN- Obrfgaçàe-s do T"esouro
Nacional, sem prejuízo da aplicação de- outras
sanções previstas nesta lei.
Art. 39. A circulação e a comercialização de
borra e/ou bagaço só serão permitidas quando
destinadas a estabelecimentos credenciados para
efeito de ftltragem ou para a produção de ácido
tartárico e/ou seus sais, rações, óleo de sementes,
enocianina e adubo.
§ 1" Fica perl"(lítida a verida- Ou doação do
bagaço de uva ao agricultor.
§ 2o A enocianina não poderá ser extraída
dentro do estabelecimento vinificador.
Art. 40. A circulação de vinhos em elaboração, borras líquidas, bagaço e mosto contendo
ou não bagaço, só é permitida nas zonas de produção, entre estabelecimentos da mesma empre-sa, ou para estabelecimentos de terceiros quando
se tratar de simples depósito.
Parágrafo único. No caso de comercialização
de vinhos e/ou mostos contendo borras e bagaços
nas zonas de produção, deverá haver prévia autorização do órgão fiscalizador.
Art. 41. Para produtos envasados, somente
poderá ter a denominação de determinada uva
o vinho que contiver um mínimo de 60% (sessenta por cento) dessa variedade, sendo o restante
de variedades da mesma espécie.
Art. 42. O ôt§ão tndlcado no regulamento fixará as normas para o transporte de uva destinada
à industrialização.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, o Poder Executivo definirá e délimitaÍ'ã, por decreto,
as zonas de produção vitivinícolas no País, bem
assim regulamentará o plantio de videiras e multiplicação de mudas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç:ão II)
Art. 43. O registro de estabelecimento e produto, a -Classificação_,_ o__ controle, a in.SpeçãO e a
fiscalização do vinho e_ dos derivados de uva e
do vinho, sob os aspectos sanitário e tecnológico,
s·erão executados de conformidade com as normas e prescriç6es estabelecidas oiesta lei em seu
regulamento.
- -Ait. 44. O órgão indicado no regulamento
definirá e dasSifícãfá oútros produtos derivados
-da uva e do vinho, ou com base em vinho,- não
_previstos nesta lei.
Art. 45. O OrgáO indicado no regulamento
el~borarâ a estatísticª da produção e comercia·
lízação da uva e do vinho e seus derivados, diretarii.ente oü-por convênio com entidades pública"s
ou privadas.
Parágrafo único. A estatística de que trata este
ãrtigo s_erá elaborada com base nas informações
de que tratam os arts. 2~, § 1", 29, 30 e_ 31 desta
lei.
Art. 46. A elaboração e a fiscalização de vinhos e derivados são atribuições especificas de
profissionais habilitados.
Art. 47. Nas zonas de produção, é facultado
ao vinicultor engarrafar ou envasar vinhos e derivados em instalações de terceiros,_ sob sua responsabilidade, mediante a contratação de serviço,
por locação -terriporária ou permanente, cabendo
ao produtor a responsabilidade pelo produto, desobrigado de fazer constar no rótulo o nome do
engarrafador ou envasador.
Art. 48. Para efeito e contrOle dos órgãos fiscalizadores, os recipientes de estocagem de vinhos e derivados da uva e do vinho a granel,
nos estabelecimentos prevístos nesta lei, serão
obrigatoriamente numerados e com respectiva
identificação.
Art. 49. É vedada a comercialização de vinhos e derivados nacionais e importados que contenham no rótulo designações geográficas ou indicações técnicas que não correspondam à verdadeira origem e significado das expressões utilizadas.
§ 1~ _Ficam excluídos da proibição fixada nes·
te artigo os produtos nacionais que utilizam as
denominações champanha. conhaque e Brandy,
por serem de uso corrente em todo o território
nacionaL
§ 2" Fica permitido o uso do termo "tipo",
que poderá ser empregado em vinhos ou_ derivados da uva e do vinho, cujas características correspondam a produtos clássicos, as quais serão definidas no regulamento desta lei.
Art. 50~ A execução da pi'esente lei ficará a
cargo_ do órgão indicado no regulamento, que
terá sede no estado do maior prodUtor de vinhos
do País.
Art. 51. O órgão indicado no regulamento
providenciará a execução do cadastramento da
viticultura brasileira, com a maior urgência possfvel e determinará, ouvido o setor produtivo da
uva e do vinho, como as informações dos produtores serão prestadas a fim de manter o cadastra-

mente atualizado.
Art. 52. ESta lei Será regulamentada no prazo
de 60 _(.s:essen~a) dias, contado na data de sua
publicação.
Art. 53. Esta lei entra em vi_gor na data_ de
sua publicação.
Art. 54. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis n 05 549, de 20 de

Outubro de 1988
outubro de 1931 e 2.795, de 12 de Júiího de
1956; eOs"D€Crétos~Leis n"" 826, de 28 de outúbro
de 1938; 3.582,-de 3- de setembro de 1941 ;4.327,
de 22 de maio de 1942;4.695, de 16 de setemBro
de 1942; 8.064, de 10 de outubro de 1945; e
476,_de 25 de fevereiro de 1969.
O -SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) Item 2:
Votação, em turno único, _do Projeto de
Lei da Cãmara n" 48, de 1988 (n·' 843/88,
na Casa de origem), de iniciativ<;'l do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
a criação, pelo Poder Executivo, de entidade
destinada a promover o desenvolvimento da
tecnologia mineral, e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, Proferido em plenário.
Adisq.Jssão- da matéria foi encerrada em sessãoextraordinária anterior.
Votação do projeto em turno único.
Os Srse Senadores _que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau_sa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI CÂMARA

n• 48, de 1988
(NY 843/88, na Casa de origem)

Dispõe sobre a criaÇão, pelo Poder
Executivo, de entidade destinada a promover o desenvolvimento de tecnologia
mineral e dá outras providências.
O Congreso Nacional decreta:
Art. 1" Fica autorizado o Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia,
a criar pessoa jurídica, na forma de instituto asso-ciado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e T ecnolóQko \CNPq), -il1tlh.lfado Centro
de Tecnologia Mineral (Cetem), de q"ue poderão
participar órgãos e entidades da administração
direta e indireta federal, estadual e municipàl, e
emp-resas e -organismos privados, destinado a
promover o desenvolvimento de tecnologia mineral e sua assimilação pela indústria nacional, mediante o exercício, dentre outras, das seguintes
atividades:
_ __
a) realização de pesquisas, estudos e projetes
de tratamento. beneficiamento e industrialização
de bens minerais;
b) planejamento e montagem de instalaçõespiloto e laboratórios para atu.:ição nas áreas relacionadas com a tecnologia mineral;
c) prestação de serviços e de assistência técnica às atividades de mineração de entidades públicas e privadas;
d) estímulo ao desenvolvimento e capacitação
de recursos humanos qua!!ficados para o -setcr;
e) colaboração com o Ministério da Ciência
e T e_çnologia na fqrmulação e execução da política nacional de tecnologia mineral.
Art. 2~ O patrimônio do CEifem será constituído:
a) pelos bens e instalações atualmente utilizados pelo Departamento NacionG~I da Produção

Outubro de 1988

DIARTO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)

Sexta-feira 7

2879

2._2_- Objetivo: é!quisição de equipamenNos termos r~gimentais, designo o-nobre Senato$ pata: coleta- de líxo.
dor Edison LobãQ_para proferir o pareCer. 23- Prazo: Carência: até 01 (um) anã~
- O SR. EDISON LOBÃO IPFL - MA. Para
Amortização: 04_ (quatro) anos.
- proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs, Senado2.4- Encargos: juros de I% ao ano, ccres, com a Mensagem n~ 51 , de 1988, o Senhor
_brados trimestralmente, sendo o saldo devePresidente da República submete à deliberação
dor reajustado de acordo com o índice de
do Senado Federa! a autorização para a prefeitura
variação das OTN.
Municipal de Turiaçu (MA) contrate, junto à Caixa
vier a adquirir.
2.5 ..,.-Condições de liberação: o financiaEconômica Federal, esta na qualidade de gestora
Art. )l Cõhstitulrão receita do Cetem:
mente s_erá liberado em parcelas, de acordo
do Fundõ de Apoio ao_ desenvolvimento Social
a) recursos do Ministério da Ciência e Tecnocom o cronograma a ser apresentado.
- FAS, a seguinte operação de- Crédito:
logia;
2.6- Garantia: vincula_ção das quotas do
Característica da operação
b) contribuições de seus participantes:
Fun'ão âe Participação dos Municipios1. Proponente
c) recursos provenientes da prestação- de serFPM.
1.1 - Denominação: Município de T uriaviços;
2. 7- Dispositivos legal$: Lei Municipal n"
çu/MA
d) receitas de aplicação do património;
212/87, de 19 de março de 1987.
1.2-Localização (sede): Rua Dr. Paulo
e) doações, subvenções, legados e rendas de
Nos aspectos económicos e financeiros, a opeRamos, 143 T uriaçu-MA
qualquer natureza.
ração enquadra~se nas normas operacionais do
2. Financiamento
Art 4c O Cetem Tião terá objetivo de lucro
FAS.
2.1- Valor: equivalente, em cruzados, a
e aplicará seus recursos inteflralmente na realizaNo mérito, 0 pleito enquadra-se em casos anáaté 16.071,43 OTN
ção das finalidades fixadas em lei.
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
2.2- Objetivo: implantação de um mer.A..rt 5"' O Ministro de Estado da Oênda eT ec- - tendo em vista a alta relevância sociãl do projeto.
cado público
nologiadesignarácomissãoconstituídaderepreNos termos da Res.oJuç_ão n~ 1, d~ 19B7, que
2.3- Prazo: C:ãré-nCíã: -ãtif 3 (três) anos.
sentante do seu ministério, que a·preSídirá, e dos estabelece normas de elaboração legislativa do
Amortização: 12 (doze) anos.
Ministérios da Fazenda e das_ Minas e Energia s~nadQ _federal durante ci período de funciona2.4 -Encargos: juros de 1% ao ano, coe das Secretarias de Planejamento e CoordE:nação menta da Assembléia Nacional Constituinte, opibrados trimestralmente, sendo o saldo devee da Administração Pública da Presidência da Re- namos favoravelmente, sob os aspectos econômidor reajustado de acor_do com o indice de
pública, para estudo e definição da naturezajuridi- co-financeir9 e legal da matéria.
variaçãO das OTN.
ca, estrutura e organização do Cetem e prOpositura dos atas necessários à sua constituição,
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
2.5 ~Condições de Jiberaçã:o: o financiaindusive quanto à movimentação de pessoal no Mensagem, nos termos do seguinte:
mento serâ lib_erado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
exercício de atividades atribuídas ao Cetem por
··PROJETO DE RESOLUÇÃO
2.6- Garantia: vinculação de quotas do
esta lei.
n•145,
de
1988
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Art 6° Esta lei entra em viQor na data de sua
2. 7 - Dispositivos legais: Lei Municipal n~
publicação e será regulamentada no prazo de 30
Au_!orlza a_ P!efeitura Municipal de Ma19/lf6, de 31 de dezembro de 1986.
(trinta) dias.
caíba
(RN)
a
contratar
operação
de
créArt. 7'· Revogam-se as disposiçôes ·em conNos aspectos económico-s financeiros, a operadito no valor correspondente, em cruzatrário.
ção enquadra-se nas normas operacionais do
dos. a 4.000.00 OTN.
FAS.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) No mérito, o pleito enquadra-se ein casos anáItem 3:
O Senado F'ede[af.reSOive:
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
Are 1~ É a Prefeitura Municipal de Macaíba
Mensagem n• 47, de 1988 (n·-· 47/88;-na
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
(RN), nos termos- do artigo 2~ da Resolução n~
origem), relativa à proposta para que seja
93/76, alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas ~-··Nos termos da Resolução n0. 1, de f987, que
autorizada a Prefeltufa Municipal de Macaíba,
estabelece normas de elaboração legislativa do
do Senado Federal, autorizada a contratar operaEstado do Rio Grande do Norte, a contratar
Senado Federal, durante o periodo de funcionação de _crédito no valor correspondente, em cruzaoperação de crédito no valor correspondente,
mento da Assembléia Nacional Con~!.ituinte, opidos, a 4.000,00 OTN, junto à Caixa Económica
em cruzados, a 4.0oo;oo Obrigações do Tenamos favoravelmente, sob os aspectos econômiFed~ral, e:s_ta na qualidade de gestora de Fundo
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de
co-financeiro e legal da matéria.
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desparecer.)
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
tinada à aquisição de equipamento de coleta de
Nos termos regimentais, design() Cl nol;>re Senamens"agem, nos termos do ~_eguinte:
lixo.
dor Francisco Rollemberg para emitir parecer.
- -Art. 2·· Esta resolução entra em vigor na data
PROJETO DE RESOLUÇÃO
de sua publicação.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
· N•146, de 1988
É o parecer, Sr. Presidente.
(PMDB- SE. Para proferir parec-er.)- Sr. PresiAutoriz_a a Prefeitura Municipal de Tudente, S~s. Senadores,_com a Mens~QerTI nQ 47,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) riaçu (MA) a contratar operação de créde 1988, o Senhor Presidente da Re r: ública subPassa-se_ à discussão do projeto, em turno único.
dito no valor correspondente, em cruzamete à deliberação do Senado Federal a autoriNão havendo quem peça a palavra, encerro
zação para que a Prefeitura Municipal de Macaíba
dos, a 16.071,43 OTN.
a discussão.
(RN) contrate, junto à Caixa Econôrilica Federal,
O Senado Federal resolve:
Encerrada- a discussão, a votação da matéria
esta na qualidade de gestora do fundo_ de Apoio
Art. 1~ I:: a Prefeitura- Municipal de Turiaçu-proceder-se-à na sessão seguinte, nos termos reao Desenvolvimento Sociãl -- F'AS, a seguinte
gimentais.
(MA), nos termos do art. 2° da Resolução n~ 93n6,
operação de crédito:
alterada pela Resolução n~ 140/85, ambas do SeO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiró) Características da Operação
nado Federal, autorizada a contratar operação de
ltem4:
1. Proponente
crédito no valor co~respondente, em cruzados,
Mensagem n" 51, de 1988, (n" _51188, na
a 1õ.b71)1.J"OTN,junio à Cãlxa EConómica Fede1.1 -Denominação: Município de Macaíorigem), relatíva à proposta para que seja
ba
r<,.!, esta _na qualidade de g~stora do Fundo de
êiutortzaáa a-Prefeitura Municipal de Turiaçu,
Apofo ao Desenvolvimento Social FAS; destinada
1.2- LocaJização (se~de): Solar de Ferreià implantação- de um mercado público.
Estado do Maranhão, a contratar operação
ro Torto, sfnn Macaíba!RN
de crédito no valor correspondente, em cru2. Financiamento
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua puBliCação.
zados; a 16.071,43 Obrigações do Tesouro
2.1 -Valor: _equivalente, em cruzados, a
até 4.000,00 OTN.
.
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
É o parecer, Sr. Presidente.
Mineral (DNPM), do Ministério das Minas e Ener-

gia e pela Companhia de Pesquisas de Recursos
Minerais (CPRM) em atividades relacionadas com
a tecnologia mineral, que o Poder Executivo fica
autorizado a transferir-lhe e cujo arrolamento e
avaliação ficarão a cargo da comissão de que
trata o an. 5~ desta lei;
b) pelos bens que lhe forem doados e os que

c

2880 Sexta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçâo 11)

n" 93n6, alterado pela Resolução n·' 140/85, amO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) bas do Senado Federal, autorizada a contratar
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro operação de crédito no valor correspondente, em
cruzado_s, a 80.000 OTN junto à Caixa Econômica
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria - Federal. A operação de crédito_ destina-se à execução de obras do Programa Produrb, no município.
proceder-se-ii na sessão seguinte, nos termos regimentais.
- -- -- -Art. 2'' _ Esta resolução entra em vigor na data
de su_a publicação.
0 SR. PRESlDENTE (Dirceu Carnefro) ÉO parecer, Sr. Presidente.
[tem 5:
Mensagem n' 138, de !988 (n" 240/88,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) na origem), relativa à proposta para que seja Discussão do pi'ojeto em turno único. (Pausa.)
autorizada a Prefeitura Municípal de ParanaNão havendo quem peça a palavra, encerro
tinga, EStado de Mato Grosso, a contratar
a discussão.
operação de crédito no valor correspondente,
Eric_errãda_a.:::-díscussão, a votação da matéria
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações "ào Teproceder-se-á na sessão seguinte, nos termos rescuro Nacional- OTN (Dependendo de pa- gimentais.
recer).
C:f-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ..:.....
Nos termos regimentais, designo o nobre SenaItem 6:

dor Leopoldo Peres para proferir parecer.

O SR. LEOPOLDO PEREs (PMbB.- N"i.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a mensagem n~ 138, de 1988, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de Paranatinga (Mn contrate,junto à Caixa Econôm!ca Federal, a seguinte
operação de crêdito:
·

Características da operação:
A - Valor: Cz$ 33.960.800,00 (correspondente a 80.000 OTN de Cz$ 424,51 em
out/87);
B-Prazos:
I - de carência: até 24 meses;
2 -de amortização: 216 meses;
C- Encargos:
1 -juros: 5% a.a.;
2 - taxa de admiriiStração: 2% sobre empréstimo;
D- Garantia: Vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
(!CM) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
E...,... Destinação de recursos;_ -Execução
de obras do Programa Produrb, no município.
--Ouvida a respeito, a Secretaria dO tesouro--Nacional, do Ministério da Fazenda, informOu nada
ter a opor quanto à realização da operação:
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ I, de 1987, que
estabelece normas de elaboraç~o _legislativa do
Senado Federal durante o periodo de- furicionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômic:o-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 147, de 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga (MT) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cru-

zados, a 80.000 OTN.
O Seriado Federal resOlVe:
. Art. lo E a Prefeitura Municipal de Parana,tJnga (MT), nos termos do artigo 2~ da Resolução

Mensagem n~ 144, de 1988 (n~-248/88 na
-"=-.origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitüra Municipal de anastácio, Estado de MãtO GroS$0 do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tescuro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
Nos termos regimentais, designo o nObre Sena- dor Alfr":_dC? CãinP.oi pa~a proferir pareCer.
o·sR. ALFREDO CAMPOS (PMDB..:. MG.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:-com a Mensagem n~ 144, de 1988, o Se·
flhor Presidente da República submete à delibeTa_çâõ -do Senado Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de Anastácio (MS) contrate,
junto ã CaiXa Econômica Federal a seguinte operação de crédito:

· -caracteiiSticas dà. Operação:
A- Valor: Cz$ 33.960.800,00 (correspondente a 80.000 OTN de Cz$ 424,51 em
-ou:t787);
B-Prazos:
i -de carência: 30 meSes.
2 -de amortização: 240 meses;
C- Encargos:
1 -juros: 5% a.a.,
2- taxa. de administração: 2% _sobre empréstimo;
D- Garantia: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Orculação de Mercadorias
(ICM);

E- Destinação de Recursos: execução
de obras do Programa Produrb, no município.
Ouvida a iespeito, a Secretaria do Tesouro Na- _
dona! informou nada ter a opor quanto à realiza-_
ção da operação.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1 de 1987, que
estabelece nqrmas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob aspectos econômicofinanceiro e le_gal da matério;~.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mens~gem, nos termos do seguinte:

·Outubro de 1988
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 148, de 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
-Anastácio (MS) a conb'atar ope_ração de
crédito no valor correspondente em cruzados a 80.000 OTN.
O Senado Federal resolve:
__ _
Art- 1~ Ê. a _Prefeitura Municipal de Anastácio (MS), nos termos do _art. 2~ da Resolução
n'~ 93/76, alterado Pela Resolução n~ 140/85;· ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operaçãO de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 80.000 OTNjunto à Caixa Ecoriômica
Federal.
A operação de crédito destina-se a execução
de obras do Programa Produrb. .Art. 2o Esta Resolução entra em vigor nª -dãta
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Discussão do projeto em turno_ único. (Pausa)
Não havendo quem _peça a palavra, ençerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a vo_taçâo da m~téri~
proceder-se-á na sessão seguinte, ·nos termos regiffi:entais.
O SR. PRESIDENTE (birceu CarneirO:) Item 7:

Mensagem n~ 194, de 1988 (n? 373/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São José
de Ribamar, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000;00 Obiig"a.ç'õ€5 doTescuro Nacional (OTN). (dependendo de pa·
r:ecer,)
_
Nos termos regimentais, designo o nobre Senador Edison Lobão, para proferir parecer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com a Mensagem n9 194, de 1988, o Senhor
Pres_ic;tente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de São José de Ribamar (MA)
contrate, junto à Caixa Económica Federai_ a seguinte operação de crédito;

Características da Operação
A":_ Valor: Cz$ 24.842.400,00 (correspondente a 80.000 OTN de Cz$ 31Õ53 em
junho/87);
' '
B-Prazos:
1 -de carência: 30 meses,
_
2-- de amortização: 216 meses;
C- Encargos:
1 -juros: 3,5% a.a.,
2 -dei c:redere: 1% a.a.;
D- Garantias: quotas do FUndo de Participação dos Municfpios (FPM);
E -_,.._ Destinação dos recursos: Instalação do §i!stema Cartográfico e Estruturação
do:" Cadastros Técnicos e CódigoS Municipais, ur~anização do bairro da Campina,
construçao de 3 creches, perfuração e equipamento de 4 poços tubulares profundos e
construção de 200 fossas secas e 100 fossas
estanques.
-
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Ouvida a respeito, a Secretaria do T escuro Na-

cional do Ministério da Fazenda ktformou nada
ter a opor quanto à realização da operação em

causa.
No mérito, o pleito enquadraKse em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, oPI-

namos favoravelmente sob os aspectos _económica-.financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 149, de 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de São
José de Ribamar (MA) a contratar opera-

ção de crédito no valor correspondente.
em cruzados. a 80.000.00 OTN.
O Senado Federal resolve: __
_
Arl 1~ É a Prefeitura Munlcip-ãl- de São José
de Ribamar (MA), nos termos do art 2~ da Resolução n~ 93n6. a1terado pela Resolução n" 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000 OTN, junto à Ca1xã- Eco nêmica Federa1. A operação de crédito destina-se
à instalação do Sistema CartOgráfico e Estruturação dos Cadastros Té<:nicos e Códigos Municipais, urbanização do bairro da Campina, construção de três creches, perfuração e equipamento
de quatro poços tubulares profundos e construção de duzentas fossas secas _e_ cem fossas estanques.
- Art. :29 _ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente ..
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Discussão do projeto em turno único. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieirõ} ltem8:
Mensagem n'lc 216, de-1988 (no 4-09i88;
na origem}, relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura MuniCipal de Irecê, Estado da Bahia, a contratar operação- de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do TeScuro Nacional- OTN. (Dependendo de parec_er.)
Nos termos regimentais, designo o nobre Sena·
dor Alfredo Campos para proferir pareCer.
O SR- ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs:Sena·dores, com a Mensagem n9 216, de 1988, o Se·
nhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de lrecê_ (BA), que objetiva contratar uma
operação de crédito junto ao Banco do Nordeste

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
do Brasil SIA. este na qualidade de agente finan~
c_eiro d8 ·ca-iXa Econômica Federal cOm aS seguintes características:

-earacteristicas da_ ope.ra~o:
A..:.... Valor: Cz$ 33.960.800,00 (correspondente_ a 80.000,00 OTN, em outubro/87);

__ B -=:_Prazos:
1 -de_ carência: 30 meses;

2- dê amortização: 216 meses;
C- Encargos:
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Encerrada a discussão a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 9:
Mensagem no 219, de 1988, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado _da Bahia, __ a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruZados, a 240.000,00 ObriQclções do T escuro
Nacional (OTN)_(Dependendo de parecer)

1 -juros: 5,5% a.a.,
2 -taxa de administração: 2,0% sobre caNos termos regimentais, designo-o nobre Senada parcela liberada:
dor Leite Chaves para proferif parecer.
D- Garantia: Cotas do FPM- Fundo
de Participação dos Municípios;
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
E-..=. _Destinação de recursos: constru- proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs Senadoção de um matadouro, lavanderias públicas, res,_com a Mensagem n~ 219, de 1988, o Senhor
pavimentação de ruas e implantação de di- Presidente da República submete à deliberação
versos equipamentos urbanos.
do Senado Federal pleito da Prefeitura Munidpal
O Conselho Monetário Nacional aprovou o pe- de Vitória da Conquista (BA), que objetiva condido em caráter de excepcionalidade, tendo em tratar uma operação de cré_dito~junto ao Banco
vista as necessidades da prefeitura em questão.
do Nordeste _do Brasil S.A.. este na qualidade de
A contratação ora pretendida não deverá acar- a_gente financeiro -da Caixa Econômica- Federal _
retar maiores pressões na execução orçaJ!1entária com as seguinte características-:
dos próximos exercícíos.
Características da operação:
Adotando a_gjstemática da Casa para a análise
A -Valor: Cz$ 125.517.600,00 (corres-dos pedidos de autorização para operação de crépondente a 240.000 OTN, de Cz$ 522,99,
dito, concluímos pela aprovação da mensagem,
em dez/87);
visto que a mesma é jurídica e constifuciot1a1 e
B-Prazos:
constam do processado todos -os documentos _
1 -:---de carência: 30 meses~
que habilitam conhe_cer perfeitamente a operação
2 -=-de amortiz_açâo_: 216 meses;
e _os recursos para satisfazer os seus encargos.
C- Encargos:
Nestas condições, resolvemos acolher a men1 -juros: 5,5% a.a.,
sagem nos termos do seguinte:
2- del credere: 1,0% a.a.;
D- Garantia: QuotãS -do Fundo de PartiPROJETO DE RESOLUÇÃO
cipação dos Municípios (FPM)
- ~-=-Destinação de recursos: Execução
. N•150, de 1988
de projetas de galerias de microdrenagem
do bairro lbirapuera e pavirrientação de diversas ruas do mesmo bairro, constat1do de ba_Autoriza a Prefeitura Municipal de Ire·
se, sub-base, capeamento em asfalto e colocê- BA, a contratar operação de crédito
çaçãó de ·meio-fio.
--

no

valor equivalente. em cruzados, a

80.000,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municípal de lrecê, Estado da Bahia, nos tennos do art . .2" da Resolução
n-<. 93_, de 1976, alteradà pela Resolução n" 140,
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 80.000,00 OTN, junto ao
Banco d.o Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da Caiiéi EConômica
Federal, (sucessora do extinto Banco Nacional
da Habitação, por força do Decreto-Lei n" 2.291,
de 219-11-86), destinada à construção de- mata~
douro, lavand_erias públicas, pavimentação de
ruas e implantação de diversos equipamentos urbanos.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicaÇão.
Art. 3" Revogam-se as disposições em con·
trário.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Discussão do projeto em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão:

o Conselho -Monetario Nacional aprovou o pedido em caráter de excepcionalidade, tendo em
vista as necessidadeS- da prefeitura em questão.
A concentração ora pretendida não deverá
acarretar maiores pressões _na execução orçamentária dos próximos exercícios.
Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos pedidos- de aUtorização para operação de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurídica conStitUcional e
constam do processado todos os documentos
que habilitam·conh!?Cer perfeitamente -a operação
e os recursos para satisfazer os seus encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos termos do seguinte:

e

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 151, de 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de VJtórla da Conquista (BA) a contratar operações de crédito no valor equivalente,

om.

em cruzados a 240.000,00
O Senado Federdi resol'Je:
Art. 1~ É-a Prefeitura Municipal de Yrtória da
Conquista, Estado àa Bah[a, nos termos do art

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção IQ
2~ da Resolução n~ 93, de 1976, alterada pela
Resolução n~ 140, de 1985_,_ambas do Senado
federal, autorizado a con_tratar operação de crédito no valor equivalente,_ em cruzados, a
240.000_,00 OIN, junto ao Banco do Nordeste
do Brasil SA, este na_ qualidade de agente financeiro da Caixa Econóniica F edefal (sucessora do
extinto Banco Nac_ioo...al_ d_a _Habitação, por força
do Decreto-lei no 2291, de 21.11.86), destinado
à execução de projetas de galerias de microdre·
nagem do bairro _lbirapuera e pavimentação de
diversas ruas do mesmo ba.kl'o, constando de base, sub-base, capeamento em asfalto e colocação
de meio-fio, naquele Município.

Art. 2~ Esta resolução eri.tra ein vi9or na data
de sua publicação.
---- --~ ----,A;t 3~ Revogam-se as disposições em contrano.
É o parecer, Sr. Presidente.7

---

A contrataçõa ora pretenclida não deverá acar-retar m~iores pressões na execução orçamentária
dos próximos exercícios.

Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos pedidos de autorização para operação de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,

visto _que a mesma é jurídiCa e constítucional e

constam do processado todos os documentos
que habilitam conhecer perfeitamente a operação
e os recursos para satisfazer os seus encargos.
_ Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos _termos do -seguínte:
PROJETO PE RESOLUÇÃO
N• 152, PE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ja- guaquara (BA), a contratar operação de

crédito no valor equivalente, em cruzados, a 330.243,80 OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Jaguaqua0 SR. PRESIDENTE (Dirc-eu Carneiro) ra, Estado .da Bahra;· Oos tEii-ffios _dO- art. 2~ da
Discussão do projeto em turno únlcã.Resolução n~ 93, de 1976,alterada pela Resolução
Não havendo quem peça a palavra, encerro
n~ 140, de 1985, ambas do Senado Federal, autoa discussão.
rixada a contratar operação de crédito no valor
Enc-errada a discussão, a votação da matéria eCJuivalente, erii. crUZados, a 330234,80 OTN, junproceder-se-â na sessão seguinte, nos termos reto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da
gimentais.
Bahia SA_~ destinada à execução de serviços de
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) pavirrler1lã.Ção e drenagem, construção de centro
Item 10:
de cultura, centro de saúde, escola de 2~ grau,
Mensagem n" 224, de 1988 (nn 422/88.
área de lazer e canal de _drenagem.
na origem), relativa à_ ~r~pos~ para que seja
Art. 2~ Esta: resolução entra em vigor na data
autorizada _a Prefeitura Municipal de Jagua- -de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em conquara, Estado da Bahia~a contratar operação
de crédito no valor correspon-dente, em crutrário.
É o parecer, Sr. Presidente.
zados, a 330.234,80 übrigaçôeS d6 Tesouro
Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _
Discussão do projeto ·em turno único.
Nos termos regimentais, designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir parecer.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA
a discussão.
Para proferir parecer.)_ Sr. Presidente; Srs--:-s·e-na- - ----- J;:ncerrada ~ discussão, a votação da matéria
proceder-se-a na sessão seguinte, nos termos redores, com a Mensagem n" 224 , de 1988, 0 Senhor Presidente da República submete à delibe~
giméi1laTs-. ~ ----~
.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item
ração do Senado federal pleito da Prefeitura Munidpal de Jaguaquara (BA), _que objetiva contratar
11:
uma operação de crédito jufi.to ao Banco de DeMensagem n~ 227, de 1988, que autoriza
senvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na
a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado
qualidade de agente financeiro da Caixa Econóda Bahia, _a contratar operação de crédito_
mica federal com as seguintes característic-as:
no valor correspondente, em cruzãdos, -a
14.5 71 .000 Obrigações do Tesouro Nacional
Características da operação
(OTN). (Dependendo de parecer.)
A- Valor: Cz $ 33.960.800",00 (correspõlidenNos termos regimentais,_ desígno o nobre Sena~
te a 80.000 01 N, em outubro/87);
dor Nelson Carneiro para proferif parecer.
8-Prazos:
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ"
1 -de carência: 30 meses;
Para prOferir parecer.)-Sr. Presidente, Srs. Sena"
2 -de amortização:216 meses;
dores, com a Mensagem n~ 227, de 1988, o SeC- Encargos:
nhor Presidente da República submete à delibe1 -juros: 5,5% a.a.,
raÇãO do senaao Federal pleito da Prefeitura Mu2 - taxa de administração: 2% sobre cada parnicipal de SalVador (BA}, que objetiva contratar
cela liberada;
uma operação de crédito junto à Caixa EconôD- Garantia: CotaS do fuildo de Participamica Federar Com as seguintes características:
ção dos Municípios (FPM);
Caracteristlcas da operação
E- Destinação de reçpts_os: con:s_trução çie
um matadouro, lavanderias públicas; pai.rfnientaA- Valor: Cz$ 23.288.246.460,00 (corresção de ruas e implantação de diverSos equipa·
pondente a l4.57LOOO OTN de Cz> L598,26
mentes urbanos.
em jul/88);
O Conselho Monetário Nacional aprovou o peB-Prazos:
dido em caráter de excepcionalidade, tendo em
1- de carência: átê 36 meses;
vista as nec-essidades da prefeitura- em questão.
2-de amortização: 216 meses;
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C-Juros: 5% a.a.;
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do
Imposto Sobre Grculação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: financiamento da primeira fase do projeto de transporte de
massa de Salvador, de drenagem e obras complementares- no vale do Camurujipe, de obras de
recuperaçãoc:lo Centro Histórico e_ de. obras .relativas à ligação lguatemi-Paralela.
O Conselho Monetário,_ com o voto_ de seu presidente, aprovou o envio do pedido, em caráter
de excepcionalidade, visto que a c:ootrat_a;ção ora
pretendida não deverá acarretar maiores pressões
na execução orçam_entária _dos próximos exercí_ _ _ ·-cios da prefeitura em questão.
Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos pedidos de autorização para operação de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurídica e constitucional e
constam do_ processado todos os documentos
que habilitam conhecer perfeitaniéite a operação
e os recursos_ para satisfazer os seus encargos.
Nestas condições, _r~solvemos acolher a mensa.qem nos termos do seguinte:
PROJETO PE RESOLUÇÃO
" N• 153, PE 1988"

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sal·
vador (BA) a contratar operação de crédito no val_or equivalente, em cru~dos,
a 14.571.000 OTN.
O Senado federal resolve:
Art. 1~ ~ a Prefeitur_a Municipal de Sa!Vãdor
(Estado da Bahia). nos termos do art_. 2° da Resolução n'' 93, de 1976, alterada pela Resolução
nn 140, de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
equivalente, em cruzados, a 14.571.000 OTN,junto à Caixa Ecohômica federal, (sucessora .dO extinto Banco Nacional da Habitação, por forÇa do
Decreto-Lei n' 2.291. de 21-11-86), destinada a
financiélJTiento _da primeira fase do -projeto de
transporte de massa de_ Salvador, de drenagem
e· obras complementares no Vale dO CamuiUjlpe;
obras de recuperação do Centro Histórico e de
Obras relativas à ligação lguatemi-Paralela, naquele munic-ípio.
ArL 2~- Esta resolução entra ern vigor na_ data
de sua publicação.
Arl 3~ Re\!ogam-se as disposições em contrário.
Ê O parecer, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, nesta oportunidade reafirmo a
minha confiança de que, no próximo esforço concentrado, O SenhOr Presidente da República, sensivel como tem demonstrado ser a angústias que
marcam o Estado do Rio de Janeiro~_ envie uma
homenagein para ~mitigar as- afliÇõeS. do hobre
povo carioca.
O SR. PRESIDENTE (DirceU- _Can1el!:o) Discussão do projeto em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da I'T)atéria
proceder·se·á na sessão seguinte, nos terrlios re~
gimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carr1eirof- Nadã mais havendo a tratar, vou enCerrãr a presente
sessãb, convocando t,tma extraordinária a reali-zar-se às 20 horas e 1O minutos, coro a seguinte
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ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n" 145, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do
Norte, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.00Q,OO Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-2Votação, em turno único, do Projeto de_Resolu-

ção n" 146, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de T uriaçu, Estado do Maranhão, a con-

tratar operação de crédito no valor correspon-

-4Votaç:ão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 148, de 1988, que- autoriza a Prefeitura
Municipal de Anastácio, Estado de Mato Grosso
do ~ui, a contratar operação- de crédito no valor
correspOndente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouró_Na_çional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

em

dente, em cruzados, a 16.071,43 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN), tendo_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

-3-Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 147, de 1988, (jue autoriza a Prefeitura
Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Qrosso,
a contratar operação de crédito no valor corres·
pendente, em cruzad.os, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

...:.s-

Votação,
turno único, do Projeto de Resolução n~- 149, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Munidpal- de São Jósé de Ribamar, Estado do
Maranhão, a contratar operação de ~rédito no va·
lar correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER F AVORÁVEL, proferido em plenário.

-6Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 150, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de_ lrecê, Estado da Bahia, a contratar
operaÇão de crédito_n_o valor correspondente, em
cruzados, a_80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

-7Votação, em turn_g único, do Prqjeto de R_esolu-çãõ- ri' 151, de 1988, qué autoriza a Prefe~tura
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Municipal de Vitória da ConqUista, Estado da Bahia, a contratar operação de crêdito no valoc correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 152, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jaguaquara, Estado da Bahia, a contratar Operação de Crédito no valor correspon:
dente, em _cruzados. a 330234,80 Obrigações do
-Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, profei'ido em Plenário.

-9Votação, em turno único, go Projeto de Resolução n~ 153, de 1g88, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Salvador,_ Estado de;! 6ahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.571 .000,00 Obrigações
do Tesouro Nacioni:li (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Estâ encerra_dci a ses_~o.

!Levanta-se a sessão .às 20 horas e 20 minutos.)

Ata da 58" sessão, em 6 de outubro de 1988
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIA-

PresÍdêncÍa do Sr. Dkceu CameÍro
ÀS 20 HORAS E 1OMINCffOS, ACHAVAM-SE
PRESEJYTES OS SRS. SEfW)ORES.·
Mário Maia- A1uizio Bezerra- Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos De'Cat-H - Áureo
Mello - Ronaldo Aragão - Olavo Pires -João
Menezes - AJmir Gabriel - Jarbas Passarinho
João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão João Lobo- Chagas Rodrigues -Álvaro
Pacheco-Afonso Sancho- Od Sabóia de Carvalho - Mauro Benev:idês - Carlos Alberto Lavosier Maia - Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira Divaldo Suruagy- Teotônio Vilela Filho- Albano Franco - Francisco Rollemberg - Lourival
Baptista - Luiz Viana -Jutahy Magalhães Rui Bacelar - Gerson Camata - João Calmon
-Jarnil Haddad- Afonso Arinos- Nelson Carneiro- Itamar Franco-- Alfredo Gomes- Ronarn Tito -Severo Gomes___:. Fern&mdo Henrique
Cardoso - Mauro Borges -Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Pompeu de Sousá- Maurido Correa - Meira Filho - Roberto Campos
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda
- Mendes Canele - Rachlâ Saldanha berzi Wilson Martins- Leite Chaves- Afonso Camargo - José Richa - Dirceu Carneiro ........:. Nelson
Wedekim - Carlos Chiarelli -José Paulo BisoI.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
lista a_e-pres-ença--a:cusa·_e ·comparedrnento de
65 senhores senadores,_, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
_
Sobre ã"inesa, comunicação que vai ser lida
·pelo Sr. l'' Secretário.

t

lid~ a seguinteEm 6 de outubro de 1988

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comuriicar a Vossa Excelência que me ausentarei do Pats a partír de
13-10-88, para, devidamente autorizado pelo Senado, acompanhar o Senhor Presidente da República em sua viagem à linT6o Sovietiéa. ·
Atenciosas ·saudações, Álvaro Pacheco.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à

•

ORDEM DO DIA

Item l:
Yotação, em turno -únko, do Projeto de
ResOlução n~ 145! de 198_8_;_ que autoriza a
prefeitura municipal de Macalba, Estado do

Rio Grande do Nort_e, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), tendo_ ..
PARECERFAVO~VEL, proferido em plenário.
A discussão da mªtéria foi encerrada na sessão
extraordinária_ anterior.
Em votação o projEi!s>·
_
_
Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer ·sentados. {Pausa)
---Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, redação final da matêria que será
lida pelo Sr. 1~ Secretári_o.
É lida a seguint~
Redação 6nal do PrOjeto de"Resolução
n• 145. de 1988.
O Relator apresenta fedaçao final do_ Projeto
de Resolução n" 145, de 1988, que _autoriza a
Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a contratar
operação de crêdito no valor correspondente, ern
cruzados, a 4.000,00 OTN.
Sala das SesSões. em 6 de outubro de 1988.
-Wilson Martins Relator.
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Redação final do Projeto de Resolução
11" 145, de 1988.
Faço saber que o Sen-ado f'ederal aprovou, nos
termos do artigo 52. incisO Vll, da Constituição,

e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N·

, de !988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maca~ba, Estado do Rio Grande do Norte,
a contratar operação de crédito no valor
corre$pondente, em cruzados, a
4.000,00 Obrigações do Tesouro Nado-

DIÁRIO DO CONGRESSONAQONAL (Seção li)
_operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 16.071 ,4J OTN. - Edlson Lobão,
Relator
ANEXO AO PARECER

Faço saber que o SenadO Federal aprovou, nos
termos do art 52, inciso VU, da Constituição, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte.

RESOLUÇÃO
N"

gações do Tesouro Naclona_l- OTN,_jt;nto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - Fas, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no munieípio.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

.DE 1988

-- Autoriza a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 16.071,43 Obrigaçóes do Tesouro Nacional (OTN).

O SenãdO -Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Macaíba,
EStOOo do Rio Grande âo- Norte, nos termos do

autorizada a contratar operação de crédito no valor corréspondente, em cruzados, 4.000,00 Obri-

--o-senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Turiaçw
Estado do Maranhão, nos termos do art. 2?, da
Resolução n" 93, de I 1 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de
1985; -ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em çruzados, 16.071,43 ObrigaÇões doTe:souro nacional (OTN), junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à implantanção de um mercado público,
no- munícípio.
'Att: 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
·
.._ a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Drrceu Carneiro)- em
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
discussão a redação final. (Pausa.)
definitivamente aprovada, nos termos regimenNáo havendo quem peça a palavra, encerro
tais.
a-discussão.
A matéria vai à promulgação.
Encerrada a discussão. a matéria é dada como
definitivamente aprovada, nos termos regimenO SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca-meíro)tais.
A matéria vai à promulgação.
Item 2:

Votação, em turno único, do_ Projeto de
Resolução n" 146, de_ 19BH, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ti.Jriaçü, -Cstado do
Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
16.071 ,43 Obrigações do Tescuro Nacional
-OTN, tendo
PARECER FAVORÂVEl,-prOferido em Plenário.
A discussão da matéria foi ericerrada: na sessão
extraordinária anterior.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que õ aprOvain cluefram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, redação_ final que será lida pelo Sr.
1o secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n' 146, de 1988.

o relator apresenta a redação finaf dO -Projeto
de Resolução n~ 146, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Turiaçu (MA) a contratar

Prefeitura Municipal de Paranatinga (MT) a con·
tratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruz_ados, a 80.000,00 OTN.
_
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. ......,..
Wilson Martin$, RelãtOr.

-R.E:daçãO Hnal do Projeto de ResOlução no
146, de 1988.

nai-OTN.

art. 2~ da Res_olução n" 93, de_ ll de outubro de
1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,

OutubJO de 1988

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Catneiro)ltem3:
Votação em -tu mo único, do Projeto de Resolução no 147, de 1988, que autoriza aPrefeitura Municipal de Paranatinga, Estado de
Mato_GrossÇJ, a contratar operação de_créd.ito
no valor correspondente, em cruzados, a
_ 80.000,00-0brigações do Tesouro Nacional
-(OTN), tendo
PA8:E_CER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
,Ã discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Em votação o projeto Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovãdo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- So·
bre a mesa, redação fmal que será lida pelo Sr.
}9 Secretário.
É: lida a seguinte
0°

6

Redação final do Projeto de Resolução
147, de 1988.

relaior apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n.-. 147, de 1988, que autoriza a

Ai'/EXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
no 147, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e
eu, Presid~n~e,_ prol!lulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N'

, DE 1988.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado _do Mato Grosso, nos termos do
art. 2' da Resolução n·' 93, de 11 de outubro de
1976, alterada pela Resolução n"" 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do_ Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
à Caixa ECónóinka-Fedéral, eSta na qualidade
de agente financeiro da operação, destinada à
execução de obras do programa Produrb, no Municipio.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Em
discussão a redação finaL (Pausa}
_Não havendo quem peça a palavra, encerro
.a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
_definitivamente aprovada, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n·' 148, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Te sou ro
Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁ.VEL. proferido em ple~ário.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraoi"diriària anterior.
Em votação o projeto.
_
Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, redação final que será Jída pelo Sr.
1" Secretário.
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Os Sr-5. Sen<:~dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.

Redação final do Projeto de Resolução
nQ 148, de 1988.

Redação Final do Projeto de Resolu·
ção nD 149, de 1988.

O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução ! 1" 148, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Anastácio - _MS a conM
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN.
Sala _das Sessões, 6 de outubro de 1988. WUson Martins, Relator.

- O Relatóf apresenta a- rédação final-elo Projeto
de Resoluç_ão n' 149, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar (MA)
a contratar operação de crédito no valor corres_~
pendente, em cruzados, a 80.000 OTN.
Sala das Sessões, 6 de_outubro de 1988.Edison Lobão, Relator,

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
1" Secretário.

ANEXO AO PARECER

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"-150, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de lrecê (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzados, a 80.000,00 (OTN).
·
Sala dªs Sessões, 6 de outubro de 1988. AJfredo Campos, Relator.

NIEXO AO PNIECER
Redação final do Projeto de_ Resoi~:~ção
n• 148, de 1988
··
·
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos
termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLGÇÃO
N•
, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Anastácio, Estado do Mato Grosso do

Sul, a contratar operação de crédito no

valor

correspondent~

em cruzados, a

80.000,00 Obrigações do Tesouro Nadonai-OTN.

O Serü:'ido Federal resolve: -

Art. 1~

Ê a Prefeitura Municipal de Anastâcio,
Estado do Mato Grosso dO SUl, nos termOS- do
art. 2", da Resolução n·' 93, de 11 de oUtUbro
de 1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5
de dezembro de 1985, ambaS do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 80_.000,00
Obrigações do Tesouro Naci~nal - OTN, junto
à Caixa Económica Federal, deStinada à execução
de obras do programa Produrb, no Município.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, nos termos regimentais.
A matêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn'eiro) Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 149, de_ 1988,_ qu_e_ ~_utoriza_ a
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar,
Estado do Maranhão, a contratar operaçã_o
de crédito no valor correspondente. em cru·
zados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, tendO PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

1

Redaçào final do Projeto de Resolução
n• 149, de 1988.
Faço -saber que o Senado Federal aprovou nos
termos do artigo 52, inciso VI\ da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOWÇÃO
,DE 1988

N•

Autoriza a Prefeitura Municipal de São
José de Ribamar, Estado do Maranhão,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Na·
cionai-OTN.

O Seriado Federal ressalve:
Art. IQ É aJ?refeitura Municipal de São .José_
de Ribamar, Estado do Maranhão, nos termos
do art. 2d _da_R~sÇ>lução n~ 93, .de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n"' 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro ["iaciona\-QTN,junto ao
Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da Caixa Econômica
Federal, destinada à instalação do Sistema Cariográfico_ e Estruturação dos _Cadastros Técnicos
e Códigos Municipais, urbarliiação do Bairro da
CãnipTna; construção de três creches, perfuração
e equipamento de quatro poços tubulares profun·
dos e construção de duzentas fossas secas e cem
fossas estanques, no município.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não hê"vendo quem peça a palavra, encerro
a discusSão.
-.- _. _
,_
- . _
Encerrada a discussão, a matêria é dada como
definitivamente aprovada, nos- termos regimentais.
A matêri~_vai à prom~lgaç:âo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item6:

A discussão da matéria foi encerrada na Sessão
extraordinária anterior.
Em votação o projeto.
Os senhores senadores que o aprovam quei·
ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Votação,- em turno ú.nico, do Projeto de
Resolução n" 150, de 1988, (rue autori~a a
prefeitura mUnicipal de irecê;- estado da bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro· Nacional-OTN,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie~
nârio.
-

OSR. PRESIDENTE (Dirceu CarTieiroT:........:-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
I o Secretário.
-

A disc-uSSão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Em votãção o projeto.

É lida a seguinte
Redação final do Projeio de Resolução
no 150, de 19~8.

NIEXOAO PNIECER
Redação final do Projeto de Resolução
no 150, de 1988.
Faço saber que o SenadoFederal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso Vil, da Constituiçãó~ e
eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N'

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê, Estado da Bahia, a contratar opera·
ção de crédito no valor correspondente,
- e"in CnizadõS, a 80.000,00 Obrigações do
T($OU~--=I"'iªdonal (011"1{)_.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" Ê a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado da Bahia, nos termos do art.
da Resolução
nQ 93, de 11 de outubro de 1976, aherada pela
Re~olução no 140, de 5 de- dezembro de-1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), Junto ao Banco do Nordeste do
Brasil SIA, este na qualidade de agente financeir_!:!
da Caixa Econõmka f'ederal, destinada à construção de matadour_o,lavanderias públicas, pavimentação de ruas e implantação de diversos equipamentos urbanos, no município.
Arl 2'~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

zo

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro1- Em
discussão a redaçáo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) Item 7:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 151, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Muriitipal de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 ObriQações do tesouro_ .
- Néicional (OTN). Tendo ·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple·
nárlo.
/

/
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A discussão da matéria fel encerrada na sessão

extraordinária anterior.
Em votação o projeto.
Os Srs. senadores que _o aprovam queiram per~

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu_Cameiro)- So-

bre a mesa, redaçào final da matéria que será
lida pelo Sr. 1" Secretário.
Ê lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 151, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do ProjetO
de Resolução n~ 151, de, 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA)
a contratar operação ·de crédito no valor corres·

pendente, em cruzados, a 240.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 6 de_ outubro de i 988. Lulz Viana, Relator.
A/'IEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 151, de 1988.

Faço saber que o Senado" Federal aprovou, riOS
tennos do artigo 52, indso vn, da ConStítUiçáo;
e eu Presidente, Promulfo a seguinte

no valor correspondente, em cruzados, a
330234,80 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Em vOtação o projeto.
Os Srs:-senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)_
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, redação final que serâ lida pelo Sr.
19 Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n' 152, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Res_olu_ção D~ 152, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jaguaquara (BA) a con. tratar operação dei crédito no_ valor correspondente, em cruzados, a 330.234,80 OTN.
Sala das Sessões, 6 de _outubro de 1988. Nelson Carneiro, Relator.
A/'IEXO AO PARECER

RESOLUÇÃO
N"

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federai resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista, Estado da Bahía, nos termos do art.
2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Res<?l_ução n~1 140, d~ 5 _de dezembro
de 1985, ambas do· Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações
do TisOUro Nacional - Oll'l. jurito ao -Banco
do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de
agente financeiro da Caixa Ecoáômica Federal,
destinada à execução de projetes de galerias de
microdrenagem do bairro lbirapuera e pavimentação de diversas ruas do mesmo bairro, constando de base, sub-base, capeamento em asfalto
e colocação d..,. meio-fio, no munidplo.
Art. 2··· Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, -a-matéria é dada- como
definitivamente aprovada, independente de votação, nos_ termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caráeiro)
Item a:
Votação, em turno -único, do Projeto de
Resolução n" 152, de 1988. que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito

Redação final do Projeto de Resolução
n•152, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso Vil, da ConstituiçãO,
e eu; Presidente, promulgo a seguinte.

RESOLUÇÃO
N"

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estado da Bahla, a contratar
operação de crédito, no valor correspondente, em cruzados, a 330.234,80 Obrigações do Tesouro Nacional--:- OTN_.
O-Senado Federal resolve:
Art. 1 É a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estado da Bahia, nos termos do art. 2~ da
Resolução n9 93, de 11 d~ outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senad_o Federal, autori~ada a
contratar operação de crédito no valor corre.ppondente, em cruzados, a 330234,80 Obrigaçõ'es do
Tesouro Nacional - OTN, junto _ao BanCo de
Desenvolvimento do Estado Bahia S/A, este na
qualidade de agente financeiro da Caixa Económica federal, destinada à execução de serviços
de pavimentação e drenagem, construção de centro de cultura, centro de saúde, escola de 2° grau,
área de lazer e canal de drenagem, no munidplo.
.Art.- 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Q

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a-discussão.
·
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, iri.dePendente de votação, nos termos regimentais.
o prójeto vara pfoniuJgàÇá6.

Outubro de 1988
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 9:
Votação, em turno úriico, do Projeto__ de
Resolução n" 153, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito_ no
valor correspondente, em cruzados, a
14.571.000,00 _Obrigações do Tesouro Na~
cional- OTN, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A discussão da ma_téri~ foi ~nce.rrada nÇJ sessão
extraordinária anterior.
Em votação o projeto.
Os-Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
1"' Secretário.
É lida a seguinte
Reda.ção final do Projeto de Resolução
n•153, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 153, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a contratar
operação de-Criêdito-no Valor correspondente, em
cruzados, a 14.571.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988. Nelson Carneiro, Relator.
A/'IEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 153, de 1988.
FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso VU, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLGÇÃO
N'

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.571.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federarresolve!:
Art. lo_ É a_Prefeitura Municipal de Salvador,
Estado da Bahia, nos termos do art 2~ da Resolução rt' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução no 140,_de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 14.571.000,00 Obdgações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica
Federal, destinada a financiamento da primeira
fase do projeto de transporte de massa de Salvador, de drenagem e obras complementares no
vale do Camurujipe, de obras de recuperação do
Centro Históric-o e de obras relativas à ligação
(guatemi-Paralela, no município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discuSsão.

Outubro de 1988
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----~----------------------------Encerrada a discussão, a matêrfa é dada como
definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos regimentais.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 10:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n" 25, de 1987, de autoria
do Senador_ Marcondes Gadelha, que cria,
nos Municípios de Sousa e Antenor Navarro,

no Estado da Paraíba, o Parque Nacíonal do
Vale dos Dinossauros, e dá outras providências, dependendo de parecer.

A matéria foi incluída em Ordem do Dia por
solidtação das lideranças, nos termos do disposto
no art. 11, parágrafo único, da Resolução no 1/87,
com redação dada pela Resolução no 54/87.
Nos termos regimentais, designo o nobre Sena·
dor Francisco Rollemberg para proferir parecer.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG

(PMDB ~SE Para emiti_r parecer.) - sr: Presidente, Srs. Senadõres, o presente prOjeto, de auto·
ria do Senador Marcondes Gadelha, cria o Parque
Nacional do Vale dos Dinoss~uros, nos Municípios
de Sousa e Antenor Navarro, no Estado_da Paraíba, com a finalidade de preservar as p;stas fósseis

existentes em seus limites e promover atividades
científicas relacionadas com a pesquisa icnológica, ·além de desenvolver o turismo organizado
naregião. Prevê, ainda, que o parQue contará com
um inuseu e· centro de pesquisas tecnológicas
para melhor atender às suas finalidades.
O_autor justifica o projeto de lei baseado nas
evidências, _atestadªs por cientistas de renome,
que a área guarda pistas fósseis das mais raras
e _importantes do mundo. No entanto, a ação pre·
datória advinda da ignorância vem destruindo este
patrimônlo _científico, essen_cial para o estudo da
evo!t,!ção cta_ vida no plan~ta.
_
Alude, também, o autOr que ''o projeto contem·
pia a parte educacional com o desenvolvimento
do museu e_centro de pesquisas icnológicas, que
será pilar fundamental na formação de pessoal
especializado". Refere-se, enfim, ao _aproveitamento do parque para fins de turismo_ organizado,
e às naturais conseqüências para dinamismo da
atividade ·econômica" lOcal.
-Diante dos argumentos apresentados somos
de parecer que o projeto em exame é dos mais
meritórioS, ufna Vez qUe virá preservar um patri·
iTiOriJO deiitlficO :de reConhecído valor, além do
que contribuirá para a educação do povo quanto
à necessidade de proteger as riquezas, aprovei·
tando-as para o desenvolvimento da pesquisa.
S_or'noS, assim, pela sua aprovação.
É Op"ãi-.ei:er, ·sr.-PfesidEinte.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussã-o.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, convocando umâ extraordinária a realizar-se hoje, às 20 horas e 42 minutos, com a
seguinte.

ORDEMDOÓIA
-1-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n" 25, de 1987, de autoria do Senador
Marcondes Gadelha, que cria, nos Municípios de
Sousa e Antenor Navarro, no Estado da Paraíba,
o Parque Nadoriál do Vale dos Dino_s_saüros e
dá outras providências_,_ tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 20 horas e 40 mmu·

tos.)

Ata da 59" Sessão,G de outubro de 1988
2~ Sessão Legislativa

Ordinária, da 48~ Legislatura

--·EXTRAORDINÁRIA--Presidência do.Sr. Dirceu Carneiro
As 20 HORAS E 42 MINUTO$ ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES
Mário Maia - Aluizio Bezerra_~ Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Aureo
Mello- Ronaldo Aragão- Olavo Pires- João
Menezes ~ Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
~ João Castelo ~ Alexandre COsta--....:.... Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues ....;...
Álvaro Pacheco~ Afonso Sancho - Gd Sabóia
de Carvalho- Mauro Benevides- CarloS Alberto
-Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha- Hum_berto Lucena ~ Marco Maciel ~ Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira DivaIdo Si.Jruágy- T eotõnio Vilela Filho ~Alba
no Franco - Francisco Rollemberg - Lourival
Baptista ~ Luiz Viana - Jutahy Magalhães Ruy Bacelar- Gersori Carriata·- João Calmam
-Jamil Haddad- Afonso Arinos ~Nelson Carneirq ....:.... Itamar Franco - Alfredo CaniPOS Ronam Tito- Severo Gome-s.....:.... Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Iram Saraiva
- Jrapuam Costa Júnior ~ Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos- Louremberg Nunes Rocha - Mareio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha

Derzi-Wilson Martins~ Leite_ Chaves-Affonso
Carrtárgó -José Richa - Dirceu Carneiro ~
Nelson Wedekin- CarlOs Chiarelli -José Paulo
Biso!.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"......:. A
lista de presença acusa o comparecimento de
65 Senhores senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçã_o de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
- Não h~_ expediente a ser lido.
--O SR. PRESIDENTE (Dirceu
Passa-se à

Carneiro)~

ORDEM DO DIA
Item 1:
VOtãção, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do ·senado n~ 25, de 1987, de autoria
do Senador Màrcondes Gadelha, que cria,
nos Munidpios de _Sousa e Aritenor Nav:arro,
no Estado da Parãlba, o Parque Nacional do
Vale dos Dinossauros, e dá outras providên-cias, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido erii plenário.
·
A discussão da matéria foi encerrada na _sessãO
extraordinária anterior.
Votação do projeto em primeiro turno;
Os Senhores senadores que o aprovam queiR
ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE -(Dirceu Carneiro)-~
Passa-se à apreci~_ç:ão do projeto, em segundo
turno.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão sem emendas, o projeto
é dado como definitívaffiente adotado, d.ispen·
sada a votação, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineir6) ~So·
bre a mesa, redação final elaborada pelo Relator
Francisco Rollemberg, que vai ser lido pelo Sr.
1"' Secretário.
É lida a seguinte
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Redação final do Projeto de Lei do Se·
nado 0° 25, de 1987.
O relator apresenta a redação finãl do PrOjeto
de Lei do Senado no 25, de f 987, de autoria do
Sr. sena-doi MarCondes Gadelha, que cria, nos
Municípios de Sousa e Antenor Navarro, no Esta·
do da Paraíba, o Parque Nacional do Vale dos
DinossauroS e dá outras providências.
Sala das Sessões, 6 de outubro-de 1988. .Meira Filho, Relator.
AIYEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Lei do Sena-

don"' 25, de 1987.
RESOLUç:.\0
N"
DE 1988

Cria, nos Municípios de Sousa e Antenor Navarro, no Estado da Paraíba, o

Parque Nacional do Vale dos Dinossauros e dâ outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar
o Parque Nacional do Vale dos Dinossauros, situado nos Municípios de SoUsa e Antenor Navarro,
no Estado da Paraíba.
Arl 2" O Parque Nacional do Vale dos Dinossauros tem como finalidades;
1- preservar as pistas fósseis de dinossauros
existentes nos seus limites;
II- desenvolver atividades científicas relacionadas à preservação dos depósitos fossilíferos da
região;
m- estruturar e desenvolver a pesquisa icnológica e suas atividades correlatas;
IV- proporcionar elementos subsidiários ao
ensino da paleontologia, icnologia, museologia
e outros;
V- constituir-se em localidade turística e cultural da região.
Parágrafo único. Para cumprir-áS finalidades
estabele_cidas neste artigo, o Parque Nacional do
Vale dos Dinossauros incluirá na sua estrutura
um museu e centr~ de _pesql:!isas ícnológícas.
Art. 3° O Parque Nacional do Vale dos Dinossauros, com uma área aproximada de 36,8944
hectares, é composto por cinco sítios fossiliferos,
a saber:
f - Passagem das Pedras: área situada no Município de Sousa, ao longo do leito do Rio do
Peixe, na antiga Fazenda Ilha, com uma área de
17,4767 hectues.lnicia no marco 1, situada cerca
de SOm W da estrada carroçável que leva ao sítio
fossilífero, e continua em direção E por 297m
até o marco 2; desse ponto segue pata S por
343m até o marco 3; e sucessjvarnente pata E
por I 03,5m até o marco 4. Deste ponto o limite
çla área dirige-se por 355m em direção N, ã.té
o marco 5; segue-se em direç~o ap_!"oximadamen·
te SW por 630m, ladeando Rio do Peixe até o
marco. 6; dirige-se depois em d!reção W por -111,
Bm ate o marco 7; para S por 126m até o marcá
8, para E por 121 ,20it1 até o marCo 9; desse
ponto segue em direção S por342m retomando
ao marco 1. As divisas da área situadas no lado
hidrográfic~ direito do Rio do Peixe (ou seja, as
compreendidas entre os marcos 7, 8, 9, 1, 2 e
_3), fonnam limite com o proprietário Luiz Pereira
de Oliveira. As divisas situadas no lado hidrográ-
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fico esquerdo do Rio do Peix.e fazem limite: entre
os marcos 7, 6_e 5 com o proprietário herdeiro
de Lucüa Pires; entre os marcos 5 e 4 até metade
·da di.stânci!.'l; entre Os marcos 4 e 3-com o proprietârio Manoel Batista. A referência é sempre o Norte
Magnético (NM).

H- Serrote do Estreito (Serrote de Pimenta):
área situada no Município de Sousa, no sopé do
Serrote homónimo, com uma área de 4,9624 hectare.:o. lnícia no marco 1 situado na antiga estrada
carroçável desativada; segue desta ponte para E
por -171 ,Sm até o marco 2-;- pr-ossegue para N
por 20 l,Srn atê o rriafC6 3; deste ponto seglre
para W por 209,9m até o marco 4; prossegue
em direÇão aproximada SSW por 2_12,5m ladeando um muro de pedra, até o marco 5 e retorna
ao marco I percorrendo 107,5m em direção E.
A área faz limites entre os marcos 4 e 5 com
o proprietário Luiz Pereira de Oliveira; entre os
marcos 5, I, 2, 3 e 4 faZ limite com proprietário
André Avelino de Paiva Gadelha.
III- Serrote do Letreiro: área situada no Municíp~o d~ ~usa, no topo do Serrote do Letreiro,
na antiga Fazenda Lagoa, ao lado direito da estrada carroçável que vai da Estrada Sousa/(liraúna
para ã localidade de Pereiras, com uma área de
4,4659 hectares, tem os seguintes limites: inicia
no marco 1, -dirigindo-se para direção aproximada
SW por 212,5m até o marco 2; segue para S
por 101,8m até__o__ marco 3; para E por 49,5rn
·-até o marco 4; prossegue por 20,0m em direção
N até o marco 5; deste ponto dirige-se para E
por 182,8m até o marco 6; daí segue em direção
N por ~36,5m até o marco 7; de _9nde retorna
ao marco 1; por 99,9m ein difeçào W. A área
faz limite entre os marcos ] , 2 e 3 com o proprietádo _Lucas .Alexandre da Silva; entre os marcos
3;-4, 5 é 6 ãié .um· polito -sitUado 117 ,5m
N do marco 6, faz limite com o proprietário Lavoisier Pires de Sá; entre este último ponto e o marco
7 e entre o marco 7 e o marco 1 faz limite com
- o Proprietário Lucas Alexandre da Silva.
IV- Fazenda Vera Cruz (lmediaçõ"es do RiaCho
do Rancho): área situada no Município de Ante no r
Navarrq, no cruzamento da estrada c:::arroçâvel
com -o riacho do Rancho, na Fazenda Vera truz
(localidade também chamada de Engenho Novo),
com 0,9894 hectares. Tem os seguintes limites:
inicia no marco 1, situado a 8m E da casa de
__ propriedade de José de Freitas Dantas; e dirige-se
para S, por 119,0m até o marco 2; segue em
direção aproximada WNW por 87,0m, ladeando
a estrada nova com pontilhão em concreto sobre
o riacho do Ranct:!,o, até o marco 3; deste ponto
_ prossegue em direção N por 111m até o marco
4; e daqui retoma ao marco 1, correndo por 85,0m
em direção aproximada ESE. A área faz limites:
entre os marcos 1 e 2 com o proprietário João
Ferreira de Sousa; _entre· os marcos 2, 3 e 4 com
o proprietário Assis Batista; entre os marcos 4
e 1 com o pr<?prietário José de Freitas Dantas.
V- Piau: área Situada no Municipio de Souza,
no leito do Rio do Peixe, no trecho entre a barragem que corre na divisa entre as Fazendas Piau
e caiçara_ e um ponto situado a 1 ,5km a jusante,
~eguindo o curs_o do Rio do Peixe, na secção
acima incücã.da, Area aproximada: 9 hectares.
__ Art. 4~ A ádministração do Parque Nacional
do VaJe dos Dinossauros caberá ao Ministério da
Oência e Tecilologia, que se articuJará com os

e-

a

de ·i 988.

órgãos do Poder Executivo para cumprir suas finalida<;les.
_
_ _
Parágrafo único. Os recursos n~cessários à im·
plantação e manutenção do Parque_ Nacional do
Vale dos Dinossauros correrá à conta orçamentária da União, das receitas provenientes_da atividade turística, de doações e ou_tros.
·
Art. 5o O Poder Executivo, n_a forma da lei,
tomará no prazo de 180Tcentõ e oitenta) di_as,
as providências necessárias à demarcação, desapropriação e utilízação das terras que constituem
o Parque NacionaJ do Vale dos Dinossauros.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na_ data cfe sua
publicação.
Art. 7"' Rovcigam-se as diSposições em contrário.
c

o __

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camefro)- Em
discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
· ·
Encerrada a discussão, é dispensada a votação
da redação fmal, nos termos_ regimentais.
-O projeto-vãi à C:ãmarã. -doS Deputados:
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nada mais havendo a tratar, vo_u encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

. ORi>ílM Do DIA
-l-

Mensagem n,_215, de 1988 (n? 408/88, na oríg~m), relativa à proposta J?ara que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, EstadO da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146520,13 Obrigações do Tescuro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)

-2Mensagern no 217, de 1988 (n" 410/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antâo,
Estado de Pernambuco, a contratar operação de
crédito _no valor correspo"ndente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do T escuro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

-3Mensagem n~ 218, de 1988 (n" 411/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado
do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-4-·
Mensagem n~ 220, de 1988 (n? 411/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura MunicipaJ de Carpina, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no va·
lor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN (Dependendo de parecer.)

-5Mensagem no 222, de 1988 (no 417/88, na origem), relativa à prOposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do
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Maranhão, a realizar operação de crédito externono valor equivalente a US$ 1,891,567.33 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos

e sessenta e sete dólares e trinta e três_centavos},
elevando temporariamente o limite de sua dívida
consolidada. (Dependendo de parecer.)

-6Mensagem no 225, de 1988 (n" 423/8-a,-na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estadõ da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 283.51 o.ra Obrigações do Tesoüro Nacionãl - OTN. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ii$ 20 /loras e 50 mi·
nutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE.25-9-88
E QUE, ErifREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBUCADOPOSTERIORMEN·

TE.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-' PA. Pronuncia o seguinte discurso.~.,...... Sr. Presidente, Srs.
Senadores,_ínicialmente, requeiro a V. Ex', Sr. Presidente, que faça transcrever no curso dos nossos
trabalhos o discurso do Presidente José Sarney,

pronunciado na reunião do Conselho de Segu-

rança Nacional, que diz respeito a um assunto
hoje muito debatido, qual seja, a nossa dívida
externa. Assim fica aqui inicialmente esse requerimento para a transcrição desse discurso do Presidente José Samey, pela oportunidade que representa.
Sr. Presidente, ouvi ontem o eminente Senador
Dirceu Carneiro- pronunciar um interessánte discurso referente à Conferênda dOs Exércitos Americanos. Em tomo de tal conferência, o Senador
teceu comentários, os mais diversos. Parece que
ficou muito preocupado com essa reunião que,
segundo se sabe, há muitos anos vem-se realizando, e apenas tem o sentido de estabelecer
certos princípios que norteiam as Forças Armadas
em todo o Mundo. Nesse discurso, fica o eminente
Senador Dirceu Carneiro, ao qUe parece, com
receio de que o resultado da conferência vá ter
alguma influência na nossa democracia e, sobretudo, algum efeito _com relação aos princípios que
vão ser estabelecidos na nossa nova Carta Consti·
tudonal.
Parece que não há nenhuma razão para isso.
A reunião é de rotina, simples, e nada leva a crer
que tenha relação com a democracia do Brasil
ou do Mundo. O fato é que S. Ex" assinala, durante
o seu discurso, a situação de dificuldades porque
atravessamos, dific-uldades de toda a ordem. Isso
faz com que S. Bc• chegue à conclusão de que
tais fatos poderão, amanhã, a curto ou médio
prazo, levar este País a uma modifiCação.
Ninguém pode negar a situação dificil que atravessamos, quer no ponto de vísta politico, socfal,
econômico e financeiro. É necessário que medidas sejam tomadas e que principalmente as organizações politicas se organizem e -cOlaborem para
que sempre se estabelça a ordem, os princípios
gerais, e se termine com essa luta pessoal, sobretudo quando se aproxima uma eleição para a
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Presidêncfa da República. Nós sabemos que com
Magalhães. S. Ex~ fala em "apadrinhamento" ~
faz referé_ncia a um_ dos homens_ mais ilustres,
o 'avaliçó t:,remerido que existe, em _função_ dºs
meios de comunicação, com a. televis~o al~a.~ mais tranqüi!os, mais cordatos, mais capazes e
çando mais de 85% .Qo territóriO_ brasileiro, ao bondosos que há no Senado, o Seriador Lourival
se iniciã.f.a_c~pan.ha para a Presidência da RepúBaPtistã:-Dk ainda, o ar:tigo -··qúe 6 Senador_Lo_ublica, fatos podem surgir em função de_ uma cam- rival Baptista está apadrinhando certos fatos para
panha, talvez ácida, e que venha a ultrapassar que não se aprovem certas medidas no Regitodos os limites do bom-senso, baseados nas demento Interno da Casa". terminações da noVa Cartà_que será Promulgada
Ora, tudo i<;So ê urna demonstração do que
no diaS de outubro, _onde os princípjos da censura
está acontecendo no País. Adiante_.. aind.;~ atribuído
foram abertos completamente, e, também, um ao Senador Jutahy Magalhães, diz que se "quer
dos fatos principais, fundamentais, que é aquele tentar reduzir de duzentos e oitenta para cento
da estabilidade social do País fica ameaçado, em
e-quarenta _os órgãos adrr~!nistrativ:os_da Casa:·.
função da abertura total e absoluta do direito de .Será possível que duraote dois anos a Mesa não
greve, que se estabeleceu nesta Constituição. _
verificou q'ue esses duzentos e quarente órgãos
não eram derTiasiadamente absurdos e, só agora,
Nós tivemos oportunidade de demons_trar o que
pensa que precisarão de apenas c-enio e quatem representado para a Nação os dias parados
renta? Logo, não acredito que essa _noticia s_eja
com as greves em todo o País. E o que é mais
alarmante, mais preocupante, é que a maioria oficial, de origem do próprio Senador Jutahy MagalhãeS.dg_§_sas greves se verifica ~m relaçãÇI ao serviço
Público,- conforme ficou demonstrado pelos nú~
mer,os, o que nos deixa, agora, mais preocupados _ O Sr. LOurlvaJ BaptiSta- Permit~-me V. Ex~
ainda _quando sentinibs que, do dia 5 de outubro um-aparte?
em diante, estes princípios ficam completamente
abertos_ e sem nenhum peso ou medida. E esta·
O SR. JOÃO MENEZEs- Ouço V. Ex' com
mos verificando que já há uma certa preparação,
prazer.
porque muitas greves programadas anterlounente, para serem feitas agora, foram adiadas para
O Sr. Lourlval Baptista- Nobre Senador,
depois do mês de outubro. O que quer dizer que estou o_uvindo V. Ex' com atenção. _Só hoje tomei
as greves. virão e irêo aumentar, cada vez mais, -Conhecimento dessa entrevista do_ nobre Senador
o_desas_sossego social.
Jutahy Magalhães. Inicialmente desejo agradecer
lnfelizni,e"nte, eSSe desassossego social no Brasil as bondosas_ referéncias do eminente.. Ss:nador
existe em tOdas as camadas: Não só nas camadas João Menezes a meu respeito que muito me sensisOcial, econ6mica, financeira ou política. Até a
bilizaram. Custa-me acreditar que o Senador Juta~
religião também, _hoje, passa por dificuldades
hy Magalhães tenha feito tais. dedarações. S,_E.?r,"
oriundas de__aberturas inconcebíveis. Vemos, por
diz "que estou_ apadrinhando~. Não estou apadriexemplo, que o Bispo de S. Félix do Araguaia,
nhando nada, Simplesmente pedi vista, numa reuDom Pedro Casaldáliga,já 'foi aâVêltidO pelo Papa, nião da_ Me_sa, de um projeto que S. Ex• apreporque não acettã maiS os prfncípfbs estabele- . sentou,. referente a pontos de funcionários no Secidos pela Igreja. Assim, atê_ na Igreja o inconfornado. Eu, então, como .M.embro da_ Mesa, pedi
mismo_impera. ·
·
vista e apresentei uma emenda no sentido de
Orã, parece-me que essa revolta, essa contraque nos GabineteS dos S_enadores os funcionáriOs
posição- manifesta-se em todas as camadas sonão assinas_sem poitto, e também funcionários
ciais. Até a Igreja não mais escapa. Já não se
de outros gabinetes, O méu pedido fçi aprovado
qoer respeitar as ordens do Papa. VeiO uma inti- pela Mesa. Enteodi _que o funcionário que trabalha
mação para que Dom Pedro Casaldáliga pres- em gabinete de Senador não- deve marcar ponto,
tasse determinadas informações, fazendo com
porque muitas vezes fica até altas hor?IS da noite,
que o Presidente da Conferência Nacional dos
outras vezes chega mais cedo. o meu ponto de
Bispos do Brasil, D. Luciano Mendes_de Almeida,
vista foi simplesmente este e eu, então, apresentei
vá a Roma tratar do assunto, que me parece da
a sugestão, fiz a emenda ao projeto- que S. EX"
maior graviçlade.
apresentou, que, como disse, foi aprovado pela
Faço refeiência a essa matéria para deri10riStrcir
Mesa, contra o voto._ de S. ~"_Quanto.~o.fato
a situação de instabilidade e de expectativa que do jornal citar o meu nome nãQ me deu raiva,
se cria no País em todos os setores._ T odõ mundo
porque raiva dá enfarte e finalizando digo: falem
redama, acha_ que não está bom, que está errado,
mal, mas falem de mim!
que ninguém está governando direito, que ninguém está exercendo com acerto as suas funções,
O SR. JOÃO MENEZES- Muito obrigado
o· que está criando uma onda de pessimismo
pefa intervençãO esclarecedora de V. Ex? Só tocaavassalador. Não sei o que há por detrás de tudo
mo$ neste assunto porque me parece qu~ faz
isso;
parte de _um sistema que objetiva desestabilizar
- Hoje, por exemplo, cheguei ao meu G-ab-inete
a vida no País.
e encontrei um recorte do Jomal do Brasil com
A nota diz_rnais, q1.,1e queyem reduzir ~m_$_5%
uma matérla que_ faz referéftcia ao nosso amigo
as gratificações que consorríem a Gráfica e o Pro·
Senador Jutahy Magalhães. Ao lado do nome do
dasen, esquecendo~se de que essa Constituição
Senador Jutahy Magalhães há, entre aspas, ''Para·
está publicada, e se ela foi votada e discutida
fuso deslocado", Parece-me até que quiseram cofoi"graças ao serviço extraordinário prestado pela
locar uma epíteto no nobre Senador. De um lado
Gráfica _do Senado e pelo Prodasen, senão não
o nome do Senador Jutahy e do outro, "ParafuSO"
te-fiamõs os documentos da nova Constituição
deslocado".
prontos. Foram milhares de emendas e reformas
Não,acredlto mesmo no que está escrito nesse
e eles, sempre solicitas, a qualquer hora do dia
ou da noite, prepararam o trabalho.
jornal, e que tenha sido dito pelo Senador Jutahy
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Então, o que dizemos é que todas essas noticias
fazem parte de grupos interessados em criar uma
situaçáo dificil. De modo que são determinados
indivíduos com esses noticiários coi1Stantes no

jomaJ, _de que o País vai mal, o Pais está ruim,
que tudo está péssimo, que somos Biafra e tudo
o maiS, quando nada disSo é verdade; mas se

está criando a síndrome da miséria, a síndrome
da pobreza em nosso País. Temos que cofnbater

isso, não pode ser assim, não pode continuar
assim. O Brasil está progredindo. QUem pode
negar o progresso do nosso País? Ê só percorrer
nossas capitais ou nossas cidades do interior para

se verificár. V. Ex•" chei;Jarri a qualquer cidade
aí do Nordeste ou no Norte, a qualquer cidade
do interior, pequenas cidades, e trinta dias depois,
quando retomam já está diferente, há mais construções, há mais estradas, há mais aberturas, há
mais gente trabalhando. Então, -nãO é possível
continuar assim, redamando.
E sãó essas aSfãzõe!> _gU~,_m~~a?- vezes, ~ei'!'JOS
dito neste Senãdo, o que têm feito esses candidatos que aparecem hoje, pleiteando à Presidência da República, que têm que mudar de idéia:
o povo está cansado de tudo lsso, o povo quer
cara nova e idéia nova.
Ontem estava em Belém e conversava na instalação da ala jovem da Assodaç:ào Comercial do
Pará e me encontrei com um homem de muita
inteligência, muito conhecido, com vários livros
escritos, Professor Otávio· MendOnça. Eíe ·diziame, achando interessante, que os franceses usam
muito a expressão "''esprit de corps". Existem
pessoas para lugares certos, e que nessa balbúrdia o homem com característica para ser Presidente da República, pelo seu porte, pela sua maneira de ser, pela sua inteligência, que tem aparecido em várias oportunidades da vida pública bra·
sileira, era o General Leónidas Pires Gonçalves.
Então, senhores s-enadores; o que queremos
é que este País saia desta sindrome da difLculdade
e passe a acreditar em nosso futuro, nos homens,
senão chegaremos talvez a um lugar que eu nã_o
sei.

O Sr. Marcondes Gadelha -V.-Ex~-me permite um aparte?
O SR. JOÃO MENEZES- ConCedo o aparte a V. Ex:·

O Sr. Marcondes - Nobre Senador João
Menezes, V. Ex' age con1 senso de equilíbrio
e com profundo patriotismo, quando_-procura
espancar o pessimismo que, neste momento, está sendo utilizado de forma industriada,
com propósitos meram€i1te eleito'reiros. Sabemos, e hoje ninguém tem mais qualquer dúvida
sobre isso, que embora as finanças públiças estejam ainda em processo de c:orreção, a verdade
é que a economia brasileira já vai bem obrigado.
Ao lado de todos_ esses elementos empíricos que
V. Ex' arrolou, temos números concretos que são
indicadores seguros de que a economia está fuilclonando de forma adequada, neste momento,
no que diz respeito aos seus indicadores mais
importantes. Senão vejamos, nobre Senador João
Menezes: a produção"de cimento aumentou 20%
em relação à do ano passado; o consumo de
energia industrial aumentou 14% em relação ao
do ano passado;'- as vendas de automóveis, no

-m-ercado interno, aumentaram 30% só este ano.
V. Ex> jil tell'! aí três elementos fidedignos para
avaliação do comportamento da economia, por-que- 0--:cim-ento, a energia elétrica e o automóvel
são sínaliza_dores confiáveis para o conjunto da
economia. Hâ muito mais, nobre Senador. V. Ex"
sabe que o superávit comercial deste Pais ultrapassou todos os recordes anteriores e vai para
17 bilhões de dólares em 1988. V. ExJ sabe que
a produção agrícola deste ano_ também é recorde:
67 milhões _de toneladas de grãos, o que nos
__d_á o:direit_o de pensar que, no próximo ano, ultrapassaremos os 70 milhões de toneladas de grãos.
E o que ê mais importante: a taxa de desemprego
_ê _a mais _baixa da dé<:ada. Todos estes são importantes elementos para a indicação da higidez da
economia. Tem os uma econOmia saudáVel, apesar desta_ inflação de 600% .ao ano. Te mos uma
€con0mla que responde adequadamente, apesar
de, até este momento, as tgxas de investimento
e o volume de importações _s_er_em muito baixas.
Neste momento o Governo desenvolve gestões
no sentido de estimular investimentos no setor
pro_dutívÕ. O acordo feito com a comunidade financeira e~ferna abre as pOrtas para o irlvestimento do capital forãneo aqui, no Pais, e medidas
estâo sendo tomadas no sentido de reorientar
a p-Oupança-que·s-ê ericOnúa entesourada no merc_ado financeiro e que hoje é um volume da ordem
de 57 bilhões de dólares, nobre Senador João
fv\enez~?~ Imagine V. Ex• se esta economia está
funcionando, sem investimentos internos ou exteinoS~ no momento em que houver essa irrigação
de recursos para o setor produtivo, poderemos
ter um relance muito Importante, uma retomada
extraordinária do crescimento económico. Sem
falar, é claro,_ na nossa capacidade de importar,
que a_umentou muito nestes últimos tempos e
que nOs dá o direito de pensar numa renovação
do estoque de capital fisicQ_das empresas. que
poderão utilizar mâquinas mais modernas, mais
novas, Com uma escala industrial infinitaniente
melhor, ou seja, produzir mais e mais bar&to, além
-ao que as próprias importaçõeS significam um
aumento da oferta física de bens no m"ercado
iritefzió e, conseqüentemente, -um m-eC:ãnismo
também útiLao controle da inflação. Todos estes
elementos nos apontam para uma retomada do
c:téscim-entó, para um relance da economia. Fiz
urn_ªsessalva no começo, nobre Senador, d~ que
as finanças públicas ainda padecem de problemas sérios. Mas hâ um esforço do Governo no
sentid_o_ de corrigir o seu déficit. E esse dado ninguém põde negar. No momento em que conjugarmos a retomada dos investimentos, o aumento
das importações, com o nivelamento do déficit
público, em torno de 2% ao ano, poderemos penmais curto do que imaginamos - de novo num
País grande, num País forte, num País economiCam'ente justo, como a natureza deste Pais semp~e prometeu.

-o SR. JOÃO MENEZES- Eminente Uder,
muito grato pelo gparte de V. Ex', que alicerça
e enriquece o nosso ·pronunciamento. Basta verificarmos o que se diz, isto é, que esse último empréstimo que o Governo brasileiro está conseguindo, está efetuando no estrangeiro - e o Ministro da fazenda jâ disse, e os jornais de todo
o Mundo falam - e, talvez, o melhor conseguido
nestes últimos anos.
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Ora, se esses banqueiros estrangeiros estão
emprestando, dando condições para empréstimos ao Brasil, é sinal de que eles estão verificando
que a nossa economia está-se recupetando a passos largos, senão não iriam colocar dinheiro sem
nenhuma vantagem, sem nenhum rendimento.
Ainda mais: eles chegam a oferecer um espaço
de carência de 8 anos para o pagamento desses
empréstimos. O que é isso? Isso é a garantia no'
futuro do Brasil; é a segurança que eles têm no
futuro. Verificamos, e o Senador Afonso Sancho
deu um grande aparte, mostrando o que se tem
feito. S. Ex~ citou, por exemplo, T ucurui. Tucurui
é obra monumental. Se não fosse Tucurui, que
foi tão malsinada na sua época, que foi tão combatida, que até o GovemQ do meu Estado quis
impedir que se fechassem as suas comportas,
Tucur_ui -está dando hoje energia elétrica para o
Nordeste e já com uma rede de distribuição de
mais de 800 Km de extensão.
Ora, isso tudo é resultado de um trabalho.
Se formos para o Norte do Pais, encontraremos
as fábricas de alumínio, de alumina, de bau.xita,
de ferro e de indústria de metal leve. O _que ê
isso? É o cresdmento do Pais; são novas fontes
de trabalho, novas fontes de riqueza. O de que
precisatnos-e ter trabalho, porque a nossa população estâ crescendo em progressão geométric.i
Jâ que nós não temos condição de impedir que
esse crescimento se faça tão violentgmente, teremos, por outro lado, que fazer com que as fontes
de trabalho, os meios de produção de trabalho,
as fontes, onde as pessoas possam buscar a sua
sobrevivência, cresçam.
E isso é inegável que existe. Quem pode negar
o progresso da Nação Brasileira? Ninguém. Só
a pessoa cega pela política é que vai dizer que
este País não esfá progredindo. Dificuldades há~
mas elas existem em toda a parte!
Hâ pouco tempo, estava eu em Lisboa, com
pessoas do governo de lá, jantando, e disseramme: ...A inflação no Brasil está terrível", Eu_ disse:
"É, realmente. a inflação no Brasil está terrível.
Aqui, é 8%. Mas a vida em Portugal é muito mais
cara do que lâ no Brasil!" Acabou a conversa.
Porque é a realidade; é o que existe de verdade. __
Então, nós não podemos estar criando esse
ambiente de desassossego, esse ambiente ruim
para a população brasileira. O que nôs temos
que fazer é procurar dar meios de produção,
meios de trabalho, melhorar a condição de vida
do povo e, sobretudo. a educação. Agora se fez,
talvez, nesta Constituinte, um ato da maior importância, e que não está tendo a relevância neces~
sâria, que foi o aumento de 3_%_ para 18% das
verbas da União para a Educação. Foi um salto
muito grande e a educação é fundamental para
o nosso projeto, por(jue sem a mesma não teremos saúde nem progresso.
Ê isso o que preCisava ser dito, o _que o Brasil
está sustentando e os novos rumos que está tomando. PortantO, não vejo razã_o para se estar
com eSse -negativismo, sobretudo em relação ao
Governo do Presidente José Samey. Sua Ex.ce~
lência v"ai fevar até o fim o seu Governo e havere~
mOs de ter uma eleição democá~tica, de acordo"
com a índole, com a capacidade, com a inteli·
gência do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR.
JOAO MENEZES EM SEU D!SCilRSO:
DISCURSOS DO PRESIDENTE JOSÉ SARNEY
NA REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA
NACIONAL
NO PALÁCIO DO PLANALTO, NO DIA 21-9-88

Err: fevereü·o de l 987, assistido pelo Conselho
de Segurança Nacional, em virtude de séria.· pressões sobre as reservas do pais, vi-me compelido
a declarar a suspensão temporária do pagamento
dos juros devidos aos credores internacionais privados do BrasiL

Desejo hoje informar aos Senhores Ministros
do Conselho de que, após difíceis _e_ prolongadas
negociações, o Governo está prestes a firmar com

o Comité de bancos credores um acordo que
porá fim à situação criada com a suspensão de
pagamentos.
O Senhor Ministro da Fazen'da fará mais adiante

uma exposição para esclarecer os termos desse
acordo_._que permitirfJ, a um tempo, o reinicio
dos pagamentos por parte do Brasil, e a retomada
dos fluxos financeiros para nosso país e a reduçao
do serviço da divida.
Antes, porém, da exposição do Senhor Ministro
da Fazenda desejo compartilhar com os senhores
algumas reflexões sobre essa questão, de maneira
a colocar sob uma perspectlva adequada o acordo
em vias de conclusão com nossos credores.
Poucas situações na históría-moderna terão tido
a magnitude, a complexidade e as conseqüências
que a divida externa encerra na atualidade.
No caso particular do Brasil, encontrei ao assu.mir o Governo a dura realidade da maicr divida
externa do mundo. Já seria uma tarefa gigantesca
e impossível só administrá-la. Não é passivei minimizar a gravidade do problema nem pretender
aplicar-lhe soluções tópfca:s ou imediatas. Suas
raízes são raízes estruturais. Derivam de condições fundamentais injustas da ordem económica
internacional, que necessitam ser mudadas. A divida afeta igualmente a todos: a credores e a devedores.
No espaço econõmico contemporâneo, a prosperidade de uns não pode indefinidamente coexistir com a carência e o atraso de outrQs._
Se no passado os fluxos internacionais de comércio e investimentos pUderam orjginar-se de
situações de dominação,-de uma divísãO de trabalho imposta de cima para baixo, no presente este
tipo de relação tornou-se inaceitável. Tentativa de
perpetuá-lo, ou de reeditá-lo sob r;ovas face_s, estão condenadas ao malogro e podem multiplicar
tensões capazes de comprometer _seriamente o
equilíbrio internacional.
A partir de 1982, sobretudo, a questão da dívida
tem causado gravíssimos problemas aos países
devedores. Na Amêria Latína, em particular, a crise da divida tem sido responsável pelo estancamento e, em muitos casos, pelo retrocesso das
economias dos países da região. As estatísticas
indic-am que, de 1982 parã -Cá, a América Latina
pagou, só de juros, cerca de 200 bilhões de dólares. Neste ano de 1988, _estarão sendo desembolsados 35 bilhões e 600 milhões de dóla"res
pelos países latino~americanos a título de serviço
da dívida. Se, em 1980, a _região já apresentava
uma relação excessivamente elevada do total da
divida com o Produto Nacional Bruto, da ordem
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de 35;7%, em 1988, est_a relação, segundo a esti- meteria o modelo econômico, ensejando _conseqüências imprevisíveis nos plenos social e polítimatiy-ª_.dó Ban~o Mundial, deye chegar a 57,8%.
co-institucional,- que nãó seriam-do interesse_ do
Obviamente esta é, sem dúvida, uma situação
Brasil, nem, acredito, de seus principais parceiros..
que não pode perduraL
Já se tem observado que o problema da divida
Minha visão desta questão e a orientação que
nãó ê inédito. O sistema internacional enfrentou imprimi ao Governo estão expresSas ao longo
no passadO situaçÓéS análogas. O que é inédito
de sucessivos pronunciamentos. Na primeira reué a magnitude verdadeiramente assoberbante do
nião_ minist_erial_ que p~sidi após a faledmento
problema. E sobretudo·o que é inédito' é a presundo Presidente Tancredo Neves,_ afirmei que o Goção- de que o peso do ajustamento deva recair verno não repudiava os seus compromissos finanquase que exclusivamente sobre os países deve- --ceiros; qu_e__ iria honrá~los, buscando ajustá-los a
dores. Como se fosse possível ignorar que essa
prazos e condições compatíveis com as_ exigênquestão afeta igualmente devedores e credores
cias do_ nosso desenvolvimento .. Manif~stei então
que,· portarito, deve ser resolvida em conjunto,
expressamente a decisão de buscar a renegaciaharmomiosamente, com base no principio da ccção de nossos compromissos fir1aceiros, com rearesponsabilidade. Tratar a questão da divida como __ lismo e objetivi_dade.
se fosse um problema exclusivaiT}ente financ~iro,
Em diversas ocasiões reiterei a firme decisão
uma simPleS relação entre- tomadores e prestadores de recursos, sem outras implicações que de jamais assumir compromissos em relação à
não- as de ordem contábil, significa ignorar ãs dívida que o país não pudesse cumprir.
Sempre manifestei a convicção de _que a quesraizes estruturais do problema.
Significa cuida" r -apenas das tiia"hifestaçõeiS,- não tão da dívida externa tem dois patamares: um
de suas causas. Há muito mais em jogo. O que patamar financeiro, que diz respeito à_ negociação
está em -questão, em última análise, é a própria direta com os bancos e instituições credoras; e
viabilidade dos países devedores. Seus planos de outro patamar, o patamar político, de governo
desenvolvimento ecorrômico-social. Sua estabi- a governo, que tem a ~er com um conjunto _sJ,e
decisões ligadas ao universo económico em que
lidade instituciuonal e seu futuro como nações.
No mundo interdependente de nossos dias, ne- se operam as relações entre os Estados.
Desde Jogo afirmei a_ neç_essidade de_ uma revinhum pais pode aspirar a autarquia, nem pretender assegurar sua prosperijade às expensas de são profunda da ordem e..c.onômic.;~. internacional,
outros. Nenhuma nação, ou grupo de nações, sem .:i qual seria impossível encontrar soluções
pode agir como se seus interesses unilaterais esti- justas e duradouras para a questão da divida.
Expus claramente essa visão perante a Assemvessem acima do interesse coletivo. A estabilidade
do sistema internacional e o cres_cimento da eco- bléia Geral das Nações Unidas, em 1985. Alertei
nomia mundial dependem de um relacionamento para a necessidade de se reestudar o quadro viharmonioso entre as p·artes, de uma repartição gente e de se promover um reordenamento ecojusta de direitos e obrigações, de uma distribuição nómico internacional. F risançlo _que o Brasil não
equitativa da riqueza em nível internacional.
desejava fazer da dívida uma questão ideológica
O prolongamento indefinido da crise da dívida ou de_ c_onfrontação, reafirmei a tradição de cumgera profundas incertezas e pode conduzir a sérias prir fielmente os nossos compromissos e exortei
dificuldades para a comunidade internacional, a comunidade internacional a procurar conosco
uma solução, não necessári~ ou exclusivamente
que afetarão igualmente a todos os países.
Minha" preocupação maior é o potencial de ten- a das leis de mercado.
Juntamente com nossos parceiros latino-amesão que ela encerra e que será sempre uma ameaça a um clima de harmonia internacional. Os paí- ricanos, trabalhamos com base no consenso de
ses industrializados hoje concordam que a paz Cartagena para fazer valer estes objetivos que cormundial passará pela erradicação desses poten- respondem as percepções e aspirações de toda
a região. Sabemos que, ao lutar_ por Url)a solução
ciais de _confronto.
Torna-se essendal antecipar-se a um desfecho para o problema da dívida externa, estamos tamindesE>jável. Agir antes que ele se torna imevitável. bém lutando pelo fortalecimento da democracia
- O Brasil tem atuado com extrema responsa- em nossos países.
Quando, et1J fevereiro de 1987, anundei a susbilidade no trato da QUestão da dívida. Consciente
de seu peso, das conseqüências de suas decisões, pensão_ do pagamento dos juros aos çredore~
o Brasil vem buscando s_e_nsibilizar a comunidade privados, deixei daro que a medida era temporária
interna_cionaJ para a necesSidade de inedidas ur- ~ que visava a preservar as nossas reservas.
Ressaltei então a determinação-de criar condigentes que assegurem a regularização dos fluxos
financeiros, de modo a garantir a manutenção ções adequadas para que a questão da dívida
do seu desenvolvimento económico e, por conse- pudesse ter um encaminhamento definitivo. Uma
qeüncia, de sua estabilidade social, política e insti- solução duradoura,_ que resultasse de um entendi· menta amplo e justo, _e que criasse estabilidade.
tucional.
Desde que eu assumi o Governo, dediquei atenReunido em Ácapuic_o, com os presidentes latição prioritária_ a este problema. Na questão da
no-americanos do m~canismo permanente de
dívida está em jogo o próprio futuro do modelo
consulta e concertaç"ão política, chegamos a um
de desenvolvimento_ económico adotado pela soconsenso qu:e bem reflete a visão solidária dos
ciedade brasileira. Nossa opção pela economia
países da regfÇão diante de um problema que
de mercado pressupõe a continuada abertura ao
nos afeta igualmente. Reconhecendo que as soluexterior e a preservação dos fluxos de comércio
ções atê então encontradas representavam paliae investimento internacionais.
tivos temporários, enfatizamos a necessidade de
AlinpoSiç_ão deUma carga excessiva do serviço <:~çôes cóilCretas,-Capa:Zes de pôr em prática o
princípio- da cc-responsabilidade entre credores
da dívida inviabilizariã a ·manutenção desses fluxos
em níveis adequados. Isto, por sua vez, compro- e devedores e que incorporassenY·o-rec:onheci-
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mento da indispensabilidade do crescimento sus-

tentado dos países devedores.
Orientei pessoalmente todo o processo de negociação que culminou com o acordo entre o
Brasil e os bancos credores, a aprovação de nossos pleitos junto ao Fundo Monetário Intemacio-

nal, ao Banco Mundial e ao Clube -de Paris, e
a concessão do empréstimo-ponte pelos paises
industrializados. Tomei decisões graves, em circunstâncias particularmente muito difíceis. Ademais, tomei destinadas a ensejar a modernização
da economia brasileira, propiCiando-lhe maior poder de competição e abrindo-a decididamente ao

exterior. Promovi transformações substanciais e
de longo alcance na economia brasileira, de maneira a tomá-la eficiente e mais apta a concorrer
no cenário internacional Créio haver demonstrãdo inequivocamente minha determinação de tratar a questão da dívida externa sem emodonaIismo, sem preconceitos ideológicos ou doutrinários de qualquer espécie, sem qualquer intuito
·de confrontação.
Assumo plena responsabnidade pessOal por todas as decísões tomadas ao longo deste processo.
Guardei coerência com as minhas COhvicções,
nestes anos todos em que, embora sob diferentes.
ministros, as ações do Governo se orientaram
invariavelmente para a busca de soluções negociadas para o problema da dívida externa.
Os acordos ora celebrados pelo Brasil são iÓegavelmente um passo na direção certa. A firmeza
de nossa posição negociadora e a coerência que
imprimimos às nossa postulações possibilitaram
o encontro de termos favoráveis. Existem razões
para que nos felicitemos por este resultado auspicioso.
Quero neste instante congratular-me e agradecer ao Ministro Maílson da Nóbrega pelo patriotismo e pela competência com que conduziu essas negociações.
Quero assegurar enfaticamente q·ue oS compromissos ora assumídóS pelo Brasil serão fielmente honrados. Cumpriremos de boa fé nossas
obrigações. Esperamos o mesmo de nossos parceiros.
As negociações foram loitgas e dificeis. Creio.
porém, ter ficado patente o desejo do Brasil de
evitar o confronto e privilegiar sempre o diálogo.
Mantivemos ao longo de todo o processo nego:.
dador uma linha objetiva e equilibrada. Meu governo evitou criteriosamente explorar a questão
da dívida para fins demagógicos ou pata fins pop~istas. Procurei não exacerbar os antagonismos
latentes, cuja extensão, porém, não quero minimizar.
Assim proc_edi - apesar de fortes pressões internas e externas contrárias - por estar convencido de que uma atitude serena e construtiva
tonstitui o melhor caminho para o encontro de
soluções negociadas.
Não propiciamos jamais-a formação de_ um
cartel de devedores. Abstivemo-nos de qualquer
iniciativa que pudesse ser interpretada como con·
duzente a tal objetivo. Cremos, pois, dispor de
autoridade para reivindicar que nossos parceiros
credores tampouco atuem como um cartel. Que
não busquem soluções predicadas na força, nem
na imposição. Que, ao contrário, somem às nos~
sas as suas capacidades de imaginação e as suas
vontades políticas, para que, juntos, encontremos,
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com base no consenso, soluções duradouras para
_essa questão.
_
__
_
O BraSif ·chegou a um modus vivendi com
seus credores. Trata-se de um passo-muito importcmte, que permite a retomada de nossa plena
partic_ipaç-ão na comunidade fjnanc~ira internacional. lsfo constitui - repito - motivo de uma
grande satisfação.
Est_a_n:tos, porém, conscientes - e espero que
nossos parceiros também estejam - de que o
problema da divida, em suas dimensões estruturais e de longo alcance, não estâ resolvido. O
desafogo- (jue experimentamos com Os acordos
ora alcançados não deve obscurecer a necessidade imperiosa de medidas de longo alcance ca~
pazes, estas sim, de resolver satisfatória e definiti·
vamente a questão da divida, em termos do interesse recíproco de devedores e de credores.
O Brasil- como os demais países latino·_americanos que supcrtam o ónus principal do problema_da divida- não pode permanecer indefinidamente na condição de exportador líquido de capi·
tãl. A médio_ e longo prazos, a persistência dessa
sit~ação conduzirá inevitavelmente a um colapso
de dimensões imprevisíveis e de conseqUências
tão .danosas para os que devem como para os
que querem receber.
Não é justo, nem aceitável, que o peso do ajustamento permaneça quase que exclusivamente
a cargo dos devedores. Torna-se lícito esperar,
por parte de nossos principais parceiras desenvolvidos, países com os quais o Brasil mantém sólidos e importantíssimoS fluxos de comércio e investimentos, uma contrapartida efetiva de atitudes
e pOlíticas POsitivas.
·
O BraSTI está ..=:... e estará sempre- preparado
para tomar internamente as medidas necessárias
ao ajustamento de sua economia, atendidos os
imperativos de segurança nacional e o objetivo
inalienável de preservar as conquistas da sociedade brasileira e seus legítimos anseios de progresso e de bem-estar.
Atravessamos grandes dificuldades e tomamos
medidas corajosas. Fizemos um esforço extraor·
dinário nesSes anos. Estamos fazendo sacrifícios
imPOrtantes. Está na hora de a comunidade internacional dar mostras de compreender nossos
gestos. O Brasil está fazendo a sua parte. E nós
esperamos o mesmo de nossos parceiros.
-Muito obrigado.

DISCGRSO PRONUJYCIÁDO PELO SR.
MAURICIO CORR~A NA SESSÃO DE
28-9-BBE Q(Jl':, Ei'ITREGUEÀ REVlSÃO DO
ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE
O SR. MAURÍCIO CORJlliA (PDT - DF.
Como Líc!i#; proili.lncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Veja. da semana
passada, publicou uma matéria na página 96 que
diz;

"CAROS AMÍGOS
Samey nomeJa Roriz

Governador do DF

Em um- dos tópicos diz o segw'nte:
~ convidênda entre Sarney e os Roriz é
ãfitfga e cada vez mais próxima. Foi de um
Roriz, Emanuel, que Sarney adquiriu há dez
anos uma gleba de 100 hectares em Luziânia

Outubro de 1988
e deu início ao sítío do Pericumã, sua proprie~
dade rural junto a BrasiTia. Desde então, o
Presidente triplicou o tamanho do sítio e o
transformou numa das fazendas mais bem
cuidadas e produtivas da região, sempre com
a assessoria técníca e as gentilezas do amigo
Orlando Roriz. Foi ele. por exemplo, quem
em 1985 tratou de convencer, um a um; quatro prtmos renitentes a vender suas terras
para aumentar os domínios do Pericumã em
mais 55 hectares. "O Orlando n"ii6' foi 50--õ
intermediário, como também pagou o di~
nheiro, 70 milhões de cruzeiros, com seu
próprio cheque", relata Josefina Roriz, uma
das ex-proprietárias da terra, contrariando a
versão do prefeito, que nega ter participado
de qualquer transação comercial em nome
dO Presidente da República.
Srs. Senadores, evidentemente eu não posso
estabelecer nenhum juízo de valor a propósito
da veracidade dessa noticia. Todos nós sabemos
das ligações do Presidente da República com a
família Roriz. No entanto, o Diário Ofidal de
16 de setembro de 1988 publica um despacho
do Ministro das Comunicações, nos seguintes termos:
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Gabinete do Ministro
Extratos de contratos

Partes: União Federal e a TV Luziânia Ltda.
Espécie: Contrato decorrente: çla concessão outorgada através do Decreto n~ 96.218.
de 24 de junho de 198a
Objeto: Exploração do serviço de radiodifusão de sons e imagens (Televisão), na ciciade de Luziãnja, Estado de Goiás.
Vigência: O contrato tem vigência de 15
(quinze) anos e entrará em vigor na data de
publicação do seu extrato no Diário Oficial
da_ União.
Data e assinatura: 26 de agosto de 1988.
Antônio Carlos Magalhães- Ministro de Estado das Comunicações e Orlando Rori~ Sócio~Gerente da 1V Luziânia Ltda.
(N' 44.161 - 15-9-88- Cz$ 15350,00)
Sr. Presidente, deixo aqui registrada, em nome
do meu Partido, a minha estranheza com o fato
de uma amizade produzir efeitos tão benéficos
quanto os desse relacionamento; que propicia,
inclusive,_ a nomeação de um Governador que
se encontrava no exercício de interventoria na Prefeitura de Goiânia.
Evidentemente, sabemos-que estamos vivendo
numa Repúbllca, como Já se assinalou, em que
é dando que se recebe. É preciso que esse fato
seja registrado, ou seja, o de que o Sr. Orlando
Roriz, amigo pessoal do Presidente da República,
primo do atual GoVernador, tenha ganhO uma
estação de televisão na vizinha cidade de Luziânia.
Portanto, Sr, Presidente, registro neste momento, aqui, o meu protesto e estranheza. Estamos
iniciando a nova fase do texto constitucional. É
preciso que fatos como esses sejam exterminados
da vida pública brasileira.
John Kenneth Galbraith, o grande cientista político am~icano, define, entre algumas r~lações
do poder, aquilo que ele chama de poder com~
pensatório, vale dizer, o poder se exerce através
de compensações.

Outubro de 1988
[nfelizmente, estamos diante de um Governo
cuja finalidade tem sido eSpecificamente a de ser

generoso na concessão -de favores do povo para
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a redação do inciso I do Artigo 28 da Lei n~ 7.664,
de 29 de junho de 1988, estabelecendo novo horário para veiculação de propaganda eleitoral para
as eleições municipais de 15 de novembro de
1961.
Sessão: 28-9-88 (extraordináiia)

Considerando o término dos trabalhos da AsSembléia Nacional Constituinte, o Primeiro Secreê, à República do Presidente José Samey. Fica,
portanto, registrado este protesto do_ meu Partido. _ tário, no uso de suas atribu!çÇes l~gais, resolve:
Art. 1o Fica extiiita no Senado Federal a gratiPor outro lado, Sr. Presidente, registro a cobranficação por serviços extraordinários prestados à
ça de uma resposta ao re-querimento que formulei
PROJETOS APROVADOS E
Assembléia Nacional Constituinte, a partir de ·6
EN~OSÀPROMULGAÇÃO
e foi aprovado por esta Casa por Unanimidade,
de
outubro
de
1988.
no sentido de que o Presidente da República for-Projeto de Decreto Legislativo" n~ 20, de 1986
Art. 29 Os servidores do Senado requisitados
necesse ao Senado F_ederal explicações a respeito
(n" 129/86, ria Câmara dos Deputaâos), que_ap~o
pela Assembléia Nacional Constituinte deverão se
de sua viagem à China.
apresentar nos seus 9rgãos de origem até às va o texto do Acordo de Cooperação Económica
Sabemos que, dentro de poucos dias. o Senhor
e Té_cnica, celebrando entre o Governo da Repú~
18:3_0 horas do dia 6 de outubÍ"o de 1988.
Presidente viajará à União Sovi.éticâ, e, vericido
Parágrafo único. O descumprimento do dis- blica FederatiVa-do Brasil e o Governo da União
o prazo, Sua Excelência não respondeu ainda ao
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Mosposto no caput deste artigo implica falta ao serviSenado o pedido de informações a respeito de
cou, a 1O de .dezembro de 1985.
ço, nos termos regulamentares.
sua viagem que foi aprovada, como-~u disse, por
Sessão: 13-9-88 (extraordinária)
Art. 39 __A _Coordenador ia Geral dos Trabalhos
esta Casa.
· _ /
·
..;..;Projeto de Decreto Legislativo n? 10,-de 1988
da Constituínte no Senado Fêdefafiomará as neTodos sabem que a sistemática da repetição
9
(n 152/86,-nã Câmara dos Deputados), que apro·
cessárias providéncias no sentido de coilcluir os
do pedido não existe mais. Hoje, o Presidente
trabalhos_ burocráticos decorrentes, recolhendo va o texto do Protocolo de Reforma da Carta da
9a República, como autoridade responsável, poao arquivo o aceiVO documental, após o que fica Organização dos Estados Americanos - OEA,
derá ser processado por crime de responsabi~
denominado "Protocolo de Cartagena das Índias",
extinta.
!idade por não ter prestado as informações ao
aprovado no XIV Período Extraordinário de SesArt. 4o Os Casos omissos serão resolvidos peSenado.
sões da Assembléia Geral da OEA, realizado e"m
lo Primeiro Secretário.
Quero, neste instante, também, reiterar aqui" a
Art. 5° Este Ato entra em vigor na data de Cartagena das Índias, Colômbia, no período de
V. Ex" o pedido de que o requerimento já transitou
2 a 4 de dezembro de 1985.
sua publicação.
em julgado, e por total descaso e incúria, eu diria.
Sessão: 13-9-88 (extraordinária)
Art. 6~ Revogam-se as disposições em cono Presidente da República não respondeu ao Se·
-Projeto de Resolução n? 87, de 1988, que
trário.
nado o requerimento que foi formulado - autoriza a Prefeitura Municipal de Can1pinas, EstaSenado Federal, 4 de _outubro de 1988. - Ju~
Sr. Presidente, é o protesto que faço neste modo de São Paulo, a contratar operação de crédito
· ~ ~galhães1 Primeiro Secretário.
mento.
no valor correspondente, em cruzados, a
SECRETARIA GERAL DA MESA
3.450.000,00 OTN.
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
Sessão: 13-9~88 (extraordinária)
(Resenha das matérias apreciadas no período
1'1'8de 1988
-Projeto de Resolução no 99, de 1988,- que
de 1~ a 30 de setembro_de 1988-- art.-293,
O 1o Secretário do Senado Federal, -usandà da
autoriza_a Prefeitura Municipal de São Paulo, EstaH, do Regimento Interno)
competência que lhe confere o art. n~ 31, de 1987,
do de São Paulo, a contratar operação de crédito
PROJETOS
APROVADOS
E
da Comissão Diretora e considerando o disposto
no. valor correspondente, em cruzados, a
ENVIADOS
À
SANÇÃO
no parágrafo único do art. 87 do De<::reto-Lei n~
47.947.185,70 OTN.
2300~ de 21 de novembro de 1986, a1terado pelos
-Sessão: 13~9-88 (extraordinária)
- Projetq de Lei da Câmara n~ 53, de 19'86
Decretos-Leis nnS-2.348, de 24 de jülho de 1987
-Projeto de Resolução no 100, de 1988, que
(n9 3.319/84, i1a Casa de oriQem), que autoriza
e 236Q,_de 16 de setembro de 198_7, resolve:
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta_o Poder Executivo a c::riar a Universidade Federal
Art. 1o Os limiteS preVistos rios arts. 18, 19,
de Cruz Alta, no E$-tado Rio Grande do Sul, _e_ do de São Pa_ulo, a contratar operação de crédito
76,88 e 117, do AiO ii" 3f~-de 1987, da Comissão
no valor correspondente, em cruzados, a
dá outras providências.
Diretora, são fLXados noS_ vaJores constantes da
32.038.173,54 OTN.
Sessão: 13-9-88 (extraOrdinária)
tabela anexa, para vigorar a partir de 1o de outubro
Sessão: 13-9-88. (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1986
de 1988.
·
·
- -Projeto de Resolução_n9 101, de 1988, que
(rig-7.67~/86, na CaSa de origem), de iniciativa
Art 2o Este a-tO entra em vigor na data de
atJtoriza a Prefeitura MuniciPal de LinhaieS, Estado
do Senhor Presidente da República, que atribui
sua pub][cação.
·
do Esplrito Santo, a contratar operação df::_crédi~o _
ao Tribunal de Contas da União, a partir do exerArt. 3° Revogam-se as disposições em con·
no valor correspondente, em cruzados, a
~cio de 1986, a fiscalii:açàõ -da- aplicação pelos
trário.
69.954,00 OTN.
Estados., Distritq Federai, Territórios e Municípios,
Sessão: 13~~88 -(eictfãõràlnária)
Brasília, 1" de outubro de 1988. - Senador
inclusive por suas entidades da administração in~
Jutahy Magalhães, 1" Secretário.
-Projeto de Resolução n~ 29, de 1988, que
direta e fundações, das transferências de recursos
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberai, Estado
federais.
ANEXO DO ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
de Goiás, a contratar operação de Crédito no valor
S_ess_;ão: 13-9-88 (extraordirlária)
N" 8 de 1988
correspondente, em cruzados, a 13.650,42 OTN.
-Projeto de Lei da Câmara n? 32, de 1988
Sessão: 14-9-88 (extraOrdiriálfá) --(n~ 665/88, na Casa de origé'm), -de iniciativa do
Artlgo
Item
NovoVolor
-Projeto de Resolução no 30, de 1988, que
_Senhor f'reSident~ da República, que altera dispoautoriza· a Prefeitura Munidpal de-ltapuranga, Es~
1-a
41.819.000,00 sitivos da Lei n9 6.923, de 29 de junho de 19.81,
tado de Goiás, a contratar operação de crédito
que disPõe sobre o se!Viço de assistência religiosa
1-b
418.194.000,00
no valor correspondente, em cruzados, a
naS Forças Annadas.
1-c
418.194.000,00
18
48.000,00 OTN.
. .
.
Sessãq:_ 13-9--88 (extraofdinária)
II-a
9.757.000,00
Sessão: 15-9-88 (extra:orainária)
""-Projeto de Lei da Câmara ri? 38, de 198_8
11-b
278.796.000,00
-Projeto de Resolução no 32, de 19á8, que
(n" 558!8"8: na Casa de origem), de iniciativa do
11-c
278.796.000,00
autoriza a Prefeitura- MuniciPal de Monteiro. EstaSenhor_Prepid~nte da República, que autoriza o
do da Paraíba, a contratar operação de crédito
Instituto de Administração Financeira da PreviI
2.787.000,00
19
no valor corre-spondente, em cruzados, a
dência e Assistência Social - tAPAS a doar à
11
418.000,00
80.000,00 OTN.
Academia tiacional de Medicina, imóveis destina76
139.398.000,00
Sessão: 15~9-88 -(extraordinária)
dos à instalação de Centros de Estudo e Pesquisa.
----88
-Projeto de Resolução no 42;- de 1988, que
Sessão: 28-9-c88 (extraordinária)
55.759.000,00
...:.:...Projeto de- ~i _da Câmara _n9 39, de_ 1988- - autoriza a Prefeitura Municipal de Arai Mofeira,
117
lll
9.757.000,00
Esiado do Mato Grosso do Sul," a contratar opera(fll' 869!88~-na Casa de oiiQem), qUe modifica
aqueles que prestam subserviência ao Poder, isto
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ção de cré-dito no valor correspondente, em c;.ruza-

Sessão: 15-9-8S:..(extraordinária)
- Projefo de Resolução- n~ 103, de 1988, que
Sessão: 15-9-88 (extraord,ínâria) ·
autOriza a Prefeitura Mlinidpal de Co\íder, Estado
-Projeto de Resolução n~ -48; de 19BB; _qUe
do Mato Gro~sci, á contratar operação de crédito
autoriza a Prefei_!ura Municipal de Bandeirantes,
n6 valor- Correspondente, em cruzados, a
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera93.000,00 QTN.
ção de créditp no V(l,lor cprr:esporidente, em cruza:
Sessão: 15-9-88 (eXtrao_rdinãria)
dos, a 4.699,00 OTN.
· -Profeta. de R_eso\ução n" 104, de 1988, que
Sessão: 15-9-88 (extraórdinària) ·
autoriza a Prefeitura Municipal âe Dianianttrio, Es-Projeto de Resolução no 49; de -1988, que
tado do Mato Grosso, a contratar operação de
autoriza a Prefeitura Municipal de Jtaporã, Estac'·?
crédito no -valor cOrrespondente, em cruzados,
do Mato Grosso do S!,il, a contratar operação de
a 300.000,00 OTN.
crédito no va1or correspondente, em cruzados,
_ sesSã0:15-9-88 (extraordinári"ã)
a 13.800,00 OTN.
.:
·
-Projeto" de R_esolução n~ 105, de 1988, que
Sessão: 15-9-88 (ext1'ª9r<;linária)
autoJiza o Governo do Estado do Ceará a contratar
-Projeto de Resolução n;, 50, de 1988, que
operaçãO de crédito no valor correspOndente, em
autoriza a Prefeitura MuniciPal ae Taquarussu, Escruzados, a 11.468.560,00 OTN. ·
tado do Mato Grosso do Su1, a contratar op-eração
Sessão:·l5-9-88 (extraordinária)
de crédito no valor corr_espondente, ein crUzados, ...:; -Projeto de Resolução n~ 106, de 1988, qO.e
a 6.0Q8,68 OTN.
c' autoriza ó '"Governo do Estado de Se-rgipe a ·conSessão: 15-9-88 (extraordinária)
tratar operação de crédito no valor c'orrespon·
-Projeto de Resolução !\0 _51, de 1988, que
_dente, em -Cruzados, a 30.000.000,00 OTN.
autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado
Sessão:-15-9-88 (extraordinária)
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
-Projeto de Resolução n~ 10_7, de -1988, qu_e
no valor correspondente, em cruzados; a --autoriza. o Go_yemo do Estado de Minas Gerais
197.554,00 OTN.
a emiti-r 4.882.150,00 ObrigaçõeS do Tescuro do
Sessão: ts-g-..:e8 (extraordinária)
Estado, elevando, temporariamente; ó limite de
-Projeto de Resoluç-ão-!1.~53, dé 19à8, que
sua dívida consolidada. -_ _
autoriza a Prefeitura Municipal de Cuíabá, Estaao
Sessãci.: 15-9-88 (extraord.iliária)
do Mato Grosso, a contratar operação de Credito
,.,..-Projeto
de Resolução- n" 28,_ de 1988, que
no valor correspondente, em cruzados, a
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava do
1.821.876,00 OTN.
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a contaratar
Sessão: 15-9-88 (extraOrd.iriãriã)
operação de crêdíto no valor corresporidetite, em
-Projeto de Resolução-:no 57, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Muni:dj:>a\ de Propriá, EstadO - cruzados. a 3.689,02 OTN__ _
Sessão~_lS.-9-88 (extraordinária)
de Sergipe, a contratar operação de crédito n~
....:.Projeto 9e Resofução no 34 de 1988, quevalor correspondente, em cruzados, a 79.860,00
autoriza a PrefeitUra de Alvinôpolios, Estado de
OTN.
Minas Gerais, a c9ntratar operação de crédito no
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
.
valor correspondente, em cruzados, a 20.000,00
-Projeto de Resolução_no 5!3. de 1988, que
OTN.
autoriza a Prefeitur;;t Municipal de ltauç:u, Estado
Sessãcr.15-9-88 (extraordinária)
de Goiás, a contratar operação de créditO i-lo v.:if6r
corr~pondente, em cruzados, a 25.293,75 OT['j, .. ---PrOjeto de Resolução· n~ _37, de 198_8. que
-autOriZa a Prefeitura_ MUnicipal de Angélk·a, Estado
Sessão: 15-9-88 (extraordinária_}
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
-Projeto de ReSoluçãO- n'a 61, de_ 198_8, que
crédito no valor correspondente, em cruzado_s,
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a realizar operação de crédito externo no valÔr .o a 4.600,00 OTN,
Sessãa:·t5-9-88 (extraordinária)
de u*s 48,500,000.0-0 (quai'enta e oito niilhõês
-ProjetO de- Resolução n~ 40, de 1988, qUe
e quinhentos mil dólares norte~america_nos).
ifutõriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, EstaSessão: 15-9-88 (extraordinâríã) .
·do do Mato Grosso do Sul, a contratar _operação
-Projeto de Resolução" n''69, de 1988,'--que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santos Dumont, -de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 49.342,11 OTN.
.
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
Sessão~ 15-9-88 (extraordinária)
crédito no valor correspondente, em Cruzados,
_. .:,..:projetO de Resolução no 41, de 1988, que
a 180.000,00 üTN.
..
·autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio João,
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
Estado do Mato Grosso do Sul, a cçmtratar opera-Projeto de ResoluçãO n" 84, de~ J988; -que
çâõ de- crédito nO valor correspondente, ern cruza~
autoriza o Governo do EStado do Rio de Janeiro
dos, a 4,800,00 OTN.
a contratar operação de crédito no valor corres·
pendente, em cruzados, a 13.750.000,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (eXtraordináii;;l.)
.
Sessão: 15-ri-88 (extraordinária) .... -- .
-Projeto de" ResOlução n~ 45, de 1988, que
-Projeto de Resolução n9 86, de 1988, que ·-autoriza a Prefeitura Municipal_de Toledo, Estado
autoriza o Govémo do Estado da Paraíba a con- do f'araná, a contratar oPeraçãO de crédito no
tratar operação de crédito DQ...Ya,l_or:_c.prrespon- valor correspondente, em cruzados, 20.864,66
OTN.
.
dente, em cruzado:><::_ a. 32.458:000,00 OTN.
"Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
Sessào: ! 5·9-88 (extraordinári-a)
··
. --Projeto de Resolução no 59, d~_1988, que
-Projeto de Resolução n~ 102, de 1988, que
autoriza a Prefeitura MunJ_cipal de RondoD.ópolis,
autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estaao
Estado do Mato Grosso, a Contratai- operaçãO de
do Rio Graride do Norte, a contratar_ o~;:t~ração
de crédito no valor correspondente, em cruzados, -c-rédito no valor correspondente, em cruzados,
a 11.912,68 OTN.
a 431.150,00 OTN.
dos, a 48.411,27 OTN.
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Sessão: 15-9-88 (extraordinária)_
-Projeto de Resoluçao no 65, de 1988, qt.ie
..autoriza a Prefeitura Municipal de Aquidabã, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédi_fo
no valor correspondente, em cruzados a
39.941,55 QT!'l. - - ..
Sessãó: 15-9-88 (extra_ordináría)
-Projeto de Resolução n~ 68, di 1.988, qué
autoriza a Prefeitura Municipal de Maca1ba, Estado
do Rio QranQe do Norte,_ 9 contratar op-eração
de crédito no valor correspOndente, em Cr\lzados,
a 9:645,45 OTN.
<~-- Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~ 75. de -19ti"S. "que
autoriza a a Pre_feitura Municipal de Mirasse\
D'Oeste do Mato Grosso, a contratar o{:feração
de crédito de no valor correspondente, em cfúza·
dos, a 62.192,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~ 109, de 1988, qu-e autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de
'Crédito no -valo[ corresporideD.te, em cri.J~ados,
a 800.000,00 OTN.
_ ..
SesSão: 15-9-88 (extraordináriã)
-Projeto de Resolução n~ llO,_de 1988, que
-aut6tii:a a Prefeitufã Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Sarito, ã contratar operação de
crédito no valor correspondente, cruzados, a

ôOO.OOO,OO OTN.
Sessão: 1.5-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~ 111, de 1988, qUe
autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, a: çon.tratar operação de
crédito no valor correspondente. en1 cruZados a
200.000,00 OTN.
.
.
Sessão: 15~'-?-88 (e)Çtié}oi"dinária)
.
-Projeto de Resolução n~ 112, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de lpameri, Estado
de Goiás, a cOntratar operàÇão de crêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 8(1.óOO,Oó OTN.
Sessão: 15~9-88 _(extraordinária)
-Projeto de-Fh~Sóiução n~ 113, dE: 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de João OJrTiara,
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar, operação de crédito no valor correspondente, em cruz.ados, a 65.000.00 OTN.
· ·
--Sessão: 15-9~88 (extraordinária)
-Projeto de ReSoluçãO n" 114, de 1988,_ que
autoriza a Prefeitura Municipal de Alta Flof-eSta,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no. valor correspondente, em cruzados,
a 200.000,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária) __
-Projeto de Resolução n" 115, de 1 988"; que
autoriza a Prefeitura Municipal de Gaspar, Estado
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
125.000,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n" 116, de 1988, que
"aurófua a Prefeitura Municipal de Patos de Minas,
Estado de Minas Gerais, a contra4:1r operação de
crédito_ no valor correspondente, em cruzados a
300.000,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
~Pfõjeto de Resolução n" 117, de 1988, _que
autoriza a PrefeitUra Municipal de Casa Branca,
Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito nO" valor correspondente, efrl crúzados,
a 250.000,00 OTN.
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(extraordinária)

-Projeto de Resolução no 118, de 1988, que
autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.000,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)

-Projeto de Resolução no 119, de 1988, que
autoriza o Governo _do Estado do Rio de Janeiro

a contratar operação de crédito no valor correspondente, _em cruzados a 18315.000,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)

-Projeto de Resolução n9 120, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Nacional,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito

no valor correspondente, em cruzados, _a

so.oon.oo om.

Sessão: 15-9-,138 (extraorc;linária} ______ -· .
-Projeto de Resolução no 121, de 1988, q~e
autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do R1o
de Janeiro, Estado de Rio de_Janeiro, ª-contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 11.645.800,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n" 122, de 1988, que
autoriza a Prefeitwa Municipal de São Miguel do
Araguaia, Estado de Goiás, a contratar' operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 69.954,43 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n" 123, de 1988, que
autoriza o Governo .do Estado do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito no valor correspondente a US$ 16.744.016,289 (dezess.eis r:nilhões, s_etecentos e quarenta e quatro mil, dezesseis dólares _e vinte. e. oito _ç_entavos).
Sessão: 15-9-88 (extrordinária)
-Projeto de Resolução n" 124, de 1988, que
autoriza a Prefeitura da Cidl3d_e do Rio de Janeiro,
Estaâo do Rio de Jçmeir_o, _a_ elevar em
1.700.000,00 OTN, montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária) __
-Projeto de -Resolução n" 125, de_ 1988, que
autoriza. o Governo do Es.tâdo do Amazonas a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.700.000,00 OTN.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária}___
_
.
-Projeto de Resolução n" 31 de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduí_s, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 8.424,51 OTN.
Sessão:. 15-9~88 (extraordinária}

Sessão: 22-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resqlução _n9 71, de 1988, que
autorizã. a Prefeitura Municipal de Peabiru, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito_ no
valor correspondente, em cruzados, a 12.775,48

OTN.
Sessão: 22-9-8_8 (extraordinária)
-Projeto de Resolução no 72, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Assu, Estado
_do Rio Grande do Norte, a cOntratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5,965,23 OTN.
Sessão: 22-9-88 (extraordinária)
-..,_Projeto de Resolução n" 74, de 198_8, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Luaciara, Estado
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em -cruzados, a
42.437,69 dTN.
Sessão: 22-9-88 (extraordínái"ia)
~Projeto de_ Resolução n? 76, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 OTN.
Sessão: 22-9-88 (extraordinári8.)
._Projeto de Resolução n? 130, de 1988, que
autOriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
EStádo de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito_ no valor correspondente, em cruzados,
a 6.400.000,00 OTN.
.
--- Sessão: 22~9~8.8_(extfaordinária)
· .....:.... Projeto de Resolução n-:> ~9, de 1988, que
autõriza a Prefeitura Municipal de Janduis, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 2.790,00 OTN.
SeSsão: 28-9-88 (extraordinária)
.;_Projeto de Resolução n9 47, de 1988; que
autoriza a Prefeitura Municipal de Astorga, Estado
do Paraná,_ a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 3.806,39

OTN.

Se5são: 28-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução no 63, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São José do
Norte, Estado do Rio G-rande do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 3.98õ, 19 OTN,
·
SC:Ss-50:-28-9-'88 (extraordrÓária)
-Projeto de Resolução n" 64, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Munictpal de Pau dos Ferros,
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de ç:rédíto npv~lorcorrespondente, em cruza.dos, a 5.5.000,00 OTN.
Sessão: 28-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n? 33, de 1988, que -ProJeto de Resolução n" 66, de 198B,- qUe
autoriza a Perfeitura Municipal de Macaca, Estado
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí, Estade São Paulo, a contratar operação de crédito
do do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
no valor correspondente, em cruzados, a
21.146,62 OTN.
BO.OOO,OO~OTN.

SeSsão: 22-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 38, âe 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 13.519,74 OTN.

OTN.

Sessão: 22-9--88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 46, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Altos, Estado
do Piauí, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN.

Sessão: 28-9:..-88 (eXtraordinária)
-Projeto de Resolução n~ 95, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Valença, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.00U,OO OTN,

Sessão: 28-9-88 {extraordinária)
-Projeto de Resolução n" 70, de 1988, que
autoriza. a ~refeitura Municipal de Turiaçu, Estado
do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor cor?espõndente, em cruzados, a 21.738,72
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Sessão: 28-9-88 (extraordinária)
de Resolução n" 126, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Centenário do
Sul, Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5.414,38 OTN.
Sessão: 28-9-88 (extraordinária)
.....:.:..projeto d~ Resolução no 127, de1988, que
autoriza o Prefeitura Municipal de Miranda, Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
qé_dito no valor correspondel)te, em cruzados,
a 83.082,71 OTN. .
. .
_
Sessão: 28-9-88 (ext(aordinária)
-Projeto_de Resolução n" 128, de 1"988, qúe
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaba, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no
_valor correspondente, em cruzados, a 250.0QO,OO
-~Projeto

OTN..

. . .. ... .

•

• ..

Sessão: 28-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução l1°_J29, de 1988, que
autõrl'Za a Prefeitura Municipal de Gongogi, ~tçt.
do da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 73.309,00

OTN.

.

.

seSsão: 28-9-88 (exfraordiriáiia)-=-- __ _ _ _
-Projeto de ~esolução n1 13_1, de 1981, que
autoriza a PrefeítUra Municipal de t oledo, Estado
do Paraná, a_ contratar _operação de crédito no
valor_~orrespondente~ em cruzados, a 591.259,39

OTN.
Sessão: 28-9-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~ 132, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 66.075,65 OTN.
.
__ ~ssao: 28-9.:88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n1 133, de 1988, que
autoriza: a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 12.575,32 OTN.
Sessão: 28-9~8_8 (extraordináriar
-Projeto de Resolução n9 134,_ çle 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga, EStado do Mato Grosso, a contratar operação âe
crédito no valor correspondente, em cruzados,
o. 6.6.075,65 OTN.
. .
Sessão: 28-9-88 (extraordinária)
--:::P_(Qje_tq de Resolução n9 135, de. 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 100.000,00 OTN.
·· - Sessâoi 2S:S:à8 (extraordinárià)
. .. .
-, __ .:.....:.Projeto ae·ReSOlUçao n" 136,_de 1988, que
autoriza a· Prefeitura Municipal de Sinop, Estado
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
713.546,03 OTN.
Sessão:--i8-9~88 (extraordinária)
-:-Projeto d.e. Resolução n" 137, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Mun!cipal de Guarapari, Estado do_ Espírito Santo, a Contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 OTN. .
.
Sessão: -28-9-88 (extraordináriá)
....:... Projeto de Resolução n? 138, de 1988, que
autoriza O Governo do Estado de Alagoas a con·
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.855.086,13 OTN.
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Sessão: 28~9-88 (extraordii1áriã)~ -------Projeto de Resolução nG 139, de 1988, que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar
operação-de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 60.000.000,00 OTN.
Ses_são: 28-9-88 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À CÂMARA DOS DEPUTADOS

-Projeto de L~Ldo Senado n~ 60, de 1 9"88,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que o Poder Executivo exija das representações _diplomáticas estrangeiras o cumprimento
da legislação trabalhista.
Sessão: 13-9-88 (extraofditiária) -Projeto de Lei do Senado n~ 43, de 1988,
de autoria do Senador Francisco Roliemberg, qUe
proíbe a produção, comercíalização e utilização,
em todo o território nacional, de aerossóis que
contenham clorofluorcarbono, e dá outras providências.
Sessão: 15-9-88 (extraordinária)
-Substitutivo do SenadO ao Projeto de- Lei
da Câmara n"216, de 1985 (n~2.929783, mi Casa
de origem), que altera a redação da Lei n~ 6.251,
de 8 de outubro de 1975, que institui normas
gerais sobre desportos.
Sessão~ 15-9~88 (extraordinária)
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS

À ESCOLHA DE AUTORIDADES
-Mensagem n• 159, de 198a_(n· 298/88, na

origem), de 11 de agosto do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da Repúblíca submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Josê Eduardo Barbosa para exercer o cargo de
Conselheiro do TribUnal de Contas do _Distrito
Federal na vaga decorrente do falecimento do
ConSelheiro Rogério Nunes.
Sessão:_lS-9-88 (extraordinária)
-Mensagem n" 170, de 1988 (n' 321/88, na
origem), de 26 de agosto do corrente_ ano, pela
qual o Senhor Presid~nte da.R"epública submete
à deliberação do Seilado â escolha do Doutor
AJmir Pazzianoto Pinto para exercer o cargó de
Minístr_o do Tribunal SuPeriOr-do Trabalho na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro João
Amêrico de Souza.
-Sessão: 15-9~88Jextraordinária)
-Mensagem n~ 184, de 1988 (n" 363/88, na
origem), de 8 de setembro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha d<;> Doutor
Wagner Antônio Pimenta, Suóprocurador-Gefal
da Justiça do Trabalho, para exercer o cargo de
Ministro Togado do Egrégio Tfibunal Superior do
Trabalho, na vaga destinada" a membro do Minis·
tério Públtco da Justiça do Trabalho, em decorrência da aposentadoria compulsória dO Ministro
Ranor·Thales Barbosa da Silva.
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--sessão: 15M9-88 (extraordínárià)
___;Mensagem n9 185, de 1988 (no 364/88, na
origem), de 9 de setembro do corrente ano, pela
qual o Senh9r Presidente da República submete
à- deliberação do Senado a escolha do Senhor
.Joaquim Domiilgos Roriz para exercer o· cargo
de Governador do Distrito Federal.
Sessão:-28-9M88 (extraordinária)
-Mensagem n" 172, de 1988 (n" 335/88, na
origem), de 2 de setembro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exerCer a fUnção de Embaixador do Brasil no Ca. nadá.
SesJ;áo; 15-9-88 (extraordinária)
-Mensagem n" 204, de 1988 Ú1" 387/88, na
origem), de 22 de setembro do corrente_ ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Homero Santos para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União na vaga decor_rente da aposentadoria do Ministro Ivan Luz.
Sessão:28-9-88 (extraordin'ária)
____ -Mensagem no 212, de 1988 (n" 404/88, na
origem), de 26 de setembro do corrente ano, pela
qual o SeilflCif"Pi'esidente da República submete
~.-~liber{ção do Senado a_ ~scolha~ do Doutor
Paulo Af onso Martins de Oliveira para exercer
o cargO- de Ministro do Tribunal de Contas dã.
UQião na vaga decorrente do falecimentO do Ministro Jorge Vargas.
Sessão: 28-9-88 (extraordinária)

que _ProVidenciará a emissão do orçamento da
obrá,~dévendo 'õ meSnio Seroáebita-do ria COta
do Gabinete da Presidência do Senaao, s.egundo
os critérios estabelecidos para esse fim.

CONVIÕ'NIO ENTRE O SENADO FEDERAL
~ E O COMITÊ: DE IMPRENSA DO
SENADO PARA IMPRESSÀO
PELO CEGRAF DE LIVROS DA
"COLEÇÃO HENRIQUE DE LA ROCQUE".

O Senado Federal, neste Ato representado pelo
seu Presidente, Senador Humberto Lucena e o
Comitê de Imprensa do Senado, representado peJo seu Presidente,_Jornalista João Emílio Falcão,
têm entre si ajustado o Convênio para impressão
de livros da "Coleção Henrique de La Roc_que·•,
destin"-d-ª homenagear Senadores falecidos.

ª

Cláusula Primeira
Os planOs de- trabalho para edição dos volumes
da Coleção serão orientados p"elos Comitê de Imprensa do Senado, através da seleção de textos
e terão a_editoração feita p-elo Setor de Intercâmbio e Divulgação do CE;GRAF.
- Cláusula Segunda
A entrega dos originais será feita à Diretoria
EXea.tivã do ·craRAF (CoOrdenação "de Atendiw
mente a Usuários), de'_'ldamente datilografados,

Cláusula Terceira
O conteúdo das publicações ficará sob inteira
responsabilidade do Comitê de Imprensa do Senado.
Cláusula Quarta

As publicações da "Coleção Henrique de La
Rocque.. terão as seguintes periodiddcide e tiragem:
-serão publicados dois volumes por semes·
tre;
- a tiragem de cada volume será de 1.000
(um mil) exemplares.

Cláusula C.uiilta
Caberá aO Centro Gráfico do senado Federal,
dentro de sua programação industrial, determinar
os prazos de entrega.
Cláusula Sexta
ESte-c0river116 poderá ser modificado ou prorrogado por mútuo consentimento, mediante- termos aditivo, bem como res'cindido por qualguer
das partes, através de comunicação expressa,
com antecedência mínima de 30 -(trir1ia) diaS: independente de interpelação judiciéil ou extrajudicial, e no caso de infração comprovada de qual- -quer de suas Cláusulas.
Cláusula Sétima
Os Casos omissos serão resolvidOs mediante
troca de correspondência entre as partes, desde
que não sejam alterados os objetivos deste convênio.

Cláusula Oitava
Fica eleito o foro_ de_ Brasília para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente
convênio.
E, por estarem de acordo, lavra-se o presente
instrumeDto em 2 (duas) vias de igual teor, para
um só efeito, o qual, depois de lidO e aprovado,
vai assinado pelas partes convenentes e pelastestemunhas abaixo indecadas.
Brasilia, 30 de Setembro de I98(t ....:.. senador
Humberto Lucena, Presidente do Senador Federal. - Jornalista João Emílio Falcão, Presidente do Comttê.de Imprensa do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 33' REUNIÃO, EM 7 DE
OCITCIBRO DE 1988
LI -

ABERTURA

1.1.1- Comunicações da Presidência
- Inexistência de quorum para abertura
da sessão.
- Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se diã 11 às 14 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que desi~na.
1.2 - ENCERRAME;NTO
1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO

Ata da

33~

1.3.1 -Mensagem do Senhor Pl'eSIM
dente da República
- N~ _22_9/88. (n" 42a'B8... riã origem), restituindo _autógrafos de projeto de lei sancionado.

1.3.2- COmunicação da Presidência
---Recebimento do Ofício n~ Sf12, de 1988,
do Prefeito da Cidade dei Rio de Janeiro, solicitando- a retific_ação da Resolução n" 41 , c;le_
.1988.
.
.

2 - REilFICAÇÃO
·.:........Trecho da Ata da 46' Sessão, realizada
em 15-9-88
·

3 - DIRETORIA GERAL DO SENADO
FEDERAL

- Extratos de termos aditivos n"s 114 a
122/88
4-ATAS DE COMISSÕES

5 - MESA DIRETORA
6 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS

7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Reunião, em 7 de outubro de 1988

2• Se~são Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência do Sr. Mário Maia
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESEf'ITES OS SRS. SENADORES:

Mârio Maia -Aluizio Bezerra- Leopoldo Peres
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho - Od
Sabóia de Carvalho - Marcondes Oadelha Humberto Lucena - Ney Maranhão - Jutahy
Magalhães - Gerson Caniata - João Calmon
-Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Severo Gomes- Pompeu de Sousa - Mendes Canale - Rachfd Saldanha Derzi - Leite_ Chaves - Dirceu Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -A lista
-de J:iréseriça acusa o corripareCimentO -de 22 Srs.

ORDEM DO DIA

Senadores. Entretanto, não há em plenário o quorum regimental para -abertUra da .sessão.
Nos termos do § 2" do art. 180 dO Regimerlto
Interno, o- expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidéncia, independentemente de leitura..
Nestas- coTtdições, vou encerrar a presente reu~
nião, convocando s_essão extroardinária para terça-feire:i~ -dia 11, com a seguinte

1

Mensagem n• 215, de 1988 (n• 408/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Bahia a contratar operação de crédito nQ valor corcruzãdOs, a- í46.52ó,l3 Obrigarespondeílte,
çõe-s do T escuro Nacional- OTN. (OepEmdeÕ.do
de parecei'./

-em
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Otretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Administrativo_
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral

.............

······«·································· Cz$

Exemplar Avulso

2.600,00

Cz$ 16,00

Tiragem: 2.200-exemplareS.-

É lida a seguinte___ _
2
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Estâ
Mensagem n~ 217, de _1988 (n~ 410/88, na ori- encerrada a reunião.
Redação do vencido para o turno sugem), relativa à proposta para que seja autorizada
plementar do Substitutivo do Senado ao
(Levanta-se a reunião ds 15 horas.)
a Prefeitura Munidparde Vitória de Santo Antão,
Projeto de Lei da Câmara n, 216, de 1985
Estado de Pernambuco, a contratar operação de
(no 2.929/83, na Casa de origem). -crédito no valor corre-spondente, em cruzados, EXPEDIENTE
O RelatOr 2lpreserlta a redação do vencido para
a 80.000,00 Obi-igações do TesourO Nacionalo turno suplementar do SubstitutivO do Senado
OTN. (Dependendo de parecer.)
'
Despachado nos tennos do § 2" do art. 180
ao Projeto de Lei da Câmara no 216, de 1985
do Regimento Interno:
3
(n~ 2.929/83, na Casa de origem), que altera a
Mensagem n" 218, de 1988- (n" 411/88,.na oii-redação da Lei ne 6251, de 8 de outubro de 1975,
MENSAGEM DO PRESIDENTE
gem), relativa à proposta que seja autorizada a
que institui normas gerais sobre desportos.
DA REPÚBLICA
Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988.
do Maranhão, a contratar operação de crédito no
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei
- Jamil Haddad, Relator.
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
sancionado:
ANEXO AO PARECER
Obrigações do Tesouto Nãcional .:_, OTN. -(DeN· 229/88 (na 42a'88, na origem), de 4 do corpendendo de pàrecer.)
rente, referente ao Projeto de Lei da Cãmara na
Redação d_o vencido para o turno su105., de 1986.(nQ 7.679/86, na Casa de origem),
plemeOtãr do Substitutivo do Senado ao
4
Projeto de Lei da Câmara no 216, de 1985
Mensagem n" 220, de 1988 (n~ 411/88, na ori- que atribui ao Tribunal de Contas da Uflião, a
partir do exercício de 1986, a fiscalização da apli(no 2.929/83, na Casa de origem), que
gem), relativa à proposta para que seja autoriZada
altera a Lei na 6.251, de 8 de outubro
a Prefeitura Municipal de Carpina, Estado de Per· ..cação pelos Estados, Distrito Federal, _Territórios
e Municípios, inclusive por suas entidades da Adde 1975, _que "institui nonnas gerais sonambuco, a contratar operação de crédito no vaministração lndireta e Fundações, das transferênbre desportos" e dá outras providências.
lor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do TesourO Nacional- OTN. (De- cias de recursos federais.
O Congresso _Nacional decreta:
(Projeto
que
se
tranSformou
nã.
Lei
n"
7.675,
pendendo de parecer.)
Art. I" Os arts. !", 2•, Si, II, 13, !4, 15, !6,
de 4 de outubro de 1988).
17, 18, 4!, 42, 43 e 46 da Lérn• 6.251, dé 8
5
de outubro de 1975, passam a vigorar com a
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Mensagem n~ 222,de 1988 (n"417/88, na oriseguinte redação:_
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
DO SENADO FEDERAl-~
a Prefeitura Municip-al de S8.o Luis, Estado do .
"Art. 1~ A organização desportiva do País
A Presidência recebeu, do Prefeito da Cidade
Maranhão, a realizar operação de_ crédito externo
obederâ ao-disposto nesta lei, em seu regulado Rio de Janeiro o Oficio n·' s/12, de 1988, solicino valor equivalente a US$ 1,891,56733 (um mimento e nas resoluções do Conselho _Naciotando a retificação da Resolução n" 41, de 1988,
lhão, oitocentos e noventa e Um mil. quinhentos
nal de Desportos."
·que
autorizou
aquele
município
a
contratar
operae sessenta e sete doláres e_trintae três centavos),
"Art. 2° Parà' oS efeitos desta lei, consideção
de
cré_dito
no
valor
correspondente
a
elevando temporariamente o limite -de sua divida
ra-se desporto a atividade predomina_nte4.
I
00.000
OTN.
consolidada. (Dependendo de parecer.)
mente flSica, que enfatize o caráter formativoA matêria ficará aguardando, na S_ecretaria _Geeducacional, participativo e competitivo, seja
6
ral da Mesa, a complementação dos documentos
obedecendo a regras preestabelecidas ou
Mensagem n~ 225, de 1988 (n" 423/88, na orinecessários.
respeitando normas, respectivamente, em
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
condições formais ou não formais."
a Prefeitura Municipal de Tremeda[, Estado da
TRECHODAATADA46•5ESSÁO,REAL!Bahia, a contratar operação de crédito no valor
biDA EM 15·9·88, QUE SE REPUBLICA
"Art. 5 9 O Poder Executivo definirá a Pocorrespondente, em cruzados, a 2-83.51 O, 18 ObriPOR HAVER SAlDO COM INCORREÇÕES
lítica)iacional de Educação E'ísi_ca-e De.spor·
gações do Tesouro Nacional - OTN. (DepenNO DCN (SEÇÃO 11), DE 16:9-88, PÁGINA
tos, com os seguintes objetivos básicos:
dendo de parecer.)
2.400, 3• COWNA
[-promover o exercício do direito à edu7
Cação -Tísícã e- à -prática desportiva na popuMensagem n~ 382, de 1987 (n~ 55_8/87, na oriJas:ã~;
..........,......... ......... .........._..........._..
gem}, relativa à proposta para que seja au~orizada
[[-elevar o nível de desenvolvimentO desa Prefeitura Municipal de Teixeira ele F(eitas, EstaO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) portivo riO País;
do da Bahia, a contratar operação de crédito no
Sobre a mesa, redação para o turno complemenvalor correspondente, em cruzados, a 155.000,00
m- promover, na escola, a prática regular
tar do substitutivo aprovado e elaborado pelo Sr.
Obrigações do _Tesouro Nacional- OTN. (Deda educação física e do esporte, como ativiSenador Jamil Haddad, que será lida pelo Sr. 1o
pendendo de parecer.)
dade de formação do homem e da cidadania;Secretário.

__

-

~.--··-
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IV- dar oportunidade às comunidades
para a prática voluntária do esporte no tempo
livre;
V- elevar o nível técnico das representações desportivas nacionais;
VI- favorecer as possibilidades de livre
iniciativa na área desportiva do País;
VII- incentivar e apoiar a pesquisa na área
d<1 Educação Física e Desportos;
VIII- aprimorar a formação dos .rec.....rsos

humanos que atuam na área de Educação
Física e Desportos; e

_ __ _

IX-organizar programas de Educação
F!Sica e de Desportos des_tina_dos_às pessoas
portadoras de deficiênc_ia."

"Art. 11. O desporto comunitário, não
profissional e profissional, sob a süpervisão
do Conselho Nadonal cl.e D~sportos, abrange
as atividades das associações, ligas, federa·
ções, confederações e do Comitê Olímpico
Brasileiro, integrantes obrigatórios dP Siste~
ma Desportivo Nacional.''
"Art. 13. ·-··-----···-·-·--.:;c_:,_
§ 1" Cada confederação adotará o código de regras desportivas e as no!TTlas da entidade internacional a que estiver filiada e fará
com que sejam observados pelas entidades
nacionais que lhe estejam direta ou indiretamente filiadas,
§ 2° Das decisões dos tribunais das confederações não- cabe recurso para qualquer
entidade do Sistema Desportivo Nacional,
salvo quando proferidas contra literal disposição de norma emanada do poder público
ou de federaç~o internacional dirigente, caso
em que cabe recurso para o Conselho Nacional de Desportos, na forma que vier a ser
estabelecida pelo regulamento desta lei."
"Art. 14. As federações desportivas, filiadas às confederações, são entida_des de direção dos_desportos em cada unidade da Federação ou conjunto delas.
§ 1~ Não poderá haver, em qualquer unidade ou grupo de unidades da Federação,
mais de uma Federação Desportiva para cada desporto, exceto nas modalidades reconhecidas como profiSsionais, caso em que
poderão existir uma entidãde específica para
a área profissional e outra, diversa, para a
área não profissional.
§ 29 Sempre que haja, em qualquer unidade ou grupo de unidades federadas, pelo
menos, três associações desportivas que tratem do mesmo desporto, ficarão elas sob
a direção de uma Federação Desportiva que
poderá ser especializada ou edética."
"Art. 15. As ligas desportivés, filiadas às
federações, cuja organização _é faCt.iltafiva,
são entidades de direção dos desportos no
âmbito municipéil ou iiitértTiuiilcipal, poden·
do constituk:.se atravéS- dó agrupamento de
três ou mais associações.
Parágrafo único. ÃS ligas ficam obrigadas
a promover, até o seu término, campeonatos
de júniors sob pena de perderem sua fl.liaçã"o."
"Art. 16 ................................... _ _ _ _ .
§ 1~ As associações desportivas ou clubes serão registrados como entidades jurídicas de direito privado, de acordo com a legis-

lação vigente e sem necessidade de registras
adicionais em--oütrós- órgãos públicos.
§ zo As ãSS6Ciações desportivas que pratiquem desportos não profissionais poderão
filiar-se às ligas ou às federações ou a ambas.
§ 3" As associaçõeS desportivas que pratiquem desportos profissionais poderão filiarse às federações-OU às confederações espõrM '
tivas, ou a ambas."
"Art. 17.- Cabe aos estatutos das cOnfederaÇões~ federações, ligas e associações des··· portiva·.s· fíxài' requfsitos necessárioS à sua
constituição, organização e funcionamento,
observado o previsto nesta lei e no seu regulamento, no que dtz respelto a:
l - transferência de atletas, atendendo às
-diretrize.S- emanadas do Conselho Nacional
de Desportos - CND;
li- coordenação dos calendários referentes ã.oS reSp&tivos eSfiortes efn Suas áreas
de atuação; - ------- lll- datas, horários e intervalOs de jogos,
respeitados os direitoS e as cOriCjüistas dos
atletas;
JV- prazos de mandatos de presidente e
vice-preSidente_, eleitÕS ou reeleitos após a
public-ação desta lei, que não poderão exceder 4 (quatro) anos, permitida a reconduÇão
pOr únla só vez;
V- a constituição ou não de c-onselhos
e sua organização e funcionamento;
VI- a profissionalização ou não de seus _
diretofeS;
Vi[- a constituição, organização e funcionamento de suas respectivas divisões;
VIII- as condições para permissão ou não
_ da prática do profissionalismo rias associações desportivas;
IX- a composição de um órgão técnico, _
o Conselho Arbitral, obrigatório no futebol _
e facultativo para os den1ais esportes, para
organizar as compel:lções promovidas pelas
entidades de direç:ão do desporto comuni·
tário, constili,Jído com- este_ firri eSpecífico e
formado exclusivamente pelas entidades ·ou
associ~ões, estaS com voto qualitativo por
classificação-técnica, participantes das mes·
mas competições e presidido pelo presidente
da entidade." _
"Art 18. Sob pena de nulidade, os estatutos das confederações, f~deg'IÇÕes e ~gas
· desportivas obedecerão ao sistema de voto
unitãrio na representação das filiadas nas
reuniões de seus poderes, assim entendidos
a Assembléia Geral, o Tribunal de Justiça
Desportiva e_o Conselho Fiscal.
- § 1~ O direito de voto nas assembléias
gerais eleitorais será garantido, exclusivamente:
a) nas Confederações Desportivas: às Federações Desportivas Estaduais e ãs Associações Desportivas participantes da divisão
prin-cipal, o_u correspondente, do último cam·
peonato nacional, ou equivalente;
- b) nas Pederações Desportivas: às Asso- daÇões Desportivas participantes da divisão
principal, ou correspondente, do último cam·
peonato estadual, ou equivalente;
c) nas Ligas Desportivas: às Associações
Desportivas participantes da divisão princi·
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pai, ou correspondente, do último campeonato municipal, ou equivalente.
§ 2? Nas entidades desportivas dirigentes de modalidades de prática profissional,
os ç_ampeonatos referidos nas alíneas a e
b do parágrafo anterior são os c8:nlpeonatos
nacionais e estaduais profissionais da divisão
principal o_u c_orrespondente.
§ 3o No caso das entidades desportivas
dirigentes ecléticas, os campeonatos citados
nas. alínéa.S a, b e c do § 1~. referem-se a
cada modalidade desportiva que as com·
põem, garantindo o direito, a cada, assocíação desportiva, de um voto para cada cam~
peonato principal disputado.
§ 4o As entidades desportivas oadonais
dirigentes deverão indicar, por ocasitio do
encaminhamento ao Conselho Nacional de
Desportos do seu Calendário Desportivo
Anual, qual o campeonato que corresponde
aos previstos -nas alíneas a~ b e c do § 1",
naquele ano.
§ 59 Caberá ao Conselho Nacional de
Desportos estabelec-er normas çomplementares disciplinadoras do funcionamento das
Assembléias Eleitorais das entidades djrigentes desportivas.
§ 6° Os estatutos das entidades despor·
tivas dirigentes serão-ãdaptados, para efeitos
do presente artigo, no prazo de 90 (noventa)
dias."
"Art. 41. O Conselho Nacional de_ Oes_- _
portos, do Ministério da Educaçãq, é o órgão
de aConselhamento máximo do esporte e de
atuação normativa, sobretudo quanto à organização, funcion'ªmento, expansão e aperfeiçoamento do esporte, observadas as normas
editadas pelo Poder Executivo Federal."
-~'Art 42. Compete ao Conselho Nacional de Desporto~
1- assessorar o Ministro da EduçaçãQ nos
assuntos do Esporte;
11- coordenar a formulação da Política
Nacional do Esporte;
UI-acompanhar e avaliar a execução da
Política Nacion<!l do Esporte;
IV- estudar, propor e promover medidas
que tenham por objetivo assegurar melhor
administração e organização do esporte;
V- propor normas referentes à manutenção da ordem esportiva e à organização da
Justiça e disc_iplina esportiva;
VI- editar riormas complementares sobre o esporte;
\111- coordenar a elaboração do Calendário Esportivo Nacional;
VIII- di:senvolver estudos e promover o
debate, em__ãm_bito naçional, das principais
questões afetas ao esporte;
- _ _
IX- aconselhar e _orientar os órgãos e en·
tidades esportivas nos assuntos ~relativos à
legislação e jurisprudência das normas do
esporte; e
X- baixar Resoluções e Recomendações
que orientem a execução do processo desportivo brasileiro."
"Art 43. 0_-Colegiado do Conselho Nacional de Desportos comp-or-se-á de 15
(quinze) membros, sendo:
1-10 (dez) de livre escolha do Presidente
da República, dentre pessoas de elevada ex-

2900
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pressão cívica e_ de notôrios conhecimentos
e experiência em desportos, com mandato
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução
por uma só vez;
rJ -1 (um) representante das entidades

desport1vas nacionais dirigentes que abrimjam desportos de prática profissional, reconhecida pela legislação desportiva em vigor,

es_colhido entre os integrantes de lista tríplice, '·
organizada sob a coordenação do Presidente
do Conselho Nacional de Desportos, e encaminhada por este ao Ministro da Educação atê3 (três) meses antes de expirar o mandato
do representante em exercido;
lfl- 1 (um) representante das entidades
desportivas nacionais dirigentes que abranjam desportos de. prática não profissiOnal.

escolhido entre os integrantes de lista tríplice,
organizada sob a coordenação do Presidente
do Conselho Nadonal de Desportos, e encaminhada por este ao Minístro da Educação
até3 (três) meses antes de expirar o mandato
do representante em exercício;
IV- 1 (um) representante do Comitê
Olímpico Brasileiro, -escolhido entre os inte·
grantes de lista tríplice organizada e encami·
nhada por aquele órgão ao Conselho Nado·
na! de Desportos até 3 (três) meses antes
de expirar o mandato do representante em
exercício;
V -1 (um) representante dos Conselhos
Regionais de Desportos, escolhidO entre os
integrantes de lista tríplice organizada sob
a coordenação do Conselho Nãcional de
Desportos, e encaminhada por este ao Minis~
tério da Educação até 3 (três) meses antes
de _expirar o mandato do representante em
exercido;
VI- 1 (um) representante das_ entidades
nacionais de Ciência do Esporte-:__esCõlhido
entre os integrantes de lista tríplice organi·
zada sob a coordenação do Presidente do
Conselho Nacional de Desportos e encami·
nhada por este ao Ministério _da Educação
até 3 (três) meses antes de eXpirar o mandato
do representante em exerdcio._
_
§ 1~ Os membros do Conselho, exceto
os representantes do Ministério da Educação
- ME, serão norrteados por ato do Presi·
dente da República.
§ 2° Os membroS referidOs nos itens rJ,
m, IV, V e VI deste artigo terão mandato de
2 (dots) anos, permitida a recondução por
uma só vez, não sendo admitida nova indica·
ç~o ou eleição no período, salvo nos casos
de falecimento, renúncia, destituição ou perda da função de conselheiro. __
§ 3~ Em caso de vaga, a nomeação será
para completar o mandato e somente será
considerada para o efeito de limitar a recondução se ocorrer na primeira metade do prazo normal do mandato._
§ 4" Dentre os membrOs refe-ddos no
item f deste artigo, o Presidente da República
desfgnará o Presidente e ·a Vice·Presidente
do Conselho."
•·Art. 46. É concedida isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados ao material e equipamento destinados à prática dos desportos, sem

equivalente nacional, importados por entidades do Sistema Desportivo Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se também ao material e equipamento
importados por atletas praticantes, satisfeitos
os requisitos legais.··

Art. 2~ Acrescentem-se os arts. 5:3 e 54, com
a seguinte redaÇão:

__ --~Art.. 53. Ê permitida a propaganda e a
publicidade em uniformes de atletas, árbitros
e demais auxiliares de:sportivos, durante as
competições, observadas a legislação e as
normas internacionais.
Art. 54. As questões disciplinares decor·
rentes da prâtica dos desportos, be-m como
as questões relativas às competições, serão
processadas e julgadas, exclusivamente, no
âmbito das entidades desportivas, inclusive
pelos seus órgãos de justiça e disciplina des__
___ _
portivas.
§ 1~ São privadas de receber quaisquer
recursos financeiros de origem oficial ou governamental as entidades e associações que
Se v'a!ham_ da Justiça do Estado antes de
esgotadas todas as instâncias julgadoras das
entidades e órgãos a que se refere este artigo.
§
SãO igualmente privadas de receber
os recursos a que se refere o parágrafo ante·
rlor as entidades e associações que venham
a beneficiar-se de ffiedidas concedidas a atletãs-pela Justiça do Estado.
§ 39 Não se aplica o disposto neste arti·
go se a questão, ·no âmbito das entidades
desportivas, não estiver definitivamente julgada-no praZo de 60 (sessenta) C:iiás, contados
----da propositura da demanda.'"

zo

Art. 3o Suprimam-se os arts. 19, 20. 21 e 22.
Art. 4~ O Poder Executivo regulamentará esta
lei dentro do prazo de 60 (sessenta) dlas da data
de sua publicação.
Art. so Esta lei entra em vigor_ na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em con~
-trãiio.
""
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EXTRATO DE CONTRATOS"
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato n~ 115/88.
Contratada: Orca Veículos Ltda.
Contratante: senadO f'ederal
Objeto: fornecimento, durai-l~e o exerCido de
1988, de peças- e acessórios originais fabricados
pela General Motors do Brasil ltda,, para veículos
da marca Chevrolet, de proprieâade do Senado
Federal.
Licitação: Convite n~ "259/8K
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta
do Programa de Trabalho n" O1O1021.2205/772
Natureza da Despesa n" 3120-0400/1.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho n~
0249916, de 19-9-8R
Valor contratual: estimado em Cz$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzados).
Vigência: 19-9-88 a 31-12·88.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. Josê
Passos Pôrto.
Pela contratada: Luís Fernando Machado SjJva.
EXTRATO DE CONTRATOS
EIOU TERMOS ÁDITJVOS
Espécie: Segundo Termo Aditivo n·' 1 16/88.
Contratada: Oínica Radiológica São Braz Ltda"
Contratante: Senado Federal
Objeto: prorrogação, por 1 (um) mês, do Contrato n~ 66/88 e seu PrimeirO T erffio Aditivo n•
83/88"
Licitação: dispensa, por se tratar de Termo
Adítivo.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta
do Programa de Trabalho n~ 0101428..2004n61
Natureza da Despesa n" 3132-0109/2,
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho n~
02291/B, de 1"·9·88"
Valor contratual: estimado em Cz$
300._000~0Õ _(trezentos mil cruzados).
Vigência: 1~-9~88 a 30-9-88.
Signatários: pelo Senado Federa,!: br. José
Passos Pôrto..
Pela contratada: Otaviano José_ de Araújo.

_;_;___;~-

EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADÍTlVOS .

EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo n" 114/88.

Contratada: Laboratôrio Pasteur Patologia Clí·
nica Ltda.
-Contratente: Senado Federàl
Obj_eto: Prorrogação, p<:ir 1 (um) mês, do Contrato n" 62/88 e .seu Primeiro Termq Aditivo n"
90/8R.
- Licitação: Dispensa, por se tratar de Termo
AdiUvo.
Crédito pelo qual ocorrerá a despesa: À
conta do Progra_ma de _Trabalho
0101428.2004/761, Natureza da Despesa
313Z'OJ09/2"
Empenho: Foi emitida a Nota de EtT)penho
n" 0228219, de 1'·9-M"
--Valor contratual: Estimado em Cz$
200.000,00 (duzentos mil cruzados).
Vigência: 1'·9-88 a 30-9-88"
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Põrto.
Pela Contratada: Hércules Sidnei Pires Liberal.

Espécie: Segundo Termo-Aditivo na 117/88.

Contratada: Jncordis - Instituto de Cardiologia e Angiologia Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: prorrogação, por 1 (uffi) mês, do Con·
trato n~ 64/88 e seu Primeiro Termo Aditivo n~
80/88"
Ucitação: dispensa, por se tratar de Termo
Aditivo.
Cré_dito pelo ~ai çorrerá a despesa: à conta
do Programa Q_e Trapalho n~ 010142820041761
Natureza dã Despesa ?VIO 3132--010912.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho n"
0162716, de 30-6-88"
Valor contratual: estimado em Cz$ 20.000,00
(vinte mil cruzados).
Vigência: 1'-9~88 a 30-9~88._
Signatários: pelo Senado Fedoeral: Dr. José
Passos Pórto.
Pela contratada:_ Dari Ângelo Bertoldo.

EXTRATO OE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS-

Espécie: Segunto Termo Aditivo
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n~ 118188~.

Contratada: Saga - SeiViços de Anestesiologia e Gaseoterapia Ltda.
Contratante: Senado FederaL
Objeto: prorrogação, por 1 (um) mês, do Con-

trato nç 69/88 e seu Primeiro Termo Aditivo n"
94/88.
Ucitação:_dispensa, por se tratar de Termo
Aditivo.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta
do Programa de Trabalho. n·· 0101428.2004/761
Natureza da Despesa 3132-010912.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho n~
02290/0, de l'-9-88. .
Valor contratual: estimado em Cz$ 50.000,00
(dnqüenta mil cruzados).
Vigência: 1'-9-88 a 30-9-88.

Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto.
Pela contratada: Pedro da Costa Gontijo Filh_o.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditívo n~ 119/88.
Contratada: Sonep - Sociedade de Neona-tologia e Pediatria- Ltda. - Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) mês, do
Contrato n"' 070/80 e seu Primeiro Term-o Aditivo
n• 095/8&
ücitação: Dispensa, por se tratar de termo aditivo.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho 0101428.2004/761,
Natureza da Despesa 3132-01 09!2.
Empenho: Foi emitida a_Nota de Empenho
n• 02292/6, de 1-9-88.
-·
Valor contratual: Estimado_em Cz$ 50.000,00
(cinqüenta mil cruzados).
VIgência: 1-9-88 a 30-9-88.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto.
Pela contratada: lsis Maria Quez_ado Soares
Magalhães.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/00 TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo n~ 120/88.
Contratada: São Braz - Organização Hospitalar S/A
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prorrogação, por-01 (uri1)-ri1ês, do
Contrato no 056/88 e seu PrimeírOlermõ-ãditivo
n• 085/88.
Ucltação: Dispensa, por se trata·r de Termo
Aditivo.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho 0101428.2004/761,Natureza da Despesa 3132-010912.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 02284/5, de 1-9-88.
Valor Contratual: Estimàdo em Cz$
500.000,00 (quinhentos mil cruzados).
Vigência: 1-9-88 a 30-9-88. ·
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto.
Pela Contratada: Victor Tannuri.

-- EXTRATO DE CONTRATOS
· E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato n~ 121188:_Contratada: Guãnaüto Veículos S/A
CoOtra:tante: Sen~i1dÕ- FederaL
Objeto: FOrnecimentO- de-p-eças e acessócios
originais Volkswagen, ~_!lrante o exercício de
1988, pára veíCulos oficiaís da Representação do
$~nado F_'eçieral, no Rio de Janeir9;
Ucitação: Convite no 005/88:
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho 0101001.2229/571,
Natureza-da Despesa 3T20-0400/5. -- Empenho; Foi emitida _a Nota de_ Empenho
n'll2361/2, ae 9-9'88.
.
'Valor contratual: Estimado em Cz$
__,-§60.000,00 (s_gi_s_centOs e. sess~nta mil cruzados).
YJ,gência----:9-9-88 a 31-12-BB.
Signatários: Pelo Sen80o Federal: Dr. José
Passos Pôrto.
Pela Contratada: ltaniro de Souza Belém e
Paulo Pereira Capeta.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/00 TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato no 122/88.
Contratante: Pólux Veículos S/A.
Contratante: Senado Federal.
Objetivo: Fornecimento, durante o_ ex~rdcio
de 1988, de peças e acessôrios originais para
veículos de fabricação da General Motors do Brasil
Ltda., atualmente à disposição da Representação
do Senado Federal no RiO de Janeiro.
Ucitação: ConVite n" 004/8R
,
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta-do PrOgrama de Trabalho 0101001.2229/571_,'
Natureza da Despesa 3120-0400/5.
Empeilho: Foi emitida a Nota de Effipenho
n" 02362/0, de 9-9-88.
·Valor Contratual: Estimado em Cz$
1.540.000,0Ci(hUm milhão quinhentos e quarenta
mil crUzadoS).
Vigência: 9-9-:ag ~ 31-12-88.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto, ·
·
··
Pela Contratada: Antônio de Souza Freitas.
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e oitenta e três mil cruzado_s_), com o _mínimo
- de Cz~ 15.000,00 (quinze mil cruzados), para as
entidades educacionais e culturais que se encontrem devidamente cadastradas na secretaria;
·-. b) Secretaria de Serviços SQciais:: a quota
destinada a cada senador é _de Cz$ 74.000,00
(sententa e quatro mil cruzados), com o mínimo
de Cz$ 15.000,00 (quinze mil cruzados), para as
entidades filantrópicas e de benemerânda que
$e: encontrem devidamente cadastradas na secr~
taria;
2) As Subvenções_ Sociais seião proceSsadas
em cada _g_abinete por intermédio çlo respectivo
terminal do Prodasen, obedecidas as condições
e limites acima estabelecidos:
3j Os boletins da subvenções emitidos por intermédio do terminal de cada gabinete deverão ser
assinados pelo senador que estiver no exercício
pleno _do mandato;
4)
prazo para apresentação de emendas e.
boletins de subvenções deverá terminar em H
de outubro;
5) As erriendas e boletins de subvenções so,
dais deverão ser_ entregues na Subsecretaria de
Orçamento da Assessoria do Senado Federal
(Anexo 11, Bloco A, térreo};
6) As emendas aeverão ser datilografadas em
3. (três) vias, contendo, em todas, a assiriatura
do senador;
_7) No- prOcessamento; classificação e apreciação das emendas serão observadas as normas
constitucionais e da legislação vigente;
8) Na tramitação do projeto de lei orçamentária serão obede~ido_s os prazos e critérios constantes do Regimento Interno do Senado Federal;
9) Foram desigriados os seguintes senadores
para relatar os anexos e ôrgãos do referido projeto:

a
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ATAS DE COMISSÕES
. COMISSÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Orçamento do_Distrlto

Federal para 1989
Instruções
O Presidente da Comissão do Distrito Federal,
no cumprimento das disposições previstas no art.
17, §to da Constituição da República Federativa
do Brasil e no Regimento lntemo do Senado Federal.
-Resolve baixar as instruções a serem observadas durante os processos de discussão e votaçãO-da Proposta Orçamentária dç. Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1989:
1} Os Senhores S_eoad_ores_ poderão apresentar emendas de subvenções para entidades educacionais e assistendais do Distrito Federal, obedecidos os seguintes critérios:
a) Secretãrla de Educação: quota destinada a cada senador é de Cz$ 183.0'00,00 (cento
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
ESTERIORES

7•_Reuilião, realizada_~l!l10 de agosto de 1988.

As dez horas e trinta minutos do dia dez de
ago_sto de mil novecentos e oitenta e_oito, na Saia
de Reunião da Com[ss_ão, Ala S_ena_dor Nilo Coe-
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lho, sob a Presidência do Senhor Senador Luiz
Viana, com a presença dos Senhores Senadores
Chagãs Rodrigues, Jarbas Passarinhó,_ F randsco
Rollemberg, Saldanha Derzi, Itamar Frarico, Leite
Chaves, Aluisio Bezerra, Jose Agripino, Afonso
Sancho, Marcondes Gadelha e João Calmon, reúne-se a COmissão de Relações Exteriores. Deixam
de comparecer por motivo justificado, os Senha·
res Senadores Marcos Maciel, João Lôbo, Lavai·
si-er Maia, Albano Franco, Nelson Wedekin, Nelson
Carneiro, Severo GomeS ·êlrapuan Costa Júliior

DIÁRIO DO CONGRESSO I'IACIOI'IAL (Seção ll)
O SR. PRESIDENTE__(Luiz Viana) - Havendo
quorum regimental, declaro aberta a sessão.
A reunião se_ destina, ihlctãlhiente, para ouvirmos uma exposição do Sr. Marcllio Marques Moreira, Embaixador do Brasil junto ao GovernO dos
Estados Unidos da América.
Tenho o prazer de convidar S. Ex" para tomar
lugar à Mesa e fazer a exposição que julgar adequada. Após, faremos uma reunião secreta, para
que haja debates ou perguntas, por parte dos
Srs. Senz:dores.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, de
minha_ parte, entendo que a reunião não deveria
-ser secreta, se V. EX• me permite, porque o depoimento na CPI foi público. As perguntas que farei
são simples, mas terei que ler o depoimento do
Mfnistr_o._
-

Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por
aprovada. A seguir Sua ExCelência comunica que.
a presente reunião destina-se à apreciação da matéria constante de pauta, e, ainda, a ouvir expo~
sição que fará o Senhor Mardlio Marques Moreira,
O SR. PRESIDENTE (i..uizViana) -Sim. Então,
Embaixador do Brasil junto ao Governo dos Estaprefere V. Ex•, primeiramente_, ouvir o depoimento
dos Unidos da América, sobre as relações bilatedo MiniStro.
rais entre os dois países. A seguir o Senhor Presi·
O SR. JTAMAR fRANCO - Fica à vontade de
dente_ concede a palavra ao visitante, que dá início
S,Ex•
ao seu pronunciamento, abordando o assunto,
O SR. PRESfDENTE (Lu~ Viana) - Entendo
onde enfoca o atual estágio do relacionamento
ri1elfi6r ouvirmos a _exposição que S. Ex~ tem a
Brasil-Estados Unidos. A seguir o Senhor Presi·
fazer e, depois, entraremos_ na segunda parte.
dente franqueia a palavra, para interpelações, faEstá bem assim?
zendo uso da mesma, os Senhores Senadores
O SR. ITAMAR FRANCO - Estou aqui para
Itamar Franco, Jarbas Passarinho, Chagas RodriobedecefV. Ex
gues, Afonso Sancho, Aluisio Bezerra e Leite Chaves. Neste momento o Senhor Presidente, SenaO SR. PRES11:5ENTE (Lu~ Viana) - Não. Eu
dor luiz Viana, por motivo de força maior, ausené quem Obedece à Comissão.
_
ta-se da reunião, passando a Presidência ao Setõl-lcedà a .palavra i:io rlobre Embaixador Marcílio Marques Moreira, que fará exposição sobre
nhor Senador Francisco Rol/emberg. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Senador Francisco
as relações do Brasil com o Goveino dos Estados
Unidos da América.
Rollemberg, na qualidade de Presidente Ad hoc,
agradece a presença do Senhor Marcílio Marques
O SR. MARdUO MARQUES MOREIRA- Sr.
Moreira, passando a palavra ao Senhor Embai·
Presidente, Srs. Senadores:
_
xador para considerações finais. Devido ao adianÉ com emoção que retomo a esta nobre Cotado da hora, deixam de ser apreciados os Projemissão de Relações Exteriores do Senado, de
tes de Decreto Legislativo n~ 1O, de 1986, que
quem _recebi, há quase dois anos, o honroso enaprova o texto do protocolo de reforma da Carta
d_osso para exercer junto ao Governo dos Estados
da Organização dos Estados Americanos --OEA,
Unidos dã América a missão de representar o
denominado "Protocolo de _Cartagena das lndias",
nosso País. Naquela ocasião, tive oportunidade
aprovado no XIV Período_ Extraordinário de Sesde falar so!;tre o- histórico das relações entre os
sões da Assembléia Geral da OEA, -realizado em
dqis países e sobre os temas mais candentes de
Cartagena das Índias, Colômbia, no período de
nosso relacíonamento.
2 a 4 de dezembro de 1985, e n~ 20 de 1986,
Hoje, procurarei, a partir das-informações e da
que_ aprova o texto de CooperaÇ.lo Económica
perspectiva que o exercício daquela missão me
e Técnica, celebrado entre o Governo da Repúpropiciou, compartilhar com V. Ex-", não só_ uma
blica Federativa do Brasil e O Governo da União
atualização daqueles temas, mas também, sobredas Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Mos- , tudo, procurarei inseri-loS no cenário espacial e
co_u, a 10 de dez.embro _de 1985. Nada mais hatemporal mais amplo, que reflita mudanças que
vendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a
o Brasil vem sofrendo, e as não menos profundas
presença de to_dos e determina que as notas taquipor que tem passado o mundo.
gráficas sejam anexadas a esta Ata, declarando
Após feita a exposição, evidentemente, estarei
encerrada a reunião, lavrando eu, Marcos Santos
à inteira disposição dos Srs. Senadores para resParente Filho, Assistente da Comissão, a presente
ponder, no melhor que possa, qualquer pergunta
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Semais concreta que tenham-á"'me dirigir.
nhor Presidente. -Senador Lub.: VJana, PresiNão preciso alongar-me sobre as transformadente.
ções em andamento no Brasil, pois V. Ex4 as
ANE((O À ATA DA 7• REUNIÃO DA CO- c.onhecemmelhor do que eu, mas permito a elas
rerenr, enl benefício da sistematização do pen~
M!SSÃb DE RELAÇÕES ExTERIORES,
saffientO que proc-urarer aqui discutir.
.
~A EM !O DE AGOSTO DE 1988,
Bras ii i:cinvíve, como V. Ex_d o sabem, com
AS 10 HORAS E TRINTA MINOTOS REFERÇIYTE À EXPOSIÇÃO DO SENHOR ftW?- três trânsições e, ein conseqüência, com três criCf.UO JIIARQUE:S MOREIRA, EMBAIXADOR seS, -um-a vez qUe as crises inerem a qualqUer
DO BRASIL JUNTO ÃO GOVERNO DOS perícido_de tra:nsição. Quais são _essas três transiESTADOS- Uti!DOS '-- QUE SE PUBUCA
ções- filriããmerifuis, para carãcterizar a nossa in·
'DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SE- serção nó mundo de hoje?
A primeira é a transição para a1 democrada,
NHOR PRESIDENTE, SENADOR LC!!Z lVItiA
a criação da terceira, democracia mais populosa

me
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do__mundo, após a lndia e os Estados Unidos,
fato fundamental para caracteriZar nossa nova
presença mUndial. E, aí, nem é preciso- lembrar
que os Estados Unidos o fizeram há mais de ZOO
anos e -que a "índia tem condições especialissimas
, de organização social, de organização partidária,
praticamente com uma dinastia e Com todo um
sistema muito articulado das relações sociais, que
não existe por aqui.
A segunda transição é a de um modelo econõmico dirigidO à s_ubstituiç:ão de importações, sobretudo industriais, propulsionado pela ação do
Estado e financiado pelo desenvolvimento exter·
no, que se esgotou ãté niesmo -pelos íflegáveis
êxitos que alcançou, mas que, de uma maneira
ou de outra, tem que ser substituído por uma
nova__ modal_ldade de inserção no mundo,_ que o
BNDES chamou de integração competitiva e que
procura responder a novas realidades afins internas, assim como as transformações da economia
mundial.
A terceira transição que vivemos é a de um
modelo em que se considerava que os avanços
Sodaís sedam Lima conseCjUênda natural do desenvolvimento econômico, para uma nova fase,
em que a dívida social, com os deserdados do
progresso, é considerado como um item prioriw
tário próprio da agenda naciohal. Há, hoje __ em
dia, uma nova consciência que privilegia o atendimento das necessidades Msícas do homem brasileiro, isto -é, nutrição, educação, saneamento,
habitação, vestuário e transportes de massa.
De modo que, enquanto o Brasil se transforma,
através dessas transíções em andamento e procurz:~ vertebrar um novo caminho para o seu desenrolvimento sócio-econôri1ico sustentado, o mundo também se encontra em profunda mutação.
Quais seriam as características dP<>sa mutação
do cenário mundial?
Creio que a primeira, e maiS marCante, é o
declínio econômico relativo dos dois pólos irri_periais. Os Estados Unidos, por exemplo, em 1945,
controlavam mais de 50% da produção mundial;
em 1960, 35%; em 1985, 28%. A União Soviética,
por sua vez, cujas estatísticas são mais difíceis
de aferir, sobretudo a sua integridade, no fim d_a
Guerra devia eStar produzindo cerca de 20%-da
produção mundial, e caiu para 16%. em 1960
e 15%, em 1985, no que foi acompanhadã; pelos
países do leste europeu, que hoje, de 7%, ocupam
apenas 5% do produto mundial.
Em conseqüência, os dois pólos interimperiais
sofreram uma erosão da anterior hegemonia, e
houve uma clara disjunção entre poder e ordem,
e entJ::e poder militar, sobretudo poder nuclear,
e lastro econômico que o sustente. E tal erosão
econômica, em ambos os pólos, constituiu-se,
sem dúvida, em uma das motivações para a insw
tauração da neodis_tensão Leste-Oeste, sim6õlizado pelo tratado, banindo os mísseis de médio
alcance, portanto, d~_alcance intermediário. Essa
neqdisteQ..ção se refletiu também numa surpreendentemente rápida atenuação dos múltiplos conw
flitos regio[lais.
Hoje, pelos notidihíos internacionais,_ fata:se,
depois de muitas décadas, que não é assim, vale
mais em paz do que em guerras, e ê merCante
que retiraçlas de tropas estrange_iras e acordo de
cessar~ fogo estão vigendo, ou prestes a iniciar-se
em múltiplas partes do mundo, onde_, ainda há
poucos meses, eram _c_onsiderados pouco prová-
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veis, como no Afeganistão; no Golfo Pérsico; na

Guerra Irã-Iraque; no Campo Jihad, em Angola
e, até mesmo, na Nicarágua.
A referida erosão do lastro econômico dessas
duas superpotências nucleares correspondeu a
um deslocamento do centro de gravidade econó·
mica do mundo do Atlântico_ para o Pacífico, co•
mo tinha havido o deslocamento das economiasmundo, do Mediter_rân_eo para o próprio Atlântico,

tão bem descrito por Femand Bradei, que fala

nas economias-mundo, ou por Wal\erzstein, no
sistema-mundo, que transferiram, de Gênova, de
Veneza, para os portos de Amsterdam, Antuérpia
e, a partir daí, a outros portos da grande presença

imperial inglesa. Hoje em dia, vê-se claramente
que há um deslocamento do centro de gravidade
do Atlântico para o Pacifico, embora esse cjescen~
tramento ainda nã_o tenha sidQ c_lªra_mente enfo·
cada, isto é, ainda não se encontrou um centro
tão nítido de poder como foram os Estaçios ,U,ni~
dos, sobretudo depois do: pós-guerra, nos_ 40
anos depois do pós-guerra ou a própria Inglaterra,
em grande parte do Século XIX.
De modo que ainda não está sedimentado o
n-ovo mapa-mundi dois fenômenos aparentemente contraditórios. De um lado, a economia
mundial está se globalizando. Mas, em paralelo,
está ocorrendo um processo em que está havendo reagrupamento de países em torno _de, talvez,
quatro macroespaços econômicos, de dimensões
continentais ou mesmo intercontinentais. A glo·
balização parece predominar em relação a certos
setores da atividade económica e a formação de
blocos parece predominar em outros. Assim, por
exemplo, em relação aos movimentos financeiros
e de capital, na área da produção e na área cientifica e tecnológica, predomina, certamente, o fenômeno da globalização.
A formação-de blocos, por sua vez, parece prevalecer em relação aos mercados de consumo,
isto é, aos fluxos comerciais que se adensam em
termos intra-regionais, dentro de certas regiões,
mas que se fragiliza ao póntci de acirrar atritos
nos fluxos entre os grandes blocos. fsso explica
em parte os grandes contenciosos ocorridos entre, de um lado, os Estados Unidos e Japão, Estados Unidos e Europa, sobretUdo em torno da
política agrícola européia, que é um conflito de
imensa profundidade, e, de outro lado, o aumento
do comércio mundial, mas que está ocorrendo
dentro das próprias regiões. Por _exemplo, 60%
do comércio europeu se dá dentfo da própria
Europa. E, agora, com a criação da área de livre
comércío entre os Estados Unidos e o Canadá
que são os dois países que entre si mais comerciam no mundo, vai se criar também um outro
espaço macrocomercial. O curioso é que essa
globalização não abarca, ao contrário são crescentes os obstáculos a.os fluxos migratórios, mesmo nos países e regiões que mais se gabam de
serem abertos. As globalizações referidas não excluem, p-or outro lado, ao contrário, estão aglutinando uma série de desequilíbrios no intercâmbio
comercial. Assim, está crescente, sen.!llo crescente
muito grande, o déficit na balança comercial dos
Estados Unidos e superávit na balança comercial
japonesa, taiwanesa, coreana e alemã. A queda
do dólar, que foi muito acentuada, a partir da
reunião realizada no Hotel Plaza, em 1985, já mudou um pouco essa relação, esse desequilíbrio
em termos de volume, mas ainda não se refletiu

em termos de dólar suficientemente para fazer
uma diferença. De modo que há desequilíbrio
nas balanças comerciais, desequilíbrios conseqüentes- nas balanças de contas-correntes, há o
fenômeno, que não _é novo mas é muito acentuado, da dívida externa dos países menos desenvOMCt:OS~
há -ln11 fénómenQ, também ·curioso,
que hoje os Estados UnidQs, que ainda são o
centrO dó mundo em grande medida, compartem
conosco o fato d~ serem devedores líquido e numa dimensão que já chega a 400 bilhões de dólares. De modo que temos a América Latina e a
África com- esse peso, essa espada de Dâmodes
da dívida; alguns pafses asiá_ticos, as Filipinas em
especial, e outros já estão saindo da crise_da dí0da, em especial a Coréia. Enquanto isso, Taiwan,
por exemplo, tem resetvas inusitadas de divisas,
75 bilhões _de: dólares. aquela pequena ilha, sem
possibilidade de consumir isto, e mesmo s~m
possibilldade_ çie ífive.Stir, tant9 que é muito alta
a taxa de poupança e muito baixa a taxa de investimento, e há uma disjunção clara entre produção
'e consumo.
Esses desequilíbrios que ocorrem com os Estados Unidos, sendo o grande devedor e grande
absorvedor de recursos, por ser um grande importador, os superávits comerciais de muitos países,
inclusive o nosso, nào seriam Possíveis, caso os
Estados Unidos não fossem grande deficitário.
Mas, para a balança de pagamento feche nesses
países, houve uma marcada inversão dos fluxos
financeiros. Os fluxos financeiroS, como V. Ex"'
sabem, costumavam fluir do centro para a periferia, havia aquela teoria de que estavam fugindo
à saturação dos capitais, à saturação do consumo
no centro e buscando novas oportunidades na
periferia._ Hoje, nó~ vemos o centro, -Os Estados
Unidos, corilpetindo conosco para atrair capitais;
vemos os grandes países mediterrâneos, a Espanha, Port\jgal, a própria Itâlia, a Grécia competindo
para atrair capitais; a Hungria, igualmente. De modo que temos o mundo em que esses fluxos finan·
-ceiros, que -estão fluindo de uma direção muito
menos UJiívoca como no pãSsado,- em que há
uma competição muito maior porque deixou de
haver aquela divisão clara entre <:entro e periferia
e aquele fluxo quase natural de recursos financeiros do centro para a periferia e de recursos
materiais, de- matéria-prima, Por- exemplo, em
sentido contrário. Hoje, a Europa é grande exportadora de matérias-primas, sobretudo, de produtos agrlcolas, portanto, mudando esse mapa dos
fluxos munâiaís. Esse fenômeno da globalizaÇão
do sistema financeiro internacional, que é uma
espécie de gráfico_ que modifica os movimentos
econômic:o-s-internacionais de um lado e os desequilíbrios que urge conter em certos limites, senão
a situação se torna, pela incerteza, inteiramente
inadministrável, esses desequilíbrios têm que ser
contidos senão revertidos. Mas, para revertê-los,
precisamos de mals tempo. Eles tornaram mais
premente e relevante a normalização- de nossas
relações finaceiras internacionais, através de vários acordos assinados. O acordo básico, chamado term-sheet com os bancos comerciais, concluído em 22 de jUnho passado com o Fundo
Monetário Internacional, para a aprovação do Programa Brasileiro do stand-by, em 26 de julho;
a dinamização dos empréstimos do Banco Mundial, sobretudo no curso-de junho último, quando
foram aprovados praticamente _1 bilhão de dólares
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de empréstimo para o Brasil no seio do dube
de Paris, em 29 de julho;· e- na reabertura, das
agências oficiais de_ financiamento à- expOrtação,
e a primeira delas já agora em caráter definitivo,
que foi o Eximbank que reabriu as portas- um
pouco antes, mas começoa _a aprovar projetes
para o Brasil em 1o de agosto corrente. _
Os negociadores brasileiros do Ministério" da
Fazenda e do Banco Centrá!, conseguiram nãosó, no meu parecer, os melhOres termos em matérias de custos, isto -é, juros básicos em margens
de risco 13 e 16 avos e-oSJUrOS 5ãsicoS passaram
todos a ser em termos do libor que é a taxa
básica negociada em Londres~ em vez da prime
rate americana que normalmente se tem colocado mais ou menos acima da libor. Os prazos
também foram os melhores de até 20 a 25 anos
e_ as modalidades que nos permitem diversificar
os nossos instrumentOs de dívida._ Em alguns casos. como a conversão da divida ou da assunção
do bônus de salda. E foi ãlvissareiro que cerca
de 25% dos bancos optaram pelo bónus de saída,
o·que significa, de fato, um abatimento no estoque
real, uma vez que o papel a 6% de 25 anOS comparado com a taxa atual da libor, que está em 51_8,
que eleva esse spread a coisa para 9,5_ significa,
de fato, a captação pelo Brasil de um deságio
de quase 50%": E um problema de matemática
financeira, que nãO cheguei a Ca:Jcular exatame"flte
quãnto é, mas deve estar em tomo disso;
Nesse esforço conduzido pelo Ministério da Fazenda, coube ao Ministério das Relações ExteriOres, através das suas embaixadas no exterior, pro•
curar ter uma atuaçâo de apoio junto aos gover~
nos, na medida em que estes, os governos credores, agem diretamente co~ a concessão do empréstimo-ponte. No empréstimo-ponte, os Estados Unidos entraram com-250 inilhões de dólares
e outros 1O países com-200 milhões de dólares.
No Clube de Paris, no Eximbank, a ação dos governos é direta ouTndiretamente, como nos erga~
nismos multilaterais , como o Banco Mundial,
Fundo Monetário e o Banco lnteramericano de
Desenvolvimento: Há, hoje em dia, Um propósito
dos 4 grandes países devedores do Banco Brasil;México, Argerltina e Venezuela- de procu-_
rar redinamizar aqUele banco, sobretudO depois
que a Presidência passou às mãos competentes_
-do Ministro Henrique Eglesias. Além dessa ação
direta dos GovernoS é indirefã affavés dOs CirQ'ai'JIS--=
mos internacionais, ainda há aquela ação como
órgãos reguladores ou supetvlsores em relação
à comunidaçie financeira_ privada. Foi aí que as
embaixadas atuaram e é nesse contexto que a
nossa Embaixada em Washington foi instruída,
apoiar os esforços dos nossos negociadores j1,1nto
ao GovernO norte-americano que, apesãr de ter
se tornado devedor líquido, ainda exerce indiscu·
tive! papel de liderança em grande pa-rte, através
do direito de senhoriagem que ainda tem do dóliu,
portanto, consegue financiar o seu próprio déficit,
cunhando a sua moeda que é aceita internado·
nalmente, que ainda é a grande moeda internaM
dona! de troca e reserva, por excelência. Esse
direito de senhOriagem, esse direito de fazer valer
a sua moeda é um dos grandes trunfos dos Esta·
dos Unidos, e eles o tem utilizado. É iriteressari.te
que a nossa dí0da externa, por exemplo, está
denominada em dólar, em 70%. Um dos grandes
problemas - e eu já havia me referido a isso
em exposiçã~ aquí há q_uo:ts_e :dois an_os, _t:~esta c_a--:..
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a- ser muito menos determinante da produçao
económica. Os novos materiais, quer ligas metálicas, ultraleves ou as novas cerâmicas, a supercondutividade, a biogenética e outros avanços estão transformando o equilíbrio dos fatores de produção e até dos modos de consumir. Por outro
tes_ No momento de uma reviravolta quase brutal
lado, como eu disse, a globalização é acompada política monetária norte-americana, que elevaram os juros a níveis históricos sem precedentes, - nhada por um movimento um pouco contrastante.- que é o da formação de grandes rnegajuros nominais ã 22% e juros reai_s em alguns
blocos:
momentos acima de 10%, quando a média histórica deve ter sido de 2% a 3%, e na década de
A Europa está se unindo a partir de 1~92, quan70, quando mais nos endividamos o libor chegou
do cairão todas as tarifas internas _e se fortalecerá
mesmo, em média, a ser negativo, ligeiramente
a moeda de troca, ECUS, talvez até mesmo se
negativo durante toda a década.
crie um Banco Central Europeu; Europa essa qUe
De modo que esses acordos da dívida externa
conse,guiu agregar a si a África, através dos acorforam muito importantes, porque retiraram de um
dos de Lomé, que, çorn a adesão de Angola, hoje
clima e de um cenário económico semeado de
encobrem toda a Africa negra, com a exceção
incertezas um ponto de certeza e isso foi feito,
da África do Sul e da Namíbia, porque eles não
certamente, há alguns anos. Entendo que nunca
são bem-vindos,
podemos falar numa solução definitiva _da dívida,
A América do Norte, agora, com os acordos
uma vez que o problema da divida externa, de
de livre comércio com o Canadá, que devem estar
fato é uma manifestação do problema _do desafio
para ser ratificados, além de certos acordos medo desenvolvimento eçonômico. De modo que
nos ambiciosos com o México, mas acho que
não podemos concentrar apenas em tentar resolo México será gradativa e irrestivelmente atraído
ver o problema da dívida passada, mas sempre
a esse grande espaço comercial, criará realmente
ter em vista as oportunidades do crédito futuro~
um dos maiores, talvez o maior espaço econô·
E esse jogo entre díVida pãSSãda e crédito futuro
mico.
é algo com que teremos que conviver durante_
Finalmente, na Ásia, vemos o centro de gravidécadas, sem dúvida. Esse desequihbrio de inver- dade do Japão, um centro de gravidade muitg
são dos fluxos é mais amplo.
~Qensad_o em torno do seu peso financeiro e em
Os acordos da divida externa, portanto, foram
volta do qual gravitam os 4 tigres: Coréa, Taiwan,
os melhores já· obtidos pelos paises devedores Hon-Kong e Singapura, mas que está começando
com estatura comparável, com exceção, diga- a atrair para si países de peso económico, de
mos, daqueles que têm um tratamento especial,
população já muito mais considerável, como é
como os da África, mas foram melhores que os
o caso da Tailândia, da Malásia, da Indonésia,
acordos com o México, Argentina, Filipinas, Chile, paises que têm crescido muito marcadamente
Venezuela, Nigéria e luguslávia. Sobretudo foram
como a própria Austrália e é importante lembrG.f
os melhores acordos possíveis, hoje. Assim, incor- que ·a Índia e a China, onde vivem talvez 1/3 da
poramos, desde já, e começamos a fruir das conpopulação do mundo, esses dois países, em con·
dições bem melhores que o(erecem ao mesmo junto, cresceram de 1973 a 1986 a urna taxa
tempo, pelos próprios termos do_ acordo, não exanalisada anual, composta e real de 8,2%. De
cJuímos _as portas para inovações financeiras nas
modo que, quando se fala da década perdida
matérias que venham a amadurecer no futuro,
para o mundo em desenvolvimento, que é a dêcaespecialmente na área da securitização ou:da cria- da de 80, referem-se à América Latina e à África,
ção de uma entidade multilateral que comprasse,
porque na Ásia não só os 4 tigres, que_ são às
com descontos, as dividas do Terceiro Mundo
vezes acusados como exemplo, mas a Índia, a
ofereddas no mercado _e repasse o desconto aos
China, a Indonésia, a Tailândia, a Malásia, o Egito,
próprios devedores. Esse. projeto, inclusive, está
que não está na Ásia, mas no norte da África,
incluído na Lei de Comércio dos Estados Unidos, · to.dos esses países têm crescido a taxas muito
aprovado na semana passada. É uma lei com ·superiores a qualquer país da América Latina e
muitas características protecionistas, que não nos ,também do Brasil.
interessam, portanto, mas que abre esta porta
Também temos o Comecon, em torno da
e instrui o Departamento do Tescuro a estudar União Soviética, os países da Europa oriental, em
especialmente esse tipo, de urna entidade que
vqlta da União Soviética, com a Perest.roika, po·
administraria a divida e administraria dessa ma·
dem tentar retomar um pouco o seu comércio
neira, comprando débitos e repassando os des~
intra-regional, sobretudo _e modestamente o cocontos, de modo a compatibilizar de forma instítumércio com outras regiões.
cional e duradoura a compatibilização entre obriE o Brasil, hoje, deve estar atento a essas novas
gações e capacidade de pagar.
realidades Internacionais, para poder repensar o
modo mais adequado de sua inserção moderna
A globalização da produção do mundo vem
e soberana na economia mundial.
sendo também acompanhada por transformaLonge de mim querer prescreyer uma resposta
ções profundas nos processos de produção, que
a esses pontos de interrogações. Eu quis traz.er
estão transformando os pesos, as antigas vantaessas perplexidades, muito mais do que qualquer
gens relativas, como por exeinplo as dos países
resposta. Mas, à guisa de exemplo, poderia referirem desenvolvimento, em termos de substituir as
matérias-primas de baixo custo de mão-de-obra.
me a um constrangimento e a um património
raramente_
referidos nesse contexto:_ o constranHoje em dia, não haveriam essas vantagens em
gimento a tolher nossa integração competitiva na
grande medida porque essas mudanças de proeconomia mundial. Hoje em dia, o maior cons~
cesso, "tomo no caso da telemática, da informá·
tica e das comunicações, a partir dos quais e
trangimento é o nosso erl.orme atraso, absoluto
e relativo em termos de educação básica e univerdos próprios transportes o fã.tor ge-ografia passou
missão - um dos grandes problemas no nosso
endividamento externo, porque grande parte foi
bem aplicado, é que o seu passivo que estava
quase todo denominado em dôlar e quase todo,
mais ou menos, 70% , tarribém em taxas flutuan-
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saL Sào debatidos vários aspectos desses países,
porque eles têm crescido mais, porque têm exportado, porque não têm problemas de balanças de
pagamentos, se são mais abertos OL! não, mas
se olhar todos esses países, incluindo lndia e Chi·
na, há um traço fundamental, que é o traço da
educação _básica universal. To dos esses países,
hoje em dia, têm uma educação universal básica
e todos eles também estão dando grande ímportânçiã. à -~rea da edüciiçãO universitária; a Índia,
por exemplo, hoje, se tomou uma grande supridora internacional de logiciário, o famoso software:- a Tndia. hoJe, é um grande exportador de software e conseguiu a massa crttica-clnz._enfa, extremamente relevante.
Esse constrangimento é devido à edUcaç-ão báSfca, esse é o mãior ·co-nstrangimento do momento, em que a mão-de-obra não especializada,
barata deixou de ser importante. Também ternos
que nos lembrar, por exemplo, hoje em dia, o
que é muito interessante, que a Inglaterra voltou
a ser a grande importadora de testes, e que a
Suíça está exportando testes. De modo que o
problema da mão-de-obra barata para testes passou a não ter mais a importância que tinha no
passado. Em contraposição a esse enorme constrangimento, temos um enorme património, praticamente inexplorado, que urge preservar, para
pod_er desenvolver e urge desenvolver, para poder
preseiVar, que é o património ecolôgico inigualável que temos; sô na Amazónia brasileira temos
30% das florestas troPicais do mundo, fato crucial
para o equilíbrio do ecossistema mundial; 20%
pa água doce do mundo e talvez 50% das espécies vegetais. Essa biodiversidade genética tem
enorme importância, no momento em que o Mundo entra na ârea da biogenética, da biotecnologia.
Portanto, terminando essa exposição, para depois passar a responder as perguntas de V, Ex•,
eu diria que.Ciepols de uma certa pausa de introspecção, natural e necessária para o Brasil, para
permitir a sua sociedade concentrar-se na tarefa
primordial de consolidação democrática e de refcirma_inStitucional, temos que realmente começar a repensar a nossa inserção internacional. Evidentemente, falei dos problemas muito mais estruturais que conjunturais, mas é dare que ta:inbém _eles têm como pré~condição o reordenamento do quadro econômico e financeiro internos. Hoje, hâ braços com enorme crise conjuntural, como evidenciado pela renitência da inflação e pela crise sem precedentes em nossa história das finanças, além do desempenho do Estado.
O acordo internadonal justamente permite às
nossas autoridades, em vez de estar sempre espe·
rando um estrangulamento na área externa, permite uma certa tranqüilidade para podér se debruçar sobre os problemas internos, económicos e
sedais, entre os quais, na parte económica, sobressai a inflação e na parte social a dívida social,
que é uma dívida muito mais pesada do que a
externa.
Urge, agora, debruçar-se sobre a tarefa de re·
pensar e discutir, de procurar redefinir a presença
do Brasil no mundo, levando em conta a realidade
do Pais e as nOvas-explorações da sociedade brasileira. E a verdadeira mutação que está ocorrendo nas estruturas de poder e na economia
mundial é que elas estão se reagrupando, portanto, estão se preparando para as novas realidades
do futuro, corno é o caso da Europa, que está,
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seriamenle, se tornando numa só EurOpa, para
poder competir com esses novos desafios, como
é o desafio da Ásia. E para esseS novos desafios
também é muito importante_ que se comece no
Brasil um trabalho de discussão, de conscientização e de preparação-, que pc:rsSa nos fazer mais
alertas e mais preparados para nos ins_erir e ter-

mos uma presença que corresponda às aspirações do nosso povo e a uma posição soberana
e modema, que é o que todos aspiramos.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (LuiZ Viana) --'G:induída
a exposição do Embaixador, vou .dar a-palavra

ao Seilador Itamar Franco, de quem-p_artiujustamente a idéia, mUito boa, muito feliz, friuitO bem
acolhida por todos, de que- viesse. à Comissão,
para a exposição-que acaba de ser feita_-do Embaixador do Brasil nos EstadOs-Unidos.
Tein a palavra o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO ~Muito obrigado,
Sr. Presidente.

Já de pronto queria solicitar a V. Ex· que a
palestra do Sr. Embaixador fcisse distribuída depois aos Srs. senadores, para uma melhor meC:Iitação.
Antes de entrar no assunto e fazer três ou quatro
perguntas a S. Exb, Sr. Presidente, Srs: Senadores,
eu me permitiria, Sr. EmbãiXãdor, rep-ortar-me a
uma sessão da Comissão Parlamentar -de Inquérito da Corrupção, da qual tenho a honra de ser
Vice-Presidente. E. para que não pairem dúvidas
nem distorções da minha fala, vou ler para V.
Ex", ainda que de uma maneira rápida, parte do
depoimento do ex-Ministro Dílson Funaro. São
as páginas 19, 20, 51, 52,53 e 54 do seu depoimento. São leituras rápidas, Sr. Presidente, mas
por demais importantes para que Se Ex· e o Sr.
Embaixador tome conhecimento.
É preciso, Sr. Embaixador, esclarecer a V. Ex•,
antes de m·ais nada, que esse_ depoimento do
Ministro Dílson Funaro fOi-feito sob "juramento.
S. Ex" o prestou sob o compromisso de dizer
a verdade e só a verdade perante a Comissão
Parlamentar de Inquérito. E ess_as_ declarações,
em nosso entendimento, precisam e' devem ser
esclarecidas particularmente por V. Ex• e pelo nosso Governo.
Diz, a certa altura, o Ministro_ DíJSQn Fi.maro:
"Quero -deixar muito 'clarO que, naquele
contexto, hâvia seguidamente sofriclo um desapontamento na questão externa, principalmente aqui dentro do Brasil.
A comunicação era falha, _estávamos dis·
cutindo o nosso País, e, naquele instante, es·
távamos .dando argumentos para eles. A dívida externa, meus amigos, é -o fã:tor central
de tudo que ocorre no Brasil, hoje. Ê a relação
de saralhos, é a relação do nosso povo, por·
que, na reatiCiade, podem fazer, mas não te:mos o direito de sacrificar aC[Ui 'dentro p-ara
não termos o mínimo de negociação com
os credores externos.
Ninguém estava propondo, naqUele instante, qualquer batalha com os credores externos. Está vá mos disc_utindo__ uma relação
que não houve no mundo até hojE:: a-transferência do 5<:> BIP de uma nação sacrificando
os trabalhadores dessa nação, para podermos pagar juros externos.
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organismo interné:ldonal, até mundlé:ll, o Federal Reserye, o organismo norte-america-

Tinha sido avisado pelo ·Governo ameri-cano- repito a V. Ex•- tinha sido avisado
pelo Governo _americano, que foi visitado por
uma outra missão brasileira sem que eu soubesse, levada pelo nosso Embaixador em
Washírigton. Eu tinha sido avisado por homens do State Departament, que estavam
aqui pedindo, almoçando, jantando, conversando com empreSários, jornalistas, homens
qlie têm posição nacional, para demonstrar
que, com a minha saída, seria mais fâcil.
Pedi ao Governo que tomasse providên·
das, através do Ministério das Relações Exteriores. Nada aconteceu."

no fala que _são empresários, mas fala também que estava com a partiCipação, com
a presença do embaixador brasileiro.
Eu gOstaria -de ser objetivo. Havia, ao lado
dos empresários que, enfim, podem visitar
quem quiser, autoridades brasileiras? O e-mbaixador brasileiro participava?
O SR DÍLSON FUNARO- O emhaix,ador
brasileiro participava.
O SR. CML-OS CHIARELLI (Rela.t'l/) ~
O embaixador brasileiro nos Esta.d9S~ {.roidos?
- -

Salto parte do seu depoimento para ir às páginas 51, 52 etc.
O SR. DÍLSON FUNARO - "Eu soube
deSsa missão pelos americanos, que me disseram o segliinte, textUalmente:
"O Sr. infernizou a minha vida durante o
-últiino ãno e meio ... "
O SR. CARLOS CHIARELLI disse isso?

Quem lhe

O SR. DÍLSON FUNARO-Vindo do Fe-
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O SR. DÍLSON FUNARO -

Nos Estados
· -" ---

Unidos~-

0 SR. CAALOS CHIARELLI (Relator)
Ql:l_em era o e!f!baixador na época?

~

O SR. DÍLSON FUNARO ~O atual."

Eu perguntaria a V. EX\ em face dessas declarações, produzidas na Comissão P?Jrlamentar 9-e ln_quérito do Senado _da República, sob juramento,
do Ministro Dílson Funaro; o que tem ·a- dizer V.

deral Reserve o Sr. Carlos Chiarelli -

Ex"?

Quem?

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA ~ Senhor S~naQor Itamar Fra[lç_o, r~spoodertdo _? V.
Ex", o que tenho a esdareCer é que o embaixador
do Brasil em Washington, isto é, eu, não ac:ompa·
nhei nenhuma missão de_ empresários ao presi. dente do Federal Reserve, Sr. Paul_yolcker..

O SR. DÍLSON FUNA(<A ~ Vindo do Fe·

deral Reserve.
O SR. CARLOS CHIAREW disse isso?

Quem lhe

O SR. DÍLSON FURARO ~ Os homens
ligados ao Volcker.

O SR. ITAJV\AR FRANCO.,.- Só íss_o?

0 SR. DÍLSON FUNARO- "Paul VOlcker,
-homem de confiança.--"0 Sr. nos ·Inferhizou dUI ante um ano e
meio, mas temos um profundo respeito, porque o Sr. abriu caminhos que ninguém acrePitava. E quero dizer que fomos visitados pm
- uma missão, ou-empresários ou alguém que,
mais tarde --=-~s.alu publicado num jornal brasileiro. E só cito agora porque saiu publicado
no jornal, se não, não_dtaria."

O SR.f>\ARCÍUQ.MMQUES MOREIRA~.Acho
que a pergunta básica é esta: se tinha hçvido
uma missão e se eu a tinha acompanhado._Não
houve miSsãQ, que eu saTba, e não ac<?mpa~tf~i.
As únicas pessoas que acompanhei ao presidente
do Fedeial Reserve foram os prOpilos Ministros
da Fazenda, Srs. Dílson Funaro, Bresser Per.eira,
Maílson da Nóbrega, os Presidentes _ do Bé!nco
Central e os iluStres ·memb-ros da Comissão da
Dívida Externa_, que estiverãffi a'qui há pouco, Senador Fernando Henrique Cardoso, Senador ·carlos Chiarelli, Senador Raimundo Ura e o pranteadÇl_§eri~~or Yi~g~io Távora.
-

O SR. CARLOS CHIARELu- Uma missão
visítolt?

Ex" entende que as· declarações e, Via âe conse-

O SR. CARLOS CHIARELLI
dente do Federal Resetve?

~Ao

Presi-

0-_SR. DfLSON FUNARÓ ~FOi com o
Embaixador brasileiro em Washington visitar
o Federal Reserve, para propor uma outra
solução para a dívida externa brasileira.
O SR CARLOS CHrARE:LU em que V, Ex• era Ministro?

A época

"O SR. DfLSON FUNARO - Eu voltei e
pedi demissão ao presidente imediatamente.
Ele me disse que essa missão, ele presidente,
não conhecia, que devia ser algum atrito,_ alguma diferença, algum outro processo que
ele iria examinar por que tinha aconteddo.
O SR CARLOS CHIAAELLI ~V. Ex' presta
_depoimento sob juramento, com uma formulação .extremQ.mente significativa. Reconheço a sua possibilidade de manter os nomes não identificados, mas, na medida em
que V. Ex~ informa que essa missão buscou
·os credores, as autori4_ades internacionais de

a

O SR ITAMAR FRANCO _: Quer dizer que V.
qü!ncia, o pedido de demissão do Ministro DJ1son
Funaro não correspondem à realidadé_doS fatos
narrados pelo ministro?
·
O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA ...:... Eu
mesmo tive oCaSião de encontrá-to na semana
passada, em Çampinas, em _um Seminário sobre
o Século XXI, ele veio me falar sobre o ass_ufttO
e eu disse que aquilo que haviam lhe dito, porque,
_da leilt,l(a. que V. Ex' fez está claro que foi uma
informação que ele recebeu de alguém, e essa
informação não era correta.

e

O SR. ITAMAR FRANCO -Senhor Presideitte,
vou pedir a V. Exa, pois não cabe a mim estar
dialogando com o senhor embaixador, porque,
evidentemente, as afirmativas, as assertivas não
foram de miriha autoria; foram do -ex-ministro do
Governo brasileiro qUe" disse que em conseqüência d~ssa missão do senhor embaixãdor, paralela
à dele, foi obrigado -a se demitir imediatamente.
Eu pediria portanto a V. Ex•, já que isso aqui foi

2966

Outubro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Sábado·8

pre.stado, como eu disse, sob juramento, que_ as

respostas do Sr. Embaixador fossenl enviadas à
ComiSsão Parlamentar de Inquérito do Senado

da República, para que, numa anâlise da Sr. Relator e dos SrS. membros da ComisSào Parlamentar
de Inquérito, S. ~ examinem quais as provid~n.cias que deverão tomar~ caso: não julguem
satisfatória as respostas do nosso embaixador em
~ashington.

: ~~o qúefà tfazrr· para a Ç9rbissão o problema
1

da CP!, mas, evidentemente, o ped1do de convocã.ÇãO de S. Ex~. 'a· senhor e'mbalxador, foi felt.O
Por rhlm, ·baseado exatani.ente no que havia afirmado e' ___:. volto sempre· a fepetir -, sob juramento de dizer a verdade o MiniStro Funaro. Se

a comissão entender am'afüiã ~ não é o caso

desta comissão.:.... mas se 'a:'CP[ entender amanhã
- istO nãO cabe' a mim rhàs· à própria CP! de fazer urTia acareaçãO' cOm S. Ex:', o_ senhor
érTIDaiXadOr, eVidenteniente_a 'diú:isão será do plenário da CP! e não desta comissão. Portanto, gos-taria de, mais uma vez, solicitar, com a devida
vênia à V. Ex• e com a Oévida rap!d_~z, já que
os trabalhoS da Córhissão' PaHãiTlentar de lnqu&.
rito deveni Se ericerrar no' dia 28 deste mês, que
estas respostas fossem enviadãs com a maior
urgência à Comissão Parlamentar de Inquérito,
presidida pelo Senador José lgnácio Ferreira.
. Eu; ai1teS-de faZei mais dUas ou três perguntas,
Corrtd o Sena'dor Chagã_s RO<liigUeS também faz
' parte da comissão e vejo que S. Ex" gostaria de
·falar... ·

cêutica, cm que se reivindica abertamente a modificação daJegislação interna do nosso_ País, de
sorte a privilegiar as patentes estrangeiras.
_ Gostaria que V. Ex" informasse a esta CQn:ti?s_ão
o seguinte: ao_longo do tempo em que ve.m ex.ercendo a chefia da representação brasileira em
Washington, quais, especificamente, os pleitos
Jormulados pelas autoridades americanas e que
tipo de medidas-retaliatórià:Sloram aventadas, caso -o Brasil_não viesse a aquiescer com os mes·
mos? É a primeira pergunta que dirijo a V. Ex~,
porque as outras terão uma seqüência. A _não
ser que V, E,xa queira que eu faça todas de uma
ve~

OSR MARC!UO MARQI_JES MOREIRA- Não.
Assim é mais fácil.
Em reléi.ção a essa pergunta, nobre senador,
ô que eu posso esclarecer.....:.... e acredito que elas
digam respeíto sobretudo à área da farmacêutica
- é que as autoridades americanas, em relaçáo
a'o BraSil, como fizerain ou estão faz.endo em relação a muitos outros países, reivindicam que a
indústria farmacêutica aqui instalada, como a instãlada em outros países, possa gozar de proteção
às patentes, em termos de processos e de produtos farmacêuticos. Este é o fulCro· das reiMdi~
·ç:açõeS ~a argumentação çioi- détrás dessa argUmentação &--de que o processo de proteção à
Propriedade intelectual está no cerne propulsor
da própria criação ou da adap.tação de novas descobertas no campo científico-tecnológico.
Os interlocutores admitem discutir prazos e fór~
mulas, porque,_ como V, Ex' sabe, os países adotarn:~s forrrias mais diversas em termos de patentes farmãCêtiticas como, por eXemplO, ·o próprio
prazo da patente, o prazo em que ela entraria
em vigor, o prazo em que ela pudesse ou não
ser retroativa e os prazos de licenciamento automático, caso não fosse produzido o medicamento
_a ser patenteado.

ma? Se for mudar de assunto eu pediria a V.
Ex' a oportunidade de fazer uma pergunta ao embaixador._
OSR. 1TAMAR FRANCO -

Pode fazer.

O SR. JARBÂS PASSA.RlNHÕ - embaixador,
para o meu governo pessoal, eu gostaria de saber
exatamente em que consiste o problema da exigência da patente? Como Ministro do Trabalho
que eu era, visit~i a Alemanha e tive oportunidade
de visitar uma das maíores empresas de farmácia
no mundo, que é a Hoechst. Lá, me disseram
que tinham a seu serviço cerca de mil peSQuisadores, que às vezes passavam o ano inteiro sem
nenhuma niodifkaç.ão; aqueles pesquisadores
pagos, mas Sein nenhuma possibilidade de retorno daquele Valor. Até que um dia se descobriu
uma fórmula nova, que alcançaria um grande êxito no mercado. Eu pergunto a V. Ex': sobre essas
fórmulas, por exemplo, que empresa como esta,
alet11ã, e oUtraS; americanas, descobrem através
das suas pesquisas, são essas fórmulas que estão
sendo objeto de cópia, no Brasil e, conseqüentemente, de denominação de pirataria?
O SR. MARdUO MARC!qf':"s· Móil"EIRA -

Sr.

Senador,_ pelo que eu entendo, o que se procura
atingir é exatamente a proteção de novas fórmulas
que os laboratórios farmacêuticos descobririam.
Curiosamente, grande parte dos produtos farmacêuticos, hoje, já são de domínio público. De modo que, pelas estimativas iniciais dos técnicos
americãnos, imediatamente só haveria cerca de
12 a 13 produtos que seriam patenteáveis.
OSR CHAGAS RODRIGÚES :_: Nôbre senàPor outro lado, pelo que se conversa, há uma
dor, Ex- nãÓ quer conclUir?·
acusação assim, mais de princípio do que de fato,
porque a indústria brasileira - como- se- sabe
O SR. ITAMAR FRANCO ......... Pois é. Àntes de
-abarca m'enos de 20% do mercado produtor.
passar para outro assunto, permite que ...
De modo que as cópias possíveis abarcam apeO SR. RACHID SALDANHA DERZI- Eu sugenas, talvez. pequena percentagem disso~- Mas,
rilia que resposta fosse remetida ao Senador
acho que a posição que os alemães, estão tomanJtarriar FrancO, que é merhbro· desta comissão
Oo riO-qUe estão, aliás, com o apoio dos suíços,
- Po.s retaliações ameaçadas constam de. Uma de_~
e qUe eStá lnterpelando, nãb ·estâ em jogo a CP/.
terminação presidencial, do Presidente dos Es_ta- _ é olhar para o futuro. Sõbretudo, olhando que,
Ehtãb, que tQdas as inforrrlciÇões, as Cópias das
no futtJro. o Brasil não só se tomará muito grande
dos Unidos, publicadas no· seu diário oficial, no
respOstas dadas pelo senho-r ·embaixador fossem
no mercado, talvez o 5° maior mercado farmaFederal Register, e dizem respeito a medidas
remetidàs ao nobre Senador [~mar Franco e não
pelas quais, através de _aumentos de tarifas ou_ c(!:utiçQ do mundo, mas pode se tomar, também,
ao presidente da com!ssãb.
um grande centro exportador de medicamentos.
de restrições quantitativas, seria barrado praticaE é muito mais olhando para o futuro do Brasil
mente o acesso ao mercado -americano de mercaO SR. ITAMAR FRANCO-Tanto faz. Se forem
e o futuro do mundo, porque eles acham que
dorias, cujo valor exato não foi mencionado. Foi
levadas a mim, levarei à comissão. Os caminhos
o Brasil é, um pouco, um teste, Nós estamos,
publícada uma lista que abarga, nos atuais fluxos
que leVam a Roma serão os mesmos, Excelência.
hoje, entre os países em desenvolvimento, certade comércio, um número em torno de 250 miSenhor embaixador, deixo agora o problema
mente, com o maior grau de industrialização, En~
lhões de dólares, mas, a se tomar como exemplo
.da C6míssão Parlament?lr_ <!e_lnquérito. Ouvi com
tão, seria um teste para que, realmente, na malha
outros casos, essas listas em geral vão de cinco
atenção _a _explicação de V. Ex- Se houver redunque eles vêem não haja - digamos -uma fuga
a s·ete vezes, porque é objeto da retaliação espedância nas minhas perguntas, perdoe-me V. Ex",
através de um país não coberto p_or patentes.
cífícã:-De modO que a reivindicação é a da concesporque não tivemos a c6pia: com antecedência,
são de patentes e a retaliação ameaçada está diriO SR JARBAS PASSARINHO - A pergunta,
do depoimento de V. Ex"Tenho_que debater, engida para praticamente a proibição do acesso,
se V. Ex~ me permite, visava estabelecer um printão, ·aquilo que a minha memória pôde captar
de fato, de produtos brasileiros, de um valor difícil
cípio de justiça. É justo ou €: injusto o sistema
da palestra de V. Ex:'
_
de estimar, mas que eu estimaria entre 30 e 50
de retaliação? V. EX' disse_ que cai em domínio
Ao Longo dos últimos ano_s, temos venficado
milhões de dólares por ano.
-pú&lic6 a maioria das descobertas e- das invenque a política norte~merka:na em relação ao Bra- _
-- 0-SR JARBAS PASSARJNHO- Há proibição çOes no campo. Qu'Eil seria o critério para cair
sil no campo de trocas comerciais, tem sistemati·
~m domínio público, a passag~m dos anos •. 5
de acesso e a ~ação é de 100%. Não é isso?
c~mente investido contra tõdas as medidas inter·
anos, 10 anos?
nas com vistas às possibilidades do. :;L!JQimento
O SR MARC(LJO MARQI_JES MOREIRA- Ao
e desenvolvimento de um ·parque nacional produO SR MARC!UO MARQUES ~MÓREIRA - A
contrário da publicação feita quando do caso da
tor de tecnologia avançada. lnvocé}-se sempre a
passagem dos anos.
informática, em que explicitamente falaram em
propalada liberdade de iniciªtiva, _®mbate':ld~ toÚixação- de 100% , neste caso eles não falaram
O SR.JARBAS PASSARINHO-Porque a infordas as medidas protecionlstas indispensave1s à
em qual seria a taxação, mas incluíram a possibimação que nós temos aqui é que, quando todos
geração de uma tecnologia própria.
. Jidade de serem exclusões _quantitativas.
os países que utilizam, por exeniplo, cópias dessas
O governo do presidente_Reagan comeÇou por
fórmulas, têm este período mais ou menos para
QSR_. Jt\RBAS.PASSARJNHO - V Ex' passará
pressionar as autoridades brasileiras na área da
·estabelecerem dentrO da sUa área de comércio,
a uma pergunta diferente ou prossegue na mes~
informática. Agora, é o campo da indústria farma-
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a produção desses medicamentos. E só a partir

dessa ocasião é que então- pagariam royaltles,
pagariam um valor qualquer que devia ser combinado com a empresa que fez a invenção da fórmu-

la. Isso se choca_ com o que estou compreendendo, porque ao contrário, com 5, 1O anos como V. Ex~ disse - cairia em domínfo público,
e, então, não se pagada nada.
Mas, a pergunta é essa: a descoberta feita, em
termos de política mundial, de política exterior,
garante ou não garante que o proprietário da fór-

mula tenha o direito de ter patente?
O SR. MARCÍUO MARQUES MORE-IRA- Ga-

rantiria o próprietário, durante um Certo período.
Mas as legislações são muito díspa~es. O período
pode ser, em algumas legislaçõ~s. de 8, 12, acho
que nunca mais de 20 anos nesse campo, porque,
sobretudo com a aceleração dos avanços da ciência e tecnologia, hoje os remédios, mesmo, pondo
de lado o problema das patentes,_ eles têm vida
curta, quer dizer, esses remédios niais modernos
passam a ser superados por outros mais modernos ainda.
O SR. JARBAS PASSARINHO -

Sábado 8
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Eu entendo

que a pergunta do Senador ltamar Franco me
levaria a concluir se é justo ou é injusto o processo
de retaliação~ Gostaria da opinião de V. Ex• a respeito.

Brasil está praticamente na mão das empresas
muJtinacionaiS, -vãiiOs_remédios têm sido retirados
do mercado e o_ Governo brasileiro tem asgjstido
isso tranqüilamente. Há, incluSive, hoje, nó Brasil,
- _um esforço na formação de técnicos em farmacologia no -Estado de Sáo Paulq. Mas essa retaliação
não se prende apenas a outros setores, se prende
à retirada de Produtos farmacêuticos pelas empresas multinacionais, porquanto a nossa indústria, hoje, se encontra nas mãos das empresas
multinacionais.
--EU perQülitaria -~f V. Ext, aproveitando,_ porque
nem sempre temos a honra de ter aqui o Embaixador do Brasil nos Estados Unldos da América.
Normalmen~ depois de aprovado _o nome é difícil
a gente ter_ os Srs. Embaíxadores aqui. Recordo-me, que apresentei, até, um projeto, que infelizmente está parado no Senado_ da República, até
com a aprovação do então Senador Amaral Peixoto, de que, de tempos em tempos o ftamaraty
deveria, através de seus. altos funcionários,_ os Embaixadores_, prestar algumas informações a eSta
Comissão, para evitar, justamente, o afluxo_ ·de
per9untas que neste momento todos_ nós gostaríamos de encaminhar a V. Ex~
Mas, nesse caso das retaliações, V. Ex• nota
ou percebe alguma diferenciação na.s plataformas
do Partido Republicano- e Democrata, neste momento, com relação a alguns países desenvolvidos e, particularinente, ao Brasil?

O SR. MARdUO MARQGES MOREIRA-Não,

eu acho que aí- eu faria uma diferença. Eu acho
O SR. MARdUO MARQUES MOREIRA - V.
que, certamente, oprocesso de retaliação é iiijus~.me peóTiita concluir a resposta ao item anteto. É um processo injusto, inclusive, porque não
ri<;>r: e,_comehtando a sua observação, uma das
atinge somente o Brasil, ele atinge, por exemplo,
vahtaf~j"é'liS de se ter o reconhecimento da patente
o fabricante de sapatos masculinos em Franca.
_aqui_ é de que, pela nossa legislação global, do
De modo que é claramente injusto, porque quem
C_ódigo de Proprtedade Industrial, uma vez patenvai sofrer, sobretudo, são as empresas e, como
teada uma fórmula e não produzida aqui durante
eles aí estão pensando numa retaliação relativa4 anos perdeMse realmente, o direito e aí a cópia
mente pequena, as empresas em geral, as pequenão passa a ser piratarta mas passa a ser um
nas e médias. De modo que é o que ainda - - direito realmente do brasileiro de não só ter acesdigamos --. agrava a injustiça. De modo que eu_
so à fórmula, como produzi-la. É o caso, também,
acho que não só em termos de Direito Internada legislação canadense.
cional, ilega1 -a retaliação, mas ela é injusta Qual é a segunda pergunta, nobre Senador?
como eu disse- sobretudo em relação a esses
O SR. ITAMAR FRANtO .....:.... Perguntei se V. Ex"
produtores. Por.que em relação ao Brasil também
já nota o iriíãõ ae dlfefellçãS de pfataforma entre
é injusta mas, talvez, atinja meio por cento -das
os dois partidos que disputam a Presidência da
nossas exportações para os Estados Unidos, porRepública?
que aqui é uma coisa absmvível, redirecionável,
etc. Agora, eu acho que a justiça da retaliação,
O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - É
a adequação ou a conveniênda do Brasil estudar
muito difícil avaliar. Historicamente os partidos
a adoção de patentes para processos e para pro- _ democratas têm uma tradição mais representativa
dutos farmacêuticos, química fina, de- genética,
dos interesses protedonistas, por exemplo, dos
eu acho que isso é um campo completamente
sindicatos da área automobilística, ou outros sindiferente e me parece que estamos chegando
dicatos ou de certos in~eresses setoriais_, que nesa um grau de maturidade em que já precisamos
se caso aliás prevaleceram _interesses setoriais soencarar esse problema de frente na medida em
bre os interesses mais amplos. Ol'reSiCfeil.te Reaque se amadureçer a nossa criação de tecnologia,
gan, muitas vezes, inclusive em casos dos próainda infelizmente pouco sustentada, inclusive,
prios sapatos, reverteu as decisões internas da
pela sociedade, pelo Governo, pela iniciativa privasua administração, ou fez retornar leis quando
da, mas mesmo assim vamos começar a gerar
elas eram exageradamente protecionistas. Na
possibilidade de patentes, inclusive nessa área
campanha democrata houve um dos candidatos
biogenética, utiliZando essa nossa nova diversique se apresentou nitidamente como um candidade genétiça, então, eu acho que é algo que
dato_ protecionista. O candidato Dukakis não se
pode, inclusive,' diretamente nos interessar.
tem manifestado como nitidamente protecionista,
elilOOfa ele tenha um companheiro de chapa,
O SR. ITAMAR FRANCO- Embaixador, -a inLoyd Benson, que foi o grande arquiteto da passatervenção sempre oportuna do Senador Jarbas
gem da Lei de Comércio que acabou de ser aproPassarinho nos ·conduz, também, a outro raciovada e sancionada pelo Presidente, uma lei, aliás,
cínio que apenas não é a retaliação em outros
que levou três anos para fazer, e que tem 1.277
setores. O que está acontecendo de mais grave
páginas. De modo que quando falam nos Estados
ainda é que, como a indústria farmacêutica do
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Unidos que leva muito tempo para fazer a Constituição aqui, que ela é muito grande, eu respondo
com esse argumento._Mas_ eu acho que é muito
difícil avaliar, realmente, se um partido ou outro
faria muita diferença. Eu diria, Seliador Itamar
Franco, que a diferença, nesse ponto, não deve
ser ma_rcante. E, infelizmente, a lei -que passou
agora, e que é uma lei patrocinada pelos democratas e agora sancionada pelo Presidente Reagan, toma esse processo de retaliação ainda mais
automático; do_ (Júe o é hoje em dia. De modo
que, infelizmerite, nós precisamos estar preparados para a poSsibil_idade, eu não sei em que
campo, que- p-ossam-surgir outros contenciosos
desse tipo, -porqUe nesse caSo da fa,macêutica
a iniciativa foi da Própria indústria, de rTiodo que
a própria indústria pode f~er esse tipo de petição,
que o Governo acatará ou não. Mas, agora, há,
inclusive, prazos mais rígidos e uma automatiddade maior, e se tirou muito a·dlscrição do Presidente de resolver.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente·, eu
teria várias indagações, mas vou me restringir a
apenas duas, para pennitir aos colegas que o
façam, também.
Suplementando issõ, que essas presenças deviam ser mais contínuas aqui, juntO io Senado.
Mas, Sr. Embaixador, sob a nossa óptica, eviden~
temente. O ftamaraty vem, ao longo dos anos,
adotando a prática de firmar acordos executivos
com países estrangeiros, os quais, substancial·
ffiente, tratam de disciplinar relacionamentos bilaterais, mas que tem a singular caracteristica de
não ser submetido ao exame do Poder LegisJativo.
E o próprio Senador- Luiz Viana, presidente desta
Comissão, sabe que eu tenho insistido aqui, particularmente em acordos bilaterais que o Brasil
firmou com a República da Argentina e com ou~
tros países, e que ess-es acordos não chegam
ao conhecimento do Senado da República, che-gam às vezes ao conhecimento particular do Se~
nadar, o que não é o caso. O Brasil firmou, por
- exemplo, vários acordos com a Argentina no campo nuclear, no campo de transportes, no campo
de alimento, e o_ Congress_o_e o Senado s_equer
tomaram conhecimento.
Então eu- gostaria- d.e saber de V. Ex~ se ao
longo de sua missão nos Estac:;lQs Unidos _foram
firmados acordos de tal espécie? E em caSó afirmativo, quais?
MARdUO MARQUES MOREIRA-'-- V. &

diz

acordos executivos?
O SR. ITAMAR FRANCO --V. & se refere
a acordos executivos. Porque o ftamaraty costuma
- evidentemente eu não vou usar a expressão
francesa aqui perto do Senador Jarbas Passarinho, que me corrigiria o meu ffançês, rnas o
ltamaraty costuma imitar os franceses naquilo que
eles chamam de acordos quadros, e esses chamados acordo? quadros nunca vêm ao Congresso Nacional. E o_ exemplo que eu det a V. Ex'
agora. Por exemplo: o Brasil firmou acordo_ no
campo de transporte terres.tre com a Argentina,
firmou_ acordos com a Argentina no campo da
energia nuclear, e em vários outros campos em
alguns países, e ess_es acordos não são firmados.
Eu perQUntaria Sequando V. Ex!' exerce essa chefia, se foram firmados alguns acordos_importantes
que deveriam ter sido levado ao cofll:lecimento
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do Congresso Nacfonal? Se não foram, é só dizer

não._ Se foram, dizer quais?
O SR. MARdUO MARQUES MOREIRA- Vou

procurar fazer um esforço de memória.
O SR. ITAMAR FRANCO -.Se não for possível

também responder agora V. Ex'...
O SR. MARC[UO MARQUES MOREIRA- Em
1986, dezembro, se não me engano, foi firmado,

mas não no Rio de Janeiro, um acordo sobre
transporte marítimo. Mas é um acordo realmente
muito técnico de divisão de carta, ele não inova,
ele não é um acordo normativo no sentido de
criar direitos e deveres para o País. Em Washington, constantemente se negociam com os Estados Unidos entendimentos técnicos. Mas são re_almente muito detalhados. Por exemplo, na parte
do aço a cota daquele ano de aço perfilado, do
aço plano, a possibilidade de mudar -âe um tipo

de aço para outro, também o mesmo acontece
na área dos têxteis, em que nós temos, corno
V. ~ sabe um acordo multifibras, ambos bilaterais, em que há cotas eSpecificas de importação
para cada tipo de testes, esses entendimentos
são _constantemente renovados a pedido de uma
parte_ou de outra, mas são de fato entendimentos
de natureza muito técnica e não normativa.
OSR. ITAMAR FRANCO-É a última pergunta.
Eu teria várias, mas será a -última.
Como é do conhecimento de V, Ex•, as autoridades executivas vêm empreendendo, recentemente, um grande esforço no sentido de combater o tráfico internacional de drogas, já que o
Brasil é apontado como uma das rotas dos contrabandistas. Segundo__declarações reiteradamente
prestadas na imprensa nacional pelo superintendente da Polícia Federal, a polícia brazileira tem
agido em estreita colaboraçao com os seus pares
americanos, que estariam a fornecer inclusive
apoio às operaçõ_es internas. Indago de V. Ex•
o seguinte: se foi recentemente negociado algum
acordo do ExeCuTivO; neste campo com o governo
norte~americano?

O SR. MARCÍUO MARQUES MOREIRA- Não.

O SR. ITAMAR FRANCO- -:.Não? Nenhum
acordo foi feito?
O SR. MARdUO MARQUES MOREIRA- Não.

O_SR. ITAMAR FRANCO-.,..----Sr. -Presidente, tinha
estudado aqui várias perguntas, mas e:videntemente seria um abuso se não permitisse que os
nobres colegas senadores também fizessem as
suas perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana- Filho) -

En-

tã<?, tem a palavra o eminente Senador Chagas
Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES ~ S'i. Presidente,

se V. Ex' me permitisse, eu faria s6 üma pergúnta
sobre o assunto relacionado à COiliissão Parlamentar de Inquérito. Talvez uma segunda ou terceira pergunta eu me reservaria para endereçar
ao nobre embaixador, quando nós estivermos na
reunião secreta. Mas como esta parte foi considerada pelo nobre Senador Itamar Franco aberta,
já que se referia-a um depoimento de um ex-ministro, então eu iria fazer _essa pergunta aqui ao
ilustre embaixador.

En:aba~~c!<?r, quero dizer, inicialmente, que isso
não é nenhuma demonstração de polític-o que
quer agradar. Nada disso, eu o tenho como um
pati"íõta, eu o tenho na conta de homem honradO.
Tenho também o ex-Ministro Funaro, na conta
de um patriota e de um homem honrado. Nunca
tive a oportunidade de gozar da amizade dele e
nem de V. Ex•, é pelo que eu conheço dos homens
do meu País.
V. Ex!' esclareceu que não acompanhou nenhuma comissão ou delegação. Pergunto, procurando, tanto quanto possível, harmonizar os depoimentos: V. Ex>, sozinhõ, recebeu alguma incumbência do chanceler ou da Presidência da República no sentido de ter algum cantata com os
Estados Unidos, com essa autoridade ou com
-outra, objetivando abrir perspectivas ou novas negociações na área, da nossa política de pagamento da dívida? V. Ex' recebeu alguma incum·
bênda nesse sentido, de tomar alguma iniciativa,
ter algum contato, responder. prestar algum esclarecimento, uma espécie de política paralela à
propriamente .desenvolvida pelo ministro-da Fazenda?

O SR. MARdUO MARQUES MOREIRA- Não,

nobre senador, não recebi nenhuma incumbência
de conduzir qua1quer sondagem, negociação paralela. Evidentemente,_eu mantinha e mantenho
contatos constantes com a administração americana, no Departamentq de Estado, do T escuro,
ria área-a-Cadêmica, na área empresarial, mas isto
no exercício normal de minha responsabilidade
e na épbca. Agora, com total conhecimento dos
ministros da Fazenda e do presidente da República e do ltamarati. Quero dizer que não houve
nenhuma negociação paralela.
O SR JARBAS PASSARJNHO - Embaixador,
poderá, talvez estar havendo uma confusão de
nomes :..... alertou-me agora a pergunta do Senador Chagas Rodrigues, Sabemos que no· Brasil
foi publicado amplamente que o presidente da
República encarregou em determinado momento
o Embaixador Saraiva GUerreiro de fazer esse tipo
de negociação, ao tempo em que o Ministro Funaro era ministro •. Isso foi amplamente divulgado
no Brasil. Se não me engano, o Embaixador Saraiva Guerreiro veio atê aqui. depois foi aos Estados
Unidos. Será que o Ministro Funaro se referiu
ao Embaixador Guerreiro? V. Ex• Sãberia a!Quma
coisa -a esse-respeito?"
O SR. MARCÍLIO MARQUES. MOREIRA -

O

·que sei, foi o p-róprio -Ministro Funaro disse na
semana passclda, que confere com que disse aqui
e S. Ex• recebeu essa inforinação que eu tel-ia
ido, porém eu não -tinha ido. Eu disse a S. Ex":
V. Ex• sabe que não é verdade. S. Ex• disse: "Eu
não sabia e disse à comissão, po~que pensei que
fosse"'.
O SR. JARBAS PASSARINHO -

Mas eu per-

.gunto a V. Ex•, com a alta_ responsabilidade que
tem de representar, e representa muito bem o
País. V. Ex• teve conhecimento que o Embaixador
Saraiva Guerreiro teria tido, nessa ocasião, alguma interferéncia?
O SR. MARC[LJO MARQUES MOREIRA- Não,

não teve.
O SR. CHAGAS RODRlGUES - Vou concluir
Sr. Presidente;. Sabemos dessas intrig-aS interna-
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danais que há - isso "fãz parte-..::., V. EX-- cOmo
embaixador sabe da- alta espionagem, espioi1ãgem na·area militar, espionagem política, espionagem- na área econômica. O Ministro Funaro, ao
que tudo indica, estava querendo conduzir o problema da dívida externa num rumo que estava
sendo muito aceito por determinadas ãreas dos
Estados Unidos. Não conheço esse_ cidadão a
quem S. Ex• se referiu, mas seria- sem ter tendéncia para detetive- uma explicação. Acho que
o Ministro, pelo que V. Ex' diz, pelo que S. Ex'
afirmou teria sido vitima dr:! uma, aquilo que chamamos no Brasil, escorregar numa casca de banana. Isso, é possível! Esse pequeno fato, pequeno na sua aparência, teria levado o Ministro Funaro a se exonerar. Então, serà que isso não teria
sido examinado, provocado? O Ministro teve o
cuidado de examinar melhor as coisas e chegou
aqui aborrecido. achando qUe S. Ex· estava sendo,
até certo ponto, desconsiderado, a sua autoridade
estava sendo ferida. E S. Ex' dentro de sua filosofia
de vida, se julgou no dever de encamiÍ1har o Pedido de exoneração. Até onde V, Ex' conhece esse
mundo? V. Ex' acha possivef iSsO? Do mesm-omodo que não ponho em dúvida a palavra de
- V. Ex•, repito, também não quero por em dUvida
a palavra do nosso ex-Ministro.
V. Ex', pelo que conhece do n1undo, das grandes potêncfas, em todas as épocas. acha possível
isso, que esse cidadão tenha prestado essa informação, com esse segundo objetivo, de criar, inclusive, uma crise? Se V. Ex, por qualquer motivo,
não deseíar responder- deixo V. Ex" inteiramente
à vontade.
O SR. MARCiUO MARQUES MOREIRA- Acho

que é difícil, realmente, especular quais _seriam
as razões recônditas. Mas, ao que tudo indica,
ao que me parece. deve ter havido, certamente
um equivoco. possivelmente L!ma intriga, não sei
de quem, com que objetivo.
O SR AFONSO SANCHES- Embaixador, há
cerca de alguns meses, V. Ex" .deU uma fundamentada entrevista, num jornal. do, Sul, onde, e_ntre
outros assuntos, V. Ex: fazia urna advertência ao
nosso Pais para que procurasse fazer o seu grupo
económico com países os vizinhos, _a exemplo
do que existe na Europa, no Mercado Comum
Europeu, e já em outros países vale como este
acordo també_m dos Estados _Unidos com o Canadá e o México. Pergunto: pelo que se fez até agora,
este embrião que foi lançado pelo Presidente Sarney com a Argentina e o Uruguai, seria suficiente
ou no entender de V. Ex' isso deveria ser mais
amplo, atê mesmo em proc.urar associações países do além de mar?
O SR. MARduO MARQUES MOREIRA- No-

bre Sena_dor, acho qu~ _esses acordqs com Argentina e Uruguai são necessários, mas não suficientes. EleS são os primeiros passos. Não '5ão suficientes, por causa da própria dimensão económica, mesmo tomando Brasil, Argentina e Uruguai, se comparado com qualqu-er um desses
outros macroespaços, atingiremos, no máximo,
10% deles.
Então, realmente, não teríamos dimensão, peso, massa critica. De modo que, primeiro, acho
qüe se teria de expandir, cobrindo, possivelmente,
toda a-América do Sul. Acho difícil fazermos algum acordo privOegiado com alguns desses ma·
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croblocos. Mas, deveríamos, utilizando a alavancagem, o poder de barganha que nos daria esse
sub-bloco, digamos, da América do Sul, lutar para
que, exatamente, não fiquemos isolados. Ai, por
exemplo, dá dentro do GAIT. ACho que o GATT,
que já foi um--clube dos ricos, hoje, talvez, possa
ser um clube que evite que os ricos tomem conta,
porque a filosofia do GATT é diametralmente
oposta a esta formação de blocos._ Ela_ é muito,
o GATT tem uma voCação universalista. E acho
que, aí, devemos utilizar todos os nossos meios,

para não nos incorporando, talvez, dentro deste
macroespaço, mas, realmente, lutando para que
eles deixem abertas portas para que nos articulemos, então, de uma manei_rg: positiva, na área
comercial, na área tecnológica, financeira. E não
nos tomemos de uma posição Atlântico períférka,
que já temos um deslocamento para o Padfi<::o,
justamente uma posição marginal, que seria realmente, em detrimento de nossas possibilidades
de _desenvolvimento.

O SR AFONSO SANCHES- A última indagação. O que o nosso Embaixador admite esse sopro de paz, <::orno está ocorrendo, agora, do Irã
e o Iraque, que há poucos meses atrás ninguém
poderia prever isto, devido ao fanatiSmo de um
lado, e o espirita guerreiro do outro, o Afeganistão,
mesmo na África, em Angola- V. Ex.• acha que
pode ser, também, resultado da abertura da perestroika e da glasnost?
O SR. MARCÍUO MARQUES MOREIRA- Tive
ocasião de me referir, apenas ligeiramente; na
minha exposição, acho que se não há_ solução,
mas o encaminhamento do fato de termos um
cessar-fogo, praticamente em cinco regiões que
estavam conflagradas há apenas poucos meses.
Afeganistão, Irã, Iraque, Campu<::héa, Angola, e
a própria Nicarágua, refletem um pouco as dinâmicas próprias dos conflitos, mas refletem, também, essa neo-distensão entre os dois pólos militar-nudeares, os Estados Unidos e a União Sovié·
tica. Eles convirãm em alguns casos, rriais explicitamente, o caso, por exemplo, do Afeganistão,
de Angola, conviram que seria melhor para ambas
as partes_, realmente, não só retirarem o seu apoio
às guerras regionais, mas, inclusive, ter um papel
ativo, <::orno tem tido os Estados Unidos e a própria União Soviéti_<::a, para desarmar, díQ-amos, estes conflitos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a
palavra o nobre Senador A1uízio Bezerra.
O SR. ALUÍZJO BEZERRA - Sr. Embaixador,
é importante que tenhamos oportunidade de, apesar de não ter assistido à exposição do eminente
Embaixador - estava com outro compromisso,
numa outra audiên<::ia - da presença de V. Ex•,
aqui, de nos brindar com a oporturiidade de formularmos algumas 'questões tão oportunas, neste
momento em que se dá uma dinâmica muito
grande nas relações internacionais, sobretudo
diante de algumas questões concretas, e em primeiro lugar, tendo em vista V. Ex", nos Estados
Unidos, numa sondagem da opinião, de vários
setores da opinião pública norte-americana, que
pesam, decidem, determinam sobre a politica da
administração norte-americana, com relação a
esta questão, por exemplo, a América Latina. Como, tendo em vista a política do Presidente José
Samey, <::om relação à política externa- eu que

Sábado

8

2909

tenho sempre formulado crítiCas concretas à parte atitude mUlto positiva 'de parte dos Estados Unida_ política interna, e, pessoalrilente, tr-ansmitido dos, como O Sr: sabe, os_Estac(Os UnidOs fQl'âm
isto ao_ próçiriO-PréSTdente José· Sarney, através um dos grandes pr_ecursores do Mercado Coinum
de documentos, e, ao mesmo- tempo em que Europeu, muito ligado_ à época ao próprio Plano
prepomos- saída:s - é indiscutível que, na parte Marshall. Eles a<::reditatTi que os países que têm
a êompJeménlarídade, fronteiras e pi"oblemas coda polfti<::a eXterna, nós temos a- apreciar e apoiar
muitas.das.medidas.do atual Governo. Uma delas muns como os dá -América do Sul, sObretudo,
diz respeito ao apOio dado com relação ao tratado devem procurar Se auto-ajudar. ISso é_ ·algo que
da institucionalização do Parlamento Latino-arile- -reVertera érfl Dei'lefíi:iO da própria ·região é, 'tãfn~
bém, em benefidó do desenvolvi!Tú~rl.to da eCOnori<::ano.
o segundo ponto diz respeito a uma política tnia n1uridial. MUito pOsitiva a reãção.
Pode haver um ou Outro <::às6 rr'luitO isolado,
que, embrionária, com relação -à Argentina e ão
Por exemplo: os expOrtadores de trigo ou de_t:Dilho
Uruguai, mas que, reafirmada em outros pronunamericano podem qUeixar-se de que deixaram
ciamentos formulado pelo Presidente da Repúb1ica, sobretudo na última visita feita à Bolívia, de ter no Brasil, mas- foi muitO- m·ãis, aliás, em
virtude da rlOssa -prodUÇãO, hOJe- âõm'éstka, do
em La Paz, no Parlamé1to boliviano, quando o
q-Ue âa -iiTiportaçào ·4a Argentina. Mas os· EStados
Presidente, ine parece, (ez uin dos pronuncia"Unidos, hoje em dia; que era -o lornecedor tradimentos mais completos, em termos de polítiça
tional de trigo para d Brasil. deixou de sê-lo" pratiexterna, com relação à América Latina, e, particu·
larmente, com relação à América- do Sul, sobre camente em dimerisõe.s, em quantidades expressivas. Aquele setor- específico pode vocalizar alvârios pontoS~ E, com rela_çâo a esses dois pontos,
o Parlamento Latino-americcano, e com relação
gum tipo de objeção, mas é uma "COisa Y!lUito
ao embrião do Mercado Comum Europeu que
atenuada e sem e~pressão maior.
se desenvolve a partir desse trabalho, no meu
Quanto ao prOblema da tecnologia própria,
entender, caminha em _bom sentido que do_ em" . acho que é um aSsUntO bem mais deliéàdo, sobre
brião de um Mercado Ccirrium Bràsii-Argentinao qual eu precisafiá faier uma reflexã·o mais aproUruguai, com possibilidade a tomar outros imp'_alfundada, porque, de um-lado, a-opinião pública
sos, na Venezuela", Mêxi<::o.
-dos Estados Unidos _Sempre enfatiza que a nova
Como é que poderia o Embaixador nos transera E!i::oli6niiCa se <::ara<::teiii:a sobretudo pelo valor
mitir o enfoque da opinião pública norte-ameque a informação, mais até do'-qUe;'merarTiente
ricana das correntes que pesam, como disse, que
a informática, mas que a própria in(ormaçào pasdecidem sobre a politica da administração noitesa a ter, em contraste <::orti a matéria-prima ou
ciri1eriC:ána, com relação a esta questão do avanço .o bem material. Eles- sabem que o des-envolvida estruturação do Padamento Latinó-ameri<::apo,
mento dOs países, ·aiftda em- atras-o,--dePende da
dos avanços das arti<::uláções de Úm Mercado Co- - .criação própria de tecnologia ou da sua adaptação
mum. QUal é a opinião publica dos Estados Unie do aprofundamento do seu COflhedmento ciendos, desses setores da política riorte-_americana
tifico. Hâ uma certa preo<..Upaçào, que é pública,
da atual administração, com relação ao que protambém, ern relação a três áreas: a área nuclear,
põe para a polítia externa, em termos de América
a ãrea de armas químicas e a área ligada à tecnoLatina, em termos de_ Amérlca do Sul. o nosso
logia de foguetes que pudesse transPortar, oU arGoverno?
mas quíl}li~s ou nudeares:..
O SR. MARCÍUO MARQUES MdREIRA- Po·
O SR. ALOIZIO BEZERRA - Como o Embaideria procurar res-ponder, pelo que tenho conhécixador examina as declarações do ex.-EmbaixaOor
mento, e_rn re_l_ação à parte desse embrião do MerGordon,- que foi Embaixador no Brasil
Lincoln
cado LatinÕ-affiericano.
no período de L96__B _na_ época do golpe militar,
O SR ALUÍZIO BEZERRA- Só queria juntar
que mantev.li! este Pais_ durante mais de 20 anos
mais um ponto: a defesa, por exemplo. da te<::_nono pro<::ess9 antidemoCrático, e que hoje volta
logia própria, que vai, <::orno disse, no último ptocomo algoreiro da antidériicii:!"ada, manífestar
nun<::iamento. nê! Bolí~ia, o Presidente da Repúseu ponto de vista em declarações publicadas
blica, romper com esse monopólio dos países
por toda a Imprensa. no sentido de _que o atual
riCos, da tecnologia, propondo, inclusive, avanços
processo politico brasileiro, tanto do põiito de visde maiores relações diplomáticas e <::omerdais
ta da crise e<::ón6fnka quãlitO-do proceSso da
de países <::orno a China, a Índia,_ e com outros
transição demo<::r~ti<::_a, que deu a entender, podesetores que estãO-erri nrvel de buscar esse .ilvarfçO- riam essas dificuldades conduzir o Brasil a um
da ArgeOtina, et<::.
-golpe militar. o qúe "foi respondido até ontem
pelO Ministro- dõ-E:Xefdfo, até de uma maneira
OSR.MARCÍUOMARQUESMOREIRA-Com
relação ao Parlamento Latino-americano, eu, infe- --bastante seca, de- .es.lrangêirÓs que nã6 têm pre. sença no País não tem capaCidade de fazer essa
lizmente, não tenho notídas.
análise. Mas em se tratando de uma personalidade
da importância de Lincoln Gordon para ·os EstaO SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Ao
dos Unidos. o EmbÇJjxador que tem, digamos,
Parlamento Latino-ameri<::ano infelizmente não tepara os Estados Unidos, uma bagagem, um conho notícias de reações esp~dficas nos meios
nhecimento diplomático e tem uma visão dos
amerícanos sobre a idéia. Mas nunca vi nenhuma
interesses -VluitS d_os Estados Unidos pelo mundo,
referência" ·que fosSe coiltrária à idéia.
admitindo-se que pessoa dessa importância não
Em relação ao embrião do Mercado comum
tem palavras ociosas ou não deveriam ter, com
Latino-americano com ·a Argentina e com o Urua re_spons-?~bilidade_que ~m. ao f5)rm~lar_u_i"!la de·
guai, em relação, também, aos a_cordos ecol)Õ·
claraçãO dessa pela Imprensa ou dedarar coisas
micos muito importantes cjue o "Presidente José
dess_a natureZa~- com relãçaO ao ~raSil, -estaria,
Samey' assin-ou na sua viagem à Bolívia, es~es
no entender do Embaixador, nessa de<::laração
são, em sua grande maioria, recebidos com·uma
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possivelmente uma constatação ou expressaria
talvez um intenção? Ess-a -declaraÇão do Embai~
xador Lincoln Gordon - para bem formular a
questão - refletiria uma preocupação de algumas das correntes políticas dos Estados Unidos,
hoje, ou seria uma constatação do quadro presente brasileiro? Há uma diferença? Porque se
é uma constatação, qual o interesse que poderia
ter declaração dessa natureza de um personagem

da importância de Lincoln Gordon tão alardeado
pela Imprensa, de alguma corrente? Essa a questão que formularia ao Embaixador sobre as cor-

que, que o próprio Ministro, que não tem maior
lastro nesta Casa, não acreditamos, porque o Brasil não tem condições. Ele estâ nessa impossibilidade de pagamento. Então, esses acordos são
acordos de superfície para que V. Ex•, muitas vezes, não ch~gue a assumir posições, porque não
há condições absolutas de pagamento.
O Brasil não tem condições de pagar 12 bilhões, por ano, de juros de spread, a não ser
com sacrifícios profundos de s~tores sociais que
se levantam.

Eu, agora, -Voltei do Oriente Médio, onde fui
defender uma criança etn Israel, no Tribunal de
fsrael, e tive a oportunidade de manter cantata
com nossas embaixadas de Israel, do Egito, e
tiã võlta passei pela Grécia, passei pela Suíça e
mantiVe contatos com embaixadores nossos que,
cOnfidehcialmente, nos colocaram acerca tamO SR. MARCÍUO MARQUES-MOREIRA -Ilusbém da nossa posição em toda aquela parte.
tre Senador Aluizio Bezerra, não tive a oportuIsso vem confirmar aquilo que V. Ex" colocou
nidade de ler em detalhes, mas relanciei as-declaaí: os acordos com os Estados Unidos, no Merrações do Embaixador Unc_oln Gordon, e a rescado Comum Europeu, o elastério das influênposta acho que foi hoje nos jornais. Pouco antes
cias.
de me dirigir para cá li na primeira página. Embora
Entãõ, nós não estamos conseguindo vender
não possa ter certeza absoluta, mas em meu juízo,
mais nada. Os nossos mercados estão cada vez
o Embaixador Lincoln Gordon deve estar expres-.
mais restritos. Nem mesmo o frango, que tradiciosande uma opinião pessoal, a partir do que ele
nalmente o Paraná vendia para a Arábia Saudita,
tenha constatado. Hoje em dia é um cidadão coCom co~~-esJ?ecial, com molde especial de abate,
mum, sem ner.''uma conexão partidâria, quer
iiem isso e_starnos conseguindo vender. Quer dicom o Partido Republicano, quer cóm-o GOverno
zer, uma-- restrição cada vez maior.
ou_quer_ com o Partido Democrata. É pesquisador
Esses jUros, por outro lado, são enormes, os
de uma organização independente de pesquisa
spreads continuam. Tempos atrás descobrimos
sócio-econõmica, de modo que não acredito que
que a Austrâlia não paga spread nenhum e o
ele esteja expressando_a opiriião de uma corrente
Brasil paga isto.
significativa -dentro dos Estados Unidos ou de alEssa situação é tão realista que personalidades
gum intento, uma intenção propositada, mas, sim,
diferentes, como Fidel Castro, mostram que não
meramente sua opinião pessoal.
podem pagara divida. E chega aqui Mr. KissingE..r,
Também devo, talvez, enfatizar aqui, embora
com quem tivemos contato algumas vezes, e ele
aqui no Brasil o Sr. Lincoln Gordon sempre que
também reconhece essa impossibilidade, incluvem recebe uma grande cobertura da imprensa,
sive sugerindo que o mundo deve emprestar mais
que isso não ocorre nos Estados Unidos. Lá, realdinheiro ao Brasil e, na realidade, é esta: a nossa
mente, não tem nenhuma repercussão as suas
necessidade mais _dinheiro. Porque, como V. Ex"
declarações; elas têm abrigo em publicações acaaf disse~-ã nossa pOtendalidade é Impressionante.
démicas, mas não qualquer publicação de caráter
Para mim, o Brasü não é isso que temos ai em
de um noticiário mais geral, de caráter, digamos,
funcionamento São Paulo, Rio, Paraná, Minas ~
político.
· isso é "L.iri{ COmeço de Briisll é uma parte, uma
oficina para a abertura, para esse Oeste fantâstico
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
a que V. Ex• se referiu. É uma coisa fantástica,
- Concedo a palavra ao SenadOr Leite Ct'iaves.
é um potencial que nem sequer, digamos, a Sibéria deles, _se aproxima em potencialidade, em reO SR. LEITE CHAVES - Embaixador Marcílio
cursos. - - - - - - - - fv\arques Moreira, para mim é constrangedor alonEntão, E~ esses contratos que se renovam,
gar esta reunião, porque já estamos aqui há basessas promessas que se fazem vão cair no mesmo
tante tempo, 12:30 h, e V. Ex• sendo-interpelado,
campo em que caíram os compromissos anteriomas isso mostra, por outra parte, a importância
res: o Brasil está obrigado, ele está impossibilitado
de sua presença aqui, e ao tempo que V. Exdisso.
informa, como fez, aliás através de lúcidas colocaEsses contratos, por outro lado, foram feitos
ções, short wordes, quer dizer em curtas palaJ,Jnilateralmente, sem respeito algum pelas posivras, mas muito preciso, V. Ex', às vezes, precisa
ções jurídicas. Veja V. Ex• que a própria lei, mesmo
receber informações nossas, sobretudo informanossa lei; e é um principio internacional, diz o
ções_ que nem jornais, nem televisões colocam:
seguinte:
é a questão da posição da divida.
"Os contratos somente são válidos quando
Eu sou Senador do PMDB, do PMDB de 74,
são bilaterais."
de 75 e continuo no Partido, outros companheiros
estão lá, outros sairam, mas eu conheço bem
Quªndo uma das cláusulas fica ao arbítrio de
a formação e a posição de nosso Partido que
uma das partes, a nulidade é emergente. Qualquer
tem sido, até agora, dominante e creio mesmo
banqueiro, ou qualquer país deste, a qualquer moque ele continuará nas próximas eleições.
_mento pode aumentar as taxas de juros agraNo nosso Partido ninguém acredita na possibivando seriamente a posição.
lidade de o Brasil pagar essa dívida; nós não temos
Por outro lado, os Estados Unidos, nosso vizicondições nenhuma. Ainda que o Presidente colonho, País com o qual mantemos uma longa tradi-

rentes políticas predominantes dentro da administração. Diante do quadro político brasileiro, apesar
das dificuldades econômicas, o que se dá é um
triunfo da causa democrâtica. Es??-se passando
pela transição democrâtica, chegando ao final
desse processo.

Outubro de 1988
·ç:ão-de amizade, tem usado comportamentos estranhos. Veja V. Ex- quais _eram os juros Internadanais em 70 e qUantos são hoje! Os Estados
Unidos devem enormemente. Entâo, ao invés de
continuar a emitir para pagar compromissos, eles
emitem para pagar juros, elevam as taxas de juros
e o mundo todo empresta aos EstadO$ Unidos,
porque com isso eles evitam colocar no mundo
uma soma muito maior de dólares que já apavora.
fr, os Estados Unidos que tiveram compromissos cOm a Europa, com o- Japão do após
guerra, por que não são mais sensíveis a essa
nossa posição de aliados tradicionais?
Vem agora essa exposição de V. Ex•, me rele_ve,
porque ê uma coisa muito pi'imáfia, diante do
seu conhecimento, maS nós estamos refletindo
posições dO meu Partido, posições nossas con~
cretas, posições que aceitamos. São essas Coisas
que nem sempre saem em jornais ou em fontes
a que V. Ex" tem acesso, mas este é o pensamento
nosso.
E agora o meu pensamento pessoal, que emerge também de parte do meu partido. Não temos
-com o ocidente condições de maior comércio,
serjamente: agora, ele é nosso-concorrente.
E um instante em que se abre, esses países,
a que V. EX' Se referiu que estãO Ciescendo bastante: a própria Índia, a China, a União Soviética,
os ·países do leste Europeu e, sobretudo, o Japão.
O Japão para nós, Ex", pode ser um grande
aliado. O Japão se identificoU jxofuridamente
com o noSso País. Digo issO pOrq'ue no Paraná,
Londrina, norte do Paraná, de onde eu sou, temos
um grande contingente humano· de japoneses e
não houve- Quisto racial, eles tkiuTt sempre o primeiro lugar em tudo, são os cientistas de amanhã.
Posso assegurar~ lhe, inclusive, que a elite científica e técnica do amanhã partirá dos japoneses,
mas eles são 1% na população- brasileira, são
12% nas universidades, são 28% ria atiVidade de
ponta, e no setor industrial têm vindo com muita
constância.
Recentemente, no Time um aitigo intitulado
from super rich too super power.

Todo País, tem uma determinada posição histórica e política. A Inglaterra tinha a Magna Carta,
os Estados Unidos tiveram a revolução passada,
a União Soviética e a China tiveram as grandes
revoluções e que o Japão, mesmo credor hoje
de um grande percentual dos Estados Unidos,
não tem uma causa, ele está em busca de uma
posição política,_ que seria o grande irlstante de
ser um aliado dos países emergentes da América
Latina, inclusive aqui do Brasil, do qual ele mais
se aproxima.
Eritâo, digamos, estamos convencidos de que
a nossa saída será essa, que O Japão pode ser
um grande aliado, a própria Chiíi.a e a união Soviêtica. Agora, quando aquelas conveniênci_cis 9e paíM
ses- ·alargUeaVam exageradamente as questões
ideológicas. Evidentemente, V. Ex• é um dos grandes embaixadores nossos, está numa poslção
chave, e transmite essa preocupação, porque é
uma preocupação do nosso Partido, é uma questão política. Nós, aqui, nos posicionamos politicamente. Como nesta Constituição, quando muita
gente reclama que uma questão trabalhista não
é questão de Constituição, mas vêm ·as operári_os
em grande número e dizem: nós queremos, porque se nós sobramos nós vamos ser esquecidos.
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Então, trabalhamos aqui à base de pressões de
base, pressões sociais, e tudo isso que seja feito

que haja o acobertamento dessas bases.. falirá,
como faliram até agora os acordos ou tentamos
fazer. Niil.guém está obrigado ao impossível. Estão
nos obrigando ao impossível. Estamos aceitando
posições. O Brasil não pode pagar nada _disso.
O País precisa é de mais dinl1t?iro;-de-6 biihues

de dólares ainda. V. Ex: obseiVa que estamos com
oitenta e sete hidroelétrtcas no País, LestelOeste,
para serem feitas ao ·custo de 100 bilhões, Então,
o Brasil é uma fábrica por metade, r_e_c_ebeu uma

parte,

aplicou~a

mas precisa se completar nos

seus investimentos para realizar os seus prop6~

sitos, inclusive financeíf6s e é:ollOmfcOs--:- - -- -Então, Ex", essas considerações fora_m_ teltas ...
Não. Alonguei, não há dúvida, mas na preocupaç:ão_de informar V. Ex" Muitos desses -conceitos
são duvidosos, mas no geral eles são reais. EStõü
dizerido a V. Ex• que este é o pensamento partidário dessa facção majoritária qu·e Ilão chegou
efetivamente ao Poder. Embora o Presidente Jose
Samey tudo tenha feito para conviver. somos de
formação diferente. Governamos com- aS nossas
tendências, com as nossas Circun-stâncias. Sua
Excelência não é Presidente, nunca foi aàito cOmo Presidente desse Partido majoritário, CSObretudo agora, quando não estamos sequer com os
nossos MinistroS--no Governo. No Brasil, o PMDB
nunca se considerou no Governo. Vamos ser vitoriosos nessas eleições agora e, possivelmente, nas
outras. Isso pelo que estou sentindo. O pensamento domin"ailte é o de que têm que nos ajudar,
não vamos pagar essa dívida.
Por outro lado, os bancos credores que estão
preocupados em dizer o que devemos fazer para
nos ajudar a pagar a divida, por que não dizem,
inclusive, quais são os grandes depositârlos brasileiros, ou de firmas brasileiras nos seus estabelecimentos? Isto inclusive fOi decisão de uma grande
conferência, com juristas e economistas, que houve em São- Paulo. Um dos pontos ê _este, exigir
que os bancos credores nos- facilitem- a tarefa
dizendo o volume dos depósitos daqui- emergentes e que estão em seus caixas.

Agradeço, Ex' a atenção. Mas a minha pergunta
final é a seguinte: V. Ex• não pensa que uma das
causas desses juros exagerad9s decorreram exatamente disso e os próprios Estados Uriidos recorreram como nunca o flzeram ao mercado internacional? Feitos os nossos contratos, naquela época
não havia esse posicionamento e, agora, eles são
os maiores tomadore-s de empréstinios. Por isso,
não querendo emitir para atender compromissos
e emitem para pagar juros, os juros que temos
de pagar a taxas insuportáveis. Queria sa,ber ~e
V. Ex" acredita, dentro do contexto aiuaf, ou-dentro
do conhecimento que tem V. Ex· de nossa realidade, de nossas possibilidades, como embaixador
nosso em Washington, que o Brasil tem condições de honrar esses compromissos.
O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA -

Agradeço ao Senador Leite Chaves as perguntas,
bem como as ínformações valiosas que V. Ex'
adicionou.
Primeiro, em relação à sua exposição, naquilo
que diz respeito a minha área propriamente, V.
Ex' deu um exemplo muito feliz, que é o da exportação de frangos. Há também um caso paralelo

o da exportação do óleo de soja. Nos dois casos,
-tíilhamos mercados - na Índia, para o óle_o _de
soja; no Oriente Médio, para os frangos - e nos
dois casos_fpmos atingidos por-uma guerra comercial entre a Comunidade Económica Eufopéia e os Estados Unidos. Com isso, nós perdemos; Eles ficaram brigando, subsidiando violentamente as- suas exportações. É exatamente um
típico exemplo de uma luta entre dois blocos,
qUe quem nãO está nuin dos blocos ê que acaba
perdendo. Realmente, esse é um tipo de situação
da- qual devemos procurar fugir através de algum
tipo de instrumental, por exemplo, fortalecendo
o GATT.
~
Quanto à dívida externa, concordO Com V. Ex•
que ela, na sua inteireza, dificilmente serZI paga,
digamos tostão por toStão, centavo por centavo.
Por isso, o Governo tomou esse rumo, ou seja,
o de procurar conseguir o que já era possível
para, desdê já, começar a pagar spreads menores e ter prazos maiores, ter opçõeS de abatimento
da divida como·que me referi: quinhentos milhões
-de dólares foram tomados nesses bónus de saída
a 6%, o que significa um desconto muito grande
sobre- Oprinci]:>al da dívida. Mas esses acordos
não :são a solução definitiva: Hâ estudos. Parece-me-qu.e V. EX' se referiu ao estudo do chamadO
Plano Robinson, que é o plano da American Express, que ê muito -pareddo com esse que estâ
no bojo da lei de comércio dos Estados Unidos,
de uma agéncia multilateral comprar c-om descontos ess_es débitos. Os nossos débitos, apesar
da assinaTUra dos acordos, ainda _estão por volta
de_cinqüenta centavos nos mercados. De modo
que compraria _esses débitos e dep9is repassaria
ao Brasil o benefício, provavelmente em forma
de juros bastante diminuídos.
Uma outr_a observação -que teria é quanto à
projeção de paga?nerilos de juros neste ano, que
é de 9 bilhões de dólares, cerc-a de pouco menos
de 3% do PIB, quer dizer, tanto em termos relativos qüarito- em "absolutos já houve uma diminuição. Estão havendo conquistas, embora pequenas, aquelas conquistas que o San Thiago chamava de aluvionais, que se vão somando. À medida
cjue ·o niercadO fnteniaciOriaJ se der conta de que
grandes partes desses débitos, não só do Brasil,
mas também de outros países, mais ainda de
outros países, não são pagâveis nos termos em
que foraril- Contratados, haverá uma evolução e
se chegará, talv~ nunca a uma solução definitiva,
mas a um encaminhamento do problema que
minimize o encargo, o peso, o ónus que ·representa para os países em desenvolvimento, alta- ment~ endiyidados, esse peso da dívida externa.
O SR. LEITE~ CHAVES ~É sobre o Japão,

essã no~~ à(ji"oximaçâo com aquele p_aís.
O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA-

Con-

cordo plenamente que o Japão, com-o seu enorme superávit em balança corrente, tomou-se hoje
um supridor privilegTado de recursos. Creio qUe
é, hoje, o país que mais tem -condições de nos
aportar; digamos, dinheiró realmente novo. Jâ foram encetadas negociações, conforme V. Ex• sabe, com o governO" janopês. eu mesmo, no início,
qualido o Ministro Maílson da Nóbrega tinha acabado de assumir, promovi um café da manhã
com os representantes do Ex.imbank japonês em
Washington. Depois, o Minístro Maílson da Nóbrega foi ao Japâo,_eles vieram aqui_. Há_p_ossibi-
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!idades bastante concretas, bastante positivas de
o Brasil captar um montante razoável no -chamado
Projeto Na_kazone, hoje- chamado Nakazone-Takeshit~. pelo qual o Japão estâ dirigindo aos países endividados cerca de 45 bilhões de dólares,
que é um moiltante razoâvel.
Creio que é muito importante o Brasil tentar
reestreitar as suas _relações com o Japão, uma
vez qu_e as nossas ~xportaç_ões para !â, hoje em
dia-, sao de apenas 6.4% de nossas exportações,
o que não corr_esponde à dimensão eCQnômica
do Japãci. Ê cUrioso que as nossas exportações
para os Estados Unidos sejam da ordem d~ 28%.,
exatamente o peso económico do PIB que os
Estados Unidos téln em ·relação ao PIB mundial.
De modo que exportações e pesos nos Esta.dos
Unidos são muito cOngruentes, enquanto que no
caso do Japão não são.
Tivemos- não-sei se V. &•Sabe- -na década
de 70, digamos, um namoro muíto mais intenso
com o Japão, e depois houve - não sei se foi
de parte a parte - um certo distanciamento .. O
Japão, realmente, e um país superavitário por exceléncia, e tem e-ssas raizes históricas com o-Brasil, e também hâ a complementaridade em tantas
coisas entre o Brasil e ·o Japão - nós temos
espaço e eles não têm. Apesar de a matéria-prima
em sl já não ter nenhum valor, ela sempre terá
algum valor, e para o Japão, por exemplo, ela
tem muito valor, já que eles não tém praticamente
nenhuma produção de matéria-prima, a não ser
de uma agricultura muito subsidiada, cujo futuro
é muito questionável, uma vez que eles estão precisando, inclusive, de terra para melhorar um pduco as condições urbanas, que ainda são muito
incongruentes com seu poderio económico.
Acho que não é fácil e não e interessante para
o Brasil, não é conveniente se amarrar com nenhum dos quatro blocos, mas temos que ir avançando e tomar todo e qualquer nic-ho que nos
articule melhor com o sistema internacional, porque apesar do nosso tamanho, que nos dá uma
certa auto-suficiência no mundo moderno, ·com
essa globalização dos fluxos e da economia mundial de que falei, é impossível ficar realmente isolado do mundo. De modo que temos que procurar
nichos_ inovadores, num constante esforço em
abrir novos espaços para os nossos pródu~ores,
para a in1Portação de tecnologia, para fluxos financeiros, ·enfim, _nas diversas formas de articulação com a-economia mundial.
O SR. PRESIDENTE (FranciSco Rollemberg)
-Obrigado.
Sr. Embaixador, esta Comissão se sente desvanecida com a presença de V. Ex" nesta ma-ilfiã,
que foi uma manhã proveitosa para todos nós.
V. Ex_! nos trQ':-lXe, com a sua_ exposiçãQ. uma série
de dados que enriqueceram, de certa forma, a
todos nós que _fazemos parte desta Comissão,
enriquecimento este que se tornou maior, -mais
amplo, com os debates que se seguiram.
Acredito, Sr. Embaixador, que este comportamento, isto que ocorre, nesta manhã, nesta Comissão, deva-s_e_ (epetir sempre, e os Srs. EmbaiXadores voltem a esta Casa, como bem disse o
Senador Itamar Franco, após a sua aprovação,
que nos tragam as suas impressões, que nos dig<'lm o que ocorre nas suas embaixadas, que nos
informem melhor o que ocorre com o Brasil no
exterior.
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Portanto, Sr. Embaixador, em meu nome, em
nome do Senador Luiz Viana, Presidente __ desta
Comissão, e no de todoS Os ~Srs. Senadores que
a compõe, quero apresentar os nossos agradeci~
mentes e lhe passar a palavra para algumas consi- __
derações finais.

-

O SR. MARcfUO MARQUES- MOREIRA_ Eu
gosta fia de agradecer ao Sr. Presidente e a todos
os membros ilustres desta Comissão de Relações
Exteriores esta opOrtunidade ímP-ar que tive nesta
manhã de compartilhar, de trocar Idéias com S.
Ex'" sobre problemas que me parecem muito relevantes para o futuro do País e para a nesse~ presença diplomática, lá fora.
Considerei esta oportuiiidade algo muito importante para o exercício da minha função: é extremamente relevanle que eu saiba que, além da
confiança do Presidente da República _e do Ministro das Relações Exteriores, eu tambem tenha
o endosso daqueles que são represe-ntantes do
povo nesta Casa.
De modo _que eu gostaria, mais uma vez, âe
agradecer a V. Ex" a oportunidade, e di:z_er que,
por mim, estou inteiramente aberto para repetir
ocasiões úteis e também agradáveis, como foi
esta manhã.
Muito obrigado a V. Ex""
O _SR. PRESIDENTE _(Fiãiícisco Ro!Iemberg)
-Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Está encerrada a reunião.

a• Reunião, realizada em
24 de agosto de 1988

Às des horas do dia vinte é- quil.tro de agosto
de mil novecentos e oitenta e oito, na Sala de
Reuniões da Comissão, Ala Senador Nilo Coelho,
sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana,
com a presença dos Senhores Senadores Saldanha Derzi, Nelson Wedekin, Itamar Franco, Nelson
Cam"eiio; Afonso Sancho, Chagas Rodrigues,
Francisco Rollemberg e_ Leite Chaves, reúne-se
a Comissão de relações EXteriores. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Sena-dores Albano Franco_, lrapuan Costa Júnior,
Severo Gomes, Marco Madel, JOão Lôbo, Josê
Agripino e Lavoisier Maia. Havendo número regimental, o Senhor Presidente dedara-abertos _os
trabalhos. dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que édada por aprovada, Prosseguindo,
concede a palavra ao Senhor Senador Francisco
Rollemberg que, na qualidade de relator, emite
parecer favorável sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 10, de 1988, -qUe "aprova o texto do
Prctoçolo de Reforma da Carta da Orgariização
dos Estados Americanos OEA, denominado "Protocolo de Cartagena das Índias", aprovado no XIV
Período Extraordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA. realizado em Cartagena das
Índias, Colômbia, no período de 2 a 4 de dezembro de 1985". Não havendo discussão, é o mesmo
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, Sua Excefênda concede a palavra ao Senhor Senador Afonso Sancho, relator,
que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo no 20, de 1986, _que "aprova o textO.
do Acordo de Cooperação Econômica e Técnica;
celebrado entre o Governo da República Federativa do Bras!! e o Governo da União das Repú-

blicas Socialistas Soviéticas, em Moscou, a 10
de dezembro de 1985". Não há debates E::~ Ccmissão, por unanimidade, aprova o parecer do
relator. Esgotadas as matérias constantes de pauta, encerra-se a reunião, lavrando eu, Flávia Un1a
e Alves, Assistente ad hoc da COmissão, a pre-

-'sénte Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. -Senador Luiz Viana, Presidente.
COMISSÃO ESPECIAL
Criada através do Requerimento no 17,
!le 1987, destinada a examinar a questão
da dívida externa brasileira e avaliar as
razões que levaram o governo a suspender o pagamento dos encargos financeiros dela decorrentes, nos planos externo
e interno.
9• Reunião, realizada em
7 de março de 1988
Às onze horas e, quirize minutos do dia sete
de março do ano de mil novecentos e oitenta
e oito, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças do Senado Feder.:il, presentes os Senhores
Senadores Aluizio Bezerra, Leopoldo Peres, Ronan Tito, F_emando Henrique Cardoso, Relator,
Leite Chaves, Carlos Chiarelli, Presidente, e Jamil
Haddad, reúne-se a Comissão Especial criada
através do Requerimento n" 17, de 1987, destinada a examinar a questão da Dívida Externa Brasileira e avaliar as razões que levaram o governo
a suspender o pagamento dos encargos financeiros dela deco.rrentes, nos planos externo e interno.
Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Carlos
Chiarelli, Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior e, em seguida,
é-dada como aprovada.
Prosseguindo, _o Senhor Presidente, faz uma
análise do período dos trabalhos da Comissão,
na qual foram ouvidos Ministros, Presidente do
Banco Central e a viagem de quatro integrantes
- desta Comissão aos Estados Unidos da América
do Norte, para estabelecer cantatas a época, com
autoridades internacionais, autoridades do gover~
no americano, além de banqueiros privados.
AsegLiif, a palavra é dada ao Senador Fernando
Henrique Cardoso, Relator, que apresenta o Re:la·
tório Parcial, para que a Comissão faça uma anális_e mais profurlda numa prôxima reunião.
Usaram d~ palavra, os Senadores Ronan Tito,
1\luizio Bezerra, Jamil Haddad e Carlos Chiarelli,
que fizeram al_gumªs considerações preliminares
acerca -do relatôrio e a solicitação da convocação
do Senhor Maí1son da Nobrega, Ministro de Estado da Fazenda.
Finalizando, o Senhor Carlos Chiarelli, Presidente da Comissão, determina que as notas ta qui- gráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, en<:erra-se a reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Feman·
des, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que lida e _aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

. ~OA ATA DA 9' REUNIÃOI)A COMISStlO ESPECIAL. "DESTIIYADAA EXAMINAR A QUESTÃO DA DfVJDA "EXTERNA
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BRASILEIRA E AVALM A$ RAZÕES QUE
LEVARAM O GOVERNO A SUSPE'JibEk O
PAGAMENTO DOS ENC4RGOS FINANCEIROS DELA DECORRENTES, NOS PLANOS
EXTERNOEINTERNO':REALIZADAEMO?
DE MARf:O DE /988, A FIM DE. CXMR O
RELATOR/O PAROAL APRESENTADO PELO SENADOR FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, OOE SEPUBUCA COMADEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE!iHOR PRESIDENTE
Presidente: Senador Carlos Chiarelli
Relator.: Senador Fernando Henrique Cardoso
O SR. PRESIDENTE(Carlos Chiarelli)- A íiOssa Comissão reúne-se. hoje, em caráter interno,
isto é, sem a presença de nenhum depoente convocado. Tem os quorum, temos a presença de
membros titulares em número s-uficiente para
qualquer deliberação. Eu gostaria, antes de passar
a palavra ao Sr. Relator, de lembrar que a COmis-são está completando, realisticamente, neste mês,
doze meses da sua proposta de instalação, fato
que ocorre!J em 19 de março dO ~mo passado.
Apoiada por todas as Lideranças da Casa, ela
foi institt.íída pela resolução aprovada e publicada
no Diário do Congresso Nacional, passando
a funcionar dia 14 de abril de 1987, quando o
Senador Fernando Henrique Cardoso foi eScolhido ReJator~Geral, o Senador Virgílio Távora foi
eleito Vice-Presidente e nos coube a Presidência
dos trabalhos. Houve, inclusive, por parte da Uderança do PMDB, aceitação de uma redução da
proporcionalidade, _de maneira que ao invés dos
seis membros, formalmente designados pelo cálculo em termos de proporção da Bancada, à época, limitássemos em cinco membros para que
pudéssemos ter uma presença maior de outros
Partidos, e assim tornar a Comissão de maneira
mais _eficaz, pluripartidária. Com isso. temos cinco
membros do PMDB, dois do PFL,_ um do PDS,
e outro do PSB, Senador Jamil Ha.ddad.
A partir de_ então, tivemos a oportunidade de
conviver com três ministros_ d~ fazenda: o da
época, Ministro Dílson Ft,maro, o que veio a sucedê-lo, Ministro Bresser Pereira e, .poSteriormente,
o atual Ministro Maílson da Nôbrega. Convivemos
com dois presidentes do Banco Central e tivemos
contatos, em depoimentos, com o ex-presidente
do Banq;~ Central, Dr. Fernão Braç:her, que se
tomou negodador da dívida dur:ante largo tempo.
Nesse período, tivemos além _dos depoimentos
de todas essas pessoas referidas, rninistros, presi~
dentes do Banco Central, negociad.ores da dívida
externa, uma série de gestões no. Banco Central,
levantamento de documentação Que ficou principalmente a cargo do Senador Ronan Tito, do_Senador Virgílio TáVora e do Senador Jamil Haddad,
de dados e elementos sobre as origens históricas
da dívida, o seu processo de formalização, os contratos, a sua mostragem, a destinação dos_re~ur
sos, a sua aplicação; bem como ocorreu um fato
peculiar, que foi a viagem _de quatro integrantes
desta Comissão - SenadoreS F"emando Henrique Cardoso, Virgílio Távora, Fernando Lira e o
Presidente - aos Estados Unidos para estabe·
lecer cantatas, à êpoca, c_om autoridades internacionais e autoridades do Governo americàho,
além de banqueiros privados. Diga-se .de passagem, sem que para isso tenha o Senado da Repú-
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blica contribuído com as passagens que correram

à conta dos próprios interessados, vez que nao
havia previsão no Senado para gestões__ desse tipo.

Parece que são um pouco impertinentes aos gastos da Casa, que talvez tenham outras prioridades.
Neste momento,_ estamos tendo uma série de
informações, como todos sabemos, de que o Brasil estaria já em vias de celebração de acordos,
se não definitivos pelo menos de prazo médio;
de que o _Brasil já celebrou acordos temporários;
de que o Brasil passou pela moratória e deixou
de_ com ela conviver; passou a pagar o que dizia
que não ia pagar; de que _aquelas diretrizes que
nos foram trazidas aqui, em uma reunião s_ecreta,
pelo então Ministro da Fazehda dizendo quais se-

riam as estratégias e o que nos pedia que aprovássemos e apoiássemos, em termos de ter respaldo
político e pluripartidário do COrigresso aqUeles
fatos todos já foram superados e hoje temos um
retomo aos proc_edimentos e aos canais tradicionais da negociação.
Por isso foi que, inclusive, a ComissãO, lli..im
determinado momento do acordo preliminar, deu
uma nota assinada pelo Presidente e pelo Relator,
sobretudo registrando a surpresa face às mudanças_ e à falta de continuidade de um diálogo, que
deveria fluir normal, principalmente numa época
em que o Congresso é formado de membros
que são, também, Constituintes:- Mormente quando no Projeto_ da nova CoristitUfÇão se fala que
nenhum acordo no\!O, de qualquer natureza, poderá ter validade se_ náo passar ·pela ratificação
do futuro Congresso, nós, reãliTiE!nte_surpresos,
curiosos. preocupados, estamos vendo novas estratégias e 1JQ.V9S compromissos_ que_ vão sendo
adotados.
' Do atual Ministro, temos apenas uma visita informal, que foi um contato onde anunciou algumas medidas que, na verdade, não chegaram a
ser concretizadas, ou algumas posições que, notase pelos anúncios da Imprensa, foram mudadas.
É por isso qUé hoje nós temoS a satiSfaçãO de
receber o que' no início seria üffi-j:iârecer preliminar, limita:db; circunstancial e agora se nota ser
um documento de fôlego, com a ·densidade e
a amplitude que caracterizam a resp-onsabilidade
e a competência do seu autor, Senador Fernan-do
Henrique Cardoso- que ainda não·é-definitiVo,
náo porque lhe faltem condições de sê-lo, mas,
porque a Comissão continua em ativídade. Evidentemente fatos novos entendemos que devam
decorrer, e à luz desses elementos é que nós
abrimos esta ·reunião e gostaría-mos de passar
a palavra ao Relator para que ele posicione a análise que feZ, o acompanhamento histórico e a
evolução do' processo, sobretudo suas ponderações, sugeStões e juízo critico desse momento
tão importante em que o Brasil renegocia a dívida
externa, divida externa essa que tem conseqüências diretas na Vida do cidadão e na vida da própria
politica da economia brasileira.
Terh a pãlé9vra o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso-.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
- Sr. Presidente, Srs, senadores membros da
Comissão:
Este_relat6rio que hoje entrego à análise de
V. frS, como disse o Senador Carlos Chiarem,
é um relatório .que inicialmente seria pardal, mas
dado já termos uma soma considerável de infor-
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mações e acharmos que estamos em um morado fundamental na proposta do Governo brasimento de modificação profunda do estilo de reneleiro,_ se não me engano em 25 de setembro,
gociação da dívida, seria útil que documentásde que haveria uma parte convencional, outra não
semos o que aconteceu até aqui. Para fazê-lo,
conveocionâl. A parte não conVencional- foi totalcontei com _a_colaboração inestimável de um asmente posta à margem, pelo menos a crer, pelo
sessor do Senado, economista Juarez de__ Sousa,
que se divulga através da imprensa.
e de um professor da UnB, Dr. João Eustáquio
Não houve uma negociação de longo prazo
da Silveira, a quem agradeço de público, regisque permitisse ao Brasít definir uma política· _de
trando meu agradecimento também no texto.
--crescinienfo e na verdade nós vamos continuar
V. fXS VerãQ que116S aqui procUramos dar um
transferindo recursos numa proporção- que estom objetivo.mais. an~lítiço do que valorativo, porpanta. Aqui, eu apenas codifico dciis dados: um,
que nos pareceu que era importante deixar regisa partir de inforinações do Banco Central e _çie
trado o que ocorreu no Brasil neste último ano.
averiguações de es~imativas feitas por nós e pelo
O Seitador Carlos Chiarelli já mencionou que coneconomista Juarez de Sousa que nos ajudou. Aqui
vivemos com três Ministros no prazo de um ano
se verifica que graças ao mecanismo dos juros
e que cada um deles imprimiu um rumo diferente
flutuantes, pelo menos 1/4 da dívida é resultado
à questão da moratória e da dívida. Se tomásapenas da flutuação dos juros. É um montante
semos ao pê da letra o que foi dito quando a
de 25 bilhões de dólares. São 25 bilhões de dóla~
moratória foi decretada e também tudo o que
res que não entraram no País, que são- consefOi dito posteriormente, -nós veríamos que havia
qüência de uma flutuação de juros Já fora. fsso
urna-obsessão correta do Governo brasileiro: era
se nós considerarmos o global da dívida, porque
a de preservar o nível das nossas reservas internase considerarmos que a dívida com o Banco Muncionais, que havia atingido um ponto que não
dial, com as agências multinacionais, _internacio-permttiria mais que cOntinuássemos saldando os
nais i! _com os governos geralmente é com juro
compromissos, e por outro lado era a de provocar
fixo, na verdade, a proporção é muito maior s-obre
um estilo de negociação que permitisse, de uma
o montante da dívida contraída com os bancos.
vez porlodas, deixar claro que o Brasil dava prioriNão tenho a confirmação, ·mas ci Presidente
dade a sua política de desenvolvimento e que
do Banco Central nos falou em algo próximo a
estc,.va cansado de transferir recursos num mon~
50%. Não tive a iriformação fãctual, mas aqui
tante tal que inviabilizaria esse desenvolvimento.
foi dito, em uma das reuniões, algo em torno
Isso foi dito de várias maneíras e foi reafirmado
de 50%, o que não estará longe da verdade. A
por todos, inclusive pelo Presidente José Samey,
dívida do setor privado deve ser da ordem de
ainda recentemente. Não quero entrar em deta70 bilhões de dólares, hoje, dos quais 25 bilhões
lhes, ate porqUe a minha s-ugestão é rio sentldo
são de juros flutuantes; está-se vendo que ai cerca
de que os senhores tenham o vagar, o tempo
de 40% da nossa dívida aos bancos privados são
para ler este relatório. E nós poderíamos, talvez
uma dívida produto da engenharia financeira. Esna próxima sexta-feira, aí sim, fazer uma re.união _se é um dado muito importante. ·
mais de análise do documento onde teríamos
Outro aado importante- é Que o montante desa colaboração de V. Ex.s para que nós pudéssas transferências- de recurSos- é de magnitude
semos enriquecer o texto e o trabalho. Mas não
tal, que é maior do que o que a Alemanha pagou,
gostaria de deixar de assinalar que talvez apenas
depois da Primeira Guerra Mundial, como reparaum dos _objetivos que haviam sido fixados como
ção de guerra. Nós estamos transferindo cerca
fundamentais, como condição necessária, como
de 4% do produto interno biuto para o exterior,
pressupostos para qualquer negociação, aparene 20% da poupanÇá nacional anualmente é transtemente, não foi atendido através da negociação
ferida ao exterior para pagar os juros da dívida.
-- que foi levada a cabo recentemente. Digo aparenOra, o acordo agora feito indica a mesma coisa:
temente porque_ nós não tivemos a oportunidade,
nós vamos continuar transferindo juros nesse
o prazer e até mesmo o_ dever que nos corresmontante, sendo que o acordo agora feito nem
ponde, de ouvir de viva voz o Ministro Maílson
sequer financia os próprios juros. Está-se suponda Nóbrega, quanto à negociação por ele n::alizado que vamos pagar com a nossa poupança os
ç:l~. Mas o próprio Ministro Maílson da Nóbrega,
juros. Não houve nem sequer o refinancimento~m reunião havida aqui no gabinete do Senador
de juros, quando o Ministro Bresser Pereira dizia
Carlos_Chial'elli, reafirmou o posicionamento geral
que iríamos refinanciar uma proporção de juros
do_ Governo.
e ainda pequena, relativamente.
De mOdo que são esses os dados que deixamos
Esses objetivos foram, aparentemente - repiaqui registrados. Quero dizer, também, que registo, quero ver os documentos da negociação trei tão fielmente quanto foi possível, através da
completamente postos à margem, ou seja, o pacolaboração inestimável do Prof. Joá.o Eustáquio,
gamento está sendo feito em detrimento _das reque analisou o material gravado dos depoimentos
servas. A discussão_ a respeito de se haveria ou
aqui prestados e também graças à ajuda técnica
não um pagamento simbólico como condicioque recebi dos que acompanharam a viagem ao
namente para evitar que o Brasil fosse c_onsideexterior, da maneira mais objetiva possível, as c_onrado _mal pagador e que foi uma discussão aberta
versações havidas. Pareceu-me que nesse mopelo Ministro Bresser Pereira, e que isso seria um
mento era importante que houvesse um do"cugesto que só se seguirfa se houvesse também
mento- e nos registrós eu n~o opfno; as ç)piniões
passos dares dados pelos banqueiros, acabou
eventuais são na parte conclusiva - que mospor resultar em nada simbólico, senão por efetivo
- e pesado des_embolso de pagamento_ de juros.- tré!Sse Q_ que está acontecendo com a divida no
Bmsil e deixasse claro, também, dependendo da
O Brasil está-se tornando corrente _em seus paga~
opinião de V. Ex.s, até que ponto a COiTiiSsao- mentes.
do Senado_ pode ou não respaldar tais negociaNão houve nenhum acordo quanto à chamada
~~s. _l_io~ve um momento em que a Comissão
securitização_ da divida. Foi outro ponto conside-
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respaldou uma certa política de negociação. Depois, essa política mudou e eu acho que é preciso

uma palavra nossa mais clara _a respeito dessa
matéria.
Repito: como se trata de matéira ampla - aqui
hâ muitas informações, muitos dados, muitas
questões factuais e algo de interpretação - sugiro, -Sr. Presidente, que nós analisemos isso com
mais calma e que na sexta-fe"ira pudéssemos ter
um debate sobre a matéria. Além do mais, o Senador Virgilio Távora, que acompanhou com muito
:carinho J.o_do esse _trabalho, está com problema

de saúde, não poderia estar hoje_aqui e me pediu
expressamente que nós fizéssemos essa d;scussão mais adiante, o que eu acho também de justiça.
Quero dizer ainda que aqui há duas ou tres

sugestões para continuidade dos nossos trabalhos. Por um lado, a negodação propriamente
dita, que foi o objetivo desta Comissão, aparentemente está terminando e terminando sem o nosso
conhedmento. Eu_acho que nós teffios que chamÇI:r o Ministro para uma explicação cabal ao Senado da República.
Erri segundO lugar, nós temosJoda uma parte
relativa à chamada _auditagem da divida que, na
minha opinião, muito mais profíCuo do que fazer
urna auditagem global, é seledonar algum setor
de investimento, em siderúrgicas ou em hidrelê-tricas, _e acompanhar o que aconteceu aí, porque
não se trata tanto da questão externa, mas da
interna, que uso foi feito desse dinheiro.
Também quero pedir aqui que nós assumamos
uma posição crítica com relação ao chamado
Comitê Assessor dos Bancos. O conselho Monetário Nacional acaba de aprovar um orçamento
para o pagamento do Comite Assessor. Esse Comitê Assessor é formado por funcionários dos
Bancos, almoçamos com alguns deles em Nova
Iorque, são negociadores_da dívida brasileira e
custam ao País a bagatela de 5 milhões de dólares.
Não tem muito sentido isso. Então são qUestões,
já que nós estamos nul'tUl fase em que o Congresso cada vez mais _é _fisca_ljzador, que devemos
levantar com toda clareza e pergtmtar. "O que
é isso? Por ·que isso? Teril cabimento? Até que
ponto nós vamos continuar?" Se bem que, como
diz o americano: it•s peanut. É pouco, mas 5
milhões são 5 milhões. O que se pOderia fazer
com esses 5milhões?Aiém do mais, não é correto. Deixo também essa sugestão. E daqui por
diante, .dependendo da decisão de V. Ex~. precisamos constituir grupos de trabalho que possam
encarregar-se dessas questões mais específicas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENtE (Carlos-Chiarelli)- Nós
agradecemos o trabalho feito,_que evidentemente
merecerá uma profunda análise. Antes de dar a
palavra aos Srs. Senadores, que estão desejosos
de se manifestar, eu gostaria de lembrar que o
trabalho apresenta uma série de elementos informativos, quadros, tabelas, elementos estatisticos,
além de comentários; um documento de mais
de 160 páginas. Desde o momento em que entregou a primeira versão, o Senador Fernando Henrique Cardoso ponderou da conveniência de que
houvesse um prazo entre a distribuição e o debate
da matéria, com o que coneordamos. Eu gostaria
de reiterar a solicitação pessoa] de um-_ colega
que está adoentado, fez umã intervenção cirúr-

Q'lca, o Vice-Presidente desta Comissão, que nos
pediU uma chance marcando a data mais para
o fim de semana, a flm de que ele pudesse com~ partilhar do debate. Antes de qualquer outra manif~~~_çfu> de caráter pessoal, dou a palavra, preliminarmente, ao Senador Ronan Tito, deixando registrado que não estamos ··querendo excluir ninQtiêm-; qualquer um dos ilustres Senadores terá
oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo,
mas ponderando que talvez fosse mais interessante que o debate se fizesse numa próxima reunião, que nós poderíamos marcar para a próxima
sexta-feira, se a todos for- conveniente, quando
então poderíamos, tendo lido todo o documento,
-nos aptofundannos nos debates, examinarmos
as sugestões e trazer·outrãs sugeStões, quem sabe, também para o andamento dos trabalhos.
Com a palavra o Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO- Como foi falado -Pelo
_nobre Relator Senador Fernando Henrique Cardoso naquêla Subcomissão que deveria ir ao Banco
Central, e estivemos lá por mais de uma vez para
•estudar Um pouco o perfil da divida, eu devO apenas esclarecer que não entramos nó detalhe da
auditoria de contrato por contrato, de medo de
nos perdenios no dpoal das in"formaçOes dirigidas, que possam interessar muitas vezes a eles
-nos fnfOimaF aqi.iífo, e nós perdermos de vfsta
essa informação mais globalizante que_ o nobre
Relator nos fez aqui, ã.gora. Muito mais importante
do que verificar U'!l<! distorção ou putra que possa
a-çonieCe_r dentro de cada, contrato de empréstimo, sã_o mais de 700, descobrimos que são mais
de 1ao financiadores e mais de 700 contratos.
.e que a quantidade de papel que nós precisaríamos...
O SR. ALUÍZIO BEZERRA-::- Setecentos financiadores e 100 mil documentos.
O SR. RONAN TITO - Cem mil documentos
734 fiilclnciadores. Até brincaram conosto, di_zendo que nós tínhamos que requisitar no mínimo
o plenário da Câmara para colocar todos os papeis, caso quiséssemos fazer uma auditagem em
cada contrato. Como também é de se s_upor que,
se alguma malandragem_ hguve - e é possível
que tenha havido - ninguém ia registrar e guardar. para que os pósteros verificassem. POr iSto
mesmo,_eu acho que o mais inteligente seria verifiCar o norte que a dívida tomou, a filosofia _da
dívida e o grosso, porque aí é cjue parece-me,
só a diferença dos juros contratados inicialmente
e os juros a dotados posteriormente dá uma quantia estimada em 25 bilhões. Se nós formos entrar
nos juros dos juros e a alteração do prime-rate
etc. não sei se nós não vamos subir ainda a essa
parte.
Sr~ Presidente, pedi a palavra apt>nas para registrar Isto e agradecer a colaboração dos dois excepcionais assessores, pois ·o nosso J uarez de
Sousa, realmente, é um grande economista econhece bem a matéria e se dispôs a trabalhar mes-mo com: -sobrecarga. Ele estava assessorando o
Deputado José Serra na questão da Ordem Económica. E, também, o Profes-sOr João Eustáquio,
que não é funcionário e por puro patriotismo,
sem reivindicar o que os nossos assessores, lá
dos Estados Unidos, já estão ganhando para fazer
isso, tem-se-dedicado a esse traba1ho. E registrar,
faffibém, o descontentamento, porque,-sr. Presidente e Sr. Relator, -quando começamos estaCo~e
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missão, nós tiVemos o cuidado de ir ao Presidente
da República e nos colocamos a seu serviço. E
tivemos o cuidado de dizer que nós não estariamos conflitando, mas estaríamos tentando assessorar, tentando auxiliar e nos foi prometidO toda
a lisura nos encaminhamentos e que nada seria
feito sem ser consultada esta Comissão; e-sta-comissão que st:!"deslocou, com seu-s representantes
pagando do próprio bolso as passagens de ida
e volta, mostrando um esforço e uma abnegação
muito grandes, quer dizer, a _direção das negociações mudou sem que nada fosse comunicado.
Eu até t€n(ei, pessoalmente, falar com o Ministro
da Fazenda, dizendo que eu precisava de algumas
se que não poderia atender audiência em separado, mas que o Chefe de_ Gabinete estaria às
ordens para me dar qualquer infonnação. Dei maneira que é para lavrar esse protesto.
A-cada dia, Sr. Presidente, Sr. Relator, o Congresso Nacional, embora digam que o sistema
autoritário acabou, cada dia é menos prestigiado,
mesmo quando o Congresso se oferece para diuturnamente assessorãr, trabalhar ao lado, somar
esforços, mesmo nesse momêntó ele é desprestigiado. Acho que isso nos serve de lição, inclusive,
para nos orientar na vOtação que temos agora,
do sistema de governo, nesta semana e na outra,
porque ficarmos esperando do Poder Central que
ele restitua ao Congresso Nacional as suas prerrogativas, eu tenho a impressão que é alguma coisa
de sonhador, para usar um vocábul9 muito usado
pelo Senador Roberto Campos, é onírico. Vamos
ficar pensando aqui que serão restituídos ao Congresso Nacional os seus poderes. Então, temos
que tomá-los e este é_ o _momento. Que isto sirva
de reforço para as nosSas argumentações, para
gue não deixemos passar este momento, para
que o Congresso tenha mais força, não para ser
mais forte, aPenas para que a democracia possa
avànçar mais.
Era o que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarellí)- ·o nobre Senador Alutzio Bezerra com a palavra.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA. - Sém entrar no
mérito do relatório, desejo tecer ligeiros comentários sobre os trabalhos da Comissão, em f;:tce
da responsabilidade que assumimos perante a
opinião pública nacional de fazer um levantamento e levar ao conhecimento _do povo brasileiro
a real situação da dívida externa. Não apenas como um trabalho de pesquisa, mas um levantamento de _suas_ .condições para, com base nele,
tirar conclusões no que diz respeito à política extema, especialmente no caso da dívida, porque
. todos nós sabemos que nenhum plano sério na
área económica é feito, neste País, sem relacioná-lo com a questão da dívida externa. Basta que
se tenha a idéia de que pelo percentual da dívida,
cujos juros são baseados na libpr,_ ou seja, na
flutuação dos juros, de uma hora para outra, a
NaçãQ pode estar endividada, simplesmente por
.uma flutuação dessa taxa de juros em milhões
de dólares.
Eu queria apenas tocar em alguns pontos, no
que diz respeito à mudança da política do Governo, tendo em vista a preocupação da Comissão,
que já teve uma audiencia com o Presidente da
República e a presença, aqui, dos Ministros Funaro, Bresser e _agora Maílson. Nôs sabemos que
as duas opções da condução da negociação da
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divida baseavam-se em duas grandes linhas: a
linha do confronto e a linha da retomada. A linha
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que nós vemos o governo perder apoio popular,
sei, hoje, que é impossível se conseguir esses
por razões várias, já que não é Um governo que
dados. Como disse o riobi'e Sehador Ronan Tito,
vem da eleição popular, apoiado na vontade do
essa amostragem que está sendo proposta, para
do confronto não era totalmente a linha do confronto; era a linha da discussão de _alfetriativas
pOvo, não encontramos respaldo para negociar
mim, não tem validade. É muito fácil _se pinçar
o que :;e deseja e não se trazer à baila o que
para o País, em que o pagamento da dívida se
a dívida baseados na soberania nadonal, na sobebaseava nas condições que assegurassem um
não interessa.
rania do povo brasileiro.
desenvolvimento sem comprometer o desenvolSr. Presidente, estas considerações preliminaAssirri mesmo, acho que dev_emos nos aprovimento nacional, ou seja, que s_e pag-aria um perres não entram no mérito da questão, o que me
fundar mais nesse problema da auditoria, por um
centual sobre o PIB. Era eSsa a missão dos Minisreservo para fazer oportunamente, na próxima
motivo que me parece essenCial: verificarmos,
reunião, apenas·- atguns comentários que dizem
tros Bresser e Funaro, para conduzir as negociaano a ano, quais os juros pagos pelo Brasil. Está
ções da_ dívida e que o pagamento da dívida fosse _ respeito às duas linhas mestras que são a linha
feito o levantamento por V. Ex• dos juros pagos,
em bases percentuais que assegurasse o desendo confronto e da retomada Infeli;!mente, entra- . mas quero ver a possibilidade de fazermos aí,
volvimento nacional e não dentro de formas tradimos na linha da retomada que não consulta aos
fica uma sugestão, a comparação dos juros pagos
cionais, em que o pagamento da dívida se faz
pelos outros países, à mesma época. Ess-e pOde
interesses nacionais. A outra conclusão é que nós
precisamos, para a negociação da dívida, mais
de qualquer maneira, colo_c:-ando em risco toda
ser o nó da questãO. Por que nós pagamos juros
do que um ministro, de um governo popular, ama situação interna do País. Ou seja, o Governo
mais altos - temos informações - do que o
México, a Argentina e vários países? Há necesnão exerce soberanamente o-pagamento da díviplamente apoiado pelo povo, que dê respaldo ao
da, resguardando os superiores interesses do deministro para negociar de acordo com os interessidade_ de um confronto no pagamento dos juros
senvolvimento nacional, mas paga a dívida de
ses do povo brasileiro.
da dívída externa, porque no levantamento" feito
qualquer maneira, segundo as exigências dos
Estas- sãõ as trés conc_lu_sõ~s que tiramos com. por um dos meus assessores, de 70 a 86, o Bras[!,
banqueiros internacionais, que exercem 6 seu terem números redondos, captou no exterior 200
relação àS nossas conSid€:r-aÇões preliminares
rorismo financeiro, como aconteceu- nó5 regi5acerca do relatório~
bilflões de dólares. dos qUais 164 bilhões retorna·
tramos em várias_ oportunidades - diante das
ram como pagamento da dívida. Esse é .um dado
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) --:- Com
propostas de Bresser e Funaro, para a dívida exteraltamente comprometedor para o nosso País e,
a palavra o Senador Jamil Haddad.
na, na modalidade já menciOnada.
como disse o Relator, muito bem, 25 bilhões,
O SR. JAMlL HADDAD- Sr.-Presidente, nobre só no fluxo, desapareceram. É bom deixar bem
Então, Sr. Presidente, essa preocupação que
Relato_r, srs. membros da Comissão, inicialmente,
tomou a todos os parlamentares, especialmente
clar.o, também, cjue não houve moratória nenhuquero elogiar o trabalho feito pelo nobre Senador
os membros desta Comissão, e que era a preocuma. o- que houve, na prática, foi uina f;;Uênc_ia.
Fernando Henrique Cardoso; que numa vista d'o- A partir do momento que havia necessidade de
pação dos Ministros Funaro e Bresser Pereira,
lhos me parece muito bem documentado e isto
tomou rumos totalmente diferentes agora, no
um saldo na balança económica de cerca de um
servirá de. StJ_bsidio para que possamos, após a
exercício do Sr. Maílson da Nóbrega, que retomou
bilhão mensal, e_ nós chegamos a 145 milhõ.es
leitura do mes_mo, debater em profundidade o
a seaunda linha da proposta _da dívida externa.
só. de saldo,_ n_ão podíamos_ p_agar_. A par:tir do
problema da dívida externa brasileira.
Ao i;;-vés de buscar ~m~ discussão, procurou a
momento que o superavit, que diminuiu a retaMas Y. Bc"S se recordam que quando da prelinha da retomada da submissão aos critérios traliação, voltou a 1 bilhão, então, propõe-se o Brasil
sença_do
Ministro
Maflson
no
gabinete
çlo
Senador
dicionais do Fundo Monetário Internacional e dos
- a pagar novamente, no mesmo esquema que viChiarem, numa sessão secreta, naquele momencredores internacionais, na forriiã Que acabou de
nha fazendo anteriormente. É preciso que fique
to,
eu
frz_uma
proposição
no
sentido
de
que
não
mencionar o nobre Relator, Senador Fernando
bem claro isso e que sejã Chamado de imediato
mais se reali4.ass~m sessões secretas nesta Co- o Ministro da Fazenda e o Presidente do Banco
Henrique, num trabalho feito em conjunto com
missão. Porque S. Ex• foi lá e _disse uma coisa
outros membros desta Comissão que foram aos
Central, para que possamos, então, nos aprofune hoje, na prática, executa o inve_r_so, a antítese
Estados Unidos, sem nenhuma grande vantagem
dar e dissecar esse problema da negociação da
do
que
declarou.
naquele
momento.
Concordo
para o País. O que hoUve fOi unia rendição.
dívida externa.
com
a
proposta
do
relator
no
sentido
de
que
de
A conclusão que nós temos que tirar, Sr. PresiO SR PRESIDENTE (Carlos Chiar.elli)- Face
imediato, apó~ urna discussão da Comissão sobre
dente, eu queria deixar claro, sem entrar ainda
às manifestaçOeS Ocori'idas e à apresentação do
o ~latório, seja convocado o Ministro Mailson e
no mérito, é que o problema da dívida não é
pareCer. e tendo em vista que todos quantOS se
o Presidente do Banco Central, que_ está agindo
só de aspecto técnico nem só_ de aspecto econócompletamente ao contrário do que havia pro- manifestaram entendem necessário, útil, nos etarmico, mas, sobretudo, traz no seu bojo elementos
posto aqui quando o Ministro era o Sr. Bresser mos um prazo de análise da documentação hoje
pollticos de grande envergadura.
distribuída, go~taríamos de submeter ao_Plenário
Pereira. QUero deixar bem claro que me causou
Eu queria apenas ressaltar que tenho me dediestranheza __uma declaração publicada em jornais, a data de sexta-feira para a próxima reunião. O
cado também ao estudo da. questão da dívida,
do Ministro Maílson da Nóbrega, de que a nego- horário, evidentemente, ficaria em função da
inclusive levando ao conhecimento do Senado,
questão da Constituinte, jogando com o horª-rio
ciaÇão-estáCaminhando muito rápido, porque os
em pronunciamento que f~. e tendo~o publicado
da mesma, se a Constituinte for à_ farde, faremos
negociadore_s do FMI são os_ mesmos que negona separata denominada "Rebelião da Dívida"
ciaram COrri ele em 1983, quando ele foi o nego- a reunião pela manhã e,_ evidentemente, faríamos
apoiado em pesquisadores vários, inclusive Kuciador dos entendimentos com o Fundo Mone- a nossa à tarde, se a· constituinte-de amanhã.
cinski, que aponta, parece até extraordinário, que
tário (nternadonal._
o dinheiro que entrou no País ultrapassa de pouco
O SR. JAMIL HADDAD - Permite, Sr. Presi·
1/4 do montante total da dívida; o restante é resuldente? Há alguma previsão_ da volta do nosso
S. Ex• declarou na nossa Comissão, naquele
tado de juros. e de compromissos de recursos
companheiro...
- dia, que as- cOriseqüências da negociação com
que não entraram realmente no País.
o Fundo Mooetário em _1__9~~ foram nefastas para
oSR.
PRESLDENTE
(Carlos
Chlarelli)
Eu
É um trabalho muito sério e nele me apoiei,
o País, mas _que agora, a impressão que ele tinha,
pediria ao Plenário ...
depois de examiná-lo, É atuW e se aproxima do
era que o FMI era outro.
que acaba d~ dizer o noSso relator no_ exame
De modo que há necessidade da vinda imediata
O SR. JAMIL tiADDAD -Tenho a itppressão
preliminar que faz no relatório que acaba de apredo Ministro aqui, porque a população brasileira
que, por informação, como· foi um ato _cirúrgico ...
precisa saber, com detalhes, que tipo de negociasentar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Qlíarelli) -=-- ~u
ção está sendo feita pelo Governo. Nós somos
Eu entendo que somente um governo apoiado
pediria ao Plenário, Senador -Jamil Haddacf,- CJUe
representantes do povo e como representantes
no povo brasileiro - e tem que vir -de eleição
deixasse à Presidência e à Relataria a possibilidade
do povo devemos à população b(asileira uma
direta - terá força popular para negociar com
de fazer o ajuste dessa seSsão, que faríamos em
orientação correta do que está sendo feito em
os credores internacionais. Por isto a questão da
função -do interesSe da presen~,;a_ de todos os Srs._
termos d_~ negociação da dívída. R-ealisticamente,
dívida externa está ligada à questão política. Esta
SenadOres e marCaríamos- com a- anfeC"e-déhCia -apresentei um requerimento à Comissão no sené uma opinião pessoal, pois no momentO que
J1_gc~.saria;_n'ª-o _<;_oinddindo com a Constituinte,
tido de que fosse feita uma auditoria com os conanalisamos essa questão, não poderia deixar de
"que é o problema fundamentar e até nos infortratos realizados desde 1970 até 1986. Na prática,
mencionar e a conclusão está aí; na medida em
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mando se teremos ou liáó""votação no sábado
e notlomingo, que é um aspecto importante,para
definirmos o calendário.

-

O SR. JAMIL MDDAD - Não poderia haver
urr~ inversão? Discutirmos -esse telató{io apôs
a audiência do Ministro?

O SR. PRESIDENTE (Carlos ciiiarelliÍ
era a questão que eu queria colocar.

-ESta

O SR. JAMIL HADDAD- Parece-me que teríamos mais subsídios se debatêssemos o relatório
do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso
após a vinda do Ministro aqui. Acho Gue poderia-

mos· antecipar a vinda do Mlnlstro e posteriormente debateriamos o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Carios Chiarelli) -

O

mais importante é que a ordeln dos fatores pode
alterar o produto. Quer dizer. s-e-ê sexta de manhã
ou sexta de tarde a discus:Sàõ dO relatói-lo é uma
questão fácil de ajustar, uma questão mais e~dmi~
nistrativa. Agora, se nôs primeiro Vamos convocar
o Ministro da Fazenda e depois é que VamOs traçar
posições da Comissão c:om base no relatório, na
minha opinião, não na condição de Presidente
dos trabalhos, mas como Integrante, entendo qúe
já que temos o trabalho- feito, já que vamos lê-lo,
aprofundar a análise, colher outros subsidies,
acredito que agora seria de bom alvitre corivocar
o Ministro da Fazenda, usando o relatóriO corrlo
elemento de aliCiamento -e depois de ouvido o
Ministro da Fazenda, nós tomarmos aquelas outras diretrizes com relação ao nosso posiciona~
menta, como uma: recorrtendaç:ªo ao Plenário do
Senado já antecipada. Acho C(ue dev~ríamos fazer
uma comunicação -ao Plenário da Constituinte,
que vai votar, inclusive, a m-atéria Então, hão pode
ser com lentidão. Entendo que se deva ouvir o
Ministro da Fazenda, não depois de nos posicionaiTT'Jos, mas antes, até porque o relatório é fundamental, nos dá elementos para interrogatôrio e
as respostas do Ministro vão nos- dar outros ele·
mentes chaves e até porque temos presteza em
chamar o Ministro da Fazenda, já que est.á_cami·
nhando, a passos largos, para assinar acordo. Não
digo que ele vâ deixar de assinar, por ter sido
convo_cado, mas, pelo menos.,,..serâ um gesto efeti·
vo da Comissão.
Assim, gostaria de combinar nesse sentido, se
houver a anuência do Relator. Primeira medida:
convocação imediata, no praz.o mais curto possível, do Ministro da Fazenda; ai, sim, ajustaríamos
o horário que interessa a lodos, nem que seja
à noite, ainda no decorrer desta_semana, se possí·
vel. Então. pronto! FaçamOS essa reunião com
o Ministro da Fazenda, que será aberta e aí faremos a convocação para a tomada de posições
posterior à ouvida do Ministro da Fazenda e levando em consideração o excelente parecer que nos
foi trazido pelo Senador Fernando Henrique Cardoso.
- -·

O SR. RONAN TITO - Sr. Presídente, data
venla, eu gostaria de mudar_a sistemática. Primeiro, discutir o relatôrio, porque inclusive nós poderiamos, no debate, no contraditório aqui, esclarecer muitas c.oisas que poderiam ser julgadas
impertinentes junto ao ministro. Depois sim, em
seguida à discussão do relatôrio, falaríamos com
o Ministro. A convocação do Ministro pode ser
feita a partir de agora, mas acredito _que_ com
muito otimismo ele só virá aqui na semana que

vem. Sugiro que nós faç-amos a reunião na sextafeira, discutindo e debatendo, à luz dos dados
-do relatório, quando nós nos preparemos melhor
=e maiS cabalmente para o debate com o Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- Faço
uma terceira propoSta conciliatôria: nós Yamos
~tentar· COriv~Cár o Ministro da FaZenda para que
ele venha até o final da semana; ele também tem
~íreítos regimentais de prazo, mas se pudermos
~'azê-lo _até- sexta_-feira, melhor. A partir do mo·
- fuento ijue- tlVernlos essa definição, marcamos
Uma reunião da CõiniSsão. de trabalho interno,
éom um dia de antecipação. Estâ certo? Todos
acordõ?
Está encerrada a reunião.
~;,.}Levaritªw~e !1 reuníão às 12 horas.)

ae

COMISSÃO ESPECIAL
Criada através do Requerimento no 17,

, _ de 1987, destinada a examinar a questão
_da Dívida Externa Brasileira e avaliar as
razõ~s que levaram o Governo a suspen·
der o pagamento dos encargos financei-

ros dela decorrentes, nos planos externo
~0-~'

eintemo.

-

, 1 o~ Reunião, realizada em
8 de junho de 1988

Às de~ horas do dia oito de junho do ano de
--mil novecentos e oit~ta e oito, na Sala de Reu-niões da Comissão de Finanças do Senado Fede·
rat, pres_~rytes --~s Senhore.s: Senadores Leopoldo
Peres, Ronan Titó, Fernando Henrique Cardoso
-- Relator, Affonso <:amargo, Carlos Chiarem Pr~sidente, Jamil Haddad e Roberbo campos,
reune-se a Comissão Especial,. criada através do
Requerimento n~ 17, de 1987, destinada a examinar a questão da Dívida Externa Brasileira e avaliar
-as- razões que levaram o Governo a suspender
- o pagamento dos encargos financeiros dela dec-orrentes, rioS planos externo e interno.
-Abertos ·os trabafhos, o Senhor Senador Carlos
Chiarelli, Pre_sidente da Comissão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e, em seguida,
é-dada como aprovada. Comunica, ainda, o recebimento do oficio da Liderança do PDS do Sena.-do Federal, indicando o Senador Roberto Campos, em Substituição ao Senador Virgílio Tâvora,
para integrar a Comissão.
Pross~uindo, o Senhor Presidente da Comis'São, Senador Carlos Chiã:relli, encarTiinha à Comissão proposta alterando o Regimento fnterno
do Senado Federal, criando a Comissão Permanente da Dívida Externa e propõe que a Comissão
requeira ao Ministro da Fazenda o fornecimento
de uma cópia da versão preliminar do acordo
TennSheet.
A s_eguir, a palavra é concedida ao relator da
_p~atéria, Senador Fernando Henrique Cardoso,
gy~ apresenta o relatório parcial, revisado e ampljado, em face da exposição do Senhor Ministro
~~Fazenda no plenârio do Senado Federal. Pro_Q~e. ainda, a presen~a na Comissão, do Senhor
Mail~on da Nôbrega, Ministro da Fazenda.
_ Eiri disç_r,.tSsão, usam da palavra, os Senadores
Jamil Hadda_d_ e Ranan Tito, que fJ.Zeram algumas
ConsideraÇões a respeito do relatório apresentado, e favoráveis à vinda do Senhor Ministro_ da
F~enda~_ã_ Coirilssão, assim como, a propostá
e o requerimento apresentado pelo Senador Car·
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los_ Chiarel!i. Usou, da palavra, ainda, o Senador
Roberto Campos, manifestando-se favorável à
vinda do Senhor Ministro da Fazenda, como também, do requerimento apresentado, e contrário
a proposta do -Senador Carlos Chiarel!i, com i-ela·
ção à tr.;~nsformaç~o da comissão em comissão
permanente.
Continuando, o Senhor Presidente, Senador
Carlos Chiarelli, assiin como o Se"nador Ronan
Tito, rendem homenagens cio companheiro Senador Virgílio Távora.
Finalizando, a Presidência determina que as notas taquigrâficas, tão logo traduzidas e revisadas,
sejam publicadas em anexo à presente ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu·
nião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente ata
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação,

ANEXO À ATA DA 10' REUri!ÀO DA COMISSÃO ESPECIAL "DESnNADA A EXAMf.
!YAR A QUESTÃO DA DfVJDA EXTERNA
BRASiLEiRA E A W!LVIR AS RAZÕES QUE
LEVA/MM O (JOVERNO A S(JSPE!YDER O
PAGAMENTO DOS ENCÂROOS FINAJYCÉf.
ROS DEU\ DECORRENTES, NOS PLA!iOS
EXTERNO E lNTERl'fO': REAL!ZADÀ EM 8
DE JUNHO DE 1988. A FIM DE OUII!R O
RELATófljO PARCIAL APRESENTADO PELO SENADOR FERNANDO HEIYRiNQUE
CARDOSO, QUE !>E PUBUCA COMA DEVIDA AUTORIZAÇÃO Dó SE!YHOR PRESiDENTE.
-Presidente: Senador Carlos Chiarem
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Srs.
Senadores, havendo número regimental, instalamos os trabalhos da Comissão, nesta sessão, convocada para que seja apreciado e discutldo o relatório parcial, apresentado p'elo Senador Fernando
Henrique Cafdoso, Relator da Comissão, re!at6rio
_esse que, em sua versão revisada e ampliada,
inclusive, já foi distribuído aos integrantes da Comissão com a antecedência necessária, no decurso da semana passada, para que pudessem
conhecê-lo e, hoje, estarem em condições de discuti· lo.
Passo a palavra ao Senador Femai'ldo Henrique
Cardoso para os comentários ciue julgar necessários sobre o telatório e o tema pertinente à Comissão.

O SR. FERNANDO HENRIQuE CARDOSó ~
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, nã. Verdãde, eu,
nesse relatório, tomei o partido de documentar
muito mais do que comentar. Penso que acortlpanhamos a negociação da dívida pelo Senado. Nu·
ma dada fase o fizemos muito de perto, até a
gestão do Ministro Maílson da Nóbrega. Infelizmente, depois da gestão de S. Exa., tivemos ipenas um breve encontro com o ministro, no gabinete do Senador Carlos Chiarelli e, mã.is tarde,
uma exposlç.êlo do Ministro, no plenário do Senado Federal. Ma!? a Comissão deixou de ser informada pelo governo..
Aproveito para deixar registrado que essa Comissão se q[i_ginou num gesto do S~nado, que
era _a;o mesmo tempo um QElstO oo sentlc;lo _de
mostrar que o Senado queria participar da discussão da Questão da díVida eXterna, mas era também
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um gesto de sustentação de uma políti<:a do Brasil. Essa Comissão não se instaUrOu com o propósito de criar dificuldades à gestão da dívida, mas,
ao contrário, ela se instalou com o propósito de
transformar a gestão da dívida numa gestão, tanto
quanto possível e dentro do resguardo necessário

tes. Não, apenas, no sentido do montante da dívida mas, quanto ao fato sabido -digamos assim
-pelo menos senão medido, pelo menos estimado com mais preposição, quanto ao_ montante
dessa dívida, que não significou investimento._
Acho que esse é um ~specto muito importante,
das questões de Estado, num instrumento de couma parte substancial dessa dívida, cerca de um
municação entre o governo e o Legislativo e, por
quarto da dívida e mais 40% da dívida dos bancos
intermédio do Legislativo, eritre o governo e a
privados, se a proporção for tomada com relação
soctedade. E assim fOi feito.
aos bancos privados, é decorrência de juros sobre
Mesmo no início dos nossos trabalhos, fiZemos
juros, em função da flutuação da taxa de juros.
uma visita ao Senhor Presidente da República que
Então é a questão do ponto de vista do Brasil
entendeu a formação dessa Comissão nesse preque se torna complexa, porque é um endividaciso sentido, ou seja, que se tratava de uma Comento grande. Mas um endividamento para efeimissão composta por senadores de todos os partos produtivos parte do suposto que, uma vez
tidos. Até ampliamos a partipaÇão daqueles que
maturado o investimento esse investimento vai
são dos partidos da antiga OpClSíçã6;_p-artidos riii- - ren-der o sufuciente para que a dívida seja paga.
noritários, porque entendemos que é uma ques- -Aqui nós estamos vendo uma situação diferente.
tão que transcende a paixão- partidária. Trata-se
Uma parte dessa dívida foi para isso, outr~ parte
de uma questão nacional.
- sabidarnente - foi para fechar a balança de
Infelizmente - repito - a partii' da gestão do
pagamentos das agruras do comércio internaMinistro Ma.tlson da Nóbrega, parece que o govercional, da desproporção entre exportações e imno considerou dispensável a Colaboração desta
portações e, outra parte, substancial, se deveu
Comissão.
a um aurnenro ·da_dívida, sem contrapartida real,
No decorrer dos nossos trabalhos, ouvimos,
sem que houvesse investimento.
aqui, depoimentos que estão todos registrados._
Eu acho que esse é um dos aspectos mais
Trata-se de depoimentos dos principais negadaimportantes. Já se_ sabia, mas aqui nós temos,
dores da dívida: ministros, presidentes do Banco
a partir de cáJculos que fizemos e de informaÇões
Central, técniCos ligados a essa questão. Ativedo Banco _Central, temos realmente um moào
mo-nos ao propósito da Comissão. Não era uma
d_~ avaliar as conseqüências disso para a e<:ono- ·
Comissão para fazer a crítica em Si rnêSrria, ·dandO
mia nadonal. Cerca de 25 bilhões de dólare_s são
passado, e corno essa dívida se constituiu, emboo resultado desse acrescentamentO da dívida em
ra tivéssemos até mantido conta tos- cOin o Banco
função da flutuação da taxa de juros.
Central, e urna subcomissão esteve analisCIDdo
_ Nós_ nos defrontarn9s, depois - e isso aqui
alguma documentação no Banco Central relativa
está amplamente documentado- com uma difià dívida. Como reiterada e, especialmente na 1\,s..
culdade que é uma dtficuldade do governo; É
sembléia Nacional Constituinte, fala-:Sé na necesque os negociadores variaram enormemente.
sidade de que haja uma auditoria especial para
Não fiz nenhuma análjse sq!J,re o que aconteceu
cuidar da dívida, demos alguns passos e verificana gestão do Ministro Domelles, porque a nossa
mos que não era tarefa exeqüível para Comissão
CoiíliSSão se--constituiU qUando era fvünistro o-Dr.
desse tipo analiSar- rrillhã.reS e-milhares de contraFunaro. O approache do Ministro Funaro que
tos existentes no Banco Ceri&al:-oe-sconfiani:os
aqui foi trazido, depois o do _Ministro Bresser Peaté que uma i:inálise desse tipo não levará a multa
reira_e, agora, o do fvünistro Ma.tlso_n, e!~:;; di'.'~rgem
coisa. Apesar disso, muitos Parlamentares lnsfsprofundamente. E, num pe-ríOdo muito curto de
tern na necessidade de um levantamento mais
tempo o Brasil negociou de forma muito diferente.
minucioso, partindo da suposição de que alguns
E, acho diffcil que os credores não se apercebam
desses contratos teriam sido, enfim, hão de acordisso, que é uma fragilidade. Não tivemos, na
do com os cânones. Talvez sim, talvez não, mas
Nova República, realmente uma política corr> relanão nos pareceu que fosse o terreno para esta
ção ao que fazer com a dívida. Tavemos várias
Comissão. Pensamos até que seria melhor, mas
políticas e, às vezes, não tivemos nem política.
não levamos adiante esse trabalho, ou seja, tomar
TNemos, apenas,-alguma manifestação de intenalgum grande programa como, por exemplo, proções mas não tivemos política. Analisei, com mais
grama siderúrgico, ou programa energético e, aí
vagar... _
sim, verificar o que foi feito __c_oni__o_s__ (êi::_u_rS_os da
dívida. Mas isso não é uma questão que tem a
O SR. RONAN TITO - V. Ex~ m~ permite um
ver com a negociação da dívida. Tem a ver com
breve ~parte?
a gestão do _governo braslleiro, com () ~so que
O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-~
é feito desses recursos. Escapava~ àq-uilo qUe era
Pois não.
o problema imediato nosso, a questão da gestão
da dívida. Portanto, concentramo-nos na gestão
O SR. RONANApe'rias eu diria à V.
da questão da dívida.
EJc!', que levasse em conta, nessa análise judiciosa
Até quanto pude .documentar, eu o fiz cpm relaque V. EJc!' está fazendo, que a nova Constttuição
ção aos encontros havidos. Documente1_os nosou a atU.al-ConStituinte,-que irá promulgar uma
sos encontros nos Estados Unidos; documentei
nova ConStitUição, já aprovou que as dívidas exterextensamente as opiniões de todos. Fizemos no
nas deverão ser submetidas, em qualquer negocapitulo inicial, basicamente, a partir de informaciaçáo da divida externa ou de relacionamento
ções fornecidas pelo Banco Central, um levanta·externo, deverá ser submetida ao Congresso Namento da situação, como é qu~ se chegou ao
danai.
ponto em que chegamos, e há algumas informações, algumas conjecturas,_e mesmo alguns cáOSR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~
cuJos, algumas estimativas altaniehte; preocupanFcerto:

mo . .:. .
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O SR. RONAN TITO - E, e_u não deixo de
crer, neste momento - fui empresário a miriha
vida toda,durante 25 anos, sou empresário_ mais
do que político - de sentir que há um certo
açodamento não só das autoridades i;>rasileiras,
mas as__ eXterr'i"as, para concluir logo esse acordo,
porque, dep-ois, submeter~se esse acordo ao Congresso _Nacional poderia trazer, principalmente
para os credores, algum embaraço. Era, apenas,
uma contribüição.O SR PRESIDENTE (Carlos ChiareJÚ) - Srs.
Senadores, respeitando a valia e a_ oportunidade
da manifestação do ilustre Sen?dor Ronan TitO,
mas para permitir que o _Senador Fernando Henrique conclua a sua apreciação geral sobre a_ sua
sintética apreciaÇão do relatório, eu -goStãria _que
_aqueles que têm algumas_ manifestaçõ~ a fazer
se inscrevessem para, assim que encerrar, ilós
podermos dar~ palavra a cada um por um prazo
de cinco minutos e mais cinco se for necessário.
O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-

Eu serei reãlmente breve.
Então, eu acredito que, pelo julgado nesse relatório, além desta qUetão que já mostrei, relativa
ao aumento, à expansão da dívida sem contrapartida de investimento real um outro ponto imPortante é a 'aUSê"nda de uma-pOlítiCa contínua
do Governo. Acredito que essa política tentou,
coméçou a se perfilar de maneira mais nítida na
gestão Bresser Pereira, quando apresentou. realmente,- uma eStratégia de negociação, _um pi~!}()
ma-cro econôilliCo, Uma estratégia de neQ:odãÇ:ão,
e trouxe-nos essa estratégia. E;-nós;·de algUJT'!a
forma caucionamoS, dentro das reservas do Parlamento e ·com a diversidade de pontos de vista
dos aqui presentes, de alguma_ forma, quando_
fomos aos EstadoS-Unidos para conVersai CQri1
as autoridades norte-amE!ricanas e [iifernilêioriãis,
de alguma maneira estávamos d!Zendo que ac_hávamos que o gOverno- ia marchar nuin caminho
que permitiria uma evolução positiva das negociações. Subitamente, houve a demissão do Ministro
BreSser Pefeira, e iSso é OUtro -fa:tô impoitarif~,
dois ministros foram demitidos em pleha negO-ciação. COmõ é ·qu-e foram demitiâOs? Apres_entaram
sua demissão? Foram fritãdos de tal maneira que
não tiveram alternativa senão a de se demitirem
em pleno curso das negociações, ·o- que levou
o Brasil, diante da comunidade internacional, a
uma posição de maior fragilidade.
Mas como fomOs constituídoS em função da
moratória, chamo a atenção e aqui está bem documentado, o depoimento do Ministro MaJ!son
d8 Nóbrega, perante o Sena-do, foi esclar~s_e~or
nessa matéria._ O miniStro se moStrou vigorosamente contrário à moratória, ele mostrou os efeitos ·qu"e,-ã-seu.ver, fofam negatiVOs e,._ como existe
uma persistente idéia de que a moratória é o resultado da pressão política e -dos pt-ogramas, espe·
cialmente do PMDB, quero reafirmar o que já
disse no plenário. Essa moratória foi decidida na
gestão do Minl_stto Dílson Funaro pelo Presidente
da República, que disse a mim e ao Deputado
carlós Sant"Anna, no di<I em que tomou a decisão
da moratória, que ele, por ele, já teria fEiito há
- mais tempo, que não fora a objeção do Ministro
Funai-o já teria proclamado quando as nossas
reser~as tinh<Im a_tingido o nlvel de 6 bilhões de
d_6Jares_ e que ele estava, naquele momento, sendç
Compelido à moratória, numa situação de_difLc_ul:-
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dades, porque as reservas estavam niüito baixas
e que, portanto, essa era uma questão para ele,
Presidente da República, parecia ser uma questão
fundamental para preservar não só as reservas.
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guindo os. delineamentos da política Bresser Pe·
porquê e diga qual é o tipo de negociação e quais
reira, coisa que ele me disse na reunião priVada
são. as condicionalidades do que dizer: "O Brasíl
que tivemos, que o governo·mantinha aquela posoberanamente não aceita condicionaJidade algusição, todas as declarações oficiais foram nesse
ma" e assina o acordo que faz. Acho que acabaMas o que vem com ela, a possibilidade de o
sentido e, progressivamente, os temas que eram
mos fazendo isso e para que isso seja feito de
Brasil tomar decisões políticas e econômicas que
dessa negociação não convencional foram sendo
uma maneira que do_ure a pílula foi conseguido
não fossem decisões sobre pressão insuportável
postos à margem. Ninguém mais falou de salva·
que os primeiros desembolsos, digo parece, pordos acontecimentos na área internacional.
guarda, Ou seja, ninguém falou do que aconte·
que não vi o termo shit. Acho que devemos até
ceria
se
houvesse
uma
variação
forte
no
preço
Ora, essa era a decisão do Presidente da RepúM
pedir, exigir Que nos mostrem o termo shit, ou
do petróleo a nível internacional. Ninguém mais
seja, o protocolo de negociação. Mas parece que
blica que foi, depois, respaldada pelos partidos.
falou,
realmente,
em
termos
de
securitização:
Pa·
o condicionalidade ao Fundo está resumiçla a
Parece-me que houve uma modificação acentuarece que houve uma tentativa feita pelo México
uma das parcelas, à última parcela do acordo
da nisso, por quê? Porque nós safmos depois
vista
com
certo
entusiasmo
pelo
Brasil
e
fbi
esqueatuaJ, que é uma parcela de 600 milhões de dólada moratória, saímos e entramos outra vez, recencida.
Passou-se
a
falar
exdusivamente
na
converres. Esta, sim, só será desembolsada pelos bancos
temente, estamos saindo de novo, sem que se
são da dívida. E agora até mesmo o entusiasmo
privados, se o Fundo Morietârio tiver dado o aval
tire o proveito da posição política tomada,
nos
leilões
da
conversão
da
dívida
está
arre·
inicia]
quanto às políticas do Brasil, ou seja. fez-se urila
Eu acredito que todo esforço feito no início
fecendo. Até mesmo não há nenhuma razão para
da decisão do Presidente da República apoiada
solução de meio-termo. Nem se faz uma condinão
arrefecer,
posto
que
o
Governo
está
fazendo
cionalidade.desembolso por desembolso, nem se
pelo ministro e, posteriormente, a tentativa do Miama negociação que irá fortalecer o valor dos
deixa de fazer a condicion-alidade. Aquilo que tinha
nistro Bresser Pereira de aJguma maneira ter uma
titulas
lá
fora.
É
uma
contradição
óbvia
insistir
diretriz sobre essa matéria, a partir de uma Posiçâo
sido apresentado a nós como uma política de
na conversão da dívida quando se está fazendo
separação entre o que é o acordo com o Fundo
negodadora, sim, mas de firmeza, porque estávaunia renegociação que salvaguarda o valor desses
e o que é o acordo com os bancos, na verdade,
mos montado numa moratória, nós perdemos,
títulos.
não ocorreu. O acordo com os bancos está sendo
sem discutir ou não se cabia na moratória, estou
Sobraram alguns pontos da antiga insistência
feito. Eu não vi os termos, mãs o Ministro nos
dizendo que ela foi feita pelo Presidente e não
governamental brasileira. Q.lais foram eSses ponantecipou· que serta um acordo de 20 anos, com
por iniciativa nossa, nós pel-~emos ~ssa posição
tos? A questão do que seria a extensão e a abranM
um prazo de carência largo, um acordo menor
de moratória, a vantagem que pOderíamos ter
gência da~_taxas de juros, das .sobretaxas de Juros
quanto ao montante dos recursos, mas parece
tirado diss_o, ao entrarmos numa negociação preque seriam obtidos na negoCiação. inicialmente,
dpitada,
que a condicionalidade do monitoramento do
b_anco virá só para o último desembolso. Será
Alguns dos aqui presentes estiveram nos Esta- · ·-queriam que isso tivesse abrangência total, ou
seja,
tanto
empréstimos
públicos
quanto
privados.
certo? S.erá errado? Não. sei, porque nós não tedos Unidos, .e quando nós lá estivemos, em julho
E.
depois,
que
pelo
menos
começasse
em
janeiro
mos a informação oficial. De qualquer maneira,
do ano passado, do que se falava Já, e eu repito
de 1987, se fosse retroatlva essa reavaliação da
me.sm.o esse que tinha sido apresentado como
isso nessa versão preliminar da parte final do meu
dívida
que,
pelo
que
nos
disse
o
ministro,
já
não
cavafo-de-batalha - o Presidente. da República
relatório que diz respeito à gctstão do Maílson da
incid~r
apenas
sobre
alguserá
mais
assim.lsso
irá
referiuMse várias vezes a que o Brasil não aceitaria
Nobrega, a obsessão dos negociadores e das auma parte dos créditos e a partir, não sei exataingerências,- de repente, vê-se que vái continuar
toridades americanas e internacionais era com
mente
de
que
data,
mas
seguramente
não
de
existindo esse tipo de controle. E vé-se muito mais
a necessidade de o Brasil apresentar o que êles
janeiro de 1987.
do que .se sabe. "Vê-s_e:__digo, porque vêem-se
chamavam lá um menu approche, ou seja, uma
os negociadores do Fundo e eles falam. Dizem
série de alternativas, porque essa dívida não deve- _. _Se"gurido lugar, a questão do spraid. É verdade
com mais franqueza o que está acontecendo, exaque houve uma redução do sprald em treze/deria ser negociada em termos convencionais. De
minam as contas. Parece-me que até nesse ponto
alguma forma, eles _estavam aceitando a tese .Qra- _.z:esseis sobre dezesseis por cento e antigamente
a política de ziguezague nos levou a uma retirada
era 1.6. Houve uma r_edução_ mas que o México
sileira, estavam sensíveis à tese brasileira e o Senador Chiarelli participou dessa re.união, o Sr. BaG.ker . e <! Argeritina tinham obtido sem mqratória. Não ___ em desordem. Eu qualificaria o nosso ímpeto de
avanço Já como uma invç:~são no terreno adverfoi além disso. todo mundo pode. imaginar q-ue
foi muito taxativo nessa matéria, foi dos que mais
sário e, depois, nós nos retiramos dele em desoro entuSiasmo do Minlstro Bresser. nesta mesma
falaram, mas, antes do Sr. Beacker o Sr. Witt)1ed
mesa· ã respeito" do sPfaid zero era mais um entuM
dem. Não houve sequer uma coordenação dessa
que era o Secretário de EStado Adjunto foi e~tu
retirada, para que pudéssemos dizer "agora a nosM
slasmo latino. Ninguém acre9i~va no spraid zesiasta da posição de menu approche, ou seJa,
sa linha de negociação e esta'". Não. Continuou-se
ro. Então por que insistir? E por que o Governo
de que nós devíamos dis.cutir a securitização da
a dizer que a linha de negociação estava lá na
dizer? Não houve um avanço muito significativo
dívida, sa1vaguardas, a converSão da dívida, a posfrente e, na prática, fomos fazer um acordo cá
nessa matéria.
sibilidade de nessa conversão de tomar-se em
atrás. Francamente, pelo que tenho visto pelas
A salvaguarda foi posta à margem da negocia·
consideração não o valor de face dos títulos, mas,
notíciélS de imprensa, eu não sei o quê de não
ç_ão. ç:reio que ainda há um ponto - digo creio
a questão do deságio que estava ocorrendo. Tudo
convencio6iil está sendo obtido pelo Governo bra}5õrque não fem-os mais informações oficiais isso era matéria comum na rlegociaÇão,-na cOnsileiro. Convém· também dizer que isso tem a ver
hã um ponto de resistência do Governo que diz
versa havida. A mesma coisa se repetiu com o
com a questão relativa ao papel do Fundo Monerespeito à questão da possibilidade ou não dá
comitê dos bancos com menos ênfase, mas, a
târio Internacional hoje em dia. Na conversa que
arresto de bens, que parecia ser aJguma "COisa
mesma atitude existia e esta derivava do quê?
nós tivemos com o Sr. Carndessus_ S. s~ foi aberto·
inaceitável pelo Governo não sei se já foi aceito,
Derivava da imensa angústia que havia naqueles
na abordagem. Foi no momento -.da moratória.
círculos no sentido de que o Brasil saísse da moraméJS não vi. nenhuma referência na Imprensa, e
S. S• estava ansioso para que o Br-asil saísse da
tória, ou seja, nós podíamoS cobrar um preço
tenho me limitado à Imprensa. Procurei conversar
moratória e aceitava uma ampla negociação. Na
aJto para sairmos da moratória.
com um dos negociadores da dívida, eles ainda
prática, eu penso que, talvez, o Fundo tenha ficado
estavam não acertando este ponto mas não sei
Se tenho alguma critica a fazer, e tenho, àquilo
mais sensibilizado quanto aos prazos de reajuste.
a quantas estamos.
que foi inicfado, a bem da verdade, ainda na g_es-Eu imagino qUe, hoje, dadas as experiências sutão Bresser Pereira, iniciadO peJO Presidente do - . E, tinãfinente, aquilo que foi o cªvalo-de-bacessivas de dificuldades, de fracassos da sua polí·
tãlha e -rlão apresentado por nós, que é o monitoBanco Central, Femarido Milltet, foi depois consu·
ti c a estrita, pelo menos, senão em razãó do fracasramento do Fundo Monetário. Pelo que vejo, critiM
mado na gestão Maí!son da Nobrega, foi o fato
so do ponto de vista económico, .mas pelo alto
quei o Ministro Mailson pela postura que me parede que nós, paulatinamente, passamos de uma
custo social e político dessas políticas, eu tenho
ceu errada. Não é questão só do rnonitoramento
tentativa de negociação nesse estilo de cardápio
a sensação de que o Fundo está menos exigente
é de dizer qUe não estava vendo. Pareceu-me que
com alternativas mais favoráveis do ponto de vista
quanto aos prazos de reajuste. A própria negocia·
é insustentável que o Governo diga uma coisa
brasileiro para uma solução convencional. Acre·
ção, como ela vem sendo feita com o GõVetno
e faça oLrtra. Disse a ele e registrei, por escrito,
dito que o Ministro Maílson da Nobrega, quando
que me pare'ce·mais correto que o Governo cliga brasileiro e essa questão de fazer a condicionaesteve no Senado Federal, come·çou por dizer,
lidade só para o último desembolso, mostra isso.
se vai haver porque é necessário e explique o
documentei isto neste texto, que ele estava se-
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Eles sabem qüe as cartas de intenção não vão
ser cumpridas, então, ê melhor, já de inicio, não
fazê-las de uma manetra muito apertada que haja
um pouco mais de flexibilidade nisso. Acredito
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fundamenta] da Comissão da Corrupção não é
nalização da economia, mas que eu tenho que
colocar no pelourinho A, B ou C. é fãzer a radioparticipar mais ativamente do mercado eXterno.
grafia das instituições e ·obfí!Jâ-las a prestar conEnfim, há mil maneiras de se abordar essa questas, que é algo muito importante e. isso inibe
tão, mas esta é a questão. Acredito que, na negoque essa mudança pode ter ocorrido na questão
a corrupção. Não se trata de punir só, punir é
ciação da _dívida, a preocupação inicial sempre
do Fundo. Quanto ao restO, eu não vi que tenha
a justiça mas, de inibir, este é o nosso papel.
foi o que fazer para manter a taxa de crescimento.
havido qualquer mudança, até porque não podeA mesma coisa diz respeito a esta comissão ela
Essa foi a preocupação. Pagar ou não pagar não
ria haver, se não houvesse uma mudança do Esta· faz parte da redemocratização, e no processo de
era a questão. Dá para pagar mantendo o cre-sciluto do Fundo. O Fundo t_em as suas regras, tem
redemocratização o governo tem que aprender
mento? Ou não dá para pagar mantendo o crescisuas normas. Se nós quiserrnos_um empréstimo
a nos p-restar conta e nós temos que aprender
mento? Isso fol_se perdendo no decorrer destes
stand by. nós vamos nos submeter_a essa$ regras . a_ ter uma c~rta humildade para entender qual
dois anos. Foi s_e perdendo à miolo Central, que
e a essas normas.
_é_a_ questão em jogo e não simplesmente termos
é como manter -o crescimento, como fin~nciar
Eu vou fazer uma revisão do último capítulo, posições emocionais. Te mos que entender o que
o crescimento. Vou repetir o que já disse_ qLJtro
que diz respeito- à discussão havida çom o Ministro está em jogo para que a nossa posição seja mais
dia no plenário. Acredito que o modo tradicional
Maüson. Está muito ingurgitado. Eu tenho que fortemente alicerçada em argumentos atê técnide finandar es.sotpu~se. O endiyidam~nto fácil
fazer uma reedição dessa matéria. Mas tudo isSP cos em uma negociação complexa como esta.
que nós tivemos,_mesmo que quisermos, ãgora,
está documentado, inclusive com as posições que
não teremos. Podemos fazer o acordo .com o funDe modo que eu acho, Sr. Presidente que nós
nós fomos tomando e as críticas que estou men- deveriamos insistir na rotinizaçã.o desta Comissão
do que nós quisermos que os fundos não vir_ão.
cionando aqui estão todas mais vivamente postas junto ao goVerno e junto ao Senado, como um
Eu penso que, se nós não deSatarmos o nó interno texto.
mecanismo de democratização da gestão da econo, não vem recurso externo. O recurso externo
nomia do Brasil e, neste aspecto, sem estrelismo,
Penso que, agora, nós, como Comissão do Sesó vem quando existe ui-na situação que éprOpfcia
sem querer pôr no pelourinho ministro A, B ou
nado, temos realmente que nos definir. Esta Coa_ ele. Se essa _situ_~ão foUéita nà )ugus)ávia, que
missão, para ter realmente _sentido .não SÓ fiscaJiC, é muito mais importante do que isto, do que
ê centralmente_ planificada, ele val para a lugussimplesmente fazer uinã critica ãguda, é a engre~
. zador, mas, como de incentivador de uma política,
lávia. Se fOr feita _em Uganda, irá para Uganda .
nagem mesmo, participar desta engrenagem, e
Se for feita no Brasil, virá para o Brasn. F o rã disso,
ela não pode continuar isolada do que estâ aconestou propondo na parte final do relatório que
tecendo no Executivo. EU penso que Pela parte
com boa vontade, não vai acontecer nada. Eu
isto ocorra, para que nós possamos acompanhar
que já nos foi dada pelo Senador Ronan Tito e
vejo perplexo que a toda hora o governo quer
as negociações. Acredito, também, que caberá
que em breve o governo terá que submeter a_o
fazer gestos de boa vontade. A única boa vontade
Congressb esse tipo de acordo, era muito mais
a esta. Comissão, anteS mesmo que o gOverno
_que pode haver para q-ue o Capital Venha e que
proveitoso para o governo estabelecer um canal
assine este acordo, um pronunciamento -sobre,
6dsta _realmerite urri proçesso efetivo de. controle
a nossa opinião sobre os acordos feitos, uma vez
da economia e d€: creScinlei=ltO econômico. Se
rotineiro de comunicação_ com o Senado do que
sabedores deles porque, não sabedores, nós desnos tratar como se inimigos fôssemos, tratar-nos
não houyer_isso, não vem capital,
caPital
como se nós estivéssemos tentando impedir uma
confiamos e desconfiamOs do que eu disse aqui,
sabe que o risco dele é muito alto. Penso_ que,
negociação, quando nós estamos, ao contrário, --disse que a politica foi em ziguezague e nós desnessa negociação, todo açodamento, _além do
tratando de ver em ·que _termos se dá essa negoque disse o Senador Ronan Tito, deriva também
confia-mos e sabemos que ás pontos fUndamenda expectativa de que, uma: vez feito_ um acordo,
tais não foiãm Obtidos, <:Jue o governo, na verdade,
ciação. Acredito mesmo que o governo poderia
utilizar corretamente a força politica do Senado
se quiSe"r usar uma palavra mais forte, capitulou. virão rios de dinheiro pãra o Brasil. Não virão.
Capitular é forte porque às vezes ele não teve
para obter mais vantagem lá fora. Penso, portanto,
Eu penso que essa é uma questão ict_eolôgica
que nós devíamos, manter esta_ Comissão, temos
esta al~ernativa e o que parece é isto, que ele
dos que acreditam que, uma vez o Brasil bem
que manté-la com um entendimento claro com
alinhado, os recursos virão. Não_ virão. Alif)ha.das
correu _em debandada até o ponto lamentável de
o Executivo de que o Executivo tem que prestar
o ministro dizer ao plenário e dizer que a moratória
ou não alinhadas às normas da economia ·intb·hafoi um desastre. _Quem disse que a moratória foi
c:ional - um certo alinhamento há de hav12:r -,
contas, acho que é de proveito recíproco. Primeiro, que nós aprendemos, temos informações_ e
um desastre está dizendo que o Presidente da
os recursoS só vên1 se existir efét~Y~mente --,_:iffia
politica de desenvolvimento visível, que tenha conos capacitamos melhor para acompanhar a neRepública conduziu isso daqui pessimamente, e,
gocíação e, segundo, que o governo sente tam- repito, foi ele quem Conduziu. Eu. acho que o
meço, meio e fim, que se sinta que hâ rumo.
O que: me- aflige nessa questão" Joi _q__ que_ disse
bém a que ponto ele pode ir com respaldo político
desaStre não foi só a moratória, foi a saída ela
moratória, foi o modo pelo qual se saiu da moraou sem respaldo político, e pode perceber o que
aqui 6 Presidente do Banco Central, Fernando
Milliet A primeira parte gue vou mencionar não
ele pode fazer lá fora com mais amplitude. Então, tória sem sair e sem obter vantagem efetiva disso.
Isto me pareceu_ realmente uma demonstraç:ªo
eu proponho aqui, na parte final, que a c-Omissão
foi S. S• qUe disse. O motor do desenvolvimento
tome uma deliberação a este respeito e, se isto - -de imaturidade politica absoluta. Enfim, eu não
do Brasil tem sido o Estado. Cí_ investimento é
quero repetir o que nos todos sabemos e a grosso
sinalizado pelo Estado. As empresas estatais estão
for para valer, nós temos que pedir que o governo
modo é isto. Eu pediria aos Senadores que, além
nos apresente, como foi apresentado antes, os
descapitalizadas e o governo estâ quebrado, altados comentários que possam fazer agora, como
termos do protocolo de negociação. Se fOrnecesmente endividado. Segundo o Dr. f.oülliet, a_s_emestâ escrito e coi-no nós temos intenção de publipresas privadas estão capitalizadas. Então, delas
sário um certo nivel de reserva, que isto se faça
car uma coisa oficial, que me mandassem por
com um certo nível de reserva mas que as infordeveria ª-dvir o primeiro impulso para essa retoescrito, --se possível, os comentários, os pontos
mada. Ocorre que grande parte da capitalização
mações sejam prestadas. Em segundo lugar, eu
que estão errados ou_que possam ser melhorados
das empresas privadas também não é real, porque
acho que este acordo, como está praticamente
, e o ponto de vista individual se quiser juntar
elas estão -capitaliZadas na forma de- papéis do
delineado, o ministro precisa ser cha!nado aqui
a isto aqui, pois, evidentemente que esta matéria
governo. Eu n,ão sou _ec_onomista, e aqui nós te_na Comissão para discutir este acordo. No plenámos alguns economistas, notadamente o Senaprecisa ressalvar muita coisa para que pelo menos
rio ele já foi e no plenário as regras não permitem
dor Roberto Ql_r:npos, e não sei como é que isso
uma discussão real, e acho que como nós esta- tenhamos um docunf~ntQ para dizer qual foi a
ação do Senado no acompanhamento da negovai ocorrer, mas acredito que este é o nó real:
mos aqui de bana fide se o minis_tro nos apreciação da dívida.
- como é que se vai dar a teoria do primeiro impulso
sentar argumentos como alguns que ele aprePor fim, nós todos sabemos que a questão cende novo aqui, quem é que vai dar esse primeiro
sentou no plenário, nós temos que nas render
à evidência dos fatos,_ .e espero que vice-versa, tral hoje é de como ê que se alcança uma nova -impulso. se ilão hoUver=esse impulso de poué preciso que haja aí uma corrente de transmis~o __ etap_a de crescimentQ_ ~cQnômico no Brasil e de
pança, de investimento aqui, não vem capital necom mão dupla, eu acho que isso tem a ver com que maneira se vai dar o financíamento çlesse
nhul]l. Eritão, vQs vamos, ao invés de reSolv~r
a qUestão do desenvolvimento, agravá-la ao firmar
a institucionalização da democracia, assim como crescirt:~ento. Esse é o gargalo central da nossa
a Comissão de Corrupção, que é tão malsinada economia. Isso pode ser dito com jargãà ou sem
o_ acordo. o- aCordo_ é s6 para pagamento, nãci
pelo governo, é um mal sinal ser malsinada, por- jargão, _gue está esgotado o processo de substié para investimento. O dinheiro que aparenteque o governo não está entendendo que a questão tuição de importações, que há uma internadomente vem, não vem, é só ·para pagar. Volta a
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nós a bola. A bola está de novo nos nossos pés.
Aquilo que se diz sempre: "Onde está a situação
política que permite isso?
Eu vou encerrar, atê por que estou sendo cha-

dão, ·medianamente experiente com a finança internacional. saberia que esses objetivos não seriam conseguidos. Tivemos em troco vários efeitos negativos. Tivemos um efeito dominó interno,
mado com urgência no p_lenário do Senado. Se
criando uma cultura da moratória, cujo último
nós não formos lá, não haverá sessão.
exemp!õ
emenda que se discute, agora, nas
Disposições Transitórias, relativa ao perdão de
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- O que
iria ser um pequeno problema, porque o debate dívidas._Trata-se de uma repercussão da cultura
da moratória, porquanto o Governo não paga no
deve ser feito com o proponente, o relator.
. v_err'~OS Estaduais abstiveram-se de pagar o GoverO SR. RELATOR (Fernando HenríqÚe CardOso)
no Federal, as entidades públicas, as estatais dis- É preciso que eu vá. São necessários alguns pensaram-se de pagar os etr~preiteiros, esses aos
senadores, para abrir a sessão.
bancos e, agora, os pequenos e médios produO SR. PRESIDENTE (Carlos -Chiarelli) ...:... Entao, -- toi'es -e'fili'ãl'yl na Onda da cultura da moratória.
Foi um dos piores legados do PMDB.
abre-se lá e depois continua aqul.
E. aqui, é preciso dizer que o PMDB _endossou
Antes de mais nada, gostaria de corrigir uma
explicitamente o objetivo da moratória como objefalha inicial. Não vou fazer nenhum discurso. Apetivo de política. Um dos documentos oficiais do
nas vou fazer um registro ·em homenagem e lemPMDB, que- o Senador Severo Gomes gosta de
brança desta ComiSsão ao· seu vice-presidente,
citar, silenciou no aprofundamento da moratória,
nosso saudoso Senador Virgílio Távora que, inclunão ·como um acidente trágico de percurso, mas
sive, nos acompanhou naquelas gestÇ>es~_ nas viacoino" um objetivo partidário, o que transforma
gens aos Estados Unidos, e_s.empre foi uma figura
o PMDB, tãlvez, num único partido mundial que
extremamente participativa e solidária, que mereadvogue como bandeira a moratória. Esse o price, por todas as razões, mas, sobretudo, e particularmente da Comissão. i riOsSã"lembrança per-· meiro elemento da negociação chamada nãoconvencional.
manente,
O segundo elemento diz respeito à securitizaPasso a palavra ao Senador Roberto Campos.
ção dr;~ divida. Trata-se, aliás, de um instrumento__
O SR. ROBERTO CAMPOS - Si-. Presidente,
absolutamente convencional. A maneira como foi
o relatório do Senador Fernando Henrique Cardoproposta é que é iil.condicional, seria uma securitiso é _uma contribuição importante para o esclarezação unilateral pela emissão de bonds, com descimento do problema da dívida externa. Hâ uma
conto fixo pelo GovernO brasileiro, sem apresenparte arialítica diz respeito à Introdução MacroecotaÇclo de novas garantias.
-nômica; em seguinda, há uma parte expositiva
Ora, nãõ há diferença entre_ um bond emitido
e, finalmente, há algumas conclusõ_es. As minhas
pelo Governo brasifeiro·e Lima promissória avalidivergências, que são bastante numerosas, refesada por ele. A securitização só faria sentido se
rem-se tanto à parte analítica quanto à parte de
houvesse algum reforço de garantia. O México
conclusões.
--tentou esse sistema com êxito limitado, porque
De início, é preciso elaborarmos alguns conofereceu uma garantia nova, a saber, a garantia
ceitos gerais. fala-se, geralmente, em dívida exterdos bond_s_._c_upons do Tescuro Americano, há
na de países subdesenvolvidos e o relatório enfoca
20 anos, para o principal da dívida. E, o insucesso
o problema a partir de um ponto de vista latinopr'ovelo de que· !lãõ houve garantia nova para os
cêntrico. Na realidade, o problema da dívida exterjuros da divida. Então, é inúb1 se falar, assim, em
na deixou de ser um problema global do mundo
securitiiação_sem se Conceder um novo esquema
subdesenvolvido. Hâ muito tempo não se fala do
de garantia que, de outra maneira, seria transforproblema da dívida externa na Asia, com exceção
mar um papel assinado pelo Sr. Dílson Funaro
apenas das Filipinas. Isso deriva dos diferentes
pelo Sr, Bresser Pereira ou pelo Sr. Maílson, sem
mecanismos de ajuste que ali foram adotados
nenhum valor fiduciário adicional.
comparativamente ao Brasil.
Uma outra confusão conceituai, que perpassa
Há alguns conceitos mencionados com fretodo o relatório, é entre exportação de recursos
reais e exportação de capitais.
qüência, quer na introdução, quer ao longo da
exposição, quer na conclusão, que são eminenteO ~rasil transformou-s_e num exportador de remente discutíveis. Por exemplo, parece haver uma _ cursos reais, o que não é necessariamente uma
insistência numa diferenciação entre negodação - má coiSa. Vou explicar por quê. Jamais foi um
exportador de capitais, Um país só é exportador
convencional e negociação não-conVencional. J::
de capital quando tem um saldo em conta corren~
preciso consolidar bem o- que é isso. Penso que
há negociação competente e negodaçâo incomte, não apenas um saldo comerciaL Os últimos
saldos que o Brasil teve em conta-corrente foram
petente. A nossa chamada negociação não-ccmvencional foi sobretudo uma negociação incomno Govetno Castello Branco, em 1965, 1966. Daí
por diante, nós tivemos saldos comerciais, em
petente. Quais os elementos que a negociação
não-convencional procurou introduzir no panorasuma,_ quem tem um saldo_ comercial mais um
ma? O primeiro foi a ameaça da moratória, uma
déficit em conta corrente, continua absorvedor
líquido de capitais-. Criou-se a expressão "exporespécie de chantagem política, cujos objetivos
eram conhecidos. O Ministro Dílson F unaro tinha
tador de recursos reais'" se ele tem -um saldo coem vista provocar uma reforma no sistema finanmercial. É, apenas, uma parte do balanço d~ pagamentos: um saldo de exportações sobre imporceiro internacional, provocar um efeito dominó
tações.
na América Latina, levando outros df'vedores a
A configuração que se dâ na discussão virtual
se solidarizarem e procurar '~;:ner à la Juscelino
"'uma" rilobilização emoci';ll-al polítka Interna, Sado Brasil é de que isso é um sacrifícío. Não é,
bemos que_esses abjf':.tvos da negociação nãonão; senhor. Obter saldos comerciais pode ser
convencional não foram obtidos, e qualquer cidaum instrumento poderoso de crescimento. Japão

e·a

Outubro de 1988
e Alemanha espojam-se eiri saldos comerciais
lascivos e,_com isso, se enrique-cem. O saldo comercial tem a vantagem de indicar que a economia estâ praticando taxas cambiais razoavelmente
realistas e que está explorando aquele setor nos
quais tem _vantagens comparativas, que só se exporta aquilo que se produz bem. A desvantagem
da exportação de recursos reais, oriunda de saldos
comerciais, sô existe num casQ: se o saldo é promovido ou obtido à custa de compressão de importações. Ora, o Brasil tem mantido baixo o nível
de importações mas tem· no mantido não pelo
desejo de alcançar _saldos comerciais maiores,
tem-no mantido pelo vasto protecionismo, indecente protecionismo que caracteriza toda a economia brasileira, profundamente_ cartorializada.
Temos proibiçõe.<; de importaÇão,- vedações_ de
importaç_ão, quotas de todo tipo, temos a famosa
política de informática - que além de nos vedar
acesso a produtos informâticos propriamente ditos nos veda acesso a outros segmentps que nada
têiTI com a informâtica e que são, como tal, definidos como automação do escritório, telecomunicações, a electromedicina, eletróniCa- de brinquedo, a eletrónica embarcada em automóveis, coisas assim. O Brasil tem um nível de importação
de 45% do PIB, o que o torna um dos mais fechados países do mundo. Esse não é um Pais liricamente exportador. Eu diria, assim, se deduzimos
o petróleo, na realidade, nós ficamos com 3.
- Quatro a drico:
O SR.

o sR. ROBERTO -CAMPOS - Dis~e_45, está
errado; não, eu disse 5%, 5% do PIB_ de_ impor~
tação. Agora se se _excluir petróleo,_n6s_ ftcamos,
a rigor, com 3% de exportações; se não menos.
O que, na realidade, representa uma decisão voluntâria do Brasil. O Brasil é superprotedonista.
O que nós devemos almejar não é diminuir as
transferências reais de recursos mas fazer com
que as transferências reais de recursos se fizessimultaneam~nte com uma expansão de im~
portações. Quer dizer, obter um saldo comercial
num nível alto de exportações com o nível alto
de importações,_ como estão fazendo, atiás, os
países asiáticos com um grau de progresso inquestionável.
Um outro conceito que perpassa o relatório
é a idéia de que os juros -flexíveis sào algo de
leonino e, por implicação, seria uma opção Leonina aceita por negociadores brasileiros. Nada mais
tolo do que isso.
É uma prática internacional que se QeneraliZ0\,1
quando houve um surto inflacionário no pósguerra. Não tendo esses países correção mone·
tária, a compensação a ser dada ao poupador
para que ele tenha uma taxa real se faz atra..-és
da elevação da taxa de juros, uma elevação, portanto, flutuante a um componente real acima da
inflação e um componente que equivale a nossa
correção-monetária, apenas em nível muito mais
baixo, porque, felizmente, a inflação nesses países
nunca chegou a níveis escandalosos~Mas, na verdade, se nós aplicamos Internamente a correção
monetária e por cima disso o juro real, não hâ
por que nós objetarmos que a comunidade financeira internacional, também, intimidada por uma
inflação aind~ que menor, pratique juros flexíveis,
e era isto que o mercado ouro~dólar praticava
e nós não tínhamos como escapar a essa tendência.
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É ilusório imaginar que os juros flutuantes desa-

parecerão enquanto existitem perspectã.tivas inflacionárias, eles lendem a diminuir bastante.

O que, stm, seria opção brasileira é repensar
todo o nosso esquema de_ financiamento e nos
aproximarmos muito mais dos países asiáticos
que conseguiram sobrepujar brilhantemente a crise da dívida em condições muito mais desfavoráveis do que nós, que dependem da importação

total de petróleo e de matérias-primas,

Que fizeram eles? Fizeram uma seriação de
instrumentos de captação. A primeira prioridade

foi dada a capitais de risco. Estranhamente, esse
relatório, todo o relatório não faz uma menção
sequer ao capital de risco, como se isso não exis-

tisse, como se o problema foss.e um problema
de_ endividamento e como se, através da captação
de risco, não fosse possível minimizar o endividamento.
Ora, vejamos o caso da Espanha. Quanto recebeu a Espãnha de capitais voluntários riO ·ano
passado? Estima-se entre 8 e 9 bilhões de dólares,
é uma economia menor que a do Brasil, aiilda
que nos esteja no encalço com uma diferença
de apenas 40 bilhões de dólares, mas, uma economia menor que a do Brasil.
Com uma· economia- _a :maror, o Brasil facilmente poderia ter obtido 8 a 1O bilhões de dólares
de capital voluntário. Esse capital voluntário neutralizaria o encargo do pagamento déjurõs, nõs
neutralizaríamos os juros com o capital voluntário.
O capital voluntário viria a gerar demandas de
balança de pagamentos para o futuro, quando
houvesse dividendos e sem representar obrigaÇáo
contratual. As remessas só se fariam se houvesse
dividendos, portanto, se houvesse um acréscimo
do GMP e se houvesse divisas _a remeter. Caso
contrário, não representando uma obrigação con·
tratual, a_ opção do investidor seria provavelmente
reinvestir.
-- Dados recentes preparados. aliás, pela Federação das Indústrias, indicam--que erlfre 1949 e1985, as reniessas totais de dividendos não excederam de 9 a 1O bilhões de dólares, o que é
inferior à córita de juros nUm só ano: 1983.
Portanto, nós temos à disposição esse instrumento de que se valeram outros países asiáticos.
A segunda preocupação deles foi absorver capitais através de empréstimos em organizações intemadonais.
O SR. PRESIDENTE (C~rlos Chiarelli)- Senador, Roberto Campos, tenho a preocupação ou
que em pouco tempo nós sejamos convocados
para início de votação em plenário, e como há
outros dois senadores inscritos, ressaltando a·lmportânda do tema em pauta quanto à exposição
larga do relator e o documento bastante volumoso
de importância, valorizando, inclusive, a sua manifestação crítica, sugeriria a V. Ex• que buscasse
sintetizar sua -intervenção para que o Senador Ronan Tito e o Senador Jamil Haddad ainda possam
falar antes que nós tenhamos que suspender a
sessão para fins de votação.
O SR. ROBERTO CAJ\'1POS- Procurarei abreviar, Sr. Presidente.
O segundo instrumento de que se serviram estes países para o financiamento foram empréstimos institucionais de agências como o Banco
Mundial e o BlD. O Brasil se s.erviu modestamente
desses instrumentos, por que eles são incômo-
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surpresa, que a geologie1 brasileira- não t:ra tdo
dos'!- eles exigem- monitoramento, no caso tanto
ingrata como parecia. Havia insuficiência geolódo Banco como do BfD se exige monitoramento
gica, havia erro de política de investimento.
a ntvel de projeto, mas cada vez mais se interesEntão, a crise bras!leira de endividamento é
sam pe"!O monitõramento rriacroeconômko e
uma crise Petrolffera, é um grande petrodéficit.
ambos não emprestam a países que estão _em
Na última mensagem do Presidente Joã_o Bapdisputa aberta com o Fundo Monetário InternatiSta de Figueii'edo ao COngresso, Sli?~ Excelência
cional.
indica que o Brasil, entre as duas crises de petróAo entrarmos em disPuta aberta com o Fundo
leo, importou 63 bilhões de dólares de petróleo.
Monetário Internacional. praticamente bloqueaAdicione-se a isso os juros· _e verificamos que-não
mos o nosso acesso ao Banco Mundial e ao Bané preciso [taipu, não é preciso Tuó.iiüt;" iião é
co fnteramericano, que nos dariarn empréstimos
preciso Siderbrás, coisa alguma, para explicar a
a jufos fixOS. São ã:s -úilii:ãS Orfjãnízações que dão
·razao da crise de petróleo.
empréstimos a juros ftxos.
Estávamos importando capitais nomiÕalmente
O terceiro 1nstrumenló ·uSado por· eSSes países
para projetas, mas, na realidade, para cobrir burafoi realmente o estímulo à poupança interna. Quer
co petrolíf~ro, que poderia ter sido minimizado,
diZer, aceitação d.e juros positivos, reaiS e fortes,
se a Petrobrás tivesse_tido uma vísão estratégica
juros altos, para promover a poupança interna
correta, a partir de 1967, ou pelo menos; a partir
e -diminuir a necessidade de uso de poupança
de 1969, ou pelo menos, a partir de 1973, quando
externa.
só o foj terem 1979.
Um quarto instrumento foi uma política cambial
realista.
Quanr<f a pOssibilidade de atrair caPitais, é partindo do ceticismo do ilustre Senador Fernando
Ao contrário do nosso modelo de substituição
Henrique, por razões taJvez um pouco diferentes,
·obsessiva de importações, que foi o modelo adoenquanto o Brasil não fizer a arrumação da casa,
tado no primeiro ajuste Geisel, fizeram um modelo
não será fácil atrair capitais. Tanto os japoneses,
misto; substituição de importações, mas comprecomo os alemães, que, de outra maneira, estariam
ferência parã importações industriais que _tamdispostos a emprestar voluptuosamente ao Brasil,
bénl geraSsem-exportações, com mafti.itenção-áe
estão esperando quatro coisas: o controle da hip"etaxas cambiais co_nvenientes~ favoráveis às exporrinflação, que apavora ambos os países pelo grau
tações. Enquanto que nós nos possuíamoS -de
de risco e incerteza que isso encerra; segundo,
um-pes-simismo exportador, desmentido sub_seà abolição do controle de preços, que faz com
qüentemente pelos fatos, porque o Brasil modique a rentabilidade da empresa seja capricho dos
flc_avaa ·sua polític-a quando seguia os saldos apreburocratas; terceiro, alguma decisão sobre a xeciáveis de exportação.
O que vejo aquí, em toda essa explicação~ _é ·nofobia e _dísCrimif1ação- Contra capitais estrangeiros, que está inserida no texto da ConstituiçãO,
a omissão de um fator que me parece c-entraL
criando para o Brasil essa. situação esdrúxula: é
TOdas_ as _gii1ástiéas -que· o? Br~Sil fez de financia~
um mendigo de capital de aluguel e um rejeitador
m·Emtb, obtenção de financiamentos, derivãrarTI
de um ponto siriiplé:i:- tírihamós que iniportar pe- -de capital de risco.
tróleO.- -- ---- Que coisã- bizarra, intereSsante, Inte-ressanteOs financiamentos dados a projetas diferentes
mente exótjca _essa de nos qt,~eixarmos da e.S.casda Eletia&rás;-da Síd&bfas, etc., não fOram: sei-ic1o
sez- do ingresso de capitais, dos problemas de
Uma camufiagem para o problema fundame-nfal:
balanço de pagamentos e definir normas, no texto
tínhamos um déficit de importação de petróleo,
Constituinte, que as empresas majoritárias de mique erà um déficit global de balança de pagane_ração s~ privem. de sua posição fl)ajoritária,
mento, e tínhamos que cobri-lo. E pareCia màTs
passando à minoritária, se quisereni fiCar no Brasimpático fazê-lo através da indícação de projetas.
sil. o resultadO- é -que as qUe não estavam aqui
A Petrobrás, tão idolatrada, é, na realidade, uma
não virão; da~ que estavam aqui, algumas se _desdas grandes responsáveís pela crise cambiaLbra- _ farão de seus_ irwesf,im~ntQ~!_isto __s!gnifica_ v~qc!_ê- _
si! eira. A crise de petróleo, que originou o pfirrieii'o
las a brasileiros, recebendo cruzados. que terão
ajuste, não começou em 1973; começou em
que converter em divisas e exportar para o exte1967. Eu mesmo e o- Prof. Gcindin íridiC::amo"s
r.ior. O Brasil_ está pedindo dinheiro, de um lado,
iSso rePetidãmente.
e impondo às empresas estrangeiras retirar, repatriar seU capÍt;:!J •. de __outro. Esse tipo de d-isCrimiD~sde então~- a Petrobrás devia tef co~eçado
fl.açâo,_obviamente, faz com que o investidoresa modificação de sua política, para enfatizar pestrangeiro fique totalmente desoríentado e real_quisa e exploração, quando d~dicava apenas 20
mente nos cohsidere, não ·am ·casO de incompe~
a 30% do seu orçamento a isSo.
tência econórriíCa;· mãs um caso de PSiquiatria
Em 1969, com a crise da Líbia, houve ofertas
econômica.
_ _
___ _
de contrato_ de dscos à P_etrobrás assaz generosas,
que foram simplesmente rejeitadas.
Finalmente, nãO Vlfão ariteS de uma substailcial
desregulamentação e privatização de economia,
Chegou a crise de 1973, amplamente prevista,
porque estão habituados a economias de mere a Petrobrás, nem assim, modificou substancialcado e _v~~m o murido _todo para ela marchar.
mente o seu orçamento de investimentos.
_ Em 1975, decidiu-se abrir contrato de_ risco
Nós temos, portanto, inCorisistências grosseiras
que agravam soberbamente nosso balanço de
e assinou o primeiro, em condições bastante respagamefltos.
tritivas e de_sinteressantes, eritJ976, dando~se: ao
Eu tinha comentários a fazer sobre às conclucuidado de atribuir às empresas contratantes as
áreas de menor probabilidade geológica.
sões, que discuto quase todas; apenas concordaria como uma s_ugestão do Ministro_ Fernando
Apenas sob o impacto da segunda crise de
petróleo, em 1979, tardiamente, é ~ue a Petrobrás
Henri_que, que seja chamado aqui, do_ Senador
FernandO Henrique- todos o c-onsideram minisresolveu deslocar maciçamente seus recursos para a exploração de petróle_o. E, aí, descobriu, com
teriável e eu tenho um certo instinto profétic_o,
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de modo que não é despropositado o "lapsus
língua". Mas a sugestão de que venha aqui o Ministro Maílson da Nóbrega:, ~~acho que seria útil.
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Por outro lado, também não s6, vamos dizer, a
perseguição ao cumprimento do horário, que poder_iª _s_er facilmente entendido, porque ele era
O ambiente da Comlssão-peimite um debate me~
oriundo das Forças Armadas, mas também a delhor do que no plenário.
dicação, o patriotismo, a vontade de buscar a
verdade. Este é o depoimento que eu quero fazer
O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente,. eu
a esta Comissao, e sempre que for possível. Não
acho que, na realidade, nós precisamos de uma
pertencfamos ao mesmo Partido, sempre fomos
sessão com mais tranqüilidade, para podermos
debater o_ relatório inicial do Senador Fernando - aaversarfos. mas devo dizer que perdi um amigo,
que me conquistou pela seriedade e dedicação
Henrique Cardoso. E parece-me essencial, Sr.
e, 'PríiiCíPãlmente, porque era um homem que,
Presidente, que nós façamos essa mUdança regiapesar de ser muito afirmativo, nunca quis promental, através do projeto de res_olução, sugerido
por V. Ex~. para que a ComissãO da Dívida Externa - mulgar dogmas quando falava. Sempre submetia
Çl; sua opinião ao crivo e à discussão e, às vezes,
seja uma comissão permanente nesta casa,- poraté à crítica dos companheiros. Então, é uma
que esta dívida é permanente. Nós estamos apehomenagem mais do que justa, que deve ser feita
nas pagando juros e não há jtJteresse dos países
do Plenário da Co_nstituinte, mas prirlCipalmente
credores de que termine esta dívida, já que os
-dentrõ- aesta Comissão, em que eu tive o priviléjuros são altamente compensadores.
gio, -a honra e o prazer de conviver com S. Ex·,
O que eu acho que V. &-propõs mUito berO.,
nessa Subcomissão, em que tivemos que ir ao
que nós façamos· a mudança do Regimento InterBanco Central, mais de uma vez, para tentar capno, para que esta Comissão sejã. üma comissão
tar algu-ma coisa que existe lá, no Banco Central.
permanente na Casa. E_ quero _deixar aqui, Sr.
Em segundo lugar, -eu queria aqui fazer uma
Presidente, a minha mais veemente repulsa à atireferência, não só a esse relatório. Acho _que, cotude do Ministro Mal1son da Nóbrega que, inclumo o Senador Jamil Haddad, deve permanecer
sive, numa reunião que pensou qa_e fosse sigilosa,
essa Comissão enquarito durar a dívida. Apenas,
no gabinete de V. Ex", levoU alguns dados, pedindo
que mantivéssemos o mais rigoroso sigilo, por - eu queria discordar do profetismo de S. Ex" de
que ela será sempre. Eu gostaria que ela não
que, senão, poderíamos- interferir nas negociafosse sempre, pelo menos no nível em que ela
ções_ do País. E, naquele -mesmo dia, de noite,
está, porqu_e nós todos, que temos um pouquinho
vi na televisão, S. Ex", em São Paulo, debatendo
de entendimento de relações bilaterais, sabemos
com os empresários paulistas e um representante
que, na medida em que sobe o nível de endividado Ministério, em Nova Iorque, declarar que o
mento, diminui o nível de independência da parte
Brasil ia ao Fundo Monetárlo Internacional, por
que está endividada. Isso acontece não só com
isso, por aqui e mais aquilo.
países, com empresas, eu fui empresário duratlte
Sr. Presidente, que S. EX' veri.ha aqui a descoberto. O Ministro Maílson _e outros se acostuma- 20 e tantos anos, e, de uma certa maneira, contiram muito com o regime de exceção, porque nuo sê-lo, e sei muito bem que isso é ver_dade_
~édade-ira. E uma das causas que me fez entr.:~r
eles foram, na realidade,__auxiliares de vários Minisna política, até tardiamente, foi que, na medida
tros da época ditatorial. Que S. Ex"_aprenda- que,
neste momento, aparentemente, nós estamos em que o povo brasileiro se alegrava com aquela
querendo regime democrático. Alguns não que- noticia, "Delfim trouxe mais 500 mílhões", eu,
naquele tempo, militava em entidades de classe,
rem; nós queremos. E, no regime democráttco,
eu dizia: "a vaca vai para o brejo", Quem não
queiram ou não, nós somos rePresentantes do
povo. E, sendo representantes do POvo, nós temos sabe que banqueiro quando empresta tem o pésque estar inteirados da situaÇão real da nossa simo habito de querer receber e receber com
dfvida, para poder explaná-la e levá-la ao conheci- juros. E, dessa vez, tivemos um outro conto do
vigário,_AU.e foram as taxas flUtuantes. Nós todos
mento da população brasileira. Era só isto que
sabenloi estamos carecas de saber que a prieu queria, neste momento, colocar.
_mer. quando começaram os empréstimos e que
SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) - Eu pasfoi criado o fluxo de dinheiro intemadonal, q1,1e
so a palavra ao Seoador Ronan Tito. Pergunto,
gerou expectativa dos países tomaQores, a primer
apenas, ao Senador Jamil se Vr Ex'. ao iniciar
girava em torno de 3 a 4% , qUando a inflação,
a sua intervenção, propunha uma outra reunião, nos países de economia central, já era superior
para que voltássemos a debater, ou não?
a 6. E esta foi uma das razões. pelas quais, os
países periféricos Passaram a captar recursos. No
O SR..JAMIL HADDAD- Não. Primeiro, a vinda
entanto, nã medida em que foi criado o fluxo
do Ministro. Com a vinda do .Ministro, nós aproveide empréstimo - e isto gera um cronograma
taríamos e discutiríamos o problema _da vinda de
S. Ex" efaríamos uma reunião da Comissão, deba- -de aplicação; gera uma espectativa de captação,
-naquele momento, foi criada a tal de _taxa flütendo também o Relator.
tU~fnTe. E sabemos que isto·gerou, para b Brasil,
O SR. RONAN mo- Sr:Pfesiderite, SrS. Se~
q-üeirarii OU nãO os economistas, de um lado e
nadares, inicialmente, também, eu queria render de outro, - não sou economista, mas dou-me
as minhas homenagens ao companheiro, Sena- ao luxo, Sr, Presidente, de discutir, às vezes, eco_dor Vrrgl1io Távora. Fomos ambos designados panomia política; o economês não quero discutíf;
ra desenvolver, dentro desta Comissão, um trabamas economia política vou discutir sempre, Mas
lho junto ao Banco Central. E eu quero dar um
aquilo, inclusive, aumentou contabilmente, aritdepoimento aqui da dedicação, Nós todos sabíameticamente, 35 bilhões de dólares em nossa
mos da doença que era acometido o nobre Senadívida, essa simples contabilidade. A dizer que
dor e _quando marcávamos 1O horas, para ir ao
o novo fator foi a Inflação, não, porque a inflação
Banco Central, se chegasse às 10,Ô5, e eu não já existia. Então, a partir daí, também, eu gostaria,
estivesse no lugar combinado, o telefone tocava.
e gostei demais - devo dizer que gostei muito, ~
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Senador Roberto Campos, do depoimento de V.
Ex', hoje. Aprendi muito, sem nenhuma ironia,
gostei das colocações, principalmente das quatro
últimas. Partilho com V. Ex•, -modus in rebus,
mas partilho Com V. Ex· dessa apreensão, da captação de dinheiro de risco. Mas eu queria pedir
a todos os companheiros para que evitássemos,
e o Senador Roberto Campos evitou, hoje, alguns
adjetivos que não ficam bem, dizendo, por exemplo, caloteiros, porque, aí, teríamos que chamar
o credo_r de vigarista, quando ele propõe uma
taxa e, depois, dentro do escalonamento de negócio, do fluxo criado e da expectativa gerada, ele
altera unilateralmente as taxas; se não, o dinheiro
comprometido já não sai; teremos de chamar de
vigaristas e chantagistas; e não é próprio de nós
parlamentares e nem de países que pr~tend~m
Ser sérios criar vocabulário desse tipo.
Devo dizer também, Senador Roberto Campos,
que gostei de outras análises de V. Ex•
Quando aos países asiáticos, cita V. Ex" com
muita freqüência, eu gostaria de dizer a V. Ex"
que o Japão é uma exceção; ele não está captando, não captou agora, não captou no passado,
nem empréstimos, e muito menos- capital de ris·
co. Foi uma economia auto-sustentada, dentro
de uma economia de mercado; sou testemunha
disso; estive Já várias vezes, estudando aquela economia, primeiro, como empresáriõ,-depois, Como
político. Mas parece que estamos sendo chamados Já, no plenário, para votar a quesfâO das eleições. E, para riôs, que queremos a democracia,
eleições é tão irnpOrtarlte! Não só eleições municipais; até eleições de "miss" me- ínteressam. E,
por isso, vou cortar, agora, a -minha intervenção
- não é isto que está sendo dito - para que
coloque.
Mas, antes, quero dizer ao Senador Roberto
Campos e a esta comissão que gostei, imensamente, da intervenção, hoje, de S. Q;.•, em que
pese nossa discordância em alguns detalhes.
Achei que foi serena, segura e que trouxe _uma
contribuição muito grande para esta comissão.
O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)- Deseja V. Ex" manifestar-se ainda, _ou prefere que se
suspenda a sessão?

o SR. RELATOR (Fernando Hennque CiirdOso) ·
-Não. Rapidamente, em atenção ao comentário
do Senador Roberto Campos, quero dizer o se-guinte: em primeiro lugar, a questão __de convencional ou não convencional não é invenção minha. Eu, como relator, registro a proposta. Foi
proposta do Governo brasileiro, que dividiu a proposta em duas partes: uma, chamada convendonal, e outra, não convencional. E apresentou
essas várias alternativas; tenho que registrar aqui,
com todo..._Não é um conceito; é fenomenológico. Ocorreu. De modo que não tenho por que
entrar nessa discussão. Também não quero entrar
na discussão da questão da ameaça da moratória.
A moratória, eu ouvi do Presidente, foi decisão
dele. de Sua Excelência ~Sua ExCelência achou
que devia ter sido feita antes,_ e teve o apoio de
todos os partidos. Não participo da cultura da
moratória. Nas minhas ·opiniões, no PMDB, sempre disse que a moratória era uma contingência;
poder-se-ia chegar a ela, mas não era o objetivo.
Esta é a minha posição, histórica, não é: de agora,
mas, uma vez chegada a ela, achb-que convinha
tirar as vantagens dela, e não fazer como fizemos,
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que foi entregarmos, sem nenhuma luta, sem nenhuma vantagem malar.

Com relação aos mecanismos da negociação
não convencional, a securiti.zaÇão da dívida, também; isto foi proposta do G-overno brasileiro! Não
foi proposta desta comissão. O ·aaverno brasHf'i(Q
viveu, durante meses, falando_das virtudes de uma
negociação não convencional. O Presidente da

República tem -

reproduzo aqui -

inúmeras

declarações nesse sentido; e disse aqui o que
é verdade, que, nos Estados Unidos, ericOntramos
um ambiente propício, pelo menos, há menção

e que, hole, quando jõ.Q~. ~m cima do PMDB,
tima im~n~ re_sponsabilidade, é preciso ver que
essa responsabilidade v_em de longe. E, se a ~rise
é do petróleo, é o petrodéficit - eu vi que o
SeriadOr Roberto Cainpos mencionou a adJl1inistraÇão Geisel, eu sei que assim foi e não houve
cuidado na questã_o da exploração da pesquisa
e da exploração do petróleo, tudo isto é verdadeiro
--, não é responsabilidade nossa. Eu, aqui neste
relatório, não analisei estas questões e sei perfeita-mente. .. _

O SR RELATOR ( Fer:nando Henrique Cardoaté das salvaguardas _com relação à variação do
so) - É possível! Quando se está em parafuso
preço de petróleo e tudo o mais. Quanto à questão e difícil _de se conter,__Aquilo vai em uma a<:_e]e-da exportação de recursos reais, n!o há confusão
ração geométriCZI para O desastre _e_ O primeiro
nenhuma. Não estou confundindo o saldo_comerimpulso do desastre v_erri de longe. E ele não
dal com a questão do balanç_o de pagamentos.
foi nosso. Até criticávamos isto. De mim, sabe
Simplesmente, o que eStá acontecendo aqui é
_o_ S_~hci.dor Roberto Campos, nãO pci.rte a crítica
o seguinte: entre os recurso-s_ que chegam por
de que não devam vir capitais, não! Não mecionei
empréstimos e os r_ecurws _que são exportados
aqui os capitais de risco-porque eles não vêm
sob o conceito de pagamentos de juros, é que
e não vêin des_de_l981. Eu disse mais: com realisnós estamos pagando mais juros_ do que tendo
mo;- na parte final, o- que eu disse não é muito
recurso. Então, disto resulta uma transferência
distante do que disse o Senador Roberto Campos,
de recursos_reais. Não é uma questão conc:eitual.
lsto é, se nós nã:o pusermos em ordem a Casa,
Parece-me que, do ponto de vista do desenvolnão virão. Agora, o que é por em ordem é um
assumo que nós temos que discutir~- Quem é, que
vimento económico, não é bom. Eu estaria totalmente de acordo que seria étimo elevar o nível
vai pagar o preço desta casa para ficar em ordem,
de importações e de exportações. Não tenho neaí,_as políticas internas nós podemos discutir. Mas
nhuma discordância com relação a isso e não
o meu ponto de vista é qUe ~nós precisamos por
entrei nessa matéria que diz respeito à- política
em- õ-rdem a casa,- para que, eventualmente, vede desenvolvimento. Apenas, aqui discUti o que
h""hãm-·capitais, não há dúVida nenhuma. Do Conestá acontecendo com a questão dos juros, com
trário_; não virão. Eles forarn para o Sudeste Asiáa questão da dívida. Estamos, mesnio do Banco
ti<:o, porque O Sudeste Asíátlco tinha políticas défiMundial, rec~bendo menos do que pagamos; panidas. Por isso mesmo, eu me empenhei profungamos mais e estamos devolvendo, o que é mal,
damente por eleições dii"etas este ano. S:e não
era dizer também que a situação não vem da
houver nova sitüai;ão polífica no BraSil, não se
moratória. Um dos argumentos que o Presidente
vai pór em ordem nada. Eu acho que é uma
da República nos apresentou, com força, foi de
profuilda incoerência âã_queles_ qiie sabem disto
que nós não_ recebemo_s um tostão a mais há
e_ eu digo aos váriOS empresários, com- que- eu
muitos anos, antes da moratória. Não foi a moratenho conversado recentemente, acho que fot um
tória que obstacularizou a vinda dos recursos. Os
erro- <:rucial o empresáriado brasileiro ter po_sterrecursos pararam antes, talvez, a partir de 82 e
·gadO __as de_ciSõeS por2 anos e ineio. Vamos ter,
83, em função de 81. Não foi a moratória que
de agora pcif diante, a discUsSão da sucessão.
provocou esta corrida dos recursos e nem foi
O SR. RONAN TITO......,.. Senador, um pequ~:~no
o PMDB. Isto foi de antes. De modo que é sô
aparte. Não pude me conter.
para recolocar. Corri relação a no"s referirmos aos
O SR. RELATOR-(Fernando Henrique Caidoso)
juros leonlnos, é uma tolice que custa caro, por-Pois não!
que, na verdade, os dados _estão aí. Erii função
disto, nós temos hoje um aumento substancial,
O SR. RONAN TITO - Quem não pôs a -c-ãsa
não só_da dívida, como dos juros, que nós mandaem ordem, em 3 anos e tanto não vai colocar
mos, todo ano, para fora. Eu sei que isto é geral _em 1 ano.
e.eu não estou dizeli.do que tivesse sido invenção
O SR RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
das administrações brasileiras e, múito menos;......:. Não porá e não tem condições políticas para
das administrações anteriores a esta. Eu -seí -que
colocar a casa em ordem. São 2 anos a discus:?ão
isso é um processo geral, que resultou_ em uma
do suce"ssor. Depois, 1 ano para o sucessor apr€nsituação que agravou, consideravelmente, a pos·
d€r alguma coisa:- SãO· 2· anOS e ni.eio a 3" ano_s
sibilidade de pagamento, em função disso, porde tempo perdído. Esta é a razão pela qual _eu
que não houve um investíiTienki; houve simplesme manifestei.
mente um aumento dosjufos. Temos que pagar
mais, sem que tenha havido um investimento
OSR. PRESIDENTE .(Carlos ChiareIIi)- Como
aqui. Também achei muito interessante tudo o
presidenCíalista.
que disse o Senador Roberto Campos, especialO SR RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
mente, porque S. Ex" fez- uma -critica máis feroz
do que jamais fui capaz de fazer aoS governos
- patamen.te! Como presidencialista. :J:: a razão
pela qual me manifestei vigorosamente pelas eleianteriores. Mostrou que foram um desastre. Aquições este- :;lino._ Não tern nada a ver o sabeç se
lo que nós desconfiávamos, alguém, que participou de perto, disse que foi. Quer dizer que, realo PMDB ganha ou perde. É uma questão brasimente, as_decisões não foraiu tomadas em tempo
leíra. Acho que tomamos uma decísão de posteroportuno e, quando foram, foram mal tomadas.
gar decisões. E, agora, o· Governo pode "fazer
De modo que reforça a nossa tese de que nós
de conta" o que quiser. Todo muhdo sabe que,
fomos os herdeiros de uma situação catastrófica
ternlír'iãdaa-Constitliínte, ·entramos na campanha
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presidencial. E a campanha presidencial não vai
pennitir - a não ser -que o próprio Ministro da
Fazenda tome algumas decisões, que vão ser contestadas por todo mundo - e repito o que disse
outro dia no Sen_ãdo: ç;QIJlO S. Ex" é um técl)jço
honesto _e competente, vai tentaf dar murro em
ponta de faca. Primeiro, vai sangrar as mãos; depois, com seu próprio sangue, vai ser fritado, to·
mo foram os outros. __
É só se -apresen~r mais de perto a qUestão
da sucessão e vamos ver que, de novo, o espírito
marai1.hense vai predominar sobre a necessidade
de uma coerência e de uma racionalidade D-ª polí·
tica econôrnica do Brasil.
Então, acho que V~__ Ex", Senador Roberto Campos, tem razão, em muito do que disse, mas hão
discordo. Discordo dos métodos, talvez. não ·sei,
vamos discutir depois. Não precisamos ter preconceitos recíprocos. Mas não é diferente a minha
posição, no que diz respeito a que temos, primeiro, que ter um rumo aqui, para que o resto ocorra.
Acho que tanto a política cambial realista - que,
aliás, neste rrioinentO; temos- Como o estímulo
à poupança Interna são essenciais; acho e disse,
no Plenário, que era melhor discutir essa _questão
do FMI com clareza do que fingir que não está
havendo discussão - sempre foi meu ponto de
vista,_se:mpre disse e fui atê penalizado em vários
mOnientOs, pelo meu Partido, ao dizer que não
devemos considerar o_ _Fundo Monetário um "bicho-papão"; não é meu ponto de vista - mas
acho que o GoVerno não está em condições, realmente, de enfréf'ltar essas questões:
De modo que, acredito que a parte da crítica
que féz o Senador Roberto Campos, na verdade,
não é propriamente ao_ relatório;- são as idéias
que S. Ex~ tem defendido com tanto ardor, há
tanto, e que coincidem, num ponto, conosco: co·mo vai, vai mal. E já veio mal do passado. Um
passado que vai custar muito, para que possamos
·chegar de novo a uma situação em q1.,1e haja cresdmento, se11_1 esses tropeços.
Não sou p~imista no mé9io prazo, CO!fl relação à_ potencialidade de desenvolvimento do Brasil. Não sou pessimista; acho que podemos chegar a uma situação de retomada de_ desenvolvimento e _de equilíbrio. Agora, sou pessimista
quanto ao_ curto prazo, pelas razões já ditas aqui.
E acredito qtie; de fato, quem inVelitou a negociação não-convencional foi o própiio-Gõvemo. Algumas vantagens poderiam ter sido tiradas de
tudo is_so; não foram tiradas; estamos fazendo
um acerto no pior dos momentos e no pior dos
mundos.
Não vou torcer contra esse acerto. Ao contrário,
como brasileiro, não farão o melhor, se continuarem· _ehfiãndo a cabeça- na _areia, Como -_aVe_Stfuz,
e tentando não dar informação, dizendo que sim
quando é não, fingindo que não há problemas.
Não adianta ser arauto do otimismo, com(J o presidente agora quer, e seus ministros, porque a
realidade não presta atenção aos nossos humoreS. Ela acaba passando por cima dos nossos
humores.
Acho que ao invés de fazer de conta, como
Pcliana. que vai tudo bem, era melhor reconhec:er
que as coiSas eStão muito difíceis e qt.ie, se não
houver uma situação poliTica que pei1Tlita enfrentar com mais energia os problemas do Brasil,
vamos girar como um peru ao redor de um circulo, e e!...<>e circulo, infelizmente,, é o de sempre.
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Não tem nenhuma novidade. E: acordo para lá,

acordo para cá; vai sobrar recurso, não vai sobrar
recurso; exporta mais, exporta menos· e não se
resolve o fundamental na economia, que é a retomada do desenvolvimento. Não sei se o Senador
Roberto CampOs pãrtilha o pOnto de vista do Dr.
Fernando Milliet, mas acredito q-ue hoje estamos,
realmente, com a crise fiscal do estado. Não preciso ser nem um gênio para saber disso.

E estamoS desenhãndo umã Cbristituição que
prevê um estado de bem-estar social num momento em que há uma crise fiSCal do estado.
se- não tivermos, agora, a capacidade pOlítica de

resolver este nó. que é o nó do desenvolvimento,
em pouco tempo, vamos eSta( piOr do que estávamos antes, porque ter obrigações que vão endividar mais o estado, e não teremos recursos para
financiar essas obrigações.
E o seta! privado, que parece estar capitalizado,
a meu ver, está falsamente capitalizado. Não está
em condições efetivas de dar essa partida. E os
~pitais externos ·não virão, se isso aqui não se
organizar. Portanto nãoadianta -_e ai, o Senador
Roberto Campos fez- Uma ·alusao qúiiilêfo chamou-me ·de Fernando Henrique Guim8iães acho
que, para o Dr. Ulysses, acho que também não
adianta ser "Roberto Smith", no Sentido de Adam
Smith. A mão invisívyt sozinha, não vai resolver.
Precisamos ter uma política, e essa política tem
que estar realmente organizaqa ao redorAo estado, que_ é uma realidade contemporânea. O estado também não é corno o FMI, um ''bicho-papão". Ele existe, tem que· ser domesticado. E,
se não- organizarmos o- estado, o setor privado
não vai, sozinho, sair desse embrulho, até porque
ele é muito dependente doEstado, como temos
visto freqüentemente. Então, embora eu queira
que a economia funcione como mercado esse
mercado no mundo contemporâneo, depende de
uma racionalidade no estado. E é por lsso que
estou tão preo_cupado pela imensa falta de racionalidade no nossa Estado. E o Senaàor R-oberto
Campos, que tentou modernizar o eStado e conseguiu, em aJguns aspectos, há de entender que
nós, agora, temos de novo--que--modernizar esse
estado. Se não o modernizarmos, não vamos ter
o setor privado sozinho, ativo, investindo; ele vai
ficar encolhido, nào investindo comprando bónus
aqui, tentando ver o que pode fazer Já fora, atemorizado, jogando toda a responsabilidade no e Estado, mas sendo ele também um grande aproveitador desse eEstado cartorial.
O SR. RONAN mo - Sr. Presidente, uma
questão de ordem. Eu abri mão da minha palavra,
prematuramente, verifiquei agora, de maneira que
eu queria que, na próxima reunião, quando fosse
aberta a sessão, me fosse dada a palavra, porqu_e
eu queria fazer algumas observações, não só sobre o relatório, mas também sobre_ a intervenção
do Senador Roberto Campos, porque fiquei apenas no preâmbulo de todas essas considerações.
Agradeço a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) -Antes
de encerrar a sessão, eu gostaria que deliberássemos sobre um assunto imediato. Aqui, foi sugerida a presença do Ministro da Fazenda, a fim
de que S. Ex• possa expor e debater com a comissáo, de maneira adequada, a temática referente
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à renegOCiação e à negociação da dívida externa.

. Como disse bem o relator e como sabemos todos
nós, tudo que conhecemos, a partir de um deter·
minado momento, que data do mês de janeiro,
é por informações da imprensa. Não temos a
versâo preliminardo_ac:ordo e temos duas hipóte·
ses; solicitar que nos chegue às mãos, para que
possamos exarriiná-la, inclusive, pelo relator e pe·
los membros integrantes, e reiterar o convite ao
Ministro da Fazenda, para que aqui compareça,
a fim de que possamos ter o debate e S. Ex'
possa nos expor essa situação. Torno nota, inclusive, com-preocupação", da mànifestaçl!o do Senador Ronan Tito, de que há um artigo, nci novo
texto da Constituição em el~boração, arl 58, que
exige a passagem, pelo Congresso Nacional, de
uma negociação pertinente à dívida externa. Agora, esta comissão, que está com o seu prazo renoVado por 90 ili_as, tem o dever, c:omo cobrou o
relator, de ter uma posição a respeito da situação,
_ãté a_nies de que a Constituição possa ser·promuiPaís assumã novos compromissos, com rapidez
furtante ao exame do Congresso.
Esse fato, acho que nos obriga a algumas deciSões. Primeíro, consultaria à Comissão se há
aritiêilda -para o corivite-ao Minisiro da Fazenda.
Em,segundo lugar, para solicitação_ do dQ~umen
to preliminar. Em terceiro lugar, para o encaminhamento da proposta da comissão, no sentido
de que, não esta, mas uma outra comissão, formada, quem sabe, por outros senadores, venha
a ser permanente, no sentido de examinar a quêstão da dívida. Fariamos essas gestões e imediatamente providenciaremos, de comum acordo os
colegas, sobretudo com o relator, a marcação
de uma nova sessão, que tenho a impressão de
g_ye devr=rja ser aquela que tívessemos o próprio
ministro. Ach_o que melhor seria já acoplar, ter
o ministro aqUíe póàeríãinos continuar e enCaminhando a S. Ex-', inClusive, o parecer, pedindo
a- S. Ex" que nos encaminhe a versão preliminar
e, encaminhando parecer preliminar da comlssão,
ter_ a oportunidacje de tê-lo a_qui para o debate,
como disse o Senador Fernando Henrique Cardoso, cortês, produtivo, _e no âmbito de urna comis~
são, muito mais prático do que aqueles que_ se
faz no plenário, que, na verdade, levam a muito
pouco.
O SR. RONAN TITO - Tenho uma questão
de ord€m nesse sentido, porque, se o ministro
puder vir, dígamos, na próxim.3 semana, não tenho nada rontra de que a próxima reunião seja
essá -com S. fr Mas, se o Ministro não puder
vir na próxima semana, então, faríamos uma ses-são antes.
O -SR. -PRESIDENTE (Carlos Chiarelli - Pois
nãol Está aColhida a sugestão. V. Ext quer se mania
·restar?
O SR. ROBERTO CAMPj)S - Propostas) PrimeirO, convocar o ministro. Estou de pleno acordo. Segundo, pedir as minutas dos convênios e
acordos, também não tenho obje.ção, desde que
não se preju1gue a questão da competência do
Congresso para apreciação desses atas individuais. Votei contra o art. 59 e _sua redação atual
é absurda e não queria que essa sessão das minutas de a_cordo, por implicação, indicasse que é
a comissão, como_ um todo, seria minoritária; a
comissão, como um todo, endossa a tese de que,
segundo o art. 59 do texto da futura Constituição:

Outubro de 1988
É da competência exdusiva do Congresso Nacional ··aprovar ou não tratados e acordos internaclonais:·... Até_ aquL é rotina constitucional.
... "ou atas que-encarreguem ..

Isto é de uma amplitude tal que um empréstimo
qualquer do Banco do Bras1l a um pecuarista,
uma decisão qualquer da Vale do Rio Doce para
comprar equipamentos teria que ser submetido
ao Congresso. A vastidão e abrangência deste
dispositivo o- torna absurdo e o Congresso sim~
plesmente não terá tempo e nem, muitas vezes.
qualific~ção técnica para apreciá-lo.
GOStaria de separar as duas coisas para imformação da comissão, que nos venham os textos
sem implicar que o Congresso eStá assim afirmando o seu direito à apreciação de quaisquer
compromissos ou etltargos qu_e tragam agravames para o património nacional.
Quanto ao terceiro, com relação à transformação da comissão em comissão permanente, eu
discordo da idéia, ainda espero que o Brasil seja
um paí_s_ credor.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli).- Ela
será tão permanente quanto dure a dívida externa,
porque ela não pode ser como especial, ela não
pode ultrapassar, pelo regimento, o prazo de_ um
ano. Acho que o seu otimismo, a sua expectativa
não nos leva a acreditar que em um ano nós
consigamos resolver o problema.
Ainda que tenhamos divergências sobre a questão do artigo 59 da Constituição, gostaria de lhe
dizer ·que- a solicitação, o requerimento_ feito e
acolhido é no sentido da obtenção do elemento
para a .comissão de uma maneira neutra, a titulo
de informação e para debate, se possível antes
da vinda do Ministro para que seja mais produtiva.
O SR. ROBERTO CAfv\POS - Queria lembrar
que dos 130 bilhões de dólares que o Brasil deve,
nós temos a receber 12 bilhões dos paises da
África, Angola, Moçambique, aos quais imprudentemente emprestamos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Dou
por encerrada a presente sessão e convocaremos
uma outra na próxima semana.
COMISSÃO PARLAMEI'ITAR
DE INQ(JÉRITO
Criada através da Resolução no 22, de

1988; destinada a Investigar em profun·
dJdade as denúncias de irregularidades,

inclusive corrupção na administração
pública, ultimamente tornadas tão notó- rias pelos meios de comunicação.
17~

Reunião, realizada em

8 de abril de 1988
Aos oito dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e ·oitenta e oito, às _quinze horas e
trinta mlnutos, na Sala da Comissão de Finanças,
presenres os S_enhores Senadores José lgnácio
Ferreira (Presidente), Cralos Chiarelli_ (Relator),
Mansueto_ de Lavor, Itamar Franco, -José Paulo
Biso!, Jutahy Magalhães, José Agripino Maia, Maurício Corrêa, Mendes Canale, Affonso_ ·camargO,
Chagas Rodrigues e Cid Sabóia de Carvalho, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar em profundidade as denúncias
de irregularidades, inclusive corrupção- na "ádmi·

Outubro de I 988
nístre.ção pública, ultimamente tomadas tão notórias pelos meios de comunicação.
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O SR PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)Deputada Sandra Cavalcanti, em nome _de~ta CPl
22, eU eXPresso, ·nesta oportunidade, a rrlinha satisfaPresentes, ainda, o Senhor S-en.3:dár Alexaridre
ção pessOal por recebermos um apoio tão expresCosta e a Senhora Deputada Sandra Cavakanti.
sivo, tão representativo como este. Em um moDeixa de comparecer, por .motivo justificado,
mento em qUe esta CPJ conta notoriamente cOrn
o Senhor Senador Severo Gomes.
o apoio da sociedade Civil brasileira através dos
Havendo número regimental, o Senhor Presiseus órgãos mafs representativos coino a Imprendente declara abertos os trabalhos da comissão
sa, oS advogados, estão aí expressando -·além
e solicita que seja dispensada a leitura da ata
da manifestação espontânea partida de todos os
da reunião anterior que, logo após, foi considerinções do País por esc-rito, mensagens telefónic-as
rada aprovada.
-evidenciando este apoio da sociedade civil brG!Com a palavra, a Senhora Oepuhída Sandra
sileira. Um? parcela expressiva dos nossos constiCavalcanti, passa as mãos do Senhor Presidente,
tuintes vêem nessa açlesão_espontânea, nesse
manifesto de solidariedade, subscrito por 258 Deapoio espontâneo ao trabalho desta comisSão
putados, no C)Ual, reJeita com veemênda, a argúiparlamentar _de__ iriquérito. Apenas, lamentãmoS
qú.e se tente obstacUfãr- uri'la ação Que deterniina
ção de inconstitucionalidade d~ comissão. O SePresidente:
Senador
José
lgnádo
Ferreira
apenas objetivos, não visa pessoas, tem limites
nhor Presidente expressa os agradecimentos da
Relator: Senador Cralos Chiarem
nítidos e se desenvolve dentro da maior dignidade,
CP! pelo apoio expressivo e representativo dos
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-- perseguindo objetivos os mais altos de cl-ªdflç:aSenhores Deputados, destacando a atuação da
Dr.!:«::laro aberto os trabalhos da presente reunião. ção, de transparência, de visibilidade que sáo, afiSenhora Deputada Dirce TuttJ Quadros, na elabo· ·R-eceDemOs com s?tisfação a presença da Depu- nal, objetivos emlnentemente republicanos e deração do_ documento.
tãda Sandra Cavakanti que traz em mãos um mocráticOs. De maneira que, esta manifestação
Com a palavra, o Senhor Senador Itamar FranM
documento da maior importância sobre _o qual muito_ nos sensibiliza e, em particular, eu devo
co, lê nota oficial da Comissão Diretora do Senado
S. Ex" se !ni!_nifestará. Tem a palavra a Deputada seguramente, falando também em nome de todos
Federal, de desagravo ao Senhor Senador MauM
S~dra Cavalcantl.
os membros da camisão, ressaltar o apoio singurido Corrêa, em face das declarações do Prefeito
lar de V. EX", a expressão constante, a manifesA SRA. SANDRA CAVALCANTI- Sr. Presidende Pinheiro (MA). O Senhor Presidente reitera a
te a nossa presença aqui não significa de maneira tação perrnanete da sua solidariedade a esta cosolidariedade da comissão ao Senhor Senador
alguma que nós já estejamos, antecipadamente, missão eu a recebi em vários momentos. SingulaMauricio Corrêa.
julgando pessoas ou nos antecipando ao vere- rizadamente, também, refiro-me à Deputada DirCom a palavra, o Senhor SenadOr M.aurlclo Cor- dicto desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
ce Tutu Quadros, porque foi, também, incansável,
rêa informa que, brevemente, apresentará à co- E1a é uma ComiSsão democrática, está se realinós vimos no Plenário d1!_Cons1ittJint.e colhendo
missão, relatório sobre as diligências realizadas zando dentro das regras democráticas. Quem não assinaturas.
na cidade de Pinheiro (MA).
tiver culpa em cartório não vai ter com que se
A SRA SANDRA. CAVALCt\NTI- Ela deveria
preocupar, porqu_enós sentimos, desde o comeestar aqui, neste instante. Nã.o sei aonde _elª-- está.
O Senhor Presidente comunica que recebeu
ço, que o objetivo da CP! é um objetivo realmetite
do eminente Senador Affonso Camargo parecer
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)de tomar apenas transparentes até denúncias que
concernente ao Oficio n" 160/88, do Senhor DeE é extremamente importante que, nesta hora,
foram
feitas
vindas
de
dentro
do
próprio
Poder
putado Nelson Sabrá, que solicita a convocação
destaquemos em especial, também, o seu trabaExecutivo. O que nos induziu a tomar essa atitude
do Dr. Jorge Hilário Gouveia Vieira, Secretário de
lho, essa mobilização feminina como diz o Relator
foi
uma
tentativa
de
se
apresentar
a
CPl
perante
Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, para prestar
Carlos Chiarelli. Est.á aqui, também, a Deputada
a
opinião
pública
brasileira,
como
inconstitucional
depoimento perante à CP!. A seguir, convida o
lrma Passoni.
e ~egítima. Então nós achamos que os compaDr. Aníbal Teixeira de Souza, exMMinistro-Chefe
QueremOs agradecer e dizer que representa
da Secretaria de Planejamento da .Presidência da -nheiros Constituintes do Senado Federal devemuito para nós, este documento, porque se a
riam receber esse apoio e essa solidariedade dos
República - Seplan, para tomar asse.nto à Mesa.
tréinsição Visa- o forta.Jecimeto do Parlamento, se
CónstituiOteS Deputados. Temos aqui 258 assinaApós o juramento de praxe, inicia seu depoimento
a CP! é um instrumento importante do Parlamento
turas de companheiros Deputados que se expriesclarecendo questões suscitadas em seu depoiM
na medida em que não é a longa manus do
mem apenas dessa maneira.
mente anterior,_referindoMse ao reajuste da previSenado, mas é o próprio Senado, num Congressão orçamentária para 1988. Desmente, porém,
Excelentíssimo Senhor
so, o meio e o fim dª---t!:'ª-OSiç_~o. Quer dizer, pela
a existência de qualquer irregularidade no proces- Senador José lgnácio Ferreíra
via do Congresso, recebemos essa ade,sâo tão
so, afirmando que, o que houve, foi o reajuste DigníssifuO Presidente da Comissão Parlamentar
importante, tão significativa neste docUmento que
de Inquérito
de alguns itens aprovados pelo Congresso Nacioé histórico,_ num momento de transição em que
nal. Acrescenta, ainda, que, posteriormente, foi
o COngresso emerge, segUramente, em-·meio a
Nós, Constituintes e Deputados federais, níãnilevado ao. presidente da República um decreto
tanto ceticismo, em meiO a tanta descrença, no
festamos nosso irrestrito apOio aos ilustres Constide contenção; _com 14 irregularldades relativas
momento, absolutamente especial, da vida políàs fontes ·de crédito.
· - - tuintes e Senadores que estão atuando na Comistica do País.
são Parlamentar de Inquérito presidida por Vossa
Muito obrigado, Deputada Sandra CavalcanU.
Excelência, instaUrada com a finalidade de invesProsseguindo, passa-se à fase interpelatól-la
(Palmas!)
quando usam da palavra, pela ordem, os Senho- tigar as irregularidades praticadas na Seplan e
outras áreas correlatas, e, rejeitando com veemênres Senadores Affonso Cama-rgo, Maurício Corrêa,
A SRA. SANDRA CAVALCANTI- Não tem o
cia, as tentativas- de consideráMla inconstitucional
Cid Sabóia dt CaJValho, Mansueto de Lavor, Jutaque agradecer, n6s é que agradecemos a CP!.
oU ilegítima, entendemos que qualciuer esforço
hy Magalhães, Itamar Franco, Mendes Canale, Alepara impedí-la de chegar aos seus objetivos é
xandre Costa e Carlos Chiarel\i.
O SR. PRESIDENTÇ: (José Jgnádo Ferreira)_:_
ato típico de obstruç_ão à justiça.
Se qtiiser continuar Conosco será um p(ãter -e
Nada mais havendo a tratar, o Senhor PresiEm 6 de abnl de 1988.
dente encerra os trabalhos da comissão às dezoito
uma honra.
horas, convocando os Senhores Senadores para
A Presidên-Cia dffildo prosseQuím3!1to aoS traSeguem-se 258 assinaturas de Srs. Conbalhos desta reunião conc;ed_~ a__ palavra ao emiprôxima reunião a realizar-se_dia dezoito, às nove
gressistas.
horas, e, para constar, eu, José Augusto Panfsset
nente _SenadOr Itamar FranCo, qúe procederá à
leitura de uma nota ofidal que, hoje, já fói paii::ial-Estão aqui as assinaturas dos companheiros
Santana, assistente da comissão, lavrei a presente
para que os nobres sel}adores se sintam apoiados
ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Semente transcrita em vários órgãos da imprensa
pelos deputados e pelas deputadas que assinaram
nacional. mas que amanhã será publicada em
nhor Presidente e irá à publicação juntamente
com o apanhamento taquigráfico.
porquanto a bancada feminina inteira assinou.
alguns deles, por determinação da Mesa Diretora
AIY/?(0 À ATA DA I 7• REUNIÀO DA COMISS4Q PARLAMENTAR DE JNQUÉR!TO
CRiADA A 7R41-fS DA RESOWÇÃO Ne
DE 1988, DESTI!YADA A INVESTIGAR EM
PROFUNDIDADEAS DEI'/ÚNCIAS DEIRRE,_ GULARIDADES. INCLUSIVE CORRUPÇÃO
IYA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA UL TJMA- t>lgiYTE TORIYADAS TÃO Ndt3RIAS PELOS MEIOS DE COJ.fUNICAÇÃO, DEST!!YA-,
DA A OUVIR O DEPO!MilrTO DO DR. AI'!~
BAL TEIXEIRA DE SOOSÀ, EX-MINisiROCHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMEIYTO DA PRESIDÊI'IC/A DA REPÚBLICA
(SEPLAN), QUE SE PUBLICA COM A DEVIDAA(ITORIZAÇÃO DÓ SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
.
'
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do Senado, em desagravo ao Senador Ma~rício

Corrêa que integra, coni- muita- hOnrã p"ara esta
comissllo, o número de senadores que a compõe.
A presidência con:cede a palavra ao eminente
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, no-

bre relator, Srs. Senadores e prezados deputados:
Nota da Comissão Diretora do Senado Federal:
Diante das agressões dirigidas contra o Se·

nadar Maurício Corrêa-, Líder do PDT no -Se--

nado, estampadas em extensa matéria paga
veiculada hoje por alguns jornais do País,
a Comissão Diretora do Senado federal manifesta toda! solidariedade àquele parlamen-

tar, cuja honorabilidade, competência e espírito público pairam acima de qualquer dUvida.
Ao externar o seu apoio ao !lustre senador,

a ComiSsão Diretora declara que o Senado
Federal não interromperá a Sua tiÇão fiscalizadora e que confia plenamente na isenção
de ânimo dos que compõem·ã CP/ que aPura
a responsabilidade pela prática de atosilícitos
na intermediação de verbas federais.
Reafirma, nesta oportunidade, que o _ilustre
Senador Maurício Corrêa não pode nem deve
ser atingido pelas aleivosias que lhe foram
lançadas. E eSclarece ainda que a afirmação
grotesca da matéria sobre o auxílio-moradia
conferido ao Senador Maurício Corrê'a baseia-se num direito qUe lhe assiste.
-A propósito lembra que os três senadores
por Brasília, por possufrem residência própria
na capital, não- foram contemplados com
apartamentos funcionais do Senado recebendo tão-somente o auxmo:.:moradia, como
ocorre na-Câmara dos Deputados e em outros órgãos -da administração públíCa. Não
existe no caso, portanto, qualquer exceç:ão
para beneficiar o senador, e, por oportunO,
vale lembrar que as cifras me_nc\oriadas pelo
Prefeito de Pinheiros são absolutamente
equivocadas, com o visível propóSito de atingir o próprl~_ Senado, C:Or!Jó instituição.
Brasília, 7 de abril de 1988.

I:: esta a nota. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jose lgnácio F~rreira)
Uda a nota para constar dos anais desta comissão, a Presidência reitera sua solídafíedade- ao
eminente Senador Maurício Corrêa e lhe concede
a pa.lavra.
O SR. MAURÍOO CORR!A- Sr. Presidente,
em primeiro lugar, sinto-me confortado com a
nota que a Mesa acaba de expedir, na medida
em que um homem é avaliado pelo seu passado,
e acredito que não tenha explicações a dar.
Uso da palavra, neste momento, Sr. Presidente,
para dizer que, em cumprimento a encargo designado por esta CP!, dirigi-me, aproveitando o pequeno espaço da Semana Santa, em que a Constituinte não pôde realizar sessões com quorum,
para, exatamente, proceder aos objetivos dessa
designação.
__ .
É meu propósito, em virtUde de uma farta documentação que está sendo examinada, trazer ao
conhecimento do plenário o relatório que estamos elaborando.
Sr. Presidente, como lntefjrante de um partido,
e tendo ido a Pinheiro, num dos momentos de

folga, fui \:~nvidado para _ir à sede !~cal do PDT,
e, lá, tomei conhecimento, por parte de alguns
companheiros, do que realmente se passa naquela cidade. Fiquei cOnhecendo, Já, o presidente,
o vice~presidente e alguns outros companheiros
- chegando a Brasília, recebi telefonema do presidente daquele Partido, dizendo que, após a minha
saída, estava havendo um processo de persegui·
ção a cqmpanheiros; do PDT, e,_ hoje, recebo,
confirmando eXatamente a consumação de_sses
atas, um telegrama do presidente do meu partido,
no Estado do ~ranhão, que eu me permitirá
ler, para que a Casa tome conhecimento e que
figure também nos anais desta Casa:
Telegramã
Exme Sr. Dr. Maurício Corrêa
M.D. SenadOr dã República
Senado Federal
BrasíliatDF
---

-

-

-

Solidarizarido-nos comportamento íntegro
e -hon'ê:Sto V. EX- CP! aPura desvio recursos
-- Seplan Pinheiro, Maranhão, informamos per·
--·- ~:5eguíção retaliatória promovida via Deputado
Con.Stit1,.1inte J~é _S_amey_.Filho, Presidente
Regional PFL contra dirigentes partidários
municipais PDT PinheirO funcionários,
Inamps, Secretaria Fazenda Estado e Banco
Amazônia (Basa) por conta desagravo Pre·
feito Pedro Lobato conhecido malversador
dinheiro público compra--êguas, farmácias,
Clínicas e fazendas, e que fez publicar imprenSÇI S~o Luís matéria paga com ataqUes pes·
soaís à comissão senatárial, ao ilustre companheiro e, em particular ao nosso_-partido
de forma desairosa e gratuita, pelo que pedi- mos levar ao conhecimento do Senado F edera], da Assembléia Nacional Constituinte
e Excelentíssimo Senhor Presid~nte da República, Dr. José Samey, este último que
combateu métodos vitorinistas agora repetidos com igual baixeza e viol!ància na era
da Nova República, quando já se pensava
banidas das práticas antidemocráticas do território nacional.
Atenciosamente, - Dr, Josemar Pinheiro, Presidente em exercício Diretório Muni·
cipal PDT/Sãpc Luís/MA_.
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Estando presente ao plenário destã comissão
o ex-Ministro Aníbal Teixeira, a Presidêncfa solicita
o seu comparecimento, para a tomada do seu
juramento.
Sr. ex-Ministro, o art. 342 do Código Penal, dispõe sobre as penas de falso testemUnho. V. EX'
jura dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Juro.
O SR. PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira)A Presidência solicita que, tão logo V. Ex..-; termi-

_o_em o _Seu trabalho, possam abrir um espaço,
ou se não abaixarem, para que os eminentes Srs.
Senadores possam ter visibilida-de dã Mesa. (Pausa.)
Em face de ser um episódio de reinquirição,
a Presidência dispensa a qualificação prevista no
art, 203 e as perguntas que ali se contém, porque
já constam de assentada anterior, e indaga do
depoente se pretende fazer alguma exposição ou
se a Presidênda, de Jogo, passará a palavra aos
eminentes senadores?

O SR. ANlBAL TEIXEIRA- Se V._Ex' des•jar,
eu responderia às questõe~ que ficaram pendentes da outra r_e_uni~o. ern matêri~ orçamenW,ria.
O SR. PRESIDENTE (José lgnikiO F"erreira)V. _Ex" tem a palavra para a expos-ição, pelo te"mpo
que desejar.

O SR. A1'iÍ8AL TEIXEIRA- Um dos problemas
que foi levantado aqui, na outra reunião, refere-se
ao fato de que, no reajuste que ocorreu, ao passar
a previsão orçamentária do ano de 1988, de 60%
da inflação para 120%, nós teríamÇJS praticado
uma série de irregularidades- e, quando eu falo
nós, incluo também o Congresso, porque foi tudo
feifb de acordo com o Congresso na Comissão
de OrÇamento - eu quei'ia dizer qu€ absolUtamente não houve isso. O que houve, sim. foi o
reajuste de alguns itens que haviam sido sacrificados num momento anterior, esse reajuste sofreu o crivo do próprio Congresso. O -que se fez
depois, sim, na tentativa de retirar recursos de
algumas áreas que talvez não motivassem muito
os tecnocratas, porque eram áreas sociais e se
-fez um decreto de contenção - esse sim eivado
de ilegalidades! Levaram o Presidente Samey a
Era O(Jue tinha a dizer, Sr. Presidente.
cometer- como eu_disse aqui- 14 ilegalidades
ilurn único decreto. Esse problema eu considero
O SR. PRESIDENYE (José Ignâcio Ferreira) grave, potcjue o outro foi feito corir o apoio e
APresidên_cia comunica que recebeu do eminente
a aprovação de todo o Congresso, enquanto esse
.S~nador Affonso Camargo, parecer concernente
outro reVela aquela face da épOca da ditadura,
.ao Ofício n~_1_60, dê_ 1988, do Sr. Deputado Nelson
em que se faziam atas dentro da própria jurisdição
Sabrá, que solicitava convocação do Secretário
do Congresso. ·
de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, Dr.Jorge
OUtrã matéria apontada foi a lei dos 105 biHilário Gouveia Vieira, para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, do Senado Fe- - - lhões, que o Dr. Michal leria dito que seria uma
terceira ou quarta lei_ de excesso. Eu_ pedi_ ao antigo
dera!, _que investiga irregularidades na Adminisdirigente da SOF que fizesse afgumàs conside·
tração Pública Federal.
rações sObre essa lei, para explicar o procedi·
O eminente Senador Affonso Camargo conclui:
menta que tivemos nesta matéria, todo ele funda"Isto posto, por entender-tais dados indisdo na intenção perfeita de acertar. A acusaçãc
pensâveis à _emissão de um juízo de admissl·
é de que nós teríamos levado, induzido o presi·
bili~ade sobre ~ matéria, opino no sentido
dente e o Congresso a um erro, na aprovaçãc
de se encaminhar oficio ao Banco Central
desse crédito adicional de 105 bilhões.
dO Brasil, soJi~itando as informações supraPasso a ler esse documento:
mencionad~Js.··

As informações conStam do texto do seu relató-

rio, e a Presidência vai tomar as providências solicitadas.

"'A Sep_lan te"ntava dÓsar as liberações de
crédito adicionais no limite autorizado e disponível da reserva de contingência, que se
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situava em outubro prôximo passado em cerca de 6 bilhões e 40U-inilhões."

Essa reServa de Coritingêitda 11ó5 atiinentamos
significativamente no õrçamento de 1988 - e
até dou essa explicação-~- porqu~·-na yerdape,
a histOria do défidl público brasileiro é q-ue· o

órgão" que distribui e que faia ·alocação dos recursos para os diversos ministérios, pressionado, na·
turalmente, por esses ministérioS, acaba reduzin·
do muito essa reserva de conting_ência. E todo
ano ocorre três ou quatro, quando não mais, fatos
que redamam recursos novos, e ai se cria o déficit

Todo ano quase sempre se exige mais recursos
para o pessoal: uma seca, uma inundação ou
o caso do ano passado, com o problema ~a conta·
minação de Goiânia:-E;_n~o. no orçame:nto de
1988, isso foi ampliado, dando uma reserva m~ior
de contingência. Os disPêndios cOm o pessoal
e outros _custeios, além dos casos especiêiis, já
haviam sido previstos em meados de agosto
quando se reestimou a receita e se propôs a sua
alocação, através de crédito adicional junto ao
Congresso Nacional. Surgiram, no entanto, gran·
des dificuldades, a inflação exercitada para a previsão- _e fiXação das despesas guardava c-ompati·
bilidade com o· Plano Bresser, aliás bastante assessorado na época pelo próprio Dr. Michal que
previu os seguintes índices inflaci6hários: dois por
cento para os meses de julho, agosto e setembro,
e três por- cento para os meses de outubro, novembro e dezembro. A real!dade era outra e a
inflação começou a disparãr puxando todos os
dispêndios, principalmente o item pessoal encargos sociais, pelo reflexo da correção da URP. Em
meados de outubro, o Ministro Bresser, que recebera a incumbência de negociar com os ministros
militares o aumento dO sOldo, telefonou diretamente à SOF, que é o órgãq de ()rçamento da
Seplan, e pediu no prazo de cinco niinutoS o reflexo de se fJXar um aumento de 40 a 45% para
os militares, e o significado desses reajustes no
quadro dos dispêndios pú.blicos. É importante notar que na luta contra o déficit pública foram ga·
rantidas todas as formas de evitar este aumento,
que foram exatamente nos órgãos que estavam
ügados ao Ministério _da Fazenda que oc_orreram
as maiores catástrofes na áfea das estatais, que
não conseguiram cumprir as metas do _déficit público e na área também de pessoal, quando o
ministro da Fazenda autorizou os seus órgãos:
Banco do Brasil; Casa da Moeda, SerprO, e_também outros órgãos, _a fazer aumento induzindo
os militares a reclamarem. Lembro-me que fui
à Escola Superior de Guerra fazef uma conferência, e lá encontrei um clima carregado, pois
eles diziam que tinham tido um aumento de 6_%
enquanto os outros órgãos haviam tido, mais e
citavam o Banco do Brasil, aumentos superiores
a 15 e 20%. Foi obser.vado- voltando aos esclarecimentos- foi-lhe observado que uma vez con·
cedido tal reajuste esse inevitavelmente teria _que
passar para a área civil, sob pena de graves e
desagradáveis conseqüências para o Governo.
Imediatamente, a SOF comunicou~se com o Mi·
nistro Aníbal que desconhecia a negociação, mas
determinou que fOssem dadas todas as informações dispon1veis, inclusive o inexorável rombo orçamentário que deveria ser coberto através de
empréstimo. O titular da SOF ao retornar ao tele~
fone não encontrou mais o Ministro Bresser, e
imediatamente contactou-se com o Secretádo-

Geral Dr. ~ilson prestando·lhe as informações
requeridas e alertando-o para o problema, mas
naquele instante o Ministro Bresser já fechara as
negociações com os ministros militares, com o
competente Decreto~ Lei no 2.364, datado :de
22.. 10-87, que s-elõf.rioli, portanto, uma realidade.
Logo a seguir o Decreto~Lei n~ 3.665 instituía
urna gratificação a ser deferida aos servid_ores civis, a1terada pelo Decreto-Lei n~2.366, de 4-11 ~87.
Estava criclda a despesa; quando calculada a sua
-estimativa, ficava entre 85 e 90 bilhões. _
QUero, portanto. di.Zer que nao teve ci: ~eplan
nenhuma ingerência neste problema a nao ser
dar as informações do irnpaçto deste fator _no
processo do déficit públicO.
_
· A receita não existia"; es_te ónus haveria de ser
pago através de financiame"l)to-internO Ou protelar
o seu pagamento para 1988, como outros proble- mas diferentes. Todavia, os decretos-leis eram
uma realidade _e a,s_ instruções eram para cobrir
~~ses custeios ainda em 1987, inclusive o aumento de despesa ocasionada pela isohomia" de- servi~
dores lotados n_as. ~nlversidades.
Restava à Sep!an propor ao Congresso Nado·
nal, um crédito adicional, tendo comoJonte finan·
dadora um empréstimo interno, atravé_s da_ colocação de títulos da dívida pUblica. O Pfl?jeto de
lei fõi SUbmetido à consideração presidencial,
num montante de 85 bilhões, para cobrir, inicia!ffiente, só o item de pessoal
Surgiram, no entanto, outros problemas crônic-as e, em decorrência da inflação e início da recessão, o seguro-desemprego teve, também, de
ser acres-centado a isso. A merenda escolar, a
seca verde e. o acidente do césio, em Goiânia,
- alérri de ot.iir6s itens que estavam comprimidos
pelo processo inflacionário.
--A SE:ptan-ie-ceDía- iriSlruções p<Jra -equacioriar
eS:fe' j:>fõble-ma-. áléfu de outros igualmente prioritái'ios, COiTiO-OãpoiO"ã:reS:tauração çfa malba rodoviária riadõnal--e apoio- a- estados e municípios
1
da Federação.

-A EM-713, de_24·1l-87, éxplicitava esses problemas e não fazia qualquer alusão de que essas
despesas seriam cobertas pela 3• Lei de Excesso
de Arrecadação, conforme insinuou, de forma incompetente, o Sr. Michal. E deixou claro no seu
oS~ item, que os recursos necessários ao atenâimento __da despesa decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do Tescuro Nacional, nos
termos do art. 43, § 1~. inCiso IV, da Lei nn 4320,
de 17-3-64. ·
CõhdiJsão: e~isa matêri.i:i foi éncâffiinhada ao
Congresso Nacion81 qué, através da Comissão
Mista de Orçamento, analisou e sugeriu a sua
api'OV'ãÇâb, -dente das dificuldades ·do momento.
A iriSiii.Uação de que o Congresso Nacional fora
ludibriado_, constitui-se em Um acinte e uma ofensa à própria Casa, ignorandO a qualidade profissional e moral dos homens_ que traf?al)1am na
áiea, além dõs próprios parlamentares.
FundamentalmeOte~ se a!Quma coisa tinha que
ser contestada, revogada e questionada sob o aspecto legal e constitucional, haveriam de ser os
DecretOS·Leis nos _2.3_64 e 2365, de 1987, que
_criaram despesas sem as fontes bem de_finidas
~ que foram preparados e elaborados fora da Seplan, através de _assessoramento, talvez, do Sr.
Michal.
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Fiz algumas considerações aqui, ~as foi o fl~o
das colocações dos titul.os, que fo1 uma matena
argüida, aqui, pelos senadores.
_
_
_.
Com a incorporação do orçamento monetano
ao Orçamento Geral da União, a colocação de
títulos do Tescuro passou a ser um item ponderável do fluxo de c_aixa. A Secretaria do T escuro
administra esse fluxo da seguihte maneira: primeiro semestre: arrocho nas liberações financeiras
destinadas a outros custeios e investimentos, não
à emissllo de títulos e, valendo-se_ do princípio
do caixa único, libera o pagamento das contas
sob maior pressão, inclusive aquelas previstas no
financiamento dos títulos do Tesouro, usando re~
cursos tributáriOS.
Vejam V. E:xoS que ocorre esse processamento
. e o T escuro usa recursos tributários -porque
é um caixa único - para cobrir as despesas de
pessoal.
No segundo semestre, há a liberação das parcelas até então retidas, aproveintando-se da maior
liquidez de caixa, mormente pela colocação de
tít1,1los, confOrme previsto na Lei de Meios e autorizada nos meses de novembro e dezembro. Esses
meses de novernbr.o e dezembro apresentam
sempre maior captação do Tesouro, pela colocação dos títulos, r_efletindo·se, por conseqüência,
maior:es taxas de juros e, conseqüentemente,
maior inflação. A inflação do segundo e parte
_do terceiro semestre, pela montagem deste_ mo-delo, sempre refletiram menor nível de inflação~
Então, está aqui uma explicaÇão que acho fundamentaL Vou deixar isto também- de posse dos
Srs. Senadores, para mostrar o senso com que
procuramos adminfstrai: o orçamento. E podemos dizer que, estabelecendo o plano macroeconômico, foi a Sepl:ID, adminiStrando todo o orça·
menta dos ministérios, que se manteve dentro
da meta estabelecida. Os outros furaram o orçamento, porque não estavam acostumados à administração por objetivos. As estatais furaram, os
fundos furaram e corrs~gaimos manter isso até
_os meses_de outubro _e novembro, quando, então,
por raZõeS- qUe não foram nossas, por razões da
inflação ditadas por negOciações feitã:S dír«:!a'!le!l· _
te pelo Sr. Bresser Pereira, ttvemos esse problema.
Coube a nós.;C~penas dar ao Congresso Nacional
os meios, para que decidisse sobre a sua solução.
Eu queria, antes de encerrar essa parte inicial,
falar de_um decreto de combate ao déficit públic_o
que_ elaboramos quando isso se tomou, realmen- _
_ te, alguma coísa preocUp~nte.
Esse décreio 16i-élãbç>radÇJ e ,ãprese~iado ao
présidentê, qué o aprovou plenamente, pois, inclusive, sentiu que era alguma coisa de concreto
que se fazia.
Nesse decreto propúnhamos:
1 -A racionalização de investimentos, com a
economia, na implantação de obras.lsso decorre
do fato de que, com freqüência, S_e Pode baratear
a implantação de obras, através de mudanças,
não só no seu croriograma, mas C!té nas suas
especificações.
A ferrovia do aço, por exemplo, se fosse especificada de maneira mais prudente, teria ftxado, talvez, por 1/3 do preço que ficou. _
2 - Recursos oriundos de privatizações, tanto
com a venda de ações, como de p~rticip_ações
da União.
3"- Desmobilizações de parte de patrimônio,
especialmente imóveis urbanos da União.
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4 - Cancelamento de programas ineficientes.
do ex-Ministro Aníbal Teixeira, estou procurando
Montamos, no palácio do Planalto, um sistema
lê-lo mas, realmente, foi um-dia inteirO, me pareCe,
de avaliação desses programas, para que se pusô ·para repetir alguma coisa que já falei e -pelo
desse fazer economia em cima daqueles prograque eu percebi aqui das declarações do Sr. Aníbal
mas que se mostrassem inefiCientes, prOgi-amas
Teixelra-, que vivemos Um problema de vícios do
que, criados, às vezes, para uma finalidade, acabacentralismo da administração pública brasileira.
vam consumindo todo o dinheiro na- ativídade __ Não vejo aqui um debate intenso com relação
meio.
à forma de liberação dP. verbas, por mais esforço
que V. s~ tenha feito para justificar a dinamização
Oto o exemplo até do prÇ>prio BNH, que, feito
para resolver o problema da habitação- popular,
que _quis dar, exatamente porque advoga a chaconstruiu um prédio, no Rio de Janeiro, que dá
mada administração por ubjetivo, e eu também
para fazer 150 mil casas populares. Quer dizer,
participo dela. Parece-me que há um problema
fundamental em matéria de administrar, que é
é um exemplo dessa deformação entre atividade
fim e atividade meio.
uma_colsa que já vem de tempo, que é exatamente
5 - Desconto - e chamo a aterlção agora pase.dar dinheiro a fundo perdido, sem uma apre·ciara este fato- em pagamento de obras e serviços . ção. devida da _aplicaçao que ~ai ser· feita_ corn
já executados. Vejam V. Ex.s- a gravidade, como - ~sse _djnheiro. Pareceu-me aqui bem claro e eu
é heterodoxa essa proposição: um desconto em
gostaria, inclusive, de questionar isso mais uma
pagamento de obras e serviços já executados.
vez, para meu Conhecimento, que esses planos
Uma empresa, quando tem dificuldades, chade aplicação eram posteriores à liberação da verma os seus credores, conversa com eles e pode
ba e, pelo que entendo, exa~amente para admiconseguir isso: Imaginamos que o Estado podia
nistrar por objetivo se deveria saber primeiro qual
fazer isso e: -en-contrei receptividade nos prôprios
é o objetivo _para, depois, dar o dinheiro. Acho
sindicatos da construção e outros que tinham reque isso é fruto de um vício que _veio de_ anos
clamações contra o-pagamento do governo.
~í. e que só v~mos. ~e:,solver na medida .em _que
O que significava isso? Que Poderíamos gerar,
de~centralizarmos efetivamente _a administrê\ção
aqui, 1O, 20, talvez 30 bilhões de economia e,
pública no Brasil, que, acredito, é uma das concluo que é mais importante para esta Comissão que
sões que a CPI dever"á ter;n6 final, além de definir
trata do problema da corrupção, evitaríamos a
aquilo que for considerado, em termos de ação
pressão que normalmente esses empresários
ilícita, de propor modificações na ordem instituacabam exercendo para receber o seu dinheiro.
cional.
Acho que é fundamental que se pague em dia.
V. Ex- fez. agora wna afirmação.que eu, como
E, quando não se paga em dla, o próprio governo
ex-ministro _dos TransporteS,_ até fiquei curioso
c:juarido falou no-prÕblemà da (érrovia do Açrr,
negocie e não deixe que essas pressões se exerçam como, infelizmente, se exerce, pelo desesqu~ se fosse feita ~e uma maneira mais prudente
pero do próprio empresário.
po~eria sair por um terço do _valor; não sei se
6- Revisão dos custos e projetos em implanV. Ex• teria condições de especificar melhor a
tação.
que seria uma ·maneii'ã prüdente ou Ímprudente
ou o que foi feito-de-imprudênCia na meia execu7 - Ativação do_ recebimento de débitos penção.da ferrovia dO Aço;-que aCabou não sendc
dentes com bancos, empresas e pessoas fisicas.
terminada. Essa é- a_ pergunta que gostaria de
Muitos bancos sofreram intervenção, foram
normalizados com dinheiro público e não retribuífazer. Não sei se Y. Ex" velo preparado para fazer
ram, depois, esse dinheiro devidamente atuali- _~1:3 avaliaçã_o para nós.
.
zado.
-asR.
ANÍBAL
TEIXEIRA
Na
primeira
perEsse decreto foi assinado pelo presidente e,
gunta o Senador tem toda razão. Acho que quaninfelizmente, não foi publicado. Na época, a explido não existe uma estrutura que permita avaliar
cação é que se chocava com o decreto feito pelo
o que vai ser feito íssO a:caba redundando numa
Ministro Bresser Pereira para combater o déficit'
flexibilidade grande para quem recebe dinheiro.
público. Mas tem inovações e V. Ex"" vão notar
Dou um exemplo aqui interessante: na Seac; que
que _o segundo assunto se prende muito a isso.
é ,uma instituição revolucionária, porque mexe
Na medida em que não se estabelecia uma forma
com a comunidade, com a prefeitura e mistura
de pagamento adequado para os fornecedores
essas <:..oisas todas, criamos um sistema de projeto
do governo, eles passaram a exercer uma pressão,
padrão: quer dizer, onde a comunidade e o preentão, sobre a forma de reajuste _e foi nessa preS..
feito preenchem claros que dizem o que eles vão
são, exatamente, que surgiram os grandes problef~r em termos de metragem, o preço que Vão
mas objeto da última reunião. Quer dizer, não
ter, quanto a prefeitura vai entrar de mãoade-obra.
tendo condições de ter uma programação de reSã_o _16 projetos-P.idrões. Isso facilitou de tal macebimento, aqueles que têm crédito com o governeira que pudemos aprovar 45 mil projetas em
no passaram a exercer uma pressão, que consitodo_ Brasil; isso porque analisamos os projetas
dero legítima do ponto de vista privado e ilegítima
por computador, fazendo, realmente, o custo-bequando o governo acolhe isso.
neficiO.~ Sê- alguém chega pedindo 2 mil e 700
Então, temos aqui a matéria- que-achO que será
cruzados por criança, para implantação de uma
objeto já de perguntas e estou à disposiçllo para
creche, isso será rejeitado pelo computador. Deos esclarecimentos que se seguem.
pois, esse próprio computador emite os convêO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A presidência concede a palavra ao eminente Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente,

infelizmente, estava em Pernambuco na últin;ta
terça-feira e não pude acompanhar o depoimento

nios e Contratos onde tem cláusulas proibindo
a intermediação de verbas e emite também todo
O- sistema de acompanhamento e fiscalização.
QUer dizer, eu d.isse aqui_"na outra reunião que
nó~ _estamos muito _•a~.em ~Qe admin~istração públicà,e disSe-também que a Sarem,
que é 6 -órgão que faz essa distribuição de verbas
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tão aleatórias, lá na SéPian, qUe existe há mais
de 20 anos, n-ãO -tirihã:- um· foiTil.UlàríO- para__ que
o prefeito ou deputado pudesse preencher; um
formulário singelo de três_ páginas; fu! eu que implantei isso, dizendo para que era o dinheiro, o
que ia ser feito COm o dinheiro, quanto é que
a prefeitura entraria_ de recurros. próprios,_ para
que se pudesse fazer uma análise preliminar desse
pleito. Então, éu acho que realmente não se pode
fazer administração por objetivo quando não se
tem o õbjetivo; quando não se tem o conp-ole
de custoS, e'foi issO realmente uma tentativa,_ que
eu ach~Y que se conseguiu fazer com' sucesso,
na açãb comunitâriã,- QUe ilOs eStáVainos cdmeçando lá na Seplan, de maneira que o dinheiro
não_ fosse dado aleatoriamente; para depois ser
feito um plano de aplicação, para depois, então,
se:r aprovado o cronograma de liberação que,- eu
lembro sempre, era matéria exclusiva _da Secreta, ria Geral.
Quanto à ferrovia do Aço, eu peço- desculpas
, ao Senador, que é um entendido realmente em
_matériã de transporte, para dizer que, efetivamente, a critica maior que existe é a de que se planejou
__ uma estrada para transportes de minério, transporte pesado. Nenhum país do mundo persegue
alta velocidade, e se fez o perffi dessa estrada
como se fosse para alta velocidade; compraramse equipamentos, cerca de 300 i'nilhões de dóla·
res, que estão guardados até hoje, nunca serão
.util_izad_qs. E: preciso lembrar que com 150 milhõ~s de .ctoláres dá para acabar a ferrovia do
Ar;o, no entantO tem 300 milhões; ê outro grande
problema brasileiro. nós temos 1O bilhões de dólares de coisas que foram compradas com_antec~ência de dez anos, sobre os quais já pagamos
jtJ.TOS de 16 milhões de dólares; foi um- desperdício
fruto da falta de planejamento. Então, eu talvez
tenha cometi_do alguma falha técnica...
O SR. AFFONSO i:::AJ'IARGO .:_: NãÓ, não, é

exatamente para confirinar, porque 'à' histórico
dessa ferrovia, que é uma vergonha para a administração pública brasileira, exatamente na hora
que _estavam sendo encomendados esses equipamentos de superestrutura da ferrovia,.que foram
contratados da _Inglaterra, simultaneamente estavam se atrasando as obras de infra-estrutura: ·é
uma obra que foí feita sem rierihuma prOgrama~
ção. Eu quis registrar isso "pcirque, realmente, õ
problema ê_ de falta de orientação e. de boas nor~
mas para administrar o dinheiro público inclusive
o chefe_ de_ gabinete de v. s~. que esteve aqui,
fez uma afirmaç~o quando perguntamos que controle havia para se saber se aquele dinheiro, entregue a fundo perdido, estava sendo bem aplicado,
e ele disse que esse era um problema que cabia
aos Tribunais de Contas dos EstadOs verificar,
porque era dinheiro a fundo perdido, como se
dinheiro a_ fundo perdido fosse algunia· coisa perdida; quer dizer, pareceu exatamente o-contrário,
dinheiro a fundO perdidO é porque nao- tem retOrno é que se deve tomar maior cUidâdo com ele.
Então, parece-me qUe nós temos qÍJ~ aproV~ítar
tudo o que está ocorrendo agora, e- nós vamos
ter outros problemas, primeiro eiá ã Prefeitura
de Valença, agora é a Prefeitura -de~I?inheiro-_e
outros problemas que vão acontecer, para ver
'listemátl_ca tem qu~ ser modificada; eu acho c:Jue
tem que ser modificãda totalmente e se possível,
acabando com a centralização de recurso público,
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que é uma proposta que todo mundo é a favor
nas que ninguém consegue ~aJizar no Brasil.

9 SR. PRES1DENTE (JO'sé Tgnácio. Ferreirà) __:
V. EX" termínou?
V. EX" tem a palavra, eminente Sénador Maurício Corrêa.
O SR. MAURfCIO CORR~ -

Sr. Presidente,

St. Aníbal Teixeira, as mesinas razÕes âo Senador
Affonso Cama:rgo prevalecem para mim -por -'lU e
eu não me encontrava aqui na .terça•feira. Mas,
Mínistro, em seu depoimento anterior, V,. Ex" falou

. que o Dr. Michal não era tão zeloso com as contas
nacionais como parecia. Afirmou também qUe
não pouc'as vezes, ele, Micha/, insistiu num aparte

de recursos que eram visivelmente deficitários para c~?brir comprometimentos intemadonais, prin-

cipalmente na área de eletricidade. V. Ex' poderia
explicar e detalhar melhor essa afirmatiVa? Que
ligação ou ligações teria o Sr. Mlchal com setor
de eletricidade?
·
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

Dr. Mich•I repre-

sentava a Seplan na área P.létrica. A Seplan participava de vários conselhos então, ele sempre trazia
problemas da á'rea de eletricidade, índusive um
dos fatores de pressao sobre o déficit público
tem sido exatamente uma inversão no plane)amento. Nós fomos solicitados, por exemplo, no
meio do ano por um telefonema de Nova Iorque
a aportar 30 bilhões de cruzados ao sístema elétri·
co, que não existiam no 'orçamento. A questão
era não se· conseguir tirar 500 milhões de dólares.
Então, o planejamento do Brasil passou a ser
feito além das suas fronteiras. Esses fatos pesam
sobre o déficit público. E talvez também por isso
existisse uma resistência a fazer um planejam~nto
mais adequado da economia brasileira, porque
isto permitiria uma locação de recursos mais racional, e não esses impactos que surgiam de vez
em quando.
Então, ~ ligação do Dr. Michai, e,ra essa, arque
ele repres~ntav~ a Seplan na parte_elétrica.
O SR. MAURÍCIO CORR~ -Sr. Ministro, no
depoimento. anterior V. Ex• faloU á respeito da
diferença de custos entre obras realizadas pelo
setor privado e pelo setor público. Disse, por
exemplo, que na área de siderurgia de planos,
enquanto que o setor privado faz UJ"!la siderurgia
à base de 700 dólares pOr tonelada, no setor públi·
co esse custo sobe a 1. 700 dólares por tonelada.
Falou ainda que enquanto um hectare pode ser
irrigado por 2.000 dólares pelo particular, no setor
público esse_ custo passa a ser 6.000dólares. Porque que essa diferença? Seria possíVel V. Ex" sugerir O nome.de dois ou três empresários para serem
·ouvidos a 'respeito pela CP!?

O SR. ANíEÍAL TEIXEIRA-Acho que o empre·
sário que poderia ser ouvido é o Sr. Antônio Errní·
rio de Morais, porque ele consegue, realmente
fazer coisas por preços bem abaixo_ dos preços
públicos,_ e!~ tem uma experiência muito grande,
não tenho prazer de conhecê-lo, mas posso clizer
que ele pod~ nos dar alguns ... lndusive nesta comissão de ~embate ao déficit público; fiZ questão
de indtiir o empresariado, porque realmente seria
uma contribuição válida. Sugeriria es_sa área, e
na área sider:úrgka poderia citar um homem que
foi quem fez a siderurgia a 200 dólares a tonelada,
não de planos, mas de não planos. A siderurgia
mais moderna do Brasil foi feita por esse homem,

com o lingotamento contínuo, seria o Dr. Rolando
Botelho.
- Seriam minhas sugestõ~s_ quanto aos proble·
mas de custos. Eu acho, é minha opinião, peço
des_culpas por dar opiniões sobre essa matéria,
que_ deveríamos ter junto ao Tribunal de Contas
da União um 'Tribynal de Custos", porque temos
lá na- Seãc um muito e'lementar, quer dizer, não
Sabemos quanto custam determinadas coisas,
que O~omputados hoje permite saber.lsso traria
uma economia multo gr~nde ao ·aovemo. Não
basta apenas a formalidade da prestação de' contas, às vezes não yale_ a formalidade da concorrência,-vale mais uma avaliação de custos.. Atho
_que isso pode ser feito hoje, e isso seria talvez
uma contribuição que o Senado poderia dar neSse
esforç_o: para combater o déficit público • realmente se criar um 'Tribunal de Custos" oú Um
Setor_- qúe avaliasSe os custos. Então sugeridà
aqueles dois nomes, e sobre problema temos ou·
tras idéias, acho que nllo é matéria nossa, aqui,
agora.
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SR: MilúRfdO CORRb.:....:. Sr. Ministro: na

Nós não tínhamos ·capacidade de investimento
interno; o empresariado estava des_animado ou
atraído por esse esquema da especulação finan·
ceira que _eti acho quevai acabar matando essa
Nação. Os capitais externos não vinham porque_estavam na expectativa de algumas colocações da própria Constituinte. Então, nesse momento, nós tínhamos que _otimizar o desenvol
vimento econômico e, então, procurar aplicar ..:·
cursos de maneira mais raciOnal. O programa
de ação goYernamental objetiVoU- isso. Na á~ea
siderúrgica, nós podíamos fazer uma expansão
siderúrgica-de_ 1Omilhões de toneladas que eram
necessárias, na époc~. com um inv_estimento de
apenas 600 d6lares por tonelada, quando a.:média
era de 1. 700, o que serram expansões-.
No setor de_ estradas de ferro, nós dis_c:utimos
com alguns governadores a não construção de
estradas de ferro novas, mas a _eliminação_de ai·
guns estrangulamentos existentes na malha ferroviária. Peço desculpas por estar invadindo novamente a área,. quando sei que nós ternos ~qui
uma grande autoridade.

sua gestão na Secretaria de Planejamento parece
que não _houve nenhuma remess_a a fundç perdido -parã- a- Cidáde-de Pinheiro. V. Ex~ confi!J1Ja
iss01" --- --

O SR AFFONSO <:AMARGO- tem- ã"niinha
aprovação, não se construir ferrovias novas: mas
arrumar o _que_já existe.

O

O SR---ANÍBAL TEIXEIRA - Não, houve sim.
Deixe-me ver se consigo os números para o senhor. Se V. EX' quiser fazer alguma pergunta en·
quanto procuro...
O SR. MAURÍOO

CORR~

.,...: Quando 6 br.

Mlchal esteve aqui, minha perguÍ1ta endereç~da
a· ele foi no sentido de .sa.ber se lá na Seplan,
diante deSsas divergências que surgiram, h·avia
um policiamento dele com relação a V. Ex", e
se, erri contrapartida, "havia_ um pOiiciamentc!: de
V. Ex" enl relação a ele? -DO- seu pessoal e Qó
pessoal dele. Ele, pelo contrário, afirmou qué itáo,
que o relacionamento· não era saudável, mas era
civilizado. Em outras palavras: V.&, no seu~dE~
poimento, confirma que existia um policiameflto.
Não sei predsamente qual foi a exp-ressão _us3da
por V. EJcf Gostaria que V. Ex" detalhasse, porque
não_ vi no seu depoimento, qual era esse tipo de_
fricção que exiStia, e quais seriam· aqueles funcionários que-integravam esse bloco dele, na medida
em que V. Ex• confirmou que realmente existia
pbr parte dele esse policiamento, essa fiscalização
sobre o que V. Ex" fazia como ministro.
O SR. ANÍBAL TED<EIRA - E já dei algumas
informações aqui. Não existia boa vontade, mas
unla idéia de descobrir permanentemente erros,
quer dizer, não havia nenhum tipo de boa vontade.
Eu;- depois de algum tempo, descobri a origem
de algumas notas maldosas que- saíram na im·
prensa, mentirosas, de que a minha mulher trabalhava na Seplan, quando eram outras que trabalhavam~ InfeJizmente, eu acabei descobrindo, o
jornal acaba abrindo as suas fontes. E, ao invés
disso, nós trabalhávamos 18 horas por dia, fazen·
do programa d~ ação governamental e não encontrávamos receptividade nesse trabalho, da
área que devia estar empenhada _também nomes·
mo: Era esse tipo de coisa que criava um malestar fruto- imaginei eu sempre -de posições
doutrinárias. Nós havíamos feito uma análise da
economia ,brasileira e chegamos à conclusão de
que passávamOs por _um momento muito difícil.

O -sR. ANiBAL TEIXEIRA - Então, esse era
o _esquema:-nós tínhamos que "8Lunentar em 30%
a produção agrícola, nós tínhamos uma série de
coisas _a faz~, f!1as com poucos rec.urso_s_, Então,
erã otimizar esses_ recursos, utilizar esses I O bilhões de dólares de equipamentoS comprados
com 1O anos de antecede nela; de maneira que
se pudesse realmente acabar de montar determinadas hidroelétrlcas e, paralelamente a isso também - e_ aí eu achava que era o conflito doutrináriO-...:..... eu- entendia que nós tinham os compri·
mido a situaçãO-de vida de 40 milhões de brasileiros.
Nós tínhamos 40 milhões de brasileiros que
estavam na pior- condiÇáo- âi eiiStência imaginável. Os Srs. Pa'rlamentares sabem disso muito
bem: 12 milhões de favelados, 4 milhões e meio
de "bóias-friaS", 9--rn_ilhõe5 de à-iã.nças subnu·
tridas e 4 e meio bilhões de sem terra. Nós conseguimos achar um caminho que nós ~ntendíamos
mais fácil de atender essa demanda.
Eu dou até um exemplO: na hora em que fiZermos o programa de ação governamental,_ eu fiZ
uma reunião no Paraná com 161íderes de ''6óíasfrias". Nós havíamos imaginado um programa
que gastaria 2 bilhões e 600 milhões para atenOer
_4 bilhões de "bóias-fl'iãs", nos qUais 450 estavam
no Paraná. POis bem! Estes líderes modific-aram
esse programa e reduziram de 2 bilhões e 600
para 1 bilhão e 700, quer dizer, o bom senso
do próprid povo ajudando o Governo_ a resolver
os seus problemas.
Nós imagináVamos que_ esSe conflito se dava,
o Sr. Michal queria aplicar isso ainda _naqueles
grandes projetes que o Brasil já. não tinha condições de fazer naquela época, e nós querfamos
levar isso para o social. Mas a coisa transcende_u
um pouco a isso. Acho que ele imaginou que
com a força que tinha no palácio, ele pudesse
ser realmente o Ministro~ do Planej~mento. Foi
aí que nós tivemos alguns atritos, pois ele queria
levar. às vezes, coisas para despachar no palácio,
eu não permitia porque eu devia uma lealdade
ao presidente, com a qual eu não podia faltar.
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Então, é mais ou menos isso, quer dizer, uma
parte doutrinária e Outra parle de conflito admlnis·

trativo. Eu não vou me estender nisso, porque
fica parecendo realmente uma questão pessoal.
A informação que V. Ex" pediu é 200 milhões

nlstro. -l:.Je -<:"Sfá rli?P.n•~··· ~ue o ex-Ministro Dílson
"-~ 1 Teixeira que
Funaro dissera ao e.~.
fizera unrâecreto, ele, Funa;,.
·

O SR. ANÍBAL TED<EJRA- Não, ele náo disse.
Há um decreto que precisa ser refeito. É um de-

de cruzados, mais 30 milhões, mais 2 milhões creto que cria uns 600 milhões, urna pressão de
e 500. Através do Ministério da Aeronáutica, mais- caixa de 600 inilhões de dólares, aproximada224 milhões. V. Ex" Que faça uma notinha sobre - mente. Então, em ftinção disso, despachando
isso?
c:om o preSidente, falei com ele sobre o assunto,
O SR. MAURÍCIO CORRJ:....\ -=- Não é preciso, 6:presiderife fiCOu impressíi:mado, e disse: "Aníbal,
você,.então, vai trabalhar no sentido de a gente
porque já está registrado, e me_dou porsatisfeito
reformular i::u;o, rapidamente": Só que o "r~pida
com essa informação.
mente_", infelizmente, a _administração desse proAgora, eu gostaria de indagar de V. Ex' se a blema implica em coisas que ·1ão de "dips"- a
presidência da República, se o-p-residente daRe- peças de avião Então, nós tivemos que fazer um
pública solicitou tomplementação de verbas adi- grupo de trabalho que, intensamente, trabalhou
cionais -para Prefeitura de Pinheiros, projeto de ~cima disso, para fazer uma nova lei. Eu confesreaJização de obras_ que estava fazendo? Não_ é
so, ~até, que é tão complexo esse decreto, que
do seu conhecimento, ou V. EX' não se recorda?
até as fórm1Jias matemáticas que nele existem,
eu não cOnsigo i_nterpi-etar. Talvez. o Dr. Itamar
O SR.- AN1BAL -TEIXEIRA - Não, isto eStava
em fundos que podiam ser mobilizados para isso, po;;;sa entender. E: tão ..::offiplexo, porque ele soquer dizer, eram fundos que estavam destinados mava coisas heterogéneas. Ele administrava toa estas coisas e que podiam ser utilizados numa -das as relações do poder públic-o com o poder
cidade ou noutra, e foi este o caso de Pinheiros. particular.
Embora eu possa fazer um aprofundamento disto,
Eu Citei esle exemplo, aqui, porque, depois de
mesmo não tendo mais acesso a documentos todo esfofÇO,--três inesé;; após, apareceu, então,
da Seplan.
·
o que- eu chamaria, assim, de um decreto que
pfojeto de decreto-lei
O SR. MAURÍOO CORR~- Sob a sua guar· eu- dei, aqui, à Casà.
da, no seu arquivo, V. Ex' não tem elementos que revê-toda essa -metodologia, e criava um impara nos informar se houve pedido de suplemen- pacto de cê'rca de três bilhões de: dólares no orçatação de verba ou mais verba a fundo perdido, mento. Para que os senhores tenham uma idéia
do que signific-a 3 bilhões de dólares, isto daria
para a Prefeitura de Pinheiros? É importante esta
para f<!_zer 6 milhões de casas populares. Quer
resposta do senhor.
dizer, nós resolVeríamos, sem- BNH, sem pagar
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não,- que me !em·
prestações, sem nada quer dizer, é dinheiro mesbre, não. Não houve, não.
mo. Esse dt=icretcJ-Je-i apareceu, atraVés do Dr. Mi·
thal,_ que entregou isto_ ao consultor jurídico da
O SR. MAURÍCIO CORRtA - Perieito. O Dr.
Michal- volto ao Dr. Mieh ai- quando ele esteve Sepf~m. Entregou,-pedindo que ele desse um paaqui, me recordo perfeitamente, que ele abordou recer.- Este decreto-lei foi pãssado à consultaria
assunto de grande importância, relativamente ao que fe_z o pareçer conti~rio.
proDlema da falta de suporte -orçamentário para
Hou•1e, inclusive, uma versão, da pessoa que
a emissão daqueles decretos. E nós estamos ven· emitiu esse parecer, de que o Dr. Michal pediu
do, pela imprensa, inclusive, se não me falha a
para que não me mostrasse esse decreto. Não
memória, a Folha de S. Paulo, fez um levanta·
estou pondo em dúvida a honorabilidade do Dr.
mente sobre os efeitos da _aplicação retroativa Michal, mas ele deve uma explicação: De onde
daquele decreto. V. Ex" deve saber, eu não sei vem esse ·de<..:reto-lei? A revista Veja publicou que
o número, que, tendo em vista aquele resultado, esse decreto andava por Brasília. O decreto não
o prejuízo, ou o rombo no déficit público teria anda por Brasilia, é um decreto complexo. Para
sido aumentado em 600 milhões de dólares. V. onde foi, depois, o parecer que foi dado pela nossa
Ex' teria condições de expliCitai alguma COlSa a
Procuradoria- que foi contrário- de uma forma
·
·
respeito disto?
bem clara. O fecho do parecer diz:

um-

0

O SR. ANfBAL TEIXEIRA -
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Senador,

V: Ex<

s~

refere àqueles decretos de reajuste de serviços
públicos, não é?
O SR. MAURÍCIO CO~- Exatainente.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA-Eu relãtei, na última
reunlão, um episódio que ocorreu, nos primeiros
dias em que entrei no Ministério do Planejamento.
O Ministro Funaro me chamou e disse:- ''Aníbal,
nós temos um decreto que tem de ser revogado,
ou tem de ser modificado, porque ele geraria um
prejuízo de cerca de 600 milhões de dólares ao
País. Ele me mostrou esse decreto, e eu, imediatamente, no -primeiro despacho que tive com o presidente, então, relatei ao presidente...
O SR. CID-CARVALHO _:.sr. Presidente, eu
gostaria de interromper, somerite por um ínstante,
para compreender o que está dizendo o ex-mi-

"Tambérrl. no caso, não há que ralar em
público, e sim de manifesto inte-res-se pnvadci de Qrãride~ empresas fornecedoras de bens e serviços de corporações empresaríaiS, como é_ çjo Conhed_mento geral."
inte:r~e

Então, realmente, estranhei por que havíamos
conseguido construir com ajuda, pois precisamos
chamar todas as empresas estatais, porque cada
uma tinha um problema diferente, havia contratos
internacionais. nadonais, de equipamentos, de
prestação de serviços, foi um traba1ho de artesanato, chamou-se até um representante do SNI
e, terminado issO, ti'es meses depois, aparece esse
projeto de decreto-lei De forma que levantei essa
qUestão, estranhando que um h_omem que se diz
zeloso da coisa pública, zeloso. do ·déficit público,
só se mostrava zeloso quando precisava fazer o
presidente cometçr catorze ilegalidades em um

decreto para corrigir o orÇamento público, através
de um decreto de contenção, na verdade, apenas
n::)@.._tirar 20 milhões de cruzados do programa
. . . . . - favela, ou 15 milhões de cru;?:~®$ para o programa do leite; esse zelo :s:ó se mostrava, ~e_almen
te, eficaz quando se tratava de tirar a ç<;>is~ çlos
ptogramas sedais.
O SR. MAURÍCIO CORR~ - Sr. Presidente,
indagaria de V. -Ex" se na CPl já há cópia desse
parecer, já faz parte do nosso acervo ess~ parecer
a que o· depoente .se referiu, ou seria: o caso de
p_eair a apresentação desse -documento? Um paR
recer que conclui pela llegalidade_ do_ decr:e_to, __ ,

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio F"erreira)O decreto_que seria o documento alfa, a CP[ tem
esse documento.

O SR MAURfCJO CORRÊA - Nesta primeira
fase, Sr. Ministro, gostaria de saber de V, E.x•_se
V. EX' está se julgando vítima; vítima de um artifício; se vitima de um clima para p_enalizá-lo; para
incriminá-lo em todo esse affaif que se desenvolve em torno da Seplan?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não gostaria de
desenvolver, aqui, uma teoria conspiratória, mas,
sem querer, mexi em muitos interesses. Fui, por
exemplo, o unico Ministro da História desta República - estão, aqui, alguns ministros - que começou a tomar consciência_ de que muito de dinheiro público ia para intermediação. Então, desde 12 de maio de 1986, comecei a fazer circulares
para os prefeitos, recomendando que eles não
aceitassem esse tipo de intermediação. Fiz 320
mil documentos assinados, entre impressos, formulários, material educativo, instruções, telex sem falar nas reuniões - instituindo para que
não aceitassem intermediação de verba, porqu_e
estamos mexendo em algo que representa um
peso significativo para o País. Mostr~i uns dados
para V. E#.
Acredito que tenha saído vitorioso, em parte,
na Seac, porque os recursos eram pe_quenos. Mas,
quando se tentou fazer iSso onde os recursos
eram maiores, realmente acho que se armou uma
conspiração, qUe não é:-pequena, contra mim.
E eu que havia feito 320 niil documentos combatendo a intermediação, inclusive, inç_luJndo no_s
contratos todos a cláusula de que aquele dinheiro
não poderia ser destinado ao pagamento de tudo
que fosse ligado à intermediação. Acabei no banco de réus~ com um crime de intermediação.
Quero mostrar um dado il")_teressaD.te para est?
Comissão.-GiUanto essas verbas ditas a fundo
perdido - o Senador colocou até muito bem
o problema - é bom lembrar que todas são,
a rigor, a fundo perdido, menos no Fundo Nacional do FND, porque significam verbas que o Governo dá para fazer alguma coisa e não espera
receber senão os resultados sociáis decorrentes
daquilo. Quando se faz uma estrada, salVo" se elã.
tiver pedágio, é uma estrada a fundo perdido.
Quando se faz uma creche, é a fundo perdido.
A S~plan, que está no banco dos reus. em seu
oTçamento, já teve até 10% de recursos desse
tipo. Na minha gestão, teve 1,37% do seu orçamento para essa destinação; inãís-ou:merros aleatória, que resultou nesta polérriica. E importante
lembrar isso e que os outros ministérios também
fazem isso. Tanto que a polícia saiu, a meu pedidO,
dei a lista de todas as verbas que distribui para

a
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que a polícia procurasse saber _se ocorreu intermediação, porque é um ditado que citei ·aqui "os
príncipes nunca sabem por quanto são vendidos".
É provável que se tenha dito lá: ''isto_aqui é para
um ministro". ISto pode ter ·a~:õntecido e não re-

presenta quase nada. A polícia localizou trinta- ou
sessenta intermediações, em outros ministérios,
que representam valores muito maiores do que
estes achados na Seplan. A amplitude desse sistema de verifiCação deve ser_ estendido, inclusive,
criando uma distinção entre o que é intermediação e o que é elaboração de projeto. Não.se pode
praticar e injustiçar realmente. Há que se distinguir
isso. Mas há casos concretos de intermediações
de 30% que a polícia descObriu. Caso saia a verba
tal quase que um contrato ele. risco;- a empresa
receberá a quantia de 30%. Essa matéria deve
ser aprofundada. Fiz também uma pesquisa entre
66 empresas que trabalham com Isso. Mandei
dois prefeitos meus visitafem essas empresas e
levantei um custoaproximadode 14% para liberação de recursos. Se aplicarmos isso sobre a parte
· do orçamento que é destinada a municípios, iremos verificar, realmente, quanto de razão existe
nessa idéia de uma reforma tributária, que passe
ao Município essas formas de atuação, porque
isso realmente é uma demanda. Na Seplan, fui
criticado, porque eu recebia Deputados, Senadores e Governadores. Mas acho que são as partes
legítimas neste pleito. Muito mais legítimas quem,
às vezes, sob a capa da técnica, distribuía-se recursos que acabavam sendo intermediados por essas
empresas. O volume de recursos que é envolvido
é cerca de 50 bilhões de cruzados, talvez, um
quinto ou um sexto negócio nacional.
É importante que se faça realmente um estUdo
disso, nem com o sentido punitivo, porque os
prefeitos foram levados, muitas vezes, a fazerem
isso. porque,-·do contrário, não conseguiam os
recursos, mas no sentido de se ter um levantamento disso e criar uma diretriz de relação do
estado com os municípios, de modo que se evite
realmente esse mal. Procurei combater isso dentro da SEAC e é uma matéria que envolve muitos
problemas, principalmente a falta de informação.
Eu disse que a Sarem não tinha um formulário.
O prefeito chega a Brasilia e se sente perdido.
Se ele não _tem um Deputado que vá atrás do
Ministério, ele se sente perdido e facilmente se
entrega a esse tipo de abordagem. Sei onde tem
o dinheiro, Na verdade, esse dinheiro é um _dinheiro público, que deve ser divulgado. Os programas
do Governo devem ser do conhecimento de todo
o público. Essa a consideração que eu queria
fazer sobre o problema da intermedi~ão.
O SR. MAURÍCIO CORRIÔA -

V. Ex-, tomou

conhecimento do depoimento?
O SR. AFFON'50 CAMARGO -V. Ex' me per-

mite um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Perfeitamente.
O SR. AFFONSO CAMARGO -Como sou o
único ex-miil.istro, eu gostaria de registrar, mais
uma vez, na frente do ex-Ministro Aníbal Teixeira,
porque sou filosoficamente favorável a essa descentralização que fiZ no Ministério dos Transportes. Principalmente, eliminei as vierbas- a fundo
perdido para as prefeituras. Não houve durante
a minha gestão. Em compensação, -com o meu
apoio, inclusive a· m-inha:- motivação,- fizemos a

_transferência da TRU, que deixou de ser um tributo ao__Gpverno fedefãl~ para os munidj::olos, que
hoje recebem 50% pelo JPVA. Fiz extamente isso:
eliminei as verbas a fundo perdido pelos municípios e transferi, do Governo federal para os municípios, a renda pública.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA porque.,

Medida realmente

moraliza~ora,

O SR. MAURÍCIO CORR!:A -

Sr. Mfnistro, V.

Ex; tomou--conhecimento do depoimento do Dr.
Michal? V, Ex' conhece, na íntegra, o seu depoimento, teve acesso, fez a feitura?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA.- Sim. Consegui -uma
gravação do depoimento do Dr. Michal. Tinha
muitas falhas.
O SR. MAURfaó CORRÊ!\- Mas, seguramente, V. Ex' se informou do depoimento dele, ainda
que falho?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Sim, rOe infOrmei.

SR. MAURÍCIO CORRIÔA - V. Ex' poderia
analisar para nós quais seriam os equívocos, ou
ei'_rOs, ou aquilo com que V. Ex• não concorda,
que_ ele t~ria deposto perante esta comissão?
O

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- A meu ver, houve
algumas -coisas que foram um pouco maldosas,
como, por exemplo, que o ministro ficava atê tarde
da noite freneticamente distribuindo verba. Não
era esse 6 fato. Essa matéria de verba era sempre
levada ao presidente. Isso tomava, talvez, umas
duas ou três horas por semana. Uma parte recebendo, às_ vezes, o deputado, o prefeito, e a outra,
despachando com o presidente. Na verdade, o
que fizemos foi um esforço para produZir um doCL!mefitb, qoe fOI o primeiro prografnã de Governo- qoe pôde ser conectado com o Orçamento.
Isso deu muito trabalho. _para que V. EX'" tenham
uma idéia", fôC um trabalho preparado com o uso
de dezessete microcomputadores. Fechamos esse trabalho em dois meses. FizemoS, também,
um sistema de coordenação da ação do Governo,
que está rriontada no Palácio- infelizmente aínda
r:t~O _est~ sendo usada, embora já toda testada
- que pemiil:ili o cOntrole d€___ cem program-as
e -projetas principais do Governo. Significa que
se pode chegar lá e saber-se quanto e em que
fase do cronofirama está determinada hidrelétrica; quanto já saiu em dinheiro, esse dinheiro em
OTN; e comparar isso c--om os cüstos de construções. É um sistema que acho que poucos países,
ou talvez nenhum outro país, têm de tão avançado. O objetivo era modernizar, era conseguir
realmente uma forma. E foi nesse_ sentido que
o Presidente_ Samey me convidou para o ministério, porque sua excelência viu o trabalho que
estava sendo feito na SEA:C; fazer com que as
coisas fundonassem ao modo de se ter a quantili-Cação dos efeitos da ação do Governo e também
alguns _controles de custo. Te mos programas de
alimentação, por exemplo, que gastavam 70%
do dinhe_iro com a parte de ativi.dade meio. Temos
contr"ã-Seflsos de gastar 56 bilhões de cruzados
com o subsídio do trigo, quando com apenas
6 bilhões de cruzados daríamos pão e macarrão
-de graça para 35 milhões de pessoos, que são
as que tém o déficit alimentar de 400 calorias/dia.
Esse tipo de solução modificZ!va muito os conceitos. Faço, ?!Í, Uma autocritica. Acho que tentei
fazer coisas que realmente ainda não podiam Ser

feitas !=!e uma vez_ só. Isso se chocou com uma
estrutura que existia, que inclusive tinha muito
precOnceito sobre o politico. Fui um político, fui
deputado duas vezes, fui cassado, fiquei catorze
anos fora da política. Nesses catorze anos, virei
empresário. Então, quis trazer para o ministério
algumas idéias inovadoras, heterodoxas, mas ninguém imagine que elas fossem esse atropelo a
que o Sr. Michal se_ r_eferiu. Se eu ror Verificar
como é que funciona o Programa do Leite, por
exemplo, e disser que a "Maria da Conceição"
está recebendo leite sem ter a idade certa, lá na
Paraiba, o computador na hora dá essa informa·
ção. Cancelamos 167 associações que fugiram
das normas, criamos um mecanismo de fiscalização, pondo os estudantes do Projeto Rondon para
fazerem essa fiscalização, e temos _estruturado de
nianeira singela, mas operacional. Ao tentannos
fazer isso, nos chocamos com muita coisa que
era feita de forma tradicional. A meu ver,- a admihíStração públiCã está!TiUffO-alraSaCiãem-matéria
dos recursos que temos hoje. Acho que fói ·uma
das causas que ... e eu também fui de encontro
a alguns interesses. Fizemos algumas casas, ain·
da na SEAC, e verifk:arims que eSsâS casàs"fíca·
ram em oito mil e cem cruzados, feitas junto com
a comunidade. _Nessa época, as casas feitas por
outro sistema fiCavam em cerca de 60 mil Cn.izados. Então; convencemos -o Presiderite Samey,
que é um homem com sensibilidade social,. de
fazermos um amplo programa de mutirão habitadanai. Esse mutirão permitiria fazer 500 mil casas, em 150 dias, ao preço de 50 mil cruzados.
Agora, já são 72 mil cruzados. Vejam V. Ex!-S que
isso seria fazer quase duas vezes t"!lais casas do
que o BNH fez em toda a sua história. E essas
casas estavam ficando por 1/5 tamOém do pá!ÇO
das casas do BNH. É claro que a mão-de-obra
gratuita funciona, mas choca tambem contra interesses, e estamos chocando -contra interesses.
Não quero dizer que os interesses se mobilízarãm,
mas contrariamos muitos interesses. Não queremos dar esse sentido... __
O SR. PRESIDENTE (José lgnâció Ferreira)A presidência encarece ao ilustre_ depoente que
-seja objetivo nas suas respoStas, em Virtuâe_ do
adiantado da hora.
_______
OSR. CID CARVALHO -Sr. Presidente, a título
de questão de ordem.
O SR PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)Vou conceder a palavra ao nobre Senador Od
Carva:Jho.
- O SR. CID CARVALHO- GoStaria-de letTibrar
a V. Ex• que ã -c-ondJÇao--do -ex~Miillstro Aníbal
Teixeira é de dePoente a respeito de fatos específicos, ou seja, a respeito da intermediação-delituosa de verbas. S. & depõe exatamente nesse objetivo fixo e específico desta comissão.
Gostaria de levantar a presente questão de ordem, sugerindo à presidência _que recomende aos
nobres companheiros, Integran-tes da comissão,
que se atenham ao maior e úntco objetivo da
comissão, que é essa intermediação, Senão, oUViremos todo o brilhantismo do Sr. Anibal Teixeira,
que nos ilustra bastante com a sua fala, mas ficaremos sem as informações que são ftindatiientais
para que a comissão chegue a bom termo no
seu trabalho.
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O SR. PRESIDENTE (José fgnáciÕ Ferreira)Certamente, todo o plenário da comissão ouviu

as ponderações de V. Ex.• A presidência não tem
condição de aferir pelo senador, isso é tarefa qUe
cada um, naturalmente, desempenha e muito
bem, com a lucidez que tem, a pertiilência da
sua pergunta em relação ao objetivo desta comisM

são. Pode ser até uma pergunta para a Pre-sidência, aparentemente, impertinente, mas que
tem que se sintonizar com as linhas traçadas pela
comíssào.
A presidência agradece a V. Er, respondendo
a sua questão de ordem e mantém a palavra com
o ilustre Senador Mauricio Corrêa.

O SR. MANSUETO DE lAVOR-- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José lgi1ádo Ftirreira)Perdoe-me_ nobre Senador Mauricio Corrêa, mas
me parece que o Senador Mansueto de Lavor
pediu a palavra pela ordem.
O SR. MANSUETO DE lAVOR - Sr. Presidente, trata~se de uma contribuição à questão
levantada pelo Senador Maurício Corrêa. S. EX'"
fez ao ilustre depoente a seguinte pergunta: "...
se estava concordando ou não, em que ponto
discordava do depoimentO do Sr. Michal Garten~
kraut?
-

Há uma questào que não foi devidamente escla~
recicla. O Dr. Michal Gartenkra-ut afirmou, perante
esta Comissão, que o Dr. Aníbal TeiXeira, enquan~
to Ministro~Chefe da Seplan, fez o poSsível para
aumentar o percentual das verbas a fundo perdido
de cerca de 20 para 50%. Gostaria- que V. Ex"
confirmasse essa informaçâo que nos trouxe o
Dr. Michal Gartenkraut.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáciO Ferrefr8)-:_
Pois, não. Com a palavra o depoente.
O SR. ANlBAL. TEIXEIRA..,.... Estou, ãqui, Coma série histórica que mostra esse fundo perdido.
Em primeiro lugar, não poderia fazer isso, porque se trata do fruto do orçamento que não foi
votado na minha administração. Fiz, porém, uma
comparação histórica e vou móstrar a V. Ex_..s o
que existia.
No ano de 1978, haviam 6,96% do orçamento
da Seplan para aplicações, a que estamos cha~
mando aliás, erradamente, de fundo perdido. De~
pois de 1980, 10,9%. Em 1982, 2,8%; 1984,
7,75%; em 1985; 9,41%: em 1986, 4,$8%; em
1987, dava um- dado parcial de 0,84% que aUmenta para 1,37%, valores reesttmados, sujeitos
à confirmação de balanço: 1,39%.
Na verdade, não houve essa exarcebação de
verbas. Pelo contrário, na série hisfórica, estaria~
mos com, talvez, 1/3 da média do que ocorreu
nesses_ últtmos dez anos.
O SR. MANSUETO DE IAVOR - O Dr. Michal
Gartenkraut afrrmou que V. Ex' estava propondo
aumento das chamadas verbas a fundo perdido,
isto é, aquelas aplicadas sem serem automáticas,
sem estarem com a ligaçào obrigatória, portanto,
ao seu arbítrio, enquanto titular da Seplan. O Dr.
Michal Gartenkraut disse, a-q-ui~- q-ue houve essa
tentativa de aumentar para 50% das disporiibi~
!idades da Seplan. Quería que V. Ex- confirmasse
ou não essa informação.

-·o -SR--:-ANíBAL TEIXEIRA_- Essa informação
não _tem respaldo no orçamento, não tem res·
paldo...
O SR. MANSUETQ DE LAVOR.-:- Quer dizer
que foi uma informação, no mínimo, não verdadeira.

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não verdadeira.
Eu pedi a esta Casa que ouvisse, aqui, o Diretor
do SOF, que foi o_homem que trabalhou sempre
em orçamento, !=Jue ~ntende_ desse assunto. O
f?r. Michal Gart_enkraut_ n_ão_.é_yma pessoa, real~
mente, com grande conhecimentO de orçamento.
Eu confesSo, tarribém,-Cjue não sou, m-as p~oc~r~i
fazer a minha administração com~ uni elemento
da c_asa, que era, e eu considero, umá das maiores
autoridades em orçamento, inclusive trabalha permanentemente aqui,_em contato com o Cong~

so.
O SR. MAURfCJO CORRÊA - Sr. Presidente,
o Ministro diss_e que OuviU 6 dePoimento do Dr.
MichaL O Dr. Michal falou, aqui, que conhecia
superficialm-ente o Dr. JOige Murcid, teVe até muita
pardmônía ao referir~se a ele. V. Ex> parece que
confirmou que aceitou a indicação dele por uma
~~estão de _im~~sição oficial. Se~~ isso verda~e?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, eu não falei
em imposição. -o pedido para o aproveitamento
do Dr. Michal Gartenkraut como secretário-geral
partiu do Sr. Jor9e Murad, que me deu uma informação-de que ele complementaria - sabia que
eu conhecia bem determinados problemas- ~r aria uma contribuição boa porque conhecia os problemas financeiros, os problemas do Banco Central,__ os problefl"!aS ligados à área monetária. Tanto
que eu sempre, em toda matéria que q_avia nessa
áre_a; procurava sempre encaminhar para o Dr.
Michal. Foi essa, realmente, a declaração que fiz
aqui. Foi um pedido do Murad, e eu conheci o
Sr..Michal dias antes de toma _r posse.
- Eu tinha um secretário-geral em mente, que
era o Dr. Carlos Lessa, que é uma pessoa que
está no BNDES, um econoniista, com mas uma
visão mais sOcial Acho que tínhamos uma certa
responsábilidade política de dar uin sentido à economia mais social. Tem os muito discurso contra
a economia voltada para a idéia de o bolo crescer
para dividir depois. Então, eu tinha muita vontade
de que tivesse como secretário-geral o Dr. Carlos
Lessa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Ministro, como última pergunta, fora, abstraindo-se dos depoimentos prestados aqui.
9 Dr. !-'1-ichal disse que, numa das solenidades
do Palácio do Planalto, ele teria manifestado desejo de se ausentar, de exonerar~se da Secretaria
geral, mas teria sido aconselhado pelo Ministro~
Chefe do SNJ que não o fizesse. V. Er sabia disso
ãntes -de ele ter prestado esses esclarecimentos
aqui?
-

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, não sabia,
fiquei sabendo pelos esclarecimentos que ele
presto_u.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Muito obrigado,
S"r. Presidente.

Ó SR PREs'-OENTE_(José lgn6cio Ferreira)Com a palavra o eminente Senador Jutahy Magalhães.
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O SR. JUTAHY f\1AGALHÃES - Sr. Presidente,
gostaria de perguntar -ao ex-Ministro Aníbal Teixeira o seguinte: V. Ex· afirmou, e consta do depoi-mento dele na pág. 20; QUe o Governo tinha um
plano, e no seu inkio pudemos inferir que todas
aS medidas tomadas, naquela época, eram toma·
d_;as contra a_ lei de meios. Seria correta essa inferição e, se fo( ço_rreta, de onde partiria tal iniciativa?
.O_SR. ANÍBAL TEIXEIRA- O ilustre Senador
pergunta s_e o fato de o Governo não ter urri Plano,
se issci levava a fazer com que a execução orçamentária se fizesse ...

o sR. JUTAHY MAGALHÃES contra- a fei de. m~os.

Se se tomava

OSR ANÍBAL TEIXEIRA- Não, a lei de meios
é um instrumento importante na alocação dos
recursos e·só é válida, realmente, no meu entender, em termqs operacionais para o Estado, quando ela está casada com um programa de ação.
·os MinistériOS faziani os seus -p-róg'i'amas, mas faltava, exatamente, esse contexto geral de programação, isso faltava. Porque o _Ministro João
Sayad tentOu faíer um plano, tai-ribém, de metas,
mas quando ele fechou esse plano havia um estoUro de 100 óü 11 O bilhões. Então, tornou-se
inexeqUível o plano.
O que nós procuramos fazer, no-programa de
ação governamental, foi compatibilizar a progra·
mação com o orçamento. Então, isso daria ao
Governo condições- de sabei' quanto --de dinheiro
estava gastando para fazer o que, em que tempo
e a que custo. Esse era o objetivo nOsso. Quer
dizer, nós achamos que em um -~lJ-O çonseguiríamos esse ·objetivo, ou seja, fazer o programa
de governo, fazer o orçamento unific_ado e ter
um sistema de coordenação da ação governa~
mental, que permitisse avaliar o desempenho do
Governo.
Nós temos a SEST que pa-ssoU da Seplan para
o Ministério da Fazenda. No tnêS de setembro
queríamos fechar o orçamento para mandar para
o CongresSo- e a- ·sEST não tinha ainda o orçamento das estatais.
Então, é realmente difíç_lJ administrar um País,
quando não existe esse típCl de controle. Não havia
um controle sobre o desenvolvimento físico das
obras. O dinheiro podia ir e podia ser usado apenas em pagamento de pessoal sem que se acom·
panhasse o desenvolvimento físico dessas obras.
Nós implantamos esse sistema.. Nesse sjstema
iffiplantamos·. também, uma cOiSa" iii.teressantefiquE: i devendo isso ao Senado·_-qUe era uma
comparação da obra com os custos correntes
na construção civil, no caso; ou nocaso.de programas alimentares na alimentação, de maneira que
se pudesse identificar no computadOr, de pronto,
a defasagem entre os custos que O-Governo esta·
va pagando e os custos reais de mercado.
O SR. JUTAHY t-1AGALHÃES -V. Ex· afirmou,
também, perante esta Comissão que o Presidente
estava preocupado com _o programa -de ação go·
vemamental que seria feito com uma certa leviandade.
- Feito um estudo, viu-se a diferença na parte
de siderurgia entre conceito refratário como inves~
timento _e refratário como materieyl de consumo.
_Diferença essa fruto dos próprios conceitos da
in!dativa privada.
Poderia V. Ex• explicar essa questão.
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clamorosas, até que fomos obrigados a fazer uma

. Sua ExCefêndá pelo presidente da CNBB, em
· conversa q_ue eles tiveram_ e que foi publicada
em todos os )ornais de que ele teria feito "es;ta
referênda à situação do BNH. V. Ex· não conhece,
qUando Ministro do Planejamento, nada a respeito
de qualquer irregularidade que teria havido do
BNH.

comissão conjunta com o Ministério da Fazenda

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não, não conheço.

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Conseguimos fazer

o plano em dois meses· e pot.icO. Esse plano,
pronto, começou a sofrer aquele tipo de - que
eu falo que não ê assessoria e sirr'l intriga- crítica
de que ele estava incompatível com o orçamento,
de que ele estava isso, estava aquilo, tinha falhas

e o resultado foi o seguinte: o plano estava 60
milhões abaixo do orç_amento e as falhas que

existiam eram ridíCulaS. Entre elas essa: a iniciativa
privada classifica de uma maneira diferente, refratário, do conceito público. O refratário -do forno
é substituído de 5 em 5 anos. Então, alguns consideram isso corno investimento. E mÇ~is duas_o_u

três coisas realmente ridículas, diferenças ridículas de O, 00, 200 mil cruzados. Quer dizer, coisas
às vezes até geradas pela falta de informação que
as estatais não podiam dar com tantos detalhes
como nós desejávamos.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.- V. Ex- faiou,
hoje novamente e tem faladodeveZ em quando
nos seus depoimentos, parece que já li em entrevistas- sobre a diferença de preço entre as casas
construídas pela "Seplan e as casas- ConStruídas
pelo BNH. Hoje, de passagem, V._~· fala no preç9
de 8 mil e 500 pelas casas da seplan e de 60
mil para as casas do BNH.
Então, esta Comissão, pôr requerímenl:o meu,
solicitou que o Ministro-Chefe da Casa Qvil informasse a respeito de uma declaração atribuída
pelo Presidente da CNBB ao PreSiderite da República, de que teria encontrado no BNH uma série
de irregularidades, e que a demonstração é que
tinha acabado o BNH pelas falcatruas lá existentes.
Não recebemos, nesta Comissão, nenhuma
resposta sobre este assunto. Porque nós perguntávamos o seguinte: tendo sido encontrado essas
irregularidades, por que não sabíamos de nenhuma medida contra qualquer elemento do BNH
que tivess_e cometido essa irregularidade?
, Estamos sem resposta. Seria isto.. Sr._Ministro?
E este o fato que teria determinado a apuração
de irregularidades no BNH? Essa_ diferença tão
gritante de preços?
O .SR. ANfBAL TEIXEIRA-Senador, acho que
essa diferença decorre de vários fatores. Tentei
analisar planilhas de projetas feitoS, rião pelo BNA,
mas por órgãos estaduais, e são vários os itens.
Um deles é a mão~jje-obra. A mão-de-obra desse
tipo de mutirão habitacional é da própria população. Obviamente, aí, cai a mão-de-obra e também
os encargos sociais. Só -IsSo dá uma diferença
substancial.
A outra parte é que freqüentemente essas obras
são, também, enriquecidas com uma infra-estrutura que, às vezes, é até desejável. Mas, como
a nossa polítfca não é uma- polítiCa: de masSa,
de produzir mais e com menõS recursos, então
talvez esta sofisticação do BNH fosse uma das
causas desse encarecimento. Não tenho conheci·
menta de falcatruas no BNH.Apenas fiz uma comparaçllo que não é só no BNH que isto acontece,
mas são _com órgãos estaduais. Aliás, é mais com
órgãos estaduais do que com BNH. Eu não tenho

conhecimento dessas falcatruas.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES ..:..: Eu também
não tenho, mas o Presidente da República fez
uma declaração - pelo menos foi atribuída a

Eo apenas critiQuei o BNH em uma atividade
meio, quer dizer, de fazer um prédio muito caro
etc. ·e isto não é por·si Só um ~~o irregular. ·_
O SR. ~JUTAHY MAGALHÃES -~Mas, V. OEx•
falou várias vezes .e_ eu li_ em alguns jornais na
éPOCa e agora de passagem também fez uma
ligeírã referência à questao _de compras antecipadas, por parte dos diversos governos, no yalor
de 1O bilhões de dólares de material, com grande
antecedência. Isto representa_ prejuízo para a ec.onor.nia do País?

O ·sR. -=ANÍBAL TEÓG;IRA _---:- RePresenta e eu
calcUlo -qUe foram 1O bilhões de dólares de comp~a-_ cO_rri Uma _anteçedência de 1O anos.
.O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ·10 bilhões de
dólares.
'O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Isto depois representa-um custO de mais ou menos 16 bilhões
de juros.
O SR. JUTAHY~MAGALHÃES ___:A preços 'de
hoje, equiValeria a quantos bilhões de dólares,
- --·
mais-ou menos?

O SR. ANÍBAL TElXEIRA - Equivaleria talvez
a

J/3 da dívida externa brasileira.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES .:..._ E nãQ foifeita
nenhuma apuração desse preíulzo causado ao
País pela atual administração? ·
·

O SR. ANÍBAL. TEIXEIRA - Que _eu tenha .conhecimento não.
~ O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não há-preocupação em saber quem causou tantos prejuízos
ao País? --

o- SR. _AN!BAL TEIXEIRA -

Isso foi mais na
área das estatais. A SEST saiu quando eu entrei
para o Ministério do Planejamento ...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES._- Ministro, per'~
mit8:

·as estatais fâze"m parte do Govern·o.

·

O SR. ANfBAL TEIXEIRA --Pois é, mais eu
realmente não e~va sob a jurisc:Hção da Seplan.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• não sabe
de nada, porque nós também nào·sabemos de
nada. Procuramos saber na Comissão sobre problema de energia, mas também não sabemos
de nada; no Governo ninguém também sabe de
nada a respeito disso.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Fe-rreira)Dr. Aníbal o senhor enlecou esses bens e as importâncias respectivas para chegar a esta conclusão de 1O bilhões -de dólares?
O SR. ANÍBAL JEIXEfAA --Eu fJZ isso mas
eu não sei se eu conseguiria recuperar este material, porque foram {!notações que eu fiz deritro
da própria Seplan e teria que ter acesso, principalmente às estatais para conseguir estes dados, e
as estatais agora, estão dentro da jurisdiÇão do
Ministério da Fazenda. Tenho algumas anotações.
Por exemplo, JenÍbrei aqui do equipament9 que
foi comprado para a Férrovia do AçO. Sei de turbi·
nas hidroelétricas que foram compradas e n~o
foram utilizadas, quer dizer hâ desencontros. As
Vezes você tem um sistema pronto -e compra uma
outra coisa en1 véz de' (azé urrla Jhlba de força
e, as vezes, você-tem encomendas na Rússia que
estão esperando_ e_s_!~ec:ificações até agora, encomendas de turbina:;; hidroelétricas. Eu posso tentar para a comíssào fazer um levantamento.

Q SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre"lrd)Eu- agradeceria a V. Ex' que fizesse um esforço
e encaminhasse, posteriormente. V. Ex: sa-b€: que
esse depoimento não terá, em face" d(; pr6b.léma
de ho_rá:rio, o seu fecho hoje, ele será seguramente
suspenso. Então, na oportunidade futura, não do
novo depoimento~ mas do desdobramento desse
depoimento, se isso vier a ocorrer, V. EX' poderia
nos oferecer esta grande contribuição.
O s·R. ALEXANDRE COSTA - Mas-Csses I O
bilhões, Sr. Presidente, e V. Ex• vai me "dar licença,
em que período? Quantos atias por exemplo?

O SR ANÍBAL TElXEJAA - Ele começa no
Governo passado e eu até dou algl!_mas explicaçô~s:
O SR. ALEXANDRE- COSTA- Mas a Ferrovia
do Aç_o. não..é do Governo passado? Eu até dou
algumas explicações ... ·
O SR JUTAHY MAGALHÃES - Senador Alexandre Costa eu não e::.tou dizendo que õs I O
bilhões foram- desta atual adminislra_çào, es.fo"u
apenas afirmando _que a atual Admiiiistraç:ão não
teve a menor preocupação-em apurar.

O SR. JUTAHY MAG-ALHÃES - N~o houve
nenhuma apuração a respeito desse desvio desvio _e_u não digo que não é o termo de expressão....;. ...

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas n-ãõ estou
me dirigindo a V. Ex~

Q SR. ANf6AL TEl.XElRA - Essas compras.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Estot,tme dirigindo ao nobre Ministro, para perguntar em que
período, porque ele disse que demanda do último
Governo e se refére à Ferrovia do Aço ... ·
Ora;- no Senado da República, há 8 anos jâ
se debatia a Ferrovia do Aço, que ~stava em pleno
ãndélm-érito.
-- ·

O _SR JGTAHY MAGALHÃES - Sobre essa~
compras antecipadas que trouxeram prejuízo aO
Pais que, no dizer de V. Ex•, representa aproximadamente_1/3oda nossa dívida e.'5tema, nunca houve Preocupação por parte do Governo em apurar
isto? Quem foi o responsável por isto, ou quais
for~m-os responsaveis por isso? E nenhuma me:dida foi tomada contra isto?
O SR. ANÍBAL TED<EIRA- Pode ser que algum
ministério tenha feito, isoladamente, isto.

Ó sR. JUTAHY MAGALHÃES ~ Não há interesse em apurar as C?_i~as.

O SR Af'I[BAL TEIXEIRA - Peço desculpas
ao Senador. Eu falei do último Governo, quer
dizer, o Governo _que antecedeu o Governo da
Nova República, a maioria desses. Inclusive algumas explicações que recebi...
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O SR. ALEXANDRE COSTÀ - Pois bem! Era
só isso que eu queria situar. Então, já demanda
10 ou 15 anos, porque só que a Ferrovia do Aço

O SR. JUTAHY MAGALfiAES -Mente?_
OS~ ALEXANDRJ;: COSTA- Mente!

O SR. PRESIDENTE (José !gnácio"Ferreira)se iniciou tem quase I O anos. Muito mais, aliás,
diz ali o nobre Deputado, muito mais de 10 anos ..._ A Presidência pondera aos. eminentes $enadores_

O SR. PRESJDENTE (Joséf9nácio f'erreii-a)-

Continua V. Ex' com a palaVra, Senador Jutahy
Magalhães.

-ÕSR. JUTÃHv MA.GALHÃE8 ..,.-v. Ex• não quér
(Jue continuemos aqui fazendo inquirições.

O SR. JCITAHY MAGALHÃES....:...._ Continuo com
a palavra, com a interferência do Senador Alexan-

O SR. ALEXANDRE COSTK- Faça V. Ex•
o _q~e quiser, mas não 'V~Iiha querer se fazer ·de
vítima, para os excessos <:J:Ue V.· Ex• e alguns dos'
seus membros vê.m fazen.do.

dre Costa, sempre bem-vinda.. __ .

O SR. ALEXANDRE COSTA-~ Tenho sempre
o prazer de debater com homens _intelige!1tes como V. Ex"
O SR. JUTAHY AAGALHÃES ::.::Se o Senador
Alexandre Costa tivesse pr~sta~o, bem -atenç.ào

em como formulei a pergunta, vena que eu teria
apenas me referido ã atual Administração não
ter tido a preocupação em ap~rar nada.

O SR. ALEXANDRE COSTA"- N~o. mas se
nós, senadores, que faZíarTIOS parle do Partido
dos Govefnos ditatoriais, tarnbêrn no Senado não
levantamos nada disso! se· ne"ní eu nem v. Ex•,
que éramos Senadores DíôfltCos,- não levantamos,
como V. Ex' quer exigir que. o Governo da Repú~
blica vá fazer isso?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' tem que
ver que nós aqui no COngreSSo, Sena'-d0f, não
tivemos as condições adequadas para fazer as
investigações.
O SR. ALEXANDRE COSTA --.:-Debati muito
·a Ferrovia do Aço. Desde-que cheguei ao Senado.
O SR. JUfAHY MAGALHÃES_ -- EU _não vciu
aqui cair nessa questão de V. Ex" inas V. Ex• sabe
que a fiscalização financeirâ 'dO Congresso foi ob~
tida com muito custo, através de uma emenda
votada aqui por iniciativa do S.enaaor Mauro_Benevides. E se V. Ex~ tivesSe a preocupação, veria·
que também tive eu essa mesma preocupação
em fazer aumentar os poderes fiscalizadores do
Congresso, inclusive na atua) Constituição que
estamos elaborando.
_ ,
Ternos dois artigos lá que provieraiTlOe--emendas que tive a oportunidade de apresentar e que
aumentem, em muito,_ o poder fiscalizador. Nós,
como -senadores, se V. Ex• qae colocar a culpa
no Congresso, ...
O SR. ALEXANDRE CQSTA - Mas eu não
estou colocando a culpa no ConQresSo~- ·
-

O SR. JUTAHY MAGALHAES -V. Ex' verá
que nós do Congresso não tivemos, durante esses
anos todos, as possibilidades dessa fiscalização.
Nós também erramos, porque no momento em
que começamos a ter conçliçôes, na CP/ do Senado, de fazer algumas apurações, são elementos
como V. Ex', que fazem parte do Congresso, que
querem ajudar o Executivo para que essas_apurações não sejam efetivadas.

O SR~ALEXANDRE COSTA- V. Ex• está enganado!
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- D;sse a V.
Ex" que nós, aqui, não vamOS discutir esSa questão.
O SR. ALEXANDRE COSTA -
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V. Ex· mente!

.

recursos - cbntribuição da Previdência Social,
recursos vinculados à conta da previdência; infraestrutura básica rodoviária- recursos vinculados
a imposto único sobre combustíveis e lubrificantes. Eu não votJ, enumerar as 14, mas estão_ à
_disposição.AchO-que seria interessante c~mar,
aqui, o antigo diretor da SOF, Márcio Reinaldo,
que poderá esclarecer cada uma dessas irregularidades.
O SR. JUfAHY MAGALHÃES- V. Ex• tem-o
númerO.do-deCreto?
·
O

SR. ANfBAL TEIXEIRA- Decreto n" 95.523.

O SRJUTAHY MAGALHÃES--- Pois é, V. Exentão, c_ó~àera que a Comissão n~io tem-condiç~s de fazer inquirições.

O -SR. JTAJV\AR FRANCO-- Senàdor Jutahy,
a Secretaria' está de posse desse d~creto. O que
. não. impli~a. _se V. EX" quis_er argüir.
·

O SR. AlEXANDRE COSTA- Eu ·não disse
isso! V. Ex•_ está interpretando mal...

O SR JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Mini_stro,
aqui_ é uma indagação sobre o Decreto-Lei no
2300, para matar a minha curiosidade, sobre
duas modificações que hou\1~· _Na redação inicial,
no·seu art. 55, § 7°, diz:
·

OSR. PRESIDENTE (José lgriáCio Ferrefra)Senador, vamos continuar os nossos trabalhos.
(TumUlto!)

"Em hãv-endo alteração bilateral do contJ:ato que aumente os encargos do contratado, a administração_ deverá restabelecer,
por aditamento, o equilíbrio- econômfco-finanCeiro inicial:'

. O SR. JOTÁHY MAGALHÀES - V. <:X• está
muito exaltado, mas nós vamo_s continuar os nos- _
sos trabalhos, Senador.

O SR.- PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) K Ex• continua com_ a palavra, Senador Jutahy
Magaihães, e a Presidência encarece objetividade
nas ·perguntas e nas respostas.
O SR. JUTAHY MA.GALHÃES -:- Nós temos,
n1y.itas vezes, S,r..President,e, ria P,Oiítica, que "engo,ir sapos". Eu d,igo_que.nã9._Acho que temos
que engolir tarta~_gas ce_nten~f1a_s, muita_s vezes.

Ó SR. ALEXANDRE COSTA- E eú tenho eri-.
golido elefantes.
:

o--sR. ALEXANDRE COSTA:..._ E eu tenho -engolido elefantes na polftica...
. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nada me fará
perder a calma nesta hora.
O SR_ALEXANDRE COSTA

a1Cafma!

~Eu

não perco

. Ú SR. JUTAHY MAGALHÃES --Então mais
uma tartaruga centenária, eu engulo com tranqüi~
Jidade, Sr. Presidente. Nada me fará perder a calma nessa hora. Se o Senador A1exandre Costa
permitir que Continuemos os trabalhos normalmente, ~em interferências indevidas, eu continuarei.
Mas,_ Sr. Pre_Sidente, eu gostaria de perguntar
ao depoente, se __o Senador Alexandre Costa permitir, qual foi o decreto assinado pelo Presidente,
que contém 14 irregularidades? Foi aqui afirmado
isso e parece que a nossa assessoria não tem
esse decreto. Então, eu gostaria de saber qual
é esse decreto e quais são essas 14 irregularidades?
O SR. Ar'ffBAL TEIXEIRA - Eu passei à Mesa,
assinalados os atos, porque nessa lei em que s_e
tentou consertar o orçamento feito pelo Congresso·, na verdade haviam soluções de diminuir o
déficit público, sem faZer essas ir~egularidades.
Eu passei uma planilha já com as -falhas assinaladas. Algumas eu podia lembrar aqui como ·por
exemplo, educação básica; recursos garantidos
pela CoilStituição; salário-educação, vinculação;
-nós não podemos, realmente, a não ser afetando a Constituição, fazer qualquer limitação a esses

Na primeira alteração do Decreto-Lei n" 2.348,
de julho de 1987, acrescenta-se no final: "sendo
que as alterações de que tratam a~ al(neas "c"
e "d" do ifem 2 desse artigo e seus-§§ 19 e 4~.
restringem-se- aos casos de força maior efetivarnente comprovada."
-Isso ai criava uma limitação nes~s reajustamentos feitos com- os contratados, com o_s empreiteiros, etc. Qual a razão, Sr. Miritstio de;
setembro de 1987, ter sido feita uma nova modificação-do decreto, apenas para tirar esta restrlçã().
retomando à forma inicíal do decreto? Houve alguma preocupação de ordem técnica:, ad!""ini~
trativa, ou isso é conseqüêflcia; também, de uma
dessas mudanças que ningUém- sabe- de onde
vem? V. Ex• gostaria que eu paSSasSe· o quadro
comparativo àS suas m_ãos?
· : · ·

em

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA artigo a qUe V. Ex• se referiu?

S_en~dor, qual o

~ O SR. JUTHAHY MAGALHÃES·-·Art. 55, §

49 e 79; no caso, a modificação foi no·§ 79
O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Essa r!:! dação estabelece que os contratos regidos por esse decreto~lei poderão ser alterados nos s~guintes casos,
unilater.almente pela Administração. Entende-se,
agui, administração pública, quand9 11ouver modificação ilo processo...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A 'modificação
foi_ sô no final do parágrafo sétimo.
Q SR. ANfBAL TEIXEIRA grafo.

No (mal do pará-

O SR. JUTAHYMAGALHÃES-' Eisa que está
anotada aí com a tinta meio esverdeada.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Seria-o parágrafo?
O SR. JUTAHY f'.1AGALHÃES- SeXto e sétiffiô.
SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Por acordo das
partes.

o

O SR. JUTAHY-f'.1AGALHÃES-_:É i-tessa parfe
que está sublinhada de verde af. · '

No parágrafo sexto do decreto de 27 _de julho

de 1987, no fmal acrescenta-se seis parágrafos,
primeiro e quarto, restringe-se aoS casos de força
maior efetivamente comprovados. Apenas essas modificações_ que existem, no decreto inicial não ·
constavam essas expressões. Foi feita uma modi-

ficação para acrescentar
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~ssa

restriçãO,

e logo

em seguida, dois meses após, então essa restrição
foi tomada sem efeito com a nova modificação,
com a nova redação, voltando ao texto inici<:.:.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- S~naçjor, confesso.
que não sei responder ao senhor, eu posso pedir
um tempo para consultar a assessoria jurídica
para saber por que foi fefta essa modificaÇão.
O SR._JUTAHY MAGALHÃES -Esse acréscimo, feito na segunda redação, fazia certas restrinções a essa reformulação contratual, e são
retiradas essas restrições, no meu entendimento
sem uma maior explicação, logo dois meses após,
retomando ao texto a forma inicial. V. Ex• não
se recordará agora, no momento, mas poderá
posteriormente dar uma informação a respeito
do assunto.

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Eu vou consultar
o jurídico que trabalhou niSSo; pOrque eu confesso
que eu não sei responder ao senhor por que houve
essa modificação. Eu- anotarer e trarei uma resposta ou darei ao senhor pessoalmente se não
voltar a esta Comissão.
O SR. J_illAHY MAGALHÃES - Sf.""Pi-.eSiOente,
eu no momento estou satisfeito, não tenho outras
soltcitações a fazer para o Depoente.
Apenas aproveito estar com a palavra para dizer
que estão muito preo_cupados com a nossa .constitucionalidade, está havendo uma preocupação
muito grande a respeito dos nossos p-oderes, nossas prerrogativas constitucionais e, talvez essa
preocupação tão grande com os nossos problemas, com as nossas prerrogativas, fez com que
o Executivo s_e_ esquecesse dos seus pr6rprios
problemas CÇ>l).~titucionais, e ontem cometeu
uma das in~ç:mt(tucionalidades mais gritantes,
querendo interferir em problemas do J_~-gislativo,
que estão bem expressos na Constituição._ Por
isso que nós aqui queremos também apresentar
o nosso protesto, contra as medidas que foram
tomadas ontem pelo Executivo, principalmente
na parte que procura interferir no Poder Legislativo. Apesar de, muitas vezes, termos companheiros nossos, que se preocupem em evitar que
ganhemos esses poderes, esses poderes devem
ser mantidós, a todo custo, pelos membros do
Poder LegislatiVO.
O SR: PR6lDENTE (Josê lgnácio Ferreira)V. Ex" tem a palavra, nobre Senador Mendes Canale.

O SR. MENDES CANALE - Ilustre Ministro
Anibal Teixeira, V. Ex", no infcio da sua fala, aqui
pela segunda vez perante esta Comissão, falando
sobre o problema de reajustes orçamentários, de
suplementação_ de verbas, fez referênCia a dois
Decretos, o 2364 e o 3065r·:e.-se9~.m<:(<? anotei,
a referência feita por V. Ex• diz que eles foram
preparados fora da Sep!an, podia V. Ex"- situar
esse fora da Seplan, em que áreas foram esses
decretos elaborados?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA decretos, por favor?

Senhor, quais os
-

-- óSR. ME;NDE:s Ü\NALE- Dectetos n 9 • 2364,
de 23/1 Ü/8_7; e 23065 ou,2065, não peguei be~
quando V. Ex" falou.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA.:._: Os que tratam dos
reajustes, senador?
OSR: MENDES CANALE -São os que tratah-;
dos reaj_ustes. Eu s-ó queria saber, dessa decla~
raçáo que V. Ex• fez: "foram PrêJ:.arados fora _da
SepJan", e se V. Ex' assim afirma, se foram preparados fora da _Seplan, então, eu gostaria de perguntar onde foram preparados.
'

O SR. ANiBAL TE-IXEIRA.:_ Qúarldo 'o Ministro
Funaro me falou sobre este deCreto, S. Ex" não
me- deu a origem desse decreto; Apenas, disse
lfUe-era precisá sei reformLiJadO o decreto.
O SR. MENDES tANALÊ·--v. Ex• fez referência ao 2.364; -C>t.i-llãõ é esSe qUe' V. Ex• 'díi
-que- foram preparados fora?
O que faC preparado fora foi outro?
LfSR-:-ANÍBAL TEIXEIRA- Não. O pro_blenia
é. OSe9Uint€: eSse decreto ·a qL.ie V. Ex" está se
referindo é aquele que modifica o prazo da validade de reajustes.
·

funcionando tamb_êm -~a Ca~a--CiVii, Parã -r~fazE!:r
isso.
Infelizmente, não foi -tão rápido como nós imaginamos.
Até qu~ro.prestar um esclarecimento aqui, que
faltou da outra vez; no ·caso da Seplan e do Ministério da Fazenda,_ aquela retroativiáade nãci fundÇ)OOu; não se pagou nenhum fornecedor, baseado naquela retroatividade. Agora, não sei se nas
estatais isso o.correu.o.u enyoutro$ ministérios,

O SR~ ITAMAR· FRÁNCO --Mas qual delas a
de janeiro ou a de novembro?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA duas.

Exatamente.. V.

Nenhuma- das

O SR-ITAMAR FRANCo- V.~ diz (rue não
se pagõU a nenhum empreiteiro?
OSR.ANÍBAL'TEiXEIRA-Anenhum empreiteiro na área. Mas é preciso notar que a Seplan
e o Ministério da Fazenda são órgãos meios, quer
dizer. os nossos volumes de contrato são muito
pequenos. Isso toca talvez 5% dos dtspêndios públicos.
·
·
Só consegui essaTflfOrmaÇão da área Ço Ministério da Fazenda e da área lá da Seplan.
-

O SR- MENDES CANALE -
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O SR.- MENDEs

-

..

>

-

--

---

CANALE -

Ex" disse: "foram preparados fora da Sep!an". F'oi
deçlaração de V. Ex' que eu anotei aqui, parqué

Em outras áreas
V. ~não_ vai fazer essa afirmação?

fiquei assim assustado.

O SR:- ANÍBAL TEIXEIRA- Em ·outras áreas,
que sào os grandes cOntratos."

o-sR. AN(BAL TEIXEIRA- Senãdor, essa ma-

téria_, geralmente, é feita pelo Ministério da Fazeri- ·
o sR. MENDES C:ANALE -Só mais uma perda, que é quem, na época, depOis do plano cruza·-·' gunta, então, Sr. ex-Ministro.
Fez V. Ex• referência ao crédito suplementar
do e em seqUência ·ao plano cruzado, tratava des-.
sa matêri~. Essa área era do Ministro Dilson Funa- de 105 bilhões, e sabemos- e V. Ex" tanto quanto
nós- que, para fazer face ao crédito suplementar,
ro, tantO que, quando esses decretos chegav_am,
ciu é o superávit, o 'eXcesso de arrécadaç·aa- Ou
automaticamente se fazia. Era um' decreto feito
por lá.
o produto d~_pperaçõ'es de _créqitos _autorizados.
Este, diria V. Ex·:·foi'o Congresso ludibriado. De
Entr_etanto, o Ministro me 'chamou a atenç.3.à
fato, alguém achoú, e· até eu achei. Daí a razão
sobre esse fato e et.J perguntei ao Ptesidente, que
de minha perQunla: Considera V. Ex" ProdUtO de
me disse: "AníbaJ, eu hãci sei realmente onde foi
preparado esse decreto". O Presid,ente falou que operação de créditOs -_atitorizadq_i Q__ títUlo de resPonsabilidade do T escuro Nacional?
não sabia onde f_oi preparado esse decreto. Na
Seplan não foi, porque não há nenhum antece- ·
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Não; ele tem que
dente disso. Acho que, aí, o Ministro Funaro é
ser autorizado pelo Congresso:que poderia prestar algum esclarecimento mafs
objetivo sobre isso.
' '
O SR. MENDES CANAIE ..:.:.._Mas esSe foi exataO SR.J\1ENDES CANALE_-.Agora, uma infor-_, mente o que serviu de base, porque o crédito
suplementar depende de existência de recurso
mação: ::t SOF, não é ela que centraliza, não é
disponível para ocorrer as despesas. Então, quancomo o órgão por Onde passam exatamente to..
do se fa1a que o Congresso foi ludibriado, e pordos_ os pedidos, porque ela tem toda a posição
que ... Eu também a-chei - quando vem dizendo
orçamentária? Não eram registrados, não vinha
que os títulos de responsabilidade do T escuro,
para a SOF falar sobre esse problema e, daí, V.
que iam fazer face a essa despesa dos I 05 bilhões
Sr ter conhecimento da sua existência e conhe-.
- que, de fato, havia essa autorização. Daí por
cer desses decretos? São várias as fontes? Pelo
que a razão de acharmos que o Congresso foi
que estou vendo, acho que várias fontes para elaludibriado~ e que fiz questão de citar novamente
bOI:.ar inicialmente sim. Agora, tem que ter urn
para concluir perguntando a V. Ex• se esses títulos
órgão centralizador, senão o governo não tem
de responsabilidade do T escuro Nacional c;obrem
nenhuma ação fiscalizadora sobre isso e nem code fato o chamado produto de operações de crémo orientar as coisas orçamentárias.
dito_ autorizados? Porque_ só pode ser aí! Superávit
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -Senador, a SOF
não havia. Excesso de arrecadação também não.
trata da matéria orçamentária. Essa matêria era
E cité a própria niensa_geffi presidencial e através
uma matéria econômica e de relacionamento do
da E'..Mt, de V, Ex" ao Presidente da República, fala
governo com terceiros. Ela foi tratada, até o plano
nos títulos de responsabilidade do T escuro Nacional, citando _o item IV do art. 43 e fala, então,
cruzado e um pouco depois, através do Ministério
da Fazenda, e, a partir do momento em que o
em produto de operações de_ crédito autorizado,
mas lá fala em título de responsabilidade do TePresidente disse: ~'Aníbal, vamos fazer um decreto
conigindo isso. Você faça Isso lá nã Seplan". Aí,
scuro Nacional Daí a razão de minha pergunta
aV.Ex'
~
-nós- crlamOs ·esse grupo de trabalho, que acabou
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O SR. ANÍBAL TEIXEIRA ____;; Minha explicã.ção

é dizendo que essa não foi uma responsabilidade
da Seplan. U aquele documento, que posso deixar
aqui, mostrando como esses compromissos fO-

ram feitos fora da área da Seplan, inclusive os
decretos que geraram essas despesas. O que coube à Seplan foi, imediafaffiente~proC:urar o Corigresso para mandar a mensagem e dar compatibilidade constitucional à medida.
O SR. MENDES CANALE- Mas, aí, já foi posteriormente. Logo, não havia .. Aqui, diz: opera-

ções de créditoS autorizados.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- O Senhor tem toda
razão.

O SR. MENDES-·CANA[E·_:::_-Então; aí, podemos chegar bem àquilo que dizem: o COngresso
foi ludibriado.
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -
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Mas não foi. Eu

queria esclarecer que não o foi pela SEPLAN.
Procuramos o Congresso expondo o problema,
mostrando, e foi então disc_utido _na Comissão.
Apenas quis contar o históricO, porque a impressão _que o Dr. Michal deixou é a de que enganamos ... Foi exatamente a área da Fazenda que
produziu esse Impacto e fez esses decretos de
aumento. Em função disso ...
O SR. MENDES CANALE --AgradeCemos a
informação de V. Ex", e vamos até lá, porque este
é um assunto que tem que ser bem esclarecido.
Dá-nos V. Ex' um ponto, e vamos seguir o fio
da meada.
Muito obrigado a V. EX•
O_SR. PRESIDENTE (José lgnácío Ferreira)A Presidênda concede a palavra ao eminente Senador Carlos Chiarem.
-O SR. RELATOR (Carlos C:hiarelli)- Sr. PreSidente, na verdade, eu só gostaria de fazer uma
consideração preHminar.
Sr. Presidiente, eu teria aqui um rol de 15 pirguntas a serem formuladas ao depoente. Como
houve um entendimento prévio de que a sessãO
deveria ir até às 18 horas e 15 minutos, e, em
segundo lugar, de como há um entendimento
comum, consensual de que não encerraremos
o depoimento do ex-Ministro, segundo a idéia da
Presidência, em comum acordo com os dêmaTs
componentes, Relataria, Vice-Presidência, etc .•
entendo que não seria o caso da formulação de
todos esses itens, até por que, para alguns deles,
não seria este o momento, talvez, o mais adeqUado para formuJá-Ios.
Eu não poderia deixar de fazer Um comentário,
Sr. Presidente, muito rápido, com relação a um
fato que, nesta reinquerição se torna cada vez
mais evidente, que é absolutamente imprescindivel, porque se reiterou o- confronto e o conflito
das posições entre o ex-Ministro, ora depoente,
e o secretário-Geral da épOCa em qUe efa S. EX"
Ministro, de posicionamento _flagrantemente conflitante. Nada mais importante, no decurso do procedimento, comparando-se o momento processual que estamos vivendo, do que esta acareação,
que eu apenas reitero. Em segUndo lUgar, me
vejo na obrigação de formular duas ou três perguntas, quase que de sim ou não._ A primeira
é a seguinte: o Decreto de 18 de fevereiro de
1987, o Decreto qUe tem ·urna capacidade potencial de prejuízo de 600 milhões de dólares para

-o Pais, 94.042, aqui referido no depoimento anterior pelo ex~Ministro Aníbal Teixeira, a seu juízo,
-comõ Ministro de Estado, na epoca - não é ufna
questão subjetiva- tinha ou não a eiva da ilegalidade ou a característica da inconstitudon_alidade?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu posso esclarecer o assunto. O Decreto sobre o qual o Ministro
Funai-o fãJOu cOmigo foi exatamente esse. O anterior não foi objetO -de cogitação.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

· O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Ele tinha características de inconstitucionalidade,
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~Obrigado.
Segunda questão: V. Ex', uma vez assumindo o
MiniStério, tOmou providênciaS rio sentido de que
um decreto inconstitucional tivesse suspensão de
aplicação imediata ou conviveu com ele? -0-SR. Ai"'ÍBAL TEiXEIRA - Na verdade, erlquanto o novo decreto estava sendo preparado,
houve uma_ coOviVência com ele. Ap-enas na noss-a
área não foi aplicado.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então,
a inconstitucionalidade ficou uma inconstitucionalidade ministerial? Só isso aconteceu a nível
oftcial? Essa_ sustação _de __aplicação determinou
de parte de V, Ex" um expediente, um oficio, uma
pOrtaria, alguma coisa-formalizada conCretamente ou foi mera recomendação?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - ComO a matéria
-era discutida dentro da Seplan e çom o apoio
do Ministério da Fazenda, nas áreas do Ministé~:io
da Fazenda e da Seplan, não foram utilizados
aqueles decretos,
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Ministro, também dentro dessa objetividade, desse pre·

fácio quase, desse vestibular das argüições que
terei, se Deus quiser, no retomo de V. Ex' para
completar esse seu depoimento, houve, depois
desse decreto, que V. Ex' mesmo reconhece que
tinha características, portanto, era inconstitucional, um segundo Decreto, o do N" 94233, de
15 de abril de 1987. Esse segundo decreto teve
uma única caracterisUca, um único artigo - nós
-todos _nos lembramos -, ele apenas mudou o
-art. 1c do Decreto de 18 de fevereiro. Esta !em-brado?
c_O SR. ANÍBAL lEIXEIRA -

Estou.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse- segundo decreto foi assinado por V. Ex' Estou apenas me referindo. N_ão estou lembrando, porque
está no Diário Ofidal. V. EX' não tem nenhuma
razão para ser interrogado sobre isso. A inconstitu·
cionalidade era sobre o ponto que foi retificado?
O ponto que foi retifícado foi ex.clusivamente o
art. 1~ do decreto anterior, isto é, onde no art.
1~ do_ decreto anterlor_ mandava retroagir os reajustamentos para 1o de janeiro de 1987, no segundo decreto, já com a assinatura de V. Ex•, os reajustamentos retroagem a 24 de novembro de
1986, isto é, eles sãOE:Iastecidos, alargados.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Isto quer

dizer que piorou muito.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não vou
fazer juíio de val_ores. o segundo decreto assinado por V. Ex' Era esse o ponto que era inconstitucional ou nãci era esse? Se era outro ponto
inconstitucional, V, ~ assinou um segundo de·
creto qUe aniplíou a faixa" de reti-Oãtivldade, qUe
autnel)tou o prazo do reajustamento, que_ acresceu o valor do pagamento corrigido, com a lavra,
com a assinatura e com a solidariedade funcional
e responsabilidade ministerial de V. EX'

e

que V. Ex" diz ~qual é?
--

"Esse"

o demonstrativo é fundamental
-

O SR ANÍBAL TEIXEIRA -

-

Esse é o~ 94.233,

que eu assinei junto com o Ministro F unaro.
O SR. RELATOR (Carlos Chiafelli)- Sr. Ministro, data vénia, há um engano cronológico. V.
Ex" est~ tendo um pequeno defeito de avaliação
cronológica de memória, porque no depoimento
anterior V. Ex" foi muito claro, e eu fiz até questão
de perguntar-lhe qual a data de sua posse deve estar lembrado para focar a data, - e V.
EX' nos lembrava que o ministro lhe falara, logo
depois da posse. E eu ainda perguntei se eram
dias, etc. e V. Ex.• confirmou para retificar o decreto. Evidentemente que um segundo decreto não
existia; então, não se pode retificar o que não
existe.

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não. Era retificã:ção
desse_segundo decreto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. Ex'

está mudando, então, a informação anterior.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Realmente, fiz Uma
pequena confusão, porque o prifrleiro decreto foi
~~sinado pelo Ministro Sayad, -e- o que ele me
falou foi o decreto que eu é ele aSsinamos.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareJli) - Então,
faço-lhe uma pergunta: sobre o primeiro decreto,
o de fevereiro, V. Ex" nã6 teria nbtícia nenfiuma?
O Ministro Funaro, de acordo com a verSão que
V. Exa nos dá hoje, falou-lhe sobre o segundo
decreto. Só que há um pequeno problema no
segundo decreto: é que e_ste foi assinado por V.
Ex' Então, como a sua surpresa- -conforme nos
relatou no depoimento anterior--=-ante à notícia
dada pelo Ministro F unaro de que havia um decreto que iria causar, no futuro, fato contestativo,
com um prejuízo de 600 milhões-de dólares? Se
Y'T EX era assinéinte súbscritc:Jr do decreto, ele não
poderia lhe dar uma notícia, poréjue o decreto
era assi'"!ado pelos dois. Aliás, eu lhe perguntaria
mais: como V. Ex• iria ao presidente da República
perguntar-lhe quem levará o decreto que V. Ex'
assinará?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA que ...

·t preciso -explicar

O SR. RELATOR {Carlos Chia"rélli)- Não. J::
essa a questão. Veja bem, v: EX•-nos deu_ uma
versão de que, em chegando ab. ministério, rece·
beu ajnformação do Minis_tro FUri~i-o, então titular
da Fazenda,-que teria subsditO-um decreto, há
dias, em companhia do Ministro Sayad; que esse
decreto teria um prejuízo potencia_! de 600 milhões de dólares e retroagiria, estai:Jeleceria reajustamento superior ao valor da inflà~ão. Segundo
item: que o Ministro F unaro- pediu o seu apoio
e a sua gestão para ir ao presidente no sentido
de corrigir o decreto que fora- expedido. Por
quem? Pelo presidente com- a 'participação dos
Ministros Funaro e Sayãd que eram os ministros
da época. Terceiro: Que V. Ex" tornou a iniciativa
de, em se informando, ir ao p-residente e levar-lhe
a preocupação de que o decreto realmente não
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era um bom decreto, era ruim, estava errado etc,

e o presidente, ao ouvi-lo, ficou surpresn- corre
as conseqllências negativas do decreto que lhe
havia sido levado por algu~m- porque o Ministro

Fumiro dizia que ele, miriiSfrO~ não havia levado,
e assinou embaixo - e que o presidente determinou a V. EX> para que começasse _a agir no
sentido de corrigir- o decreto. Quarto: qüe, evidentemente - af vai outra questão - , V. Ex> estava

O SR . .ANfBAL TEIXEIRA- Em primeiro lugar,
houve realmente um lapso. O decreto a que o
Ministro Funaro se referiu foi o_ que nós, ele e
eu, eu ~eferendando "apenaS - é preciso saber
como funciona a mecânica administrativa... Há
a responsabilidade principal do ministro da pasta
nós, todo dia -quem já foi ministro sabe disso
- , referendamos uma série de decretos; então,
foi esse decreto que referendei.

e

corrigindo um decreto que não o havia subscrito,

caso contrário, não teria sentido a _su_rpresa de
V. Ex" E que V. Ex" fuclusfve, per9Unto mais aí é o ponto fundamental - quem teria levado
o decreto ao Senhor Presidente da República?

E o presídente teria dito que não. se recordava,
e há atê receio no_ depoimento, V. Ex' recapitulou
esse fato, agora, hoje à tarde.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• me permite?
56 uma questão, senão vou ficar perdido. Há um
Decreto de nG 94.042, que foi ""aSSinado pelos Mi~
nistros João Sayad e Dílson Funaro, correto?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -

Siin, está certo.
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O SR. ITAMAR FRANCO - Por faVor, V. Ex'
assinou ou não Uin decreto com o Ministro Dílson
Fun.aro no dia-154, o Decreto n~ 94.233?
O SR. ANfBAi... TEIXEIRA natura do ministro.

R-eferendei a assiM

O SR. ITAMAR FRANCO - Sim-;- i'ereren"dOU,
no caso, assina o presidente da RepUblica. as~ina
omihisti'o.
·
·

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -Em VirtUde deSSes
dois de~retos, tanto o do JoãQ _Sã.yad quanto o
outro que assinamos, o presidente mandou que
se fizesse um estudo completo da situação. Durante esse estudo se constatou que os dois decreM
tos eram inconstitucionais. Então, foi feito um
decreto saneador.

O SR. ITAMAR FRANCO---- V. Ex', depois, assi·
O SR. ITAMAR FRANCO - MaS 50 em jUlho,
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Sim.
na um decreto, se não me engano em 15 de
isso é que é importante, só _em julho.
abril,
com
o
Ministro
F
unaro,
que
tomou
·a
númeO SR. RElATOR (CarloS.Cl1iarelli)- Sr. MinisO SR. MAr"'SUETO DE LAVOR - Qual foi 6
tro, sempre falamos que a ordem é clara, e esse . ro de 94.23~. _Então, aí é que está a pergunta;
decreto saneador?_
O (feCreto assinado pelos MiniStros João Sayad
fato é fundamental. Essa questãO- é decisiva para
e Dílson Funaro fazia remissão a janeiro de 1987 .
o SR rrÁMAR FRANCO- O de-:14- de julho.
. a investigação que estamos fazendo. Temos o
Perguntaria a V. Ex" nesse aspecto: esse decreto
de nG-94.674. De fevereíro a julho oS deCretoS
problema das conseqüências de um decreto que
lhe pareceu inconstitucional, ilegal, esse primeiro
ficaram em vigor, inconstitucionais e beneficiantinha prejuízo de 600 milhões de dólares, que
decreto assinado e em vigor em 15-2?
do._
agravou o déficit público de&:te Pais, beneficiou,
como V. Ex• já falou_ várias vezes,_ corporações
OSR. Jv\ANSUETO DE LAVOR _:_ Enquanto
O
SR.
ANÍBAL
TEIXEIRA
A
pr<?curadoria
de grupos económicos. Queremos saber quais
isso as empre"iteira:s se· s~nearam, nesse eSpaço
achou
inconstitucional.
são, e agora V. Ex" nos dá um depoimento e
tempo.
uma informação bastante conflitante. E aqui, nesO SR lT.AJ\'\AR _FRANCO - Então, estamoS
O SR. ITAMAR FRANCO- Ai é que há o aspecte_ caso. a _ordem dos fatores altera o produto.
claros que o decreto ...
to dos 600 milhões de dólares. Está certo o racioEntão, eu pediria a V. Ex• que visse como é que
cínio?
nós conseguimos sair dessa seqüência aqui. Se
O SR. ANíBAL TEIXEIRA- Nos estudos poste~
V. Ex' precisa de tempo para rememorar, eu lhe
O SR. ANíBAL TEixEIRA - Está certo o racioriores que fez. A verdade_é essa.
deixo a ~uestão em aberto, não vou querer exigir,
cínio.
e até há um horário-limite. Eu gostaria que V.
O SR ITAMAR FRANCO- Tudo bem, poste~
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu-só queria dar
Ex' examinasse bem o fato e pudesse nos prestar riores ou não o decreto estava em vigor. Veja
essaseqüênda lógica. V._Ex~ me desculpe, Senhor
um esclarecimento.
V. Ex•, isso tem que ficar bem claro perante à
Relator, mas é para ficar bem claro.
Assim como a outra pergunta, Sr. Presidente,
comissão porque nós vamos interpelar ~s ex-f!'l~
também vou__deixar... É que V. Ex' no decurso
nislios. O Decreto no 94.042, assinado pelos MiO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - J á que
do s_eu depoimento de hoje, falou o seguinte: que
nistros João Sayad e Dílson Funaro, que fazia
estamos c::om a Jnconstitucionalidade dos dois dearmou-se- a frase é a seguinte- uma pequena
remissão a janeiro de 1987, posteriormente foi
cretos, eu apenas querta a resposta dos dois ou~
- e até anotei aqui, há uma oração relativa no
Cof!siderado inconstitucional, correto?
tros itens que foram perguntados. A q)Jestão da
meio, deverá ter uma vírgula aqui - , que não
·conspiração, ver se ele Pode nos detalhar quem
seria pequena conspiração. O que é uma pequena
O SR. ANíBAL TErXElRA - Sim, no- estudo
é quem, mas de uma maneira objetiva. Quem
que não seria pequena conspiração, feita por
que a procuradoria fez.
participa, onde está conspiração, ela é uma·coisa
quem, quem participava, que poderes tinha, que
influência haveria de ter uma conspiração em ciO SR. ITAMÁR FRANCO ___:.,'$Jln, pelo eStudo abstrata ou uma coisa concreta, ela existe? Alguém conspira, quem conspira, contra quem?
ma de um ministro de estado? Não estou falando
que a procuradoria fez, mas foi considerado in·
sobre o depoimento anterior, falo no depoimento
constitucional, mas estaya em vigor. O decreto,
O SR ANÍBAL TEIXEIRA -Acho que o meu
de hoje, usando a frase e.xata de V. Ex", até com
evidentemente, é baixado e na data de sua publisecretário-Geral conspirou permanentemente
a oração subordinada relativa para as coisas ficaM
cação entra em vigor~ correto?
contra mim.
rem mais claras e lhe pedir que, em terceiro lugar,
O. SR. ANÍBACTEIXE!.RA_- COrreto.
O sR: -RElATÜR (Carlos Chiarelli) A terceira
nos traga uma outra informação:
pergunta dizia respeito àquela questão da r~vista
A revista Veja, do último fim de semana, diz
ITAMAR
FRANCO
Agora
vem
a
perO
SR.
que considerou ... Reitero a V. Ex', para facilitar...
que o documento chamado Alfa - não me l_emgunta:_ quando chega o dia 15 de abril V. Ex~
E com relação ao_ chamado Documento Alfa, que
bro de aJguém ter faJado em Alfa aqui mas, em
corn-oMinistro
Dílson
Funaro
assinam
o
Decreto
todo caso, passou a ser batizado como Docusegundo uma publicação semanal, a revista Veja
n~ 94.233, __c6i:r.eto?
- era sabido até por V. Ex:~ seria um docuM
mento Alfa- seria aquele anteprojeto de decreto
mente jocoso. Não sei por que, mas seria um
de reajuste dos 3 bilhões de dólares, e _que mereO SR. ANíBAL TEIXEIRA- Não, mas a consuldocumento oficioso ou ofiCial, que circularia em
ceu gargalhadas nas áreas públicas, pols ninguém
toria não deu seu parecer nes_sa época, ela deu
gabinetes ministeriais em BraSília, mas que ou_tr~s_
levou a sério. Então, V. Ex' nos trouxe aqui um
depois.
'
autoridades achariam, in-clusive, engraçado._ Até
fato que não teria nenhuma seriedade. Deixo tam·
fala que -motivava muitas gargalhadas e que V:
bém essa pergunta para que V. Ex•, no seu retorno
O SR. IJAMAR FRANCO- Não estou me refeEx• trouxe à nós- para, de certa forma, distrair
à comissão, se for o caso, nos preste os esclarecirindo à consultaria, ela só foi dar o parecer depois
mentos devidos ou, se quiser, responda já as três
_
_
_
a Comissão.
de 15-4. Então, veja V. E}(' que a gravidade é
Eu gostaria que V. Ex• dissesse algo sobre Isso.
perguntas de imediato.
ainda mais séria, porque o decreto foi de 18-2,
a consultaria levou de 2 a 3 meses para consideO SR. ANiBAL TEIXEIRA -Acho que já posso
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Bem, se o docuM
rá-la inconstitucional, mas aí V, EX assinou esse _
responder, senador.
mento era tão j_ocO:So assim, n.ão entendo por
decreto.
--que o SeCretáriO-GeraJ, que sabia ser a nossa ConO SR. RELATOR (Carlos Chia'relli)- Está ótl·
O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Não!
sultori.a sobrecarregada de serviço, o encaminhou
mo.

ae
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à Consultaria para ser analísad6. Coinpete a ele,
talvez, diz.er por que achou que, mesmo sendo
jocoso o decreto, valia à pena sobrecarregar a
Consultoria. Não é muitO jocoso ·um decreto que
dá um prejuízo de três bilhões de dólares.

Em segundo lugar, compete tambem saber,
depois, quem entregou a ele esse decreto? Esse
decreto não tem origem. Quem "feZ esse projeto

de_ decreto?
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)V. Ex" poderia falar mais próximo do microfone,
para que não houvesse perda no apanhamento

taquigráfico?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Se efa- Um documento jocoso, por que encaminhá-lo, então, à
Consultaria Jurídica da Septan, conforme documenta aqui? De onde veio esse documento?
Quem produziu esse documentO? É um documento tão complexo quanto aquele outro decreto
que fizemos. E, finalmente, para onde fOi, depois,
o parecer dado pela Consultaria?
Apenas, quero identificar os fatos objetivos. O
fato de a revista Veja ter declarado que o documento era objeto de riso de todo mundo, na verdade, em vez de aliviar, agravêl-a responsabilidade
de quem, sabendo ser um documento jocoso,
o encaminhou. Mas, três bilhões de dólares, deddidamente, não são motivo para riso em um País
que tem quarenta milhões de_ pessoas passando
fome.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)-- Ministro,
exatamente nesta linha,_ só queria a conclusão,
que a mim parece óbvia, da explicação de V. Ex~
Então, tratava-se de um documento oficial, certo?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Só ficou oficial
quando a Consultaria Juridica exigiu que fosse
entregue formalmente e abriu um processo.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)-.....:.. Exato.
Então, havia um processo, era um documento,
um processo oficial?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA .::_ Só aberto pela
nossa Consultaria Jurtdlca, porque, antes, era um
documento apócrifo.
O SR. RELATOR (Carlos Cliiai'elli)- E a per·
gunta que faço a V. Ex- é a seguinte: se não tivesse
havido essa manifestação contráriâ: a qué V. Ex•
se refere, alude, da Corisultoria Jurídica da Seplait
e, segundo a informação de V. Ex• -também, a
sua posfção, alertado pela Consultaria Juridica,
a esse projeto de decreto continuaria uma tramftação oficial, com possibilidades de se transformar num decreto concreto, se não houvesse essa
freada, se não houvesse essa interrupção no itinerário?
O SR. ANÍBAL TED<EIRA - Eu diria que Isso
está dentro daquela figura do "se Colar, colou".
Correu-se o_ risco se tivesse ~dado seguimento -

óbviamente quem entrega um documento para
exame tem expectativa de receber um parecer
favorável ou contra. Acho que aí, finalmente, tem
que se saber a origem do documento e para onde
foi encamiilhado, depols, o parecer que a Coristiltoria fez.
o ..SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -:- Seria o
mesmo itinerário do decreto anterior.. de feverei·
ro?
·

o-sR. ANÍBAL TEIXEIRA- N~o quero adiantar
que possa ser o mesmo itinerário. Acho que aí...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Poderia
ser?

-

O SR. ANfBAL TEIXEiRA- Eu disse, no começo do meu depoimento aqui, sem querer fugfr
à pergunta direta, que o fato desses atrasos de
pagamento do Qovemo motivou todos os grupos
fornecedores a se mobilizarem.
- Então houve pressões sobre os órgãos públicos, os ministérios. IssO realmente pode ter a mesma origem.

essa inflação, possivelmente nos cálculos dele,
deve chegar a 600%. EU-perguntaria a V. Ex",
já que o Governo congelou o salário dos funcionários da administração direta e indireta, se no
orçamento que V. Ex• elaborou e apresentou ao
CohgteSsO NaCional já estavam previstos os en·
carQOs neceSSários à despesa de pessoal e se
esses encargos previstos exigiriam essa medida
drástica do Governo em apenas dois meses? Digo
apenas, porque o Goverho acha que em dois meses resolve essa situação de ordem económica,
não é o caso de aqui analisarmos neste momento? Mas, V. EX' que elaborou o orç;a_mento, que
fez as previsões dos encargos de pessoal e das
v_erbas sodais._não q,cha que isso já estava previsto
no orçamento, aprovado pelo Congresso? Em caso contrário, e nós entendemos assim, o Congresso terá então que aprovar um novo orçamento? O que V. Ex" tem a dizer sobre isso? É a
última pergunta que lhe faço nesta tarde.

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Senador, ·o orça~
mente prevê as despesas ftXas, principalmente
as de pessoal. Mas a grande verdade é que o
O SR. ITAMAR FRANCO - Ministro, antes de
impacto da inflação modifica esse quadro. Acreencerrar, não sei se entendi certo, V. Ex• déclarou
dito qu_e o orçamento, hoje, estaria totalmente
que levamos, de fevereiro a julho, para ver a indesatualizado. A1fás, sobre o problema da taxa
constitucionalidade dos decretos. Agora, houve
de inflação, quem estabeleceu a taxa de 60% foi
uma declaração de V. Ext que me surpreendeu:
o Ministro Bresser. Depois, a própriã Comissão
a de que o Ministro - porque o Ministro Bresser
de Orçamerito do Congresso fez um ponderação,
vai ser ouvido e eu só queria Confirmar isso, é
porque os números já estavam sendo ultrapasimportante - o Ministro Bresser pediU a V. Ex'
sados; nós, então, fizemos três alternativas e levaou a alguém da Seplan que em cinco minutos
mOs ao MinistrO Bresser: obviamente, a primeira,
fiZesse- um decreto para dar um aumento aos
a- de manter os 60%, a outra- de 310%, se rlão
militares de 45%?
- ·
me ~gano, p'eço depois para corrigir esse nUmero-e uma outra de 120%. Na verdade, acredita·
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, pediU uma
va~se que isso-iria induzir à inflação. Então, ficouinformação.
se na decisã.o. E a dicisão do Ministro Bresser
O SR lTAMAR FRANCO - Mas em cinco mi- ele demorou quinze dias para dá-la - fof de
nutos? Queria essa informaÇão em cincO mfnuque adotássemos os 120%. Acredito que com
tÓs?
esses 120% não teremos os recursos para o au~
mente do funcionalismo.
o-sR:-ANÍBAL TEIXEIRA - Queria em cinco
-·O SR. J?REsloENTE (Jo.sé lgnácio Ferreira)minutos.
Muito bem!
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, para os civis
A Presidência, conforme previamente comunão. Para os Civis quantos minutos elé pediu?
nicou ao Depoente, deve suspender a presente
reunião neste ensejo, em face da fiXação prévia
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - A ponderação sobre o aumento dos civis foi pelo Márcio Refnaldo
do lapso de tempo disponível para esta reunião.
que disse: "Esse decreto eu não posso pesar apeFixo, desde logo, e intimo o Sr. Aníbal Teixeira
nas ·o que ele vai impactar sobre o orçamento para O âia 18 de abril, segunda-feira, às 9 horas,
no que concerne à parte militar; obrfgatoriamente, para a continuação do seu depoimento. Nessa
temos que fazer um outro também para atender oportunidade, esta Comissão não somente prosaos ciViS". E efetivamente fof feito. Essa é uma seguirá na reinquiriÇãO do Depoente, como agurponderação que foi felta na época do Dr. Márcio dará deste a apresentação de documentos absolutamente fundamentais à investigação que aqui
Reinaldo.
se processa
O SR. ITAMAR FRANCO -Agora; Uma úJtima
Informo, também, as novas datas e horários
pergunta, Sr. Presidente, Sr. Ministro, V. & elabo· .
rou o orçamento, que foi enviado ao O;mgresso dos depoimentos subseqüentes: terça-feira, às 9
horas,
o ex-Ministro João Sayad; quarta-feira, às
Nacional, prevendo fnicialmente ulna inflação, como se disse aqui, da ordem de 60%; posterior· 8 horQs, o ex-Ministro Luís Carlos Bresser Pereira.
Está enCerrada a reuniãO.
mente, essa inflação passou para 120%. O Sr.
Ministro do Planejamento, ontem, declarou que
(Levanta~se a reunião às 18 horets.)
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1.1- ABERTURA

N~ 155/88, de autoria do Senador Albano
Franco, para ausentar~se do PaiS para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República em sua viagem à União das Re-

públicas Socialistas Soviéticas.

1.1.1- Comunicação da Presidência
- Inexistência de quorum para abertura
da sessão.
- Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, dia 12, às 14 horas e 30
minutos, com Oràem do Dta Qu€ designa.
1.2- ENCERRAMENTO
1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO

1.3.1- Requerimento

N' I 56/88, de autoria do Senador João Me·
nezes, para ausentar-se do Pais a fim de partidpar da Delegação do Brasil à quadragésima
terceira sessão_da Assembléia G_eral da ONU.
N~ 157/88, de autoria _do Senador Jutahy
Magalhães, pata ausentar-se do País a fim de
partiCipa{ da Delegação do Brasil à quadragésima terceira sessão da Assembléia Geral
da ONU.
N" 158/8~, de autoria do Senador FranciSco
Rollemberg, de criação de comissão especial
para avaliar o desempenho da Delegação Bra-

sileira nQs Jogos Olímpicos de__,Seul, Coréia
do Sul.
1.3.2,-COMISSÃOMISTADEORÇAMENTO~

- Cronograma para tramitação do projeto
de lei orçamentária para o exercido de 1989.
-Relação dos relatores e relatores adjuntos.

2 - ATA DE COMISSÃO
3 ~MESA DIRETORA

4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE
PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DE COMJSSOES

PERMANENTES

Ata da 34" Reunião, em 11 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48e Legislatura
Presidência do Sr. Jutahy Magalhães

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES

Áureo Mello - Jarbas Passarinho - Chagas
Rodrigues- Mauro Benevides -_Humberto Lucena - Guilherme Palme"ifa - Teotonlo Vilela
fílho - Francisco Rollembég - Lourival Baptista -Jutahy Magalhães -José lgnácio Ferreira
-Alfredo Campos- Ronan Títo- lrapuan Costa Junior- Pompeu de Sousa- Mauricio Correa
-Mendes Canale - Affonso Camargo -Carlos
Chiarem.

O_SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)A üsta de presença acusa ·o comparecimento de
13 Sfs. Senadores. Entretanto, não há em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.

NOS termos ~o § 2" -d~ ~rt~- 180 do. Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou -enCerrar a- presente reunião, convocando sessão extraordinária a reali~
zar~s_e aman_hã, às 14 horas e 30 minutos, com
a seguinte

respondente, em cruzados, a 146.520,13 Obriga·
ções do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo
do parecer.)
2

1

Mensagem n" 217, de 1988 (n~ 410/88, na oiigem). relativa à proposta para que seja autorizada
a PrefeitUra Municipal de Vitória de SantO Antão,
Estado de Pemani.buco, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, __
a 80.000,00 Obrigações do TesourO Nacional
(OTN). (Dependendo de parecer.)

- Mensagem n~ 215, de 1988 (n~ 408/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Ba·
hia, a contratar operação de crédito no-valor cor~

3
MenSagem n~ 218, de 1988 "(no 4-11/88; na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

ORDEM DO DIA
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Oiretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL OA SILVA MAIA
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Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Sena.do F€!defal

Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diret:or Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

a Prefeitura Munk;ipal de Barra do Corda, Estado
do Maranhão, a contratar operação de c'rédito_n_o
valor correspondente, em -cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Te"souro Nacional (OTN). (Depen-

dendo de parecer.)
4

ASSINATURAS
Semestral

...... : ........................................ Cz$ 2.600,00

Exemplar Avulso

·······u··············-···········,·~-Cz$16,00
Tiragem: 2.200.-exemplares.

EXPEDIENTE
- Despachado nos tennos do· § 2a do artigQ
180 do Regimento Interno

REQ(JERIMENTO
N• 155, de 1988

REQ(JERIMENTO
N• 158, de 1988
Requeiro, nos termos dos arts. 75, alínea
a087 a e 76, do Regimento Interno do Senado
Federal. _a criação de Comissão Especial integraw
da por 7 (sete) membros, para, no prazo de 90
_(oov.eriJa)_dia.s,_a_valiar o desempenho da Delegação Brasileira nos Jogos Olímpicos de Seul, Cow
réia do Sul.

Excelentíssimo Seohor
Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do
a Prefeitura Munkipal de Carpina, Estado de PerSenado Federal
nambuco, a contratar operação de crédito no vaNesta
Justificação
lor correspondente, em cruzados, a. 80.000,00
Senhor Presidente,
Obrigações--do Tesouro Na.do.nal (OTN). (DepenAindiscutível impOrtância dos Jogos Olímpicos
Tendo sido convidado a participar da Coinitíva
dendo de parecer.)
·
Empresarial Brasileira que acompanharâ o Exce- _ tern_ levado a maioria dos países a uma meticulosa
·
·
preparação de séus atletas,
lentíssimo Senhor Presidente da República em
5
O prestígio e a demonstração de desenvolvisua viagem à União das Repúblicas Socialistas
mento _das naçõe-s tem sido medidqs pelo desemSoviéticas, no periodo de 16 a 21 de outubro
Mensagem n~ 222, de 1988 (n~ 417/88, na orido corrente âno, solidto seja-me concedida a auw peóho de- suas delegações no quadro de medagem), relativa à proposta para que seja autorizada
IIÍas.-"
torizci.çãó par~fâesempenhar essa missão, nos tera Prefeitura Municipal de São _LuiS. Estado do
Nosso País, com niais de 140 mÜhões de habimos da ConstitUiçãO Federal e do Regimento lnMaranhão, a reali:zar operação de_crédito externo
tantes e portador do título de oitava oü non·a ecotemo do Senado Federal.
no valor equivalente a US$ 1,891,567.33_ (um miw
Sala das Sessões, em 11 de outubro de 1988. nomia ml.,lndíãLc_ertaine"i"lte, deveria achar-se em
lhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos
posiç:ão rrlais destacada no PlanO.das prerliiaçõeS.
-Albano Franco.
e sessenta e sete_dólares e trin_ta e_ três centavos),
OS poucos· res.ultadDs positivos obtidos pelo
elevando temporariamente o limite de _sLJa dívida
Brasil deveram-se, quase que exclusivamente, ao
consolidada. (Dependendo de parecer.)_
REQ(JERIMENTO
idealismo e ..esforço sobre-humano de nossos
N• 156, de 1988
atletas.
6
Tendo ·sido convidado a participar da DelegaO esporte nãO pode ser considerado como meMensagem n~ 225, de 1988_{n~-423/88, na oriw
ra forma de entretenimento ou lazer, mas como
ção do Brasil à Quadragésima Terceira Sessão
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
da Assembléia Geral da ONU, solicitO me seja . expreSsão cultural de um povo.
a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado da
concedida autorização para desempenhar essa
Cabe indagar-se, após o encerramento de mais
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
missão, nos termos do art. 55,_ III, da Constituição,
uma olimpíada, as causas do desempenho sofrícorrespondente,_em cruzados, a 2_83510,180bri- -- e do a~_. 44 do Regimento Interno.
- -vel da delegação nacional. SerãO caUsas técnicas?
gaç:ões do Tesouro Naclonal (OTN). (Qependenw
Financeiras? Orgahizacionais_?
Esclareço que deverei estar ausente do País
do de parecer.)
_ Visando à .cc:>rr~_ção .~e distorções e de erros,
durante cerca de 30 dias,
para que em 1992 na Espanha nóssos· r"epfe5ênSala das S_e$ões, em de outubro de 1988.
--João Menezes.
tantes alcancem posições mais dest&c:adas, e su-.
7
bam com mais freqüênc:ia ao podium, estamos
certos de que o Plenário desta Casa acolherá o
REQ(JERIMENTO
Mensagem n9 382, de 1987 (n" 558/87, na orlw
presente Requerimento.
gem), relativa à proposta para que seja autorizada __
N• 157, de 1988
Sala das Sessões, em 6 de qutubro de 198&
a Prefeitura Munk:ipal de Teixeira de Freitas, Estaw
-Francisco RollembeTg.
--- Tendo sido convidªOo a participar da Delegado da Bahia, a contratar operação de crédito no
ção do Brasil à Quadragésima T ercélra Sessão ,
valor correspondente, em cruzados, a 155.000,00
da Assembléia Geral da ONU, solicito me seja
CRONOGRAMA PARA A TRAMITAÇÃ.O
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Depenw
concedida autorização para desempenhar essa
dendo de parecer.)
DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
missão, nos termos do art. 55, J[], da Constituição,
DE 1989 NA
e do art. 44 do Regimento Interno,
COMISSÃO MISTA OE ORÇAMENTO
Esclar~o que deverei estar ausente do País
O SR. PRESIDENTE (Jutahy~Magalhães)- Es--~durante _cerca de 30 dias~
tá encerrada a_ reunião.
1 -Apresentação de Emenda_s peSala das Se.ssões, em _de outubro de 1988.
até 14/10
los Parlamentares ....................... .
(Levanta-se a reunião. às 15 horCJs)
- Jutahy Magalhães.
Mensagem n~ 220, de 1988 (no 411/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
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2-=- ApreseritãçãO' dos PareceÍ'es
·

dos Relatores dos .Anexos ao Relator-Geral .................~--··

- 4-::....:. biSCUsSãa· rla: ·iriaiériá- e. Vota. - · -Çáo- do- Pcir_&'ef dó Relator nO
-até 01/11
Plen_ário ~-a toffiisSão· ..:.....::......de 21 a25/f1

~:-Apresentação do Parecer ,do

Relator-Geral à Comissão-·······

_até 18/11

'5 -·Encaminhãmento do· PMéc~r
da Comissão aO PreSidente do__
· Congresso Nacional...................

até ,26/11
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6.:....: V'ótáÇãO i-tã éórhfsS~o: _da redá-- ·- •. · ··• · ••;~. ••
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Br9Sllia, 30 de setembro de 1988.
Deputado Cid Carvalho, Presiden-.
te.

Presidente: Deputado CID CARVALHO (PMDB/MA)
Vice-Presidente: Deputado CÉSAR MAJA (PÓTIRJ)
Relator: SenadOr Al...MlR GABRIEL (PMDB~A)

'. '

TITULARES
Partido

PMDB

PFL

• Gabinete localizado no Anexo III

Parlamentar
Almir Gabriel
Cid Carva!l10
Daso Coini.bra
DéliO Bráz
denebaido Correia
Ismael Wi:mderley
Israel Pinheiro Filho
João Agripino
João Calmon
João Carlos Bacelar
José Carlos Vasconcelos
José Maranhão
Leopoldo Peres
Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Mendes Canale
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Raimundo Lira
Ruy Bacelar
Santinho Furtado
Severo Gomes
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
Walmor de Luca
Álvaro Pacheco
Annibal Barcellos

-SF
-'CD
-CD
-.CD
-CD
-CD
-CD
-CD
-SF
-CD
-CD
-CD

-SF

:_c:D
-CD
-CD

-SF
-CD
-CD
-SF
-SF
-CD

-SF
-CD
-CD
-CD
...:.:sF
-CD

Estado

- Gablitete

PA
MA

'42
710
716
902
204

RJ

GO
BA
RN
MG
PB
ES
BA
PE
PB
AM
PE
CE

PR
MS
PE
ES
PB
BA
PR
SP
CE
MA
se
PI
AP

478*

241
412
. 22,.

827
915
236
26
458
356
758
45
'410
213
12
. 05
819_
Ed. Princ.

505
802
818
36
301

Telefone .
211-314~/46

243-714)3
225.-3601
223-4498
223-8043
225-4649
226-3631
226-7922
. 211-3154/56
226-3917
226'57·1.2
·223-0643
211-3108109
223;QU98
223-0245
223-9328
211-4346147
223-9893
223-4095.
211-3200/01
211-3J6oi62
223-3098
21l-32f5/f6
223-4843
224-4493
226-6272
211-3085/86
223-5843

'
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Parlamentar

Partido
PFL

-CD

Antônio Ferreira
Arnaldo Prieto
Edson Lobão

~-CD

Eraldo Tinoco
Furtardo Leite

João Alves
João Machado Rollemberg

João Menezes
Jofram Frejat
Paes Landim

Simão Sessim
PSDB

Chagas Rodrigues
José Richa

PDS

-CD~

Maria de Loudes_Abadia
Saulo Queiroz
Zizã. Valadares
Darcy Pozza

-CD
-'-CD
---'CD
-CD
-CD
-CD

Felipe Mendes_
PTB

PT
PDC
PL
PSBIPC do B
•

Gabinet~

-SF
-CD
-CD
-CD
-CD
-SF
-CD
-CD
-CD
-SF
-SF

José Serra

Jorge Arbage

PDT
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Estado

Gabinete

AL
RS

632
820
28
310
406
630
903
43
321
560
709
17
49
407
223
362'
243
530
344
534
07
628
813
30
526
521
14
627
376.
309
276.
507

MA

BA
Ce
BA
SE
PA
DF
PI
RJ
PI
PR
SP
DF
MS
MG
RS
PI

PA

João Castelo

-SF

MA

FábbRaunhelti

-'-CD

Féres Nader

-C~D

Louremberg Nunes Rocha

-SF
-CD

RJ
RJ
MT
SP
RJ
DF
SP
MG

Adhemar de Barros Filho
César Maia
Maurício Corrêa
Plínio Arruda Sampaio
VirgilJO Guimarães
___ Si_quêira Campos
JoséLuiz. de Sá
Abigciil Feitosa

-~CD

-SF
=CD
~~ -~CD

--=

~CD

ao

-CD

RJ
BA

Telefonll!
~

223c8248
223-3565

211~3ó73n4

m:J765 ~
223-1743

c22ô-0498
~223:0148

211-3064/65
226-2192
223-9484
223-8348
211'3167/68
211 '3163/64
~ -223-6395
224-2892
223-9589
223-2890
223-6498
223-2993
2Z3-9643
211-3136/37
223-5593
223-6548
21 [-3035/36
223-5298
223-2340
211-312712.8
223-4695
225-3125
223~8598

~

225-3120
223-2643

loc:a1Í1ll.doS: no Mexo m

SUPLENlES

Partido
PMDB

Parlamentar
Haroldo Sabóia
lrajá Rodrigués
Lélio Souza
Luiz Viana Neto
Márcio Lacerda
Meira Filho
Nelson Wedekin

-CD
-CD

Raul Belém

~.s:o

Renato Viana

PFL

Geovani Borges

-C:D
-CD
-SF

~sF

-SF
~-·

--------=--CD

João Lobo
José Camargo

Rubem Medina
PSDB
PDS
PTB
PDT
PT

Sergio Brito
Anna Maria Rattes_
Mário covas
Telmo Kirst
Carrel Benevides

Luiz &demão
Vladimir Palmeira

Secretária: Hilda de Sena Correa Wiederhecker
Endereço : Anexo II -:- Câmara_ dos Deputados Sala20
Fones
: 213-6938 (Sécrefaria)
224-8669 (Presidente)

213-6937 (Presidente)
213-6943
~

~ ~

213-69_41 (1 o Vice-Presidente)
213-6942 (Re!ÇI_tor-Geral)

-CD
-SF
-CD
-CD
-CD
-CD
-SF
-CD
-CD
-CD
-CD

Estado

Gabinete

Telefone

MA

660
804
638
913
46 ~

223-6693
223-5095
226-3184
223-7395
211-3029/30
211-3221122
211-3152/53
223-3893
223-3693

RS
RS
BA

MT

39~

DF
se
MG
se

~1

260
639
731
15

AP
PI
SP
RJ
BA
RJ
SP
RS

AM

834
610
248
724
51
424
730

RJ

~733

211-3055/56
223-2315
226-2937
226-3719
223-5893
211-3176n7
-223-3198
223-3545
~ 224-2569
225-4664

379.

R:!
Assessoria:

Dr. Luís Vasconcelos -(CD) _::_213-6682--

Dr. José Carlos Alves dos

• Gabinete Jocaliu.do no Anexo III

Sa~nto&

(SF)- 223~3381/211-331?

-
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Relator,.'Geral: SENADOR AU'I\IR GABRIEL
Relator-Geral Adjunto: DEPUTADO JOSt SERRA

Parte do Projeto
I.

PODER

LEGISlATIV~

1.1 Câmara dos Deputados
1.2 Senado Federal
2.

3.

1.3 TCU
PODER JUDICIÁRIO

Poder Executivo
3.1
Presidência da República - Parte Geral
3.2

33-_
3.4
3.5
3.6
3.7

Presidência da República -

Programa Nacional de Irri-

gação
_Ministério da Aeronáutica

Ministério da Agricultura
Ministério das Comunicações
Ministério da Educação
Ministério_do E.Xêrcito

3.8

Ministério da Fazenda
Ministério da Indústria e do Comércio
3.1 O Ministério do Interior - Parte Geral, FUNAJ e Territórios

3.9

3.11
3.12
3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

3.22
3.23
3,24

3.25
4.

Ministério do Interior - SUPENE
Ministério do Interior - SUDAfv\, SUFRAMA e_SUDECO
Minístéri6 da Justiça
Ministério da Marinha

Ministério das Minas e Energiã
Ministério da Prevldéncia -~ Ass. Social
Ministériao das Relações Exteriores
Ministério da Saúde
-Ministério do Trabalho
Ministério dos Transportes- Parte Geral GEIPOT e DNER
Minfstéiio dos Transportes - PORTOBRÁS, Emp. NaV~ da
Amazônia, Cia. Naveg. do S. Francisco, Serv. de__ Naveg.
da Bacia do Prata, Emp. Trens Urban. de P. Alegre, Cia.
Bras. de Trens Urbanos.
Ministério da Cultura
Ministério da Habitação e Des. Social
Ministério da Reforma e Des. Agrário
Ministério da Ciência e Tecnologia

ENCARGOS

4.1
4.2

Receita e Tex:to da Lei
Encargos Gerais"·
4.3 Serviços da DíViâã da União
4A Transferências a Estados; Distrito Federal e Municípios
4.5 Encargos FinanCeiros da União
4.6 Encargos Previdenciários da União
4. 7 Orçamento das Operações Oficiais de Crédito
4.8 Reserva de Contigência
-

COMISSÃO PARLAMEI'!TAR.
DE INQUÉRITO

Criada através da Resolução n" 22, de
1988, destinada a investigar em profundidade as denúncias de Irregularidades,
inclusive corrupção na administração
pública ultimamente tomadas tão notórias pelos meios de comunicação.
Reunião, realizada em
12 de abril de 1988

ts~

Aos doze _dias do mês de _abril do ano de mil
novecentos e oitenta e oito, às nove horas e cinqüenta minutos, na sala da Comissão de Finanças, presentes os Senhores Senadores_ JoSé lgnácio Ferreira (Presidente), Carlos Chiarelli {Relator),
Mansueto de Lavor, Itamar Franco, José Paulo
Biso!, Jutahy Magalhães, José Agripino Maia, Mau-

Relator
bep. VVagnerLago
Sim.- Mãuriclo Correa
Dep. José Luiz de Sá
Dep. Nilson Gibson
- Dep. Délh:i Bráz -· __
_Dep. José Maianhão
Sen: Âlvaro Pacheco
Dep. João Agripino
- Dep. Ismael Wa~derley
Sen. João Calmon
Dep. Paes Landim
Dep. Felipe Mendes
Dep. Israel Pinheiro Filho
Dep. Marcos Queiroz
Sen. Chagas Rodrigues
Sen. Leopoldo Peres
Dep-. Jofge Arbãge
Sen. Raimundo Lira
Dep. Eraldo Tinoco
Dep. Arnaldo Prieto
Sen. Mendes Canele
Dep. Jofran Frejat
Dep. Daso Coimbra
Dep. José Carlos Vasconcelos
--Sen. Ruy Bacelar
Sen. Edson LobãO
oep. Genebaldo Correia
Dep. Ubiratan Aguiar
Sen. SeVero Gomes
D_ep. Nyder Barbosa
Dep. Walmor de Luca
Sen. João Castelo
Dep. Ma-da-ae Lourdes Abadia
Dep. Santinho Furtado
Dep. Ziza Valadares
- Dep. Max Ros_enmann
_~P·_~ulo Queiroz.

Relator Adjunto _
· Óep. Nilsori_ Gibson
sen: Loureffiberg Nunes Rocha
Déji Féres Nader
sen. Maurício Corrêa
P~P· Simão_ Sessim
Dep. Abigail Feitosa
Dep. Paes Landim
Dep. João Machado RollemberQ_
Sén. Álvaio Pacheco
D-ep. lima Passoni
oep. Nyder _Barbosa
_
Seri. -Lóufeffiberg Nunes Rocha
Dep. José Luis de Sá
Dep. Antonio Ferreíra
Dep. José Maranhão
Sen. Mendes Canale
Dep. Fábio Raunheitti
Dep. Annibal Barcellos
Dep. Adhemar de BarroS Filho
De_p. Mauro Sampaio
Seil. Edson Lobão
Dep. Mauro Sampaio
_Dep. Féres Nader
S~n. B.l!Y J;laceJar
_
I5ep: jQsé Carlos Vasconc_ellos
Dep. Mãuro Sampaio
- " _Dep. José Carlos BaCelar
Dep. Carlos Vasconcellos
~ Dep. Adhemar de Barros Filho
Dep. Israel Pinheiro Filho
Dep. Sã.ntonho Furtado
Dep. Saulo Queiroz
Dep. Siquefra eampoS·
Dep. [rma Passoni
_Dep. Darcy Pozza
- D_ep. Marcos Queiroz
__ q__ep. q~ne_baldo.Correia__

rido Corrê_a, Severo Goines, Mffides Canale, Af~
.. Com a p_~làvré!, o setihor Senador Carlos Chiafonso Camargo e Chagas Rodrigues, reúne-se a
reli i, lê docUmento do presidente da Ordem dos
Comissã"o ·Parlamentar de Inquérito, destinada a
Advogados do Brasil, seÇáq São Pau_lo, manifesinvestigar em profundidade as denúncias de irretando incondicional_apo!o à CP! e registrando regularidades, inclusive corrupção na Administrapulsa à interferência de membros do Governo
ção Pública, ultimamente tomadas tão notórias
que tentam obstruir os trabalhos da ·comissão.
pelos meios de comunicação.
Com a palavra, o Senhor Senador· Mansuéto
Presentes~ ainda, o Senhor Senador Alexandre
de Lavor, indaga da Presidência sobre a convoCosta é o Senhor Deputado Luiz Roberto Ponte.
cação _de outros depoentes. O Senhor Presidente,
Havendo número regimental, o Senhor Presi~
informa que a Comissão farâ uma ·reunião infordente declara abertos os trabalhos da Comissão
mal, destinada a fixar um nOvo calendário para
e solicita que seja dispensada a leitura da Ata
os seus trabalhos.
da reunião anterior que, logo após, foi conside~
rada aprovada. Comunica,_ ainda, _que rese~e'-:1 do
Com a palavra, o Senhor Senador Itamar Fran-_
coilSuTfOr:gerãT àa -Rei)úbfiCã.~- expediente inforco, coinunic.a Que 1-ecebeu tefefonema do ex-Ministro Dilson Funaro, dizendo da impossibilidade
mando _o seu entendimento a respeito da convode comparecer esta semarla à CPI, colõcãndo-:..se
c~ãOCie rOiníStros de Estado pda- CP!, e colocand_o-se à -~isj)osição da Comissão para prestar deà d!s;poSição da Comiss!o a partir da próxim-a
poimento.
.semana.
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A seguir, o Senhor Presidente convida o Dr.
João Sayad, ex-Ministro~Chefe da S.!'!cretaria de

dos Os- dias desta s~mana: e que na pr6xima tem
nologia ou prosseguimento cronológico dos tra.. corhpromísso:.- ~-- _-__
_
_ __
_
, balhos desta Comissão e vá mos cumprir isso,
Planejamento da Presidência da República -.SeDe mãneira que está à disposição- da comissão, como, aliás, temos feito, naturalmente segUindo
plan, para tomar assento à Mesa. Após o juraem convite, par'! comparece_r _a, esta corni_ssão
a linha do comportamento desta Comissão~ e sem
mento de praxe, inicia seU depoimento e, ·em ·suã
dUrante esta s~mana Ou na semana p9sterior ,à nos aterrrios a esseS aspectos laterais incidentes,
explanação, enfatiza que a politica do Ministério _ semãrla seguinte. Os Sts. Senadores devem ter
que ilão" mOdifiCam õ rumO tráç'ado peJa ComiS' · · · ·
'
do Planejamento, durante a_ sua gestãó, era no
recebido o texto fotocopiado do expediente de são.
sentido. da redu_ção gradual da_utilização de verbas
S .. Ex•, Feita a_comunic;ação, a Presidência_ conO
SR
.MANSUETO
DE:
LAVOREntâb_-será
a fundo perdido. Quanto aos_decretos pertinentes
cede a palavra_ao eminente Relator Senador Car_ depois do depoimento.
à reintrodução da correção de preços nos contralos Chi~relli.
'tos de obras pÚblicaS, ãfirti1ã qUe eleS Surgiram
O SR. PRESIDEtiTE (J_osê: lgnádo Ferreira) -:_O SR RELATOR (Carlos Chtarelli) - Cóin relaem decorrência do fracasso do Plano Cruzado.
ocorrer ·alguni. empecilho será-feitO sub~e
ção
a
esta
matéria,
coroo
tive_
conhecimento
de
ProSseguindO, p"ass·a-se à fas.e.lnterpelatória
qüenteinente no dia de hoje ainda.
·umcr
entrevista
em
SãO
Pãulo,
que
me
foi
entregue
quando usam d<;~. palavra., pela ordem, os_ SenhoConéedO 'a palavra ao eniihénlé Senador Ju_tahy
res Seriadores Mansueto de ~or, Chagas_Rodri- -à n·oite pelo" Dr. António"-Cláudio Mariz de Oliveira,, Magalhães.
·
__
ele que é o Presidente da Ordem dos Advogados
gues, Affonso Camargo, Maurício Corrêa, _M,enQes
O SR. JÚTAHY MAGALHÃES·~ Reãhnen.t~ nOs
dq
Brasil,
seçã9
_S_ào
Paulp,
nur:na
manifestação,
Canale e Itamar Franco. Nesse instante, _o Senhor
terí8.mos muito à c;omentar sobre esse ofii::io do
referente a esta CP!, eu não poderiã dei_xa.r de
Presidente passa a Presidêridã aO Senhor SenaDi-. Saulo Ramos, mas levando em consideração
lê.Ja, já que ela é feita erri oito linhas.
·
dor Itamar Franco _e indica Relator ad boc~ o
a convocação da "constituinte _e que ten:iinós- que
Senhor Senador Sever.o. G.omes.A Seguir, suspen- A.
suspender_os nossos trabalhos, dentro em pouco,
1V
de a reunião por_dez minutOs.
seria mais co_nveniente começarmos logo a -ouvir
Cul(Ura_
__
Reabertos os trabalhos da Comissão;·o Senhor
o depoimentO do Dr. João Si:l.yad, .deixando _as _
AO
AugUSfÓ_ NuJ"!eSPresidente agradece_ao Senhor Senador Severo
considerações _sobre _esse bonito oficio para deApresentador do Prõgi"ãmã Roda· ViVaGoines e, dando seqüência à fase interpelatória,
pois.
Nota Oficial dã DAB/SP
usam da palavra o_s _SenhoreS Senadores Carlos
CPI~dã Corrupção
ó sR.' PREs!DENTE~cJQsé ·19náêio ·reiréifá) ~ ~
Chiarel!i, José lgnácio e o Senhor Deputado Luis
FávOr dívulgar 'eSSa riota.
É isso que será feito. Com-a palavra o eminente
Roberto Ponte que, coloc.a-se: à disposição da CoA Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São
Senador Itamar Franco.
missão para prestar depoimento referente aos dePaulo, quer rilái'lffeStar ·Seú · ili.Cohâídoital apoio
cretos_ de r~ajustamento.
O SR. lTAMAR FRANCO~ Sr_. Presidente; apeà
CPI que investiga denúncias de corrupção na
Nada mais havendo a__tra~r o Senh_or- Presinas para comunicar a V. Ex> e à Comissão que
esfera
d_o
Poder.:Executivo.
dente _agradece a presença do_ ex-Ministro João
ria aUsênCia ae V. Ex•, ontem, recebi ur:n Jetefo·
Os- repreSentàrltes do povo têm legitimidade,
Sayad e encerra os trabalhos da Comissão às___ _
nema do Ministro Di\son Funaro, dizendo que,
oDi'i.Qa-ÇãO
de
zelar
pela
coisa
pública.
direito
e
doze horas e quarenta minutos e, para constar,
por motivo de força-maior, não poderá col)lpaDesfa forma ao agirem contra a impatriótica ação
eu, Josê Augusto Panisset Santana, Assistente da
recer esta semana, mas que está à disposição
dos corrupto_s, que tanto mal causam "à Nação,
Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aproda ComissãO a Partir di-próxima serriana.
devem merecer integral solidariedade de todos
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e_irá
Tentamos também Um entendtmento c:om o
os-segmentos da sociedade.
__
à publicação juntamente com_o: apanhamento taMinistro Bresser_ Pereira, e estamos ~guardando
- Ao mes_mo t~mpo, a OAB/SP quer deixar regisquigráfico.
trada sua mais veemente repulsa à esptlria interfe- a comunicação para saber se S, Ex• poderá vir,
ANEXO ÂATA DA !8• REUNIÃO DA COrência d-eatguns-homens do Goveinà que procu- quinta-feira, às 8 horas da manhã.
São estas as obs_ervações que eu queria_ trazer
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIAram impedir a livre ação da comissão parlamentar
DA ATRAVÉS DA RESOLUç:AO N" 22, DE 1988,
ao conhecimento de..V~~~· _de que ocorreu na
de inquérito, utilizando inclusive ameaças e pres~
sua ausência.
DESTINADA A INVESTIGAR EM PRDFUNDIDAsôes num pais que busca a democracia e a moraliDE AS DENÚNCIAS DE IRREGULARIDAD.ES, INzação de suas instituições.
__
O SR. PRESIDENTE (Josê-lgnácio Ferreir~)
CLUSNE CORRUPçÃO NA ADMINISTRAÇÀO
Atendosamente Antônio Cláudio Mariz de
Muito obrigado, eminente Senador ltacnat f_ra~:;tço.
PUBLICA, ULTIMAMENTE TORNADAS TÂO NOOliveira.- Presidente da Ordem dos Advogados
Esümdo- presente à Casa e ao Plenário desta
TÓRIAS PELOS MEIOS OE COMUNICAç:AO; . d.g_,Brasil - S-ecç-ão de São Paulo.
.
ComissãO; o eminente -_eX~Ministro_João Sayad,
DESTINAOI\ A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR.
Ü'teiex me parece oportuno de ser comunicado
a Presidênçia solic_ita o seu Cofnparectmen.to- à
JOÃO SAYAD, EX-MINISTRO-CHEFE DA SE·
já que diz respeito à Comissão, e sobretudo mais
Mes_a. para tomada de seu juramento e subseCRETARIA OE P!J\NEJAMENTO DA PRESIDÊNoportuno nesta hora em que temos um expeqüente depoimento.
CIA DA REPUBLICA-SEP!J\N, QUE SE PUBI-1- . diente do Sr. Saulo Ramos, a quem, de certa ma~
Sr. Ministro, o art. 342, do Código Penal. díspõe
CA COM A DEVIDAAUTORIZAç:AO DO SENHOR · neira. indiretamente, o tel_ex se refere.
sob pena de_ falso testemunho: Jura, V. Ex", dizer
PRESIDENTE DA COMISSÃO.
. • ·- a verdade do que s-ouber e lhe for perguntado?_
· ·O SR. MANSUETO DE !J\VOR - Sr. PresiPRESIDENTE: senador José lgnácio Ferreira
dente, peço a palavra.
O SR. JOÃO SAYAD -Juro.
Relator: Senador Carlos Chiarelli
_O
SR_.
PRESIDENTE (José_ lgnácio Ferreira)O SR. PRESIDENTE !José lgnádo Ferreira) (fntegra do apanhamentotaquigráfico âa reunião)
Tem a palavra o eminente Senador Mansueto de
Antes, por favor, queira tomar assento.
Lavor.
- Sr. Ministro_,_c_u_roprindo as disposições do arl
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)Ó SR. MANS1lETO DE Lt\VOR - Sr. Presi- ·zm, do Cõdigo de ProcesSo Penal, a P~_esidêncta
Estâo abertos os trabalhos da presente reunião.
::;olicii~-quê-V. Ex• declare· o seU nomê.
Indago dos Srs. Senadores se desejam ouvir ·dente, a propósito dessa correspondência do Dr.
Saulo
Ramos,
está
na
-pauta
dos
trabalhos
de
hoje
a leitura da Ata da sessão anterior ou se a dispenO SR JOÃO SAYAD -João Sayad.
deSta Comissão a convocação de novos depoenk
sam? (Pausa.)
tes.
E
eu
queria
saber
se
realmente
isso
vai
ocorrer
Dispensada a leitura, a ·presidência quer comuO SR. PRESIDENTE (José lgnácio f:erreira)-::
agora ou depois em uma reunião em caráter prinicar aos Srs. Senadores que recebeu um expeA sua idade.
vado?
diente do Sr. CohSultor-Gerar da República em
O SR. JOÃO SAVlill __.:. _ Qu~rel)ta e dois _anos.
que S. Ex· reafirma O~seu entendimento de que ___ OSR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)a convocação de ministro de estado e_ dos que
V. Ex' deve estar lemb_rado de_ que na última reuO SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)·lhe são equiparados só se poderá dar pela votação
nião que a Cámissão fez, não formalmente, deci0 seu estado civil e sua residênci<;ll.
da maioria do plenário, pOrém, se dispõe atender
dimos que após o auscultamento do Sr. ex~Mi
àquilo que ele denominou corivite desta comis- _nistro JOão Saya"d nós faríamos uma reunião para
. O sR. JOÃO SAYAD - CãSãdo. Re.sid&!lCia:
são, dedarando que permanecerá em Brasília totomar as providências concernentes à nova croRua ltabaquara, 210 -São Paulo- Bra5:il.

se.

sr.
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O SR. PRESIDENTE (JOS-é lQr1àCío FerrerraYSua profissão atual e o lugar onde exerce a sua
atividade.

o SR. JOÃO SAYAD- ~-Sou économlsia: professor da Uriiversidade de São Paulo- Faculdade
de Economia e AdminísfraçãO.
c

---

O SR. PRESIDENTE (Jose lgnáCio Ferreira)Sr. Ministro, deve V. Ex" ter conhecimento dÕs
fatos objetivados por esta Comissão, na linha das

apurações que se traçou: a investigaÇão da intermediação ilegal de verbas no âmbito da Administração Pública Federal, e, mais preciSamente, da
questão dos decretos, que se tem tomado notória,
pela divulgação muito ampla, profusa, feita atí-avés dos meios de comunicação.- ·
A Presjdência solicita de V. EX, se O quiser,
que o faça, naturalmente, como ocorre nos depoimentos que aqui se processam, uma breve exposição a respeito desses fatos, para que, subseqüentemente, abra a etapa das indagações pelos
eminentes Srs. Senadores.
Se o desejar, tem a palavra V. Ex"
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Ignádo Féáefia·)Tem a palavra V. Ex", pela ordem, eminente Senador Affonso Camargo.
·

O SR. AFFONSO CAMARGO- Fazemos, nor-

malmente, um acordo com a Imprensa, para que
se possa enxergar 6 Sr. Ministro fazendo o seu
depoimento.
O SR. PRESIDENTE (JoSé-Jfinácio Ferreira)A Presidência solicita dos nossos prezados jornalistas que, tão logo· terminem o seu trabalho,
abram espaço para que os demais membros da
Comissão possam visualízar a pessoa do depOente e ouvir melhor o seu depoimento.
Tem a palavra V. Ex", eminente ex-MiniStro João
Sayad.
O SR. JOÃO SAYAD- EntendO que estci Comissão se tem ·dedicado a duas questões diferentes: a primeira, refere-se á-utiliiação de reCursos
para distribuição a Estados e_ MuiliCípios, e a segunda, refere-se aos diversos decretos que acabaram por Introduzir ou reintroduzir a cláusula de
correção-nos contratos de obras públicas.
No tocante à primeira questão, a distribuição
de verbas para Estados e Municípios, tenho a dizer
a esta Comissão que era uffia política do -Ministério do Planejamento, enquanto ocupei aquela
Pasta, a redução da utilização dessas verbas para
casos eventuais e em quantias bastante reduzidas;
era política do Ministério a redução da utilização
desses recursos, gradualmente, que teriam usos
apenas esporádicos, específicos, de pouca importância; e esse intento, esse objetivo foi alcançado.
No tocante aos decretos de correção de preços
dos contratos de obras públicas, o que temoS
a dizer é que esses decretos vieram sendo publicados na medida em que o Plano Cruzado e a política de congelamento_ de preços fracassavam, tornando imperativa a correção de vários preços de
economia, inclusive a reintrodução de cláusula
de correção nos contratos de obras públicas.
Acho' que, como depoimento inicial, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.

O $'i~. PR,EsiÓENTE (José.Jgn,ádo Ferreira),_
A Presidência indaga dos Srs. Senadores s_e desejam inquirir o depoente. (Pausa.l

--=-,..

O -~R. MANSUETO DE LAVOR -

Sr. Presi-

dente, gostaria de_ faz.er uso da palavra, para inquerir o depoente.
OSR~ PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)~
V. Ex" tem a_ palavra, eminente Senador Mansueto
de LavOr~ -

o sR: MANSUETO DE LAVOR ___:A exposição
do ex-Ministro João Sayad foi, realmente, breve,
mas tocou em dois pontos essenciais, e em cima
desses pontos é que convém levantar alguns pedidos de informações.
Primekãilieil.ie, gostariã de" saber do ex-Minisir_o
qual era o percentual, quando S. Ex• assuníiu
a SEPI..AN, de recursos aplicados nos Estados
e Munlcipios -percentual livre- sem uma ligação legal, automática. Esses chamados recursos
a fundo perdido, qual era _o percentual? E se,
realrTIEiiite, S. EX" afirma qUê houVe uma decisão
política de diminUir, de tornai" se·c~ndária a apllc~
ção -desses recursoS: qual era o percentual, no
infdo, quando S. Ex' deixou a Pasta, se esSe. percentual havia diminuído?
: - É a primeira peigunta.
O SR. .JOÃO SAYAf5-0 percentual. de aCordo
com infór-nlações que pude obter, recentemente,
junto com meus ex-assessores, é um percentual
bastante reduzido; ele passou de 3% do total das
verbas dos EstadOs e- municípios parã. 2%. em
HT86. Ou sê}a. a ·pOlitiCa de redução desses recursos foi bem sucedida; em 1986, de acordo.Com
essas informações que pude obter ontem, Utilizamos, sobre essa rubrica, re.cursos da ordem de
1 (hum) bilhão de cruzados - cruzados _daquela
época - e deixamos, sem_ utilizar, OtJtro .bilhão
de cruzados._ TII}hamos à disposiÇão na [U_brica
orçamentária, aproximadamente, -São números
<mtigos, portanto sujeitos a revisão, mas aproximadamente estão corretos _.._ 1 bilhão de cruzadosJoro3rn gastos, representando isso 2% do total
das verbas de Estados e Municípios, e 1 bilhão,
apesar de estarem à disposição do Governo, não
fQram utilizados, foram mantidos ociosos, passaram para recursos disponíveis para o_ ano seguinte; isso em 1986. _
O SR. MANSUETO DE lAVOR - A segunda

pergunta, Dr. João Sayad, é sobre a autorização
da aplicação desses recursos e a sua conseqüente
liberação. No tempo em que V. EX' estev_e à frente
da SEPW\N, quem autorizava a aplicação desses
recursos? Era o Ministro, o Secretário-Geral ou
o Presidente da República?
O SR. JOÃO SAYAD --A política do Ministério
foi exigir na utilização çlesses recursos, n_~ me_Qida
do possível, já que são recursos diminutos, distribuídos de forma pulverizada, que eles fossem
acompanhados de um projeto ou de um plano
de aplicação. O trâmite burocrático na decisão
da deliberação desses recursos seria o seguinte:
eles_ eram apresentados à Sarem, Secretária de
Articulação de Estados e Municípios, que analisava tecnicamente a viabilidade e a utilização que
era dada àquele recurso, subia ao Ministro do
Planejamento, que_ o submetia, atraves de uma
exposição de motivos, à aprovação do Presidente
da República o SecTetário~Gerârera- eriCaiTeQado
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apenas- e ai posso estar enganado- da liberação do recurso, ou seja do pagamento do re·curso
depois da aprovação.

b

SR. MANSUETO DE lAVOR - V. EX• não

_via P9SSibilidade de tais recursos serem liberados
sem plano de aplicação?
- (Inaudível)
O SR. JOÃO SAYAD -

V. Ex' me perg-untou

se havia_possibilidade de JiPeração dos_ recurs_os
sem projeto. -. · -·
Em muitos casbs, eles realmente eram liberados- sem prOjetos. Em alguns casos, em muitos,
dependendo do tamanho-do projeto a ser desenvolvi:dp. eram re<:ursos de uso discrisdonário que
tantO .aterldiam a casos emergenciais, corno casos pequenos. O .SR. MANSUETO DE LAVOR -

SoJmi o se-

gundo ponto da s_ua breve exposição, V. Ex" frisou
que o_s_Decretos nços 2.048 e 2.433_ visavam wn
reajuste para fornecedores_do Governo, tendo em
vista o fracasso do Plano Cruzado~
O_ que se coloca aqui, e esse é .o problema,
como V. EX' analisa o aspecto da ilegalidade desses decretos e quais as conseqüências que uma
norma ilegal gerou sobre o orçamento do País,
sobre os gastos públicos. A minha pergunta se
frisa em saber se realmente esses decretos são
ilegafs, qual a repercussã"o que teve nos gastos
públicos, como conseqüência desse decreto.
Quer dizer, houve uma parcela considerável de
gastos, cuja razão foram decretos reconhecidamente ilegais. a que v.· EX' tem a observar sobre
isto?
·
Por mais justos que pareçam os interesses désses fornece_dores têm seus preços reajustados.
A questão que se põe é esta da legalidade.
O SR. JOÃO SAYAD -Senador, sinto-me pouco confortável na presença de tantos senadores
e do presidente desta comissão e outros juristas
daqui, de opinar sobre esse decreto.
Entendo que ele foi publicado - pelo menos
o decreto de feverelro de 1986 - com o objetiVo
de orientar uma porção de dúvidas que existiram
na reintrodução de cláusulas de correção nos
contratos de fornecimentos de obras públicas.
V. Ex~ vai me perdoar se eu puder me _abster
de julgar a legalidade ou ilegalidade, porque estaria aqui repetindo o que alguns juristas ou advogados estariam me orientando a esse respeito. A
consulto ria e a orientação jurídica que tive naquele
momento não apontaram, ou não me chamaram
a atenção para a eventual ilegalidade que estava
contida no poder público.
O SR. MAI'iSUETO bE LAVOR- Só para ter-

minar, abstraindo a parte da ilegalidade dos decretos, o resultado, o preço desses reajustes, o ônus
desses reajustes sobre· o T escuro, quanto teria
sido nos seus cálculos? V, Ó(' fez um cálculo?
O SR. JOÃO SAYAD- Não fiz. Só li os cálculos

que me foram foinecidos pela imprenSa.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - V. Ex' concorda com eles?
o SR. JOÃO SAYAD-:..__ Parase-r-@nceró. tenho
uma grande curiosidade de saber como esses
cálculos foram feitos, po!s me parece muito difícil
de serem estimados. Tive de fazér- uma: ·reçupe~
raÇão do -que a-conteCeu naqUe.Ie morTiento--
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já se vai um ano, fevereiro de 198_6, .Quando eSses

estatais. Não obrigava a corre.ção, mas permitia
decretos foram assinados e tive aquele período que essa correção ocorresse.
de ausência de Brasí1ia. Voltei a Brasília pela priEspero ter respándido satisfatoriamente a
melra vez no dia 20 de fevereiro.
-- --QUestãO de V. Ex"
Para poder recuperar o que aconteceu naquele
. O SR. MANSUETO DE lAVOR -O problema
momento, tenho o seguinte relato a lhe (az_er. CO
é o-2433,. que fez retroagir até 24 de_novembro,
que aconteceu foi exatamente o-seguirlie. em lidata do CruZadO 11. Essa correção com efeito renhas gerais. Com a edição do Plano Cruzado,
troati'!lo é __o cerne da_ questão. Eu entendi e não
em fevereiro de 1986- e_u estava ~ndo_a c!.ata
tenho mais nenhuma pergunta a fazer a_V. Ex"

errada, o problema_de sa_úd.e_foi em revereiro de

· 1987- foi eStàbelecido, para fins práticoS, o conw
gelarnento, a proibição e a introdução de cláusula
de correção dentro dos contratos de forne_cjJ:nel\to
de obras públicas. Essa medida er.;1 absolutarnen~
te necessária para que o_ processo de desindeM
xação não fosse prejudicado nos contrato~ ç:le
fornecimento. A partir de agosto, setembro, tivemos vários processos de correção do Plano Cruzado, em julho, com o que a imprensa chamou
de cruzadinho e, em novembro, com o Plano Cruzado ll. Nessas duas oportunidades foram _editados decretos que interpretaram uma polêmica
que se dava dentro do Governo, sob:re Se ~tavarn
ou não congelados os contratos de fornecimento
de obras públicas. Essa polémica, que dominou
os quadros de assessores do Ministério do Plane~
jamento, do Ministério da Fazenda e Qo GaPinete
Civil da Presidência da República, se referia a essa
questão que estamos discutindo agora: devem
ou não ser corrigidos?
Alguns diziam que não deviam ser corrigidos,
enquanto o art. 35 do Plano Cru~do, que estabelecia o congelamento de preços, estava em vigor,
outros, que não deviam ser corrigidos, enquanto
não fosse reintroduzida uma correção no valor
das OTN. Essa era a questão.
O decreto de 18 de fevereiro de 1987, o último
decreto relativo a cláusulas de correção-de contra:tos de fornecimentos de obras públicas, o último
em que eu fazia parte do Governo, introduziu a
possibilidade e permitiu que· os contratos fossem
corrigidos de acordo com os__índic~s espedficos,
como era a prática_ anterior ao cruzado, e que
fossem corrigidos de acordo com a dedsão do
gestor daquele gasto, a partir de Janeiro de 1987,
ou seja, com a retroatividade de um mês.
Qual o problema que estávamos enfrentando
naquela altura dos acontecimentos? O problema
que enfrentávamos era que os preços estavam
claramente subindo_ e já existia, dentro dos índices
oficiais, a inflação, que atingia valores de 20 a
30% . Mas os contratos de fornecimentos de obras
públicas estavam sem cláusulas de correção. Particularmente os contratos de menos de 12 meses
começavam a ser interrompidos. O Governo começava a não poder continuar recebendo os serviços de alguns fornecedores encarregados de
obras e serviços em áreas variadas, áreas sociais,
em construção de escolas, contratos de prazos
infe_r;iores a 12 meses.
Em face dessa pressão e em face de um entendimento díspar que existia dentro da administração, foi ditado, em fevereiro, esse decreto, que
permitia a interpretação do congelamento em_
duas formas ou a reintrodução da cláusula de
correção da OTN ou a reintrodução de índices
específicos. E permitia que essa correÇão fosse
/feita a partir de janeiro, porque em janeiro se iniciava um novo ano fiscal, tanto para a administração direta, quanto" para a administração das

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo-FeiTeira) Concedo a palavra ao nobre Senador José Agripino Maia.
-o

SR. JOSÉ-ÁGRIPiNo MAIA -

Ministro João

V. Ex' deda~ou qu~ não se sentia confortáVel para julgar a legalidade ou ilegalidade desse
decreto. M<is eu perguntaria a V. Ex• se o De-creto
no 94.04Z, Oefever"eiro de 87, firmado por V. Ex",
se V. Ex• aSs.lnou este decreto de forma confortável
ou sob constrangimento pessoaL
S~ya9~

O SR_ JOÃO _SAYAD - A:.questão que esse
decretá tentava dirimir, resOlver, é uma questão
de dificil s_olução. Por um lado, os_ fornecedores
de obras .Públicas, _de serVíÇOs, de contratos de
construção para o Governo sentiam_-se pressio_~
nadOs Por uma elevação real dos preços que impedia a continuidade desses serviços. Essa_ era
urna reclamação real, reclamação objetiva, reclamação até legítima.
_
O_ Governo, por outro lado, do qual_ eu fazia
·parte até este momento, se via na dificuldade. ae
reintrodqzir essas clál!sulas de _correção por várias
rãzões. A primeira razão é que ela marcava, com
muita clareza, o ihsuçesso do Plano Cruzado. E
a~segurtda razã_q, _é_ ~e _el?- _-in1f~duzia_ um acréscimo de despesa para Os órgãos que fossem praticar, se as~írif CjUisesseiri, a determinação daquele
decreto. Não s_ei Jhe_dizer, hoje .. se me senti con~
trangido, apesar dessas pressões ou não. Realmente, nãq posso me recOrdar daquele momento
especial, se houve um conStrangimento. Mas, desde que era um decreto indicativo, que permitia,
mas nao obrigã:vaa-Tlqd.;1, parece-me (Jue ele não
representou um grande constrangimento para as
autoridades, naquele momento. Nós nos limita~
mos a janeiro, e nisso, sim, fizemos questão de
insistir que fosse apenas em janeiro, porque janeiro marcava o iníciO do ano fiscal. Nós não poderiamos corrigir obras que já tivessem sido entregues
e p-agas até ou 6rçamentos que já tiVessem sido
realizados no ano anterior. Por isso é que foi feitO
a partir de janeiro.
7

O SR JOSÉ AGRIPINO MAIA -

Com vistas

ao q-Ué V. -E:ic" acaba de dizer, muito embora não
tenha sido firrrtado por V. Ex• o Decreto n? 94.233,
de -15 de abril de -87, retroagia os reajustamentos
a 24 de novembro de 1986. E, aí, talvez, o espírito
não fosse o mesmo, porque, no caso, o decreto
ftlmiido por V. Ex• reti:oagia em 1 mês. No casO
do decreto de abril de 87, se retroagia ao ano
anterior, téndo decreto firmado na data posterior,
confirmado por V. EX" Se V. Ex' fosse miriistro
ele Estado, em abril de 1987, V. Ex~ teria assinado
esse-decreto, retroagindo a novembro de 86?
O SR. JOÃO SAYAD -Se eu fosse .. , Isso
parece uma pergunta de Economia; Suponha que
o _elefante não tenha peso, não é,_ e aí, como é
que s_e_ transporta o elefante_?

Outubro de 1988
O SR JOSÉ AGRIPINO MAIA- Faço esta per-

gunta, ministro, porque eu fui governador, quando
V. Ex• _er_a ministro, e eu posso- atestar _a -lisura
do procedimento de V. Ex", até porque estive em
seu gabinete algumas vezes, e já que se trata.
aqui, de esdarecer fatos e posturas, por isso" é
que eu faço esta pergunta.
O SR. JOÃOSAYAD-=-:-_E_u fg_ªjronia, a brincadeira com V. Ex•, exatamente por nós termos tido,
tantas vezes, cantatas freqüentes, quaildo V. Ex"
era governador.
Acho que não_aprovaria a retroação desses deçret_os a_té o ano anterior. Ainda que fosse atê
çorreto, do ponto de vista e_c:~:mômico,- do ponto
de vista fiscal, criaria um problema bastante agudo, se fosse compulsório, pelo menOs este decreto de abril de 8_7.
o·sR JOSÉ AGRIPINO

wJA- Obrigado, Sr.

Pre5idérite. --

..

O_SR PRESlDENTE (José lgnácio Ferreira)V. Ex" tem a palavra, ilustre Senador Chagas Rodrigues.
O SR CHAGAS RODRIGUES -

Sr. Ministro,

v. & afirmou - e afirmou cófretamertte--=:qu-e
o primeiro decreto, o de 18 de fevereiro, diz, no
art. 1~. que os contratos "poderão ter reajustamentos". Ele facultava, não_ obrigava, realmente.
Mas o segundo decreto, es_se de 15 de abril, já
tem uma redação diferente. Ele diz, no art. 1?:
.;Os .reaJustamentos ·a qile Se refere~m _o
art. 1n_do Decreto n~ 94.942 Serão concedidos
a partir de 24 de novembro de 1986."
Nesta redaçã_o ele se refere ao reajustamento,
mas já diz que "serão concedid_os".lsto, pelo menos, dá margem a uma interpretação diferente.
Mas eu apenas ficaria no seguinte: em princípio,
o fato de esses reajustamentos passarem a ser
fettos, ou, numa interpretação muito liberal, poderem ser feitos a partir de 24 de novembro implica
em aumento de despesas?
O SR. JOÃO SAYAD- El_e implica em aumento de desPesas. · O SR. CHAGAS RODRIGUES -V. Ex' poderia

quantificar ou fazer uma avaliação?
O SR. JOÃO SAYAD ...:...Não estou me furtando
a fazer essa avaliação. Quero chamar a atenção
para o fato de que ela é rriuito difícil de Ser feita,
pOr -váríéis rcizões. Primeiro", porque é facultado
aO g_eisfur da despesas cOnceder ou não reajuste.
EntãO, depende se o Diretor da Petfobrás conCideu o reajuste, se concedeu para o contrato "A"
e- ·não concedeU Para o ·contrato "8", porque vai
depender do caso concreto que ele estiver estu-dando, e depende da deci5aó do Diretor do DER,
do DNOCS, da Codevasf, e assini. por diãJite.
Não tenho a informação, mas sei que as decisões decorrentes desse decreto foram variadas,
heterogéneas. Não houve uma decisão homogênea e, dada a divefsidade do número de órgãos
qUe i'ealiZãhi.- COntratOS e qiie usaram' essa cláu~
sula, parece-me· difícil estírnar, correta- e honestamente, o valor que representa a reintrodução desse contrato.

-OSR CHAGAS RODRIGUEs- Mas, em principio, houve, desde que aplicado, necessariamente,
aumento de despesa?
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Outubro de 1988

O SR. JOÃO SAYAD -Algum aumento de
despesa houve sim, Sr. Sen-adOr.
O SR. CHAGAS RODRIGUES__: í'erfeiio. E cOmo fiz Ver a V. Ex', o segundo decreto usa urna

redação diferente. Ele não diz. como o anterior,
"poderão ter reajustamentOs". O -segu-ndo -diz que
"serão concedidos a partir de 24 de novembro".
Agora, só uma pergunta, Sr. Ministro: V. Ex~
firmou esse primeiro decreto ainda no tempo em
que ocupava as altas funções. Esse decreto qut:,pela sua natureza, foi firmado por V. Ex•, anteS
foi objeto de algum parecer jurídico, ou, aiilda,
completando o pensamento, esses decretos, vi~
nham de _onde? Da Consultaria Geral da República? Vinham da Chefia do Gabinete Civíf? Esse
decreto chegou ao gabinete de V. Ex• já com
o parecer jurídico? V, Ex' pediu algum parecer
jurídico do seu órgão? Quem- se Ex' se recorw
da- apreciou juridicamente esse primeiro decreto de 18 de fevereiro de 1987?

v.

O SR. JOÃO SAYAD - V. Ex" me desculpe",
mas eu estava aqui recordando a origem desse
decreto, inclusive porque ~u não estava fiSicamente em Brasília. Ele veio__da Con.sú.ltoria e do
Gabinete Civil. A-Origem desse decreto_ é a Consultoria Jurídica, da Presidência e Gabinete Qvil. A
autoria é conjunta dos dois.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Muito obrigado, Sr. Ministro.

quicamente inf~ri6r a V. Ex• no Ministério -não
tomou providências no sentido do "auscultamento" dessa_Assessoria Jurídica?
O SR. JOÃO SAYAD :.._:-Na época em qÚe o
decreto foi editado, em fevereiro de 1987, tinha
como papel mais importante- dirimif uma polêrnica que existia dentro do Governo sobre a interpretação dos decretos de reintrodução de cláusulas de correçã:o.
- A minha preocupação, naquela época, como
MiniStro do Plánejamento, era reduzir, de fato, o
dispêndio que esse tipo de reintrodução causaria.
E, nessa preoCupação, dei a minhã missão por
fmda, QlJando limitei a aplicação do decreto a
jãneíid_de f987. Não tive nenhuma preocupação
adicional sobre o caráter jurídico, o caráter legal
desse decreto, porque não fugiu, naquele moffierito.
~
O SR. MAMSUETO DE lAVOR -

Sr. Presi-

dente, comPleinentan.do a perglmt_a...
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vim sem alta para Brãsilia no dia 2·0 de fevereiro,
que foi a data da moratória, mas, ainda em desobediência aos médicos. Tive aha, provavelmente,
no infdo de março.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - V. E'x• tem nos
seus arquivos a-s- cópias, recomendaçÕes, __expedientes originárióS do Palácio do Planalto que pudesse fornecer a esta Comissão, a respeito da
emissão desse decreto?
O SR. JOÃO SAYAO - Nã.o tenho, ;~~ador,
arquivos pessoais, a não ser dos meus artigos
de economia, não tenho arquivo pessoal de nenhum documento do_ Qovemo._

- O SR. MAURfaó CORR~- Indaguei pOrque
estou vendo aí uma pasta e imaginei. ..
O cSK JOÁQ SAYAD geral, é um arquivo viste:>~.

Não, de um modo

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -

Está certo. Era

~ isso, $~. pt~jdente. _

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)V. Ex" tem a palavra.
O SR. MANSUETO DE lAVOR -
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É s6 para

comPie-inentar; se -o Dr. João Sayad informa ou
está informando à Comissão que a origeffi do
Decreto n" 94.042 foi reahnerite da Casa Civil
ou da ConSuitoria Geral da República, se foi pronto para a Seplan, e, assim, o assinou sem discutir.

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Com a palavra o eminente Senador Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES- Sr."MliUstro, V.Ex'
nos informou que deu por fim aos seus esforços,
para impedir um crescimento-da despesa, procurando manter a correção apenas até janeiro de
1987.
A minha pergunta é a seguinte: isto tem implícito_ de que haveria opiniões diferentes ou que
o decreto já teria vindo_com uma correção.de
prazo muito mais dilatado, já Ç3tingindo o ano de
1986?
-

O SR. JOÃO SAYAD- A autoria foi conjunta
da CoriSultoria e da Casa Civil, mas, comO· disse,
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)tivemos_ uma discussão; Ainda que estivesse longe
Eu até aproveitaria, pela oportunidade.
de Brasflía, tive conversas telefónicas com meus
Sr. Ministro, há uma preocupação com o próassessores, cOm a Casa Civil e com a Consultaria
prio texto do § 29 do art. 51 do Decreto-Lei n~
Geral dà R'epública, para limitar a aplicação des_se
2.300 Quer dizer, o§ 29 do art. 51 do Decreto-!....ei
O SR. JOÃO SAYAD -Sr. S"enador, a qUeStãO
n9-2.300 e, inclusive, o parecer mesmo· da Procudecreto â j~neir? _de 1986.
da pressão dos preços sobre os contratos de
radoria-Geral da Fazenda, que entende no mesmo
O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)- ~obras públtcas é uma questão muito mais antiga,
sentido, o texto _claro desse decreto veda a atribuios preços estava!11 sUbindo há muito tempO. Em
Assessores não jurídicos.
ção de efeitos· financeiros retroativos aos contranovembro de 1986, com a· edição dO Cruzado
O SR.JTAMAR FRANCO~ V. Ex~ me permite?
tos regidos por esse decreto-lei, sob pena de invaII, houve uma explosão inflacionária- A inflação
Essa cOiSa precisa ficar mais 'clara. V. Ex" fala
lidade do ato e responsabilidade de quem lhe
medida de fevereiro de 1986 a fevereiro de 1987
em
Consultaria
da
Casa
OviL
Ê
COnstiltoría
da
deu causa.
atingia 40% aproximadamente. Portanto, a dificulCasa Civin>u Consultaria OeicJJ da República?
Insisto na pergunta do nobre Senador Chagas
dade que os fornecedores e os ·contratantes do
Rodrigues, tendo em vista a gravidade desse fato.
governo· estavam encontrando eram dificuldades
O SR. JOÃO SAYAD - t Consultaria Geral
Quer dizer, sendo o decreto, por força d"' pecre- - da República.
reais, dificuldades estas que pci.ra serem sanadas,
to-Lei n~ 2.300, ínválido, inclusive com a possibirequeriam uma alteração, uma reintrodução das
O SR. ITAMAR FRANCO - 0 titulai da Consullidade de determinação de responsabilidade de
cláusulas de correção. As minhas funções, naqueM
taria quem é?
quem lhe deu causa, não havia, no seu Ministério,
le momento, obrigavamMme a colocar um limite
um "auSCultamento" da Assessoria Jurídica para
nessaS correções dentro do ano fiscal que se iniO SR. JOÀO SAYAD- O Dr. Saulo Ramos.
a prática de um ato dessa natureza?
çiava, por isso limitamos a j?neiro, Não posso
O SR. ITAMAR FRANCO- EssaS cOisas preci~
lhe dizer concretamente se eu tive nas mãos um
O SR. J_OÂO SAYfJJ) __:.: S'r. Presidente, nO caso_
~_rn ficár b~m dai-as, porque na hora de se rever
decreto que falava em novembro, e, que depois
do de_creto de fevereiro de 1986, não oúviinoS
os depoimentos é preciso saber. Sr. Presiderite,
foi alterado para janeiro. Não me leml::?ro disso.
a Consultaria Juridica do MinistériO do Planejadepois do Senador Maurício Corrêa, eu gostaria
Mas me lembro muito bem que houve discussões
mento. Desde que veio da Casa Civir e- da Consulde ter a palavra.
telefônicas sobre que prazo poderia ser feito para
taria Jurídica da Presidência da República, não
Ü-SR. PRESIDEliTE (JoSé )gnácio Fe-(f€ií-a)- . compãtibilizar os interesses dos fornecedores e
tivemos um parecer da Corisultoria Jurídi::a, pelo
Tein a palavra o eminente Senador M<,~.qrício Cordo~ário:.
·
menos um que me lembrasse como específico.
iêã.
Serripre os decretos passam pela Consultaria JuO SR. PRESIDENTE (José lgnácio-Ferreiici)rídica antes de_ serem levados ao ministro. AcreO SR. MAURÍOO CORRÊA - Sr. Presidente;
Tem a pa1avra Ó Senador Affonso Camargo.
dito que esse não deve ter sido uma exceção,
já sabemos que a orig(ú"ri do decreto, oficialmente,
O SR. AFFONSO CAMARGO.-"Sr. Ministro,
mas não me recordo de nenhuma obseJVaçào
veio do Palácio do Planalto, mas precisamente
v.~ percebe claramente, porque é um homem
especial da Consultaria Jurídica sobre esse deda Consultaria Geral da República, mas precisaque participou ativamente do setor público, e tem
creto.
--mente; da lavra do Dr. Saulo Ramos. V. Bel', Sr.
participado, porque é exatamente quando se fixa
Ministro,
falou
que
não
se
encontra_va
em
Brasília,
0 SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) normas arbitrárias é que surgem todos os pobleV. Ex" poderia explicitar isso para Oós, na épOca
Nem V. Ex" determinou, subseqüentemente, dianmas. Essa comisSão- se instalou em virtude de
da
asslnatura
desse
decreto?
te, naturalmente, dos rumores do prejuizo potendenúncias sobre intermediação ilícita para estacial que esse decreto poderia produzir e da eviO SR. JOÃO SAYAD- É lógico, fiquei no hos~
dos e municípios, e exatamente a denúncia veio,
dente colisão entre o seu texto e o texto do Decrepita! até o dia 13 de fevereiro, e depois não tive
por9ue a forma de se conceder esse recurso a
lto-Lei n" 4.300, V. Ex!' ou qualquer pessoa hieraralta. Fui para a minha casa, onde fiquei, e só
fundo perdido é uma forma arbitrária que V.Ex'.,
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inclusive, confirma aqui. V. Ex" disse que procurou

diminuir, na sua gestão, exatamente esse valor
global dessas verbas. Já dei até depoimento aqui,
de que no Ministério dos TranSportes eu eliminei,
porque pude assim fazer- não concedi, eliminei,
porque não existiam verbas a fundo perdido. Porque há sempre um favorecimento, quer dizer, que
critério vai-se usar? A não
que_ V. EX" pudesse _

·s-er

colocar a Sarem realmente a analisar todos os
pedidos de verbas e examinar aquilo que é prioritário ou não, e só conceder para o que fosse
prioritário; fora- disso há sempre favorecimento
licito ou ilícito, mas é favorecimento. E aí, V.Ex"
disse que muda as suas providências que é reduzir, Isto é, pulverizar essas verbas.
T enios aqui informaÇão, dada no último depoimento do ex-Ministro Aníbal Teixeifa, de qUe foi
transferido da Seplan para a Pie feitura âe PiÍ"'heiro,
232 milhões de Cruzãdos, quando V.f:x!' afifffiou
que a verba de 1986_ era de um bilhão, a verba
total.
Agora mesmo que ponha aí uma correção de
desvalorização da moeda, mesmo assim, 232 mi·
lhões de cruzados provavelmente, é. um valor que
V Ex! não iria conceder a nenhuma prefeitura,
pelo que V.Ex'o' falou aqui. Mas, isso é problema
que estamos procurando verificar, se houve mau
uso desses recursos é um assunto que a comissão
está estudando.
Durante o depoimento do ex-Ministro Aníbal
Teixeira, ele declarou aqui que esse era um problema menor frente a problemas maiores, e ele
citou corno problema maior ésses_decretos, em
que ele diz que foi o cálculo feito e esses dois
decretos aqui teriam dado um aumento de despesa pública de 600 milhões de dólares.
Agora a comissão, a não ser que fosse uma
comissão de s~nadores irresponsáveis, não terta
outra forma a não ser procurar saber como aconteceu tudo isso. E a dúvida que surge - e agora
é o assunto que está em pauta - é ~atamentP
isso, aonde é que surgiu? Quer dizer, foi nos ministérios técnicos? Foi no Ministério da Fazenda?
Foi no Ministério do Planejamento?_ Por que de
uma hora para outra fica na Consultaria Geral
da República? E ficou muito claro -aí D.o depõ1mento de V. Ex' que essa retroatividade também
não teria sido assinada por V. Ex'
Agora, o _que é rea1mente um problema grave,
acho que não é atenuante, é da maior gravidade,
é exatamente essa arbitrariedade que se deu, a
poder dar ou não, reajustamento no primeiro decreto "poderão ter reajustamentos". Quer dizer,
então para uns valeria o problema da desvalorização da moeda e para outros não valeria. Então;
ao lermos esse decreto todo _e vermos que se
deu a absoluta liberdade para os administradores
setoriais poderem fazer ou não reajustes e ·contratos. Sabemos que aqui existem interesses enormes em matéria financeira, então, realmente, é
um decreto que nós vamos ter que apurar, se
isso foi lícito ou ilícito. Essa e a grande dúvida
que nós temos, por isso temos que saber, real~
mente, quem foram os responsáveis.
E a minha pergunta é a seguinte: partiu da
S_eplan? Foi a Seplan que tornou a iniciativa desse
decreto assinado exatamente no_ dia 18? Aliás,
como V.s~ conseguiu assiná-lo no ·dia 18? V.Ex"
não estava em São Paulo nem em Brasília.
Assinou como?
,

-_ Por que ele está datado de 18, foi depois da
sua volta?
Ele-está publicado no Diário Oficial , no dia
20, quando V.Ex• VOlf6u- p-ara BraSília. t=:"icou a
dúvida.
O SR. JOÃO ~~YAO --TalveZ, fórrnãlmente,
eu tenha assinado depo!s, porque no dia 18, de
fato, eu não estava aqui. Eu só chegue] aqui no
dia 20.
. O SR. AFFONSO CAMARGO -

Obrigado.

·o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

V. Ex" tem a palavra, eminente Senador Mauricio
Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRtA

:.___A m;nha per-

gunta é exatamente essa que_ o Senador Affonso
C_amargo fez aqui. V. EX- só chegou aqui no dia
20, Segundo o que falou quando respondeu à
minha indagação.
Si. MinistrO, apenas- mais duaS perguntinhas;
na época da remessa do dinheiro a fundo perdido,
lá para Pinheiro, terra natal do Pre_sidente da Repú~
blica, V. Ex• era o Ministro do Planejamento. V.Ex!'
se recorda de haver recebido, _em algum instante,
o prefeito daquela _cidade para solicitar essas ver-

bas?_
O SR. JOÃO SAYAD -

Não. Que eú me lembre, nunca falei c.om o prefeito de Pinheiro.
---o -sR. MAURÍOO coRRJ::A- v .Ex." se recorda
como-se-processou, quem -ê--que SOlicitou ~ssas
verbas? Foi algum pedido pessoal do Senhor Presidente da República, de algum secretário ou assessor_ seu, ou se veio expediente direto de Pinheiro e V.Ex• tomou as providências de encaminhar
o_ processo?
O SR. JOAO SAYAD-- Senador, peJa minha
memória - posso estar enganado - Pinheiro
tinha alguns pedidos, feitos com documentos da
prefeitura, cartas da prefeitura. Alguns chegavam
diretamente a minha mesa, talvez via chefe de
gabinete, na inaior parte dos casos vinham através
dos trâmites normais e que, evidentemente, eu
submetia ao Presidente.
O SR. MAURÍCIO CORRtA- V. Ex- se lembra
perfeitamente de haver submetido _esse pedido
ao Senhor Presidente da República?

O SR. JOÃO.SAYAD- Esse qual?
O SR. MAURÍOO COR~- Os pedidos relativos aos 232 ...
O SR. AFONSO"CAMARGO- Foram 280m;-

lhões de cruzados.
O SR. JOAO SAYAD --o--Senador, Affonso
Camargo cometeu um lapso. São 280 milhões
só_ da prefeitura e há remessas ~s_parsas, que seriam para a Câmara de ·vereaâores local, para
o Teatro José Samey, enfim, para outras obras
lá que são muitas. Mas o melhor depoimento que
posso lhe dar é que recebi essa documentação
pelos trâmites burocráticos· tradicionais: Não sei
como ele entrou no Governo, mas chegou à minha mesa pela chefia de gaDinete.
O SR. CMAURfdo CORRÊA -

Sr. M;n;stro. a

última pergunta: o_Seríã.doi' ChagaS Rodrigues,
quando lhe fez a pergUnta, falou em constranglmei1to e V, Ex' repetiu vàri<i2s vezes a palavra
constrangimento. Eu imagino que, um Ministro
de Estado, evidentemente, deve receber solicita-

ções dos empreiteiros, porqJle esse_ dec~to, sem
dúvida alguma, entra no âmago dos interesses
dos empreiteiros, porque_ eram_ ag_l}eles que tiôharÍ1 maior ínteresSe nesse- reaJuste. V. Ex• rec_e~
beu a presença de empreiteiros, teve também solicitações nesse sentido? --

0 SR. JOÃO SAY/ill- Nós fizemos, não nesse
momento, desse decreto, mas logo depois do
Plano Cruzado, tomamos parte de diversas reuniões, não apenas com empreiteiros, mas com
empreiteiros, com a Associação Brasileira para
õ Desenvolvimento -das Indústrias de _Base, (Abdib) que tinha problemas semelhantes, com a
(Abinee) Associação Brasileira da Indústria Eiétrica e Eletrônica - tinham tido problemas com
o pessoal de limpeza ·e segurança ·dos 'prédios.
Com todos eles, em vários momentos, desde a
edição do Plano Cruzado, com as suas associações de classe, nós discutimos. Na data, ou nas
imediações da data da aprovação desse decreto,
não tivemos cantatas com ninguém, porque inclusive estávamos aqui. Mas a pres~ão existia,
uma pressão, como eu disse, justificada pelos
fatos; assim como tivemos cantatas com outras
organizaçãos, com trabalhadores, no caso de sa~
lários. com abastecimento, donas~de-casa, e assim por diante. Mas não me recordo, senador,
no melhor da minha memória, qUe eu tenha tido
contato com associações de eiripreiteiros nesse
momento específico.
O SR. MAURÍCIO CORRtA- Sr. M;nistro, you

fazer urna afirmação aqui, intelr<:imelite__de minha
responSabilidade. Estou convencido de que o
grande culpado por e~sa corrupção ativa reside
exatamente em algumas dessas grandes empreiteiras. Não tenho receio de_ fazer_e:;sa .afirmação,
Com toda honestidade- V. ~ prestou um juramento aqui - acredita que houve _um lobby das
grandes empreiteiras para a realização desse decreto?
O SR.JOÂOSAYAD -Acredito que sim, que
houve uma pressão - seria a palavra correta das grandes e particularmente das pequenas, porque essas eram mais afetadas pela impossibi~
!idade de correção, as pequenas empreiteiras, no
sentido não de edição desse decreto, mas nó sentido de edição de todos esses decretos _que normalizavam ou traziam, reintroduziam as cláusulas
de correção nos contratos de fornecimentos de
obras e serviços para o Governo. A minha resposta
é exatamente o que acabei de falar: acredito que
houve um;;\ pressão- não-podemos discutir se
é legitima_ ou não - a favor- dos interesses dos
fornecedOres do Governo, nd sentido "de- reirltroduzir cláusulas de correção nos contratos, cláusulas essas justificáveis pelo reaparecimento do fenômeno inflacionário. Entre graO.dCs e pequenos,
se eu bem me recordo da questão, como estamos
fa1ando de reintrodução de cláusulas de correção
de contratos inferiores a 12 meses, pareCe-me
que o ·papel das pequenas empreiteiras é maior
do que o das grandes. As grandes com· contratos
de mais de 12 meses tinham uma situação menos
des\1antajosa neste: momento. - O SR. MAURÍCIO CORRtA -

Nesta dU"eção,

o empresário Murilo Mendes nunca o procurou?
O SR. JOÃO SAYAD sobre lssso.

Nunca c;_c;;nversamos
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O SR. PRESIDENTE (Jos~ lgnâC10 F€:rreira) Aproveitando, indago .se V. Ex' tomou conheci-

mento, a qualquer tempo, de que antes mes-mo
n~_9.442, que é de
fevereiro de. 1987, as emprelteiras tínham em
mãos e exibiam, descontraidamente, de vários
pontos do País, o texto de sua minuta, antes mesmo do decreto ser editado. Antes de ser publicado
no Diário Oficial, era do conhecimento de mui-

da aprovação desse De_creto

tos a existência futura deste decretO e a sua minuta

foi tomada conhecida por figuras ligadas a empreiteiros em todo o País, V. EX" teVe conhecimento, a qualquer tempo, disto?

o .SR. JOÃO SAYAD --Não.. Não tive -C~nhe~i
rnento disto, pode ter acontecido que vários documentos oficiaiS, freqüentemente, circulavam emtes de sua aprovação, fora do Governo.

OSR PRESIDENTE (José fgnàCIO Ferreira)ãntes da formulação das exposições
de mÓtivos ao Sr. Presidente da República, V. Ex'
submetia os pleitos ao _exame de sua assessoria
técnica?
-· =
- --·
Sr~ Ministro,

O SR JOÃO .SAYAD- Cfaro: essas exposições
de motivos vinham formuladas pela Sarem ou
pelo lpea, dependendo do recurso que Se tratava.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)-:.:_
Quer diz.er que V. Ex• fazià diSto· Urna rotina? O SR JOÃO SAYAD :..._Sem dúVida nenhuma,
uma rotina.
O SR. PRESlDENTE_(J6Sé JgnádO Ferreira)_Em alguma oportunidade y. Ex" submeteu ao Senhor Presidenté da República, através de EM a
ele endereçadas, pleitos pai-a aprovação de liberação- de recursos se-m sufiCiente cobertura orçamentária?
"
-

O SR. JOÃO SAYAD- N8o, de fOrma nel"'lhuma, e nós_ já temos a batalha de cortes de gastos
e se qualquer liberação já era- uni prOblema, imagina sem cobertura orçamentária. Seria impossível.

·e

sarnento para a administração do setor público.
Em geral ela cria uma grande confusão, ela torna
, as contas públicas menos transparentes. E- no
caso de dáusuJas e reajustes é fácil explicar, por~
· que é impossível fazer esta estimativa que, aparentemente, parece uma estimativa qtje a prudência
exige que seja tomada, uma estimativa de quanto
custaria a correção dos_contratos_de fornecimento
para <? Governo. Por que é difícil de fazer isto?
Se pegarmos uma empresa, _apenas uma para
lhe dé\r o__ exemplo, ch~mada Petrobrás. A Petrobrás_ é por si só um imenso o:rçainento, talvez
..urh dos maiores -orÇamentos do_Pais. Ela trab_a!ha
com fornecedores ..de plataformas de obras ciVis,
de segurança, de manutenção; e; eu imagino mui~
tos outros.
Depofs, temos a Eletrobrâs, que tem -constru- Ç:ào" dé h_ídrOeJé_tr_ica.s q)Je hivam oito anos -:- é
de oito _anos o piaz:o médio da construção de
uma barragem hidroelét~~ca - sem contar os
contratos de fornecimento das turbinas, dos gera. dor~s. _e_ _assiro por diante. A menos que ::;_e parasse
o set_Qr: público e se fizesse um grande- ·se-nSo
-~ para-descobrir quanto isso vai custar, seria iinpos~Slvef obter essa estimativa.
Agora, antes "t:le fazer esse esforço censitário,
senador, é preciso saber o que quer dizer "cUSta"
neste caso:E.stariios_ falandO de inflação, eStamos
falando do momen..to em que a inflação renasceu
de novo, -e se vai haver rec_ursos ou não, também,
é"Urria pergunta em que é preciSo, antes de tentar
respondê-la, saber se...
· O SR.-MENDES CANALE- Só um momentô.
-El.3 ·veíO-riU.m ponto do deCretO quanto tinha ces~
sado a inflação,

O .SKJ6Ã6 SAYAD- Não, Senador. A-infla~

~o jállaVia acumula"do, naquele momento, 40%.

. - 6 SR. MENDES CANALE - Já 40%?

O SR. JOÃO SAYAD - Já 40% e portanto
era o momento em que se corrigia a economia,
para readaptá-la à situação original de 1985.
A_ pergUnta se existem recurso§ ou não, ãpesar
O SR. PRESIDENTE (Josê.lfjriádõ Ferrelrã) -=.._
d~ importante, talvez não precisasse ser respon~
Muito obrigado a V. Ex"
· dida pelo seguinte: todos os preços_es_tão subindo,
Concedo a palavra ao eminente Senador Men- tarifas de energia elétrica e o custo dos contratos
que a Eletrobrás vai contra~r. El)tão, era menos
des Canale.
um problema de caixa e n1ais Ufl) problema de
O SR. MENDES t.ANALE- =---VeJã~Sr. Presi-- eqUidade no tratamE>nto desses contratos.
dente, se a preocupação, como diz o nosso minisO SR. MENDES CANALE - Então segtindo
tro, era exatamente de cortes de gastos, porque
V. Ex.•, quanto ao decreto, poderão ser feitos os~
me causa espécie é quando perguntado _se havia
reajustamentos. Ficaria, então, facultado ao_ges~
uma estimativa relacionada com esses_ contrato's
que haviam sido assinados, V. Ex• Sr. Ministro, -tor da despesa, mas isso em relação às autardisse que era difícil de estimar. Então, a minha quias. E _em relação à administraÇão dire_ta? Não
seria quase que uma persunta, seria mais uma
pergunta: não houve nenhum levaritamentp dos
contratos realizados? Aí vouc emOUtir mais uma -s-olicitação a y_,_ Ex', porque não tenho idéia de
pergunta, porque _contratos para s_erem realizados como é feita a procura do ajuste ao pag~mento,
têm que estar calcados em recursos orçamen- ·aos ·contratos, se há deScentralização em cada
ministério, se esSe Pagamento é descentralizado
tários. Ora, COmo então promover reajUsta-mentOs
no Tesouro, se quéln promove essa parte é ade contratos que estavam em vigor e que, portanSOF,
própria sepláÍl qUe Vê a Parte orçame-nto, vinham eles com base no_ orçamento para
o seu pagamento, e que se p-rocessa, sem ·ne- tária etc. EntãO, eu gostaria q'ue V. Ex~ expuSesse
- não sei se é a posição ·da própria --comiSsão-,
nhum levantamento, sem nenhuma estimativa de
talvez seja uma posição minha -até porque gospagamentO? Estaria asSim riUn1ãTolga lão grande
as condições do Tesouro, no··sentldo de poder taria depois de requerer aos diversos ministérios
atender sem saberem em quanto montava, e bai- ou ao órgão centra1ízador, por que houve esse
reajuste.
xar um· decreto dessa natureza?
Eu gostaria ·que V. Ex", por obséquio, nos dis_sess_e qual é a mecânica usada desde a parte
O SR. JOÃO SAYAD- Senador, a inflação
em que os contratos são feitos depois das alteracria uma porção de armadilhas para o nosso pen-

na
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ções, com um decreto dessa natureza; se é o
Tesouro que verlffca, ou se cada órgão? Estou
di~endo isso na administ_ração direta, na indireta,
é claro que nós sabemos que_ o gestor da despesa
é cada órgão. Agora, no caso da direta, qual será?
Co_mo é? Como se processa?
O-SR JOÃO SiWAD _:_:cada órgão gestor da
sua despesa é que decidirá sobre a reintrodução
ou não da cláusula de- correção. Essa correção
dependerá de dotação orçamentária específicaquer diZe-r, o ServiÇO- de Segurança do Ministério
do Planejamento, os guardas que tomam conta
ali do Banco do Brasil e das dependências do
Ministério -do Planejamento -, e o reajuste, se
for concedido, terá que constar da verba orçaffient8.riã a rubrica sera "nlanutenção do prédio".
Se lá-existem 100 mil cruzadOs e o reajuste exige
maís 100 illil cruzados que lá não estão, não poderão- Sef concedidos, a menos que se peça uma
dotaçã:o suplementar.
O SR. MENDES. CANALE -'T-na admlnistração direta seria essa reserva de contin9êilci~
a grande área em que iria buscar, -exatamente,
esses recursos para cobrir esses reajustes contratuais?

O SR._JÓÃO-SAYAD-- A reserva de .contingência_- prática em 87 - era utJ1izada basica~
mente para a conversão ~salarial, não para a conversão de dotações específicas.
O sR-. f..'\ENDis C:ÃNÁLE - Lo9~. não ê -lícita
a sua aplicação em outros casos a não -ser n:o
caso--de pessoal?
·
O SR. JOÃO SAYAD- Não, é lícito, sem dúvida
nenhuma, mas como norma deixava-se a reserva
de contif!gé~c:;:ia - se. bem me i-ec6rd0- para
a utilização na correção de salários.
O SR. PRESIDENtE (José lgnádO Ferreifa)-T em a palavra o eminente senadõr ltamar F'ran"co.
O SR. ITAMAR FRANCO -.Ministro Sayad.

V.

Ext de pronto descartou ter sido o autor do decreto
de fevereiro de 1987, dizendo que esse. decreto
foi da lavra do consultor_- salvo interpretação
errada_- Dr. Saulo, Consultor Jurídico.
~"É interessante observar no depoimento de V.
Ex" um aspecto, e aí não é problema de ordem
constitudorial. V. Ex• não é advogado, fez questão
de frisar este aspecto e a_ Cõmissão tem conhecimento disso agora. Se bein _que, como ministro
de estado, tinha à sua disposição a Assessoria
do seu próprio ministério. MC!§ é interessant~ que
V. Ex' fala ria pre"ssão de _empreiteiros, menores
ou maiores; e chega a citar a Petrobrás e a Eietro~
brâs.
Refere~se ao processo inflacionário que disparou de fevereiro de 86 a fevereiro- de -87 em 40% :
e, ainda que ligeiramente, referiu~se ao Pr6J)rlo
ait. 35 q4anao ficaram congelados todos os preços no nível dq _dia 27 defey:ereiro d~ 1986. Mas
notei que, preocupado apenas com essa pressão,
V. Ex" chegou até a admitir que não importaria
se houvessem ou não recursos. Será que não
foi sensíveL a V. EX' que além da pressão dos
empreiteiros, além dessa inflação de 40% que
surgia no horizonte, apesar de toda a expectativa
do "Plano Cruzado", não lhe surgiu, também, que
os.salários.deveriarn ser descongelados? Por que
só os empreiteiros foram descongelados? Pcir que
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só as empreiteiras foram-Tavoreddas? E ai não
precisa ser jurista, não é?

O SR JOÃO SAYAD -SenadOr, nem Predsa
ser jurista e V. Ex· não precisa fazer esSa PergUnta
para mim.
Não sei se V. EX" lembra, mas os si:ilárlos já

estavam descongelados. Eles subiram mais ou
menos 30% no período, de 30 a 40%_. Em janeiro
de 1987, Senador os preços já estavam conge-

lados e se discutia um abono de 20% para os
salários. Tanto que eu me sinto muito confortável
em responder que V. Ex" não vai encontrar no
meu comportamento como ministro, àquela épo-

ca, ...
O SR. ITAMAR FRANCO ""!""'" Não estou duvidando do comportamento, apenas lhe fiz uma
pergunta.

O SR. JOÃO SAYAD ~ ...nenhum tratamento
para empreiteiros em detrimento de_ salários._

O SR. ITAMAR FRANCO .........: A minha pergunta
é exatamente com base nisso. V. Ex• acha, então,
que o poder aquisitivo salarial brasileiro, a partir
do congelamento estabelecido pelo Plano CrUiado ... Questiono se há alguma crltfca de V. Ex"
em relação ao Plano Cruzado, se V. EX' aprovou
o Plano Cruzado?_ Porque percebi V. Ex• justificando que a inflação surge _como uma annadilha,
cria armadilhas. V. Ex" se justificou pai'a o Sehãdor
Mendes Can_ale dizendo que não poderia considerar quais foram os reajustamentos prevfs.tos nos
órgãos públicos, não-s_ó da administração direta
como na indireta.
Na opinião de V. Ex•, durante _o Plano Cruzado
e posteriormente. em fevereiro- de 1987, o salário
nominal brasileiro foi benefiCiado?

em

O SR. JOÃO SAYAD - Sen"ãOOr,
fevereiro
de 87 ou de 86? V. Ex" quer saber se os salários...
Poderia repetir a pergunta? Se os salários nominais foram beneficiados a partir de fevereifo de
87?
.
-.---O SR ITAMAR FRANCO- É.

O SR. JOÃO SAYAD- Nominais, serlador?
O SR: ITA..MAR FRÁNCO -

Noininais.

O SR. JOÃO SAYAD -Senador, primeiramente peço-lhe autorização para não responder apenas sim ou não; preciso dizer algo mais.

Sr. Ministro; c_o"mo'é do corlllecimen-to de todos,
e ci"eio cj"ue-~pal-ücuJarmente de V. Ex\ -em
23-12-86 - salvo qualquer erro - veio a lume
o Decreto-Lei n:~2.311, que alterava o parágrafo
único do art. 6"- do Decreto n~ 2.284, que consa~-
grava o -critério· de cálculo da OTN mais fãvorável
aos credores, enquanto que o diploma original
determinava fosse adotado exclusivamente o IPC,
como referencial; o alt€rad0r previu, alternativa- mente, UPC ou, na época, a LBC.
Sabendo-se que o T escuro era, e é, o grande
devedor e responsável pelo resgate desses títulos,
a quem se pretendeu beneficiar com a medida,
fazendo referência à OTN, através da modificação
desse- décreto?
O SR. JOÃO SAYAD- senador, quem tem
dinheiro na mão tem uni motivo que foge para
tOdos os lugares. Por causa da caderneta de poupança fofheceSsáfiõ eriGir essa cláusula. Como
havii:I-Limã grande- deSconfianç-a sobre os mecanismos de indexação e para evitar uma grande
corrida às cadernetas de poupança, o Governo
foi obrigado a cdar essa garantia para os detentores de caderneta de poupança de que não haveria esse saque imediato, que não haveria alteração
desfavorável aos detentores de cãderneta -de poupança, ·no tocante à correção monetária dos saldos que estivessem depositadc:>s.

OSt(frAMAR FRANCO- Quer dizer que V.Ex' ~fir_m-a que foi apenas para as cadernetas de
poupança?
O SR JOÃO SAYN:J - Se entendo bem o
decreto a que V. Ex' está-se referindo, foi para
as cadernetas de poupança.
O SR ITAMAR FRANCO -

Não tinha nada

a ver com aqueles possuidores de títulos, e que
poderiam ser beneficiados com o resgate dos títulos?
QSR. JOÃO SAYAD- Os pos~uidores de títUlos, naquele momento, Senador, já possuíam a
LBC; quer dizer, a LBC, s~ fosse ·mator... _

o- SR.

ITAMAR FRANCO - Então, por _que
houve essa alteração? HOuVe fundamento? V.
Ex!' disse que esse fundamento se baseou apenas
pãfa'·as cade-rnetas de poupanÇa.

O SR._JOÃO SAYAD -Se entendo bem, Senador, a preocupação do Governo, naquele momentO, "ê"r~ êvifar ·que as"LBC tivessem Cori'eÇão maior
O SR. lTAMAR FRANCO - Siri1. OU não foi
do que o IPC, que era dado à caderrieta de pOuforça de expressão, pols V. EX' tem sido tão sillté- pançà;--o detentor de caderneta de poupança não
tico...
seria prejudicado e receberia, também, as LBC
O SR. JOÃO SAYAD- Cóhcluindo a sua peiO .SR. E'RESlOENTE__(Itamar-Francà)- Como
gunta. Os salários nominais, Os salários expressos
vou paSsar a preSidir, deixarei as minhas pergunem cruzados, têm pouco significado. Tenho imtas.
pressão que V. Ex• gostaria de saber sobre os
_Peço ao Senador Severo Gomes, por gentileza,
salários reais.
que seja o nosso relator ad hoc•••
O SR. IT.AMAR FRANCO -Eu falei riOminais,
Senhor Ministro, tenho que dar urna explicação
evidentemente, quase que exigindo, respeitosaa V. EJcf os senadoreS estão sendo obriQados a
mente, que V. Ex" falasse dos reais.
uma votação na Assembléia Nacional ConstituinO SR. JOÃO SAYAD - Dos reais. Depois de
te. _Não sei o horáOo de V. Ex.', mas suspenderei
fevereiro de 87, a inflação se acelera ra-Pidamente
a reuniãô começaremos no período- da tarde.
e, quando sempre uma inflação se acelera, o saláAgora. se pudermos permanecer, e eu consultaria
rio real se deteriora rapidamente; houve uma
os Srs. Senadores se querem proceder...
grande queda salarial a partir de fevereiro de 87.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Senhor PresiO SR. ITAMAR FRANCO - Essa era
perdente, posso dar informações berõ recentes do
gunta que eu gostaria de ver respondida por V.
plenário. Foi feita a verificação de quorum e foi
EX'
voUido, pelo acordo de todos os partidos, aquela

e

uma
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parte do ministério público é agora estão votando
hb 'aVUlSo; deve estar terminãrldO a votaçãO. Acredi~o que! ~~pois, ~s constituintes serão liberados.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senhor

Ministro, o Senador Severo Gomes sugere, pedindo a compreensão de V. Ex'-, a suspensão por
5 ou 1O minutos, para que pudéssemos votar.
A reunião está suspensa por 1O minutos.
O SR PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro reabertos os nossos trabalhos e quero agradecer, inicialmente, ao Senador Severo Gomes que
_foi _o relatgr ad hoc. passando a palavra ao nobre
Relator Senador Carlos t:biarelli,_ para que S. EXt
faça as perguntas que achar necessário.
· O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Senhor

Presidente, Senhor Ministro,_ de certa maneira V.
Ex,\' já se manifestou sobre esses item e apenas
gostaria de uma confinnação explícita. O Decreto
n9 94.042, de 18 de fevereiro de 1987, publicado
no dia 21 de fevereiro do mesmo ano, foi publicado sem a assinatura de V. Ex•?
----O SR. JOÃO SAYAD- Senador já que estou

aqui ... O SR. -RELATOR (CarlOs Chiarem) -

Estou
a par de que V. Ex"', nesta ocasião, ainda estava
enfermo ou num período de convalescença, conseqüentemente afastado do exercidO efetivo da
atividade. Não estou tentando tirar rienhuma outra
ilação com respeito _ao que V. Ex• tenha: negado.
Gostaria apeOas de ter uma- informação objetiva.
NO momeDtp.,eni que foi ao Diário Oficial não
tinha a assinatura de V. ~ --: esta a pergunta
- ou tinha a assinatura de V. EX?

O SR. JOÃO SAYAD- Para ser absolutamente
rigoroso, Senador, esta é uma dedução que faço
pelo fato de eu estar em São Paufo n"aquele momento: Tenho certeza absoluta que só vim aBrast1ia dia 20. $e Toi publicado dia 20, por fQrça
de dedução, imagino que tenha sido publicado
sem a_ll)inha assinatura.
O-SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) dia 18 de fevereiro.
·
·

Foi

O SR. JOÃO SAYAD -Publicado dia 20 _e
se dia 20 Joi o dia da moratória, foi o primeiro
dia que voltei a Brasília depois da doença.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Foi publi-

cado dia 20. A data do decreto-lei é dta 18.
O SR JOÃO SAYAD- Pode ser que -eu-tenha
assjnado em casa, mas não me recordo.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Ministro, sabemos que esse decreto_ estabeleceu um
.critério com relação ao problema dos reajustamentos de natureza facultativa e como V. EX' é
cc-autor, era Ministro de Estado à época, essa
_questão da_ fac~ltatividade, que inclusive dificulta
qualquer tipo de_ <::álculo e, como conseqüêncía,
teria que se fazer detalhadamente um levantamento minucioso,_que não seria uniforme, esse
critério a seu juízo não é perigoso?_ Explico para
facilitar, para encaminhar a pergunta e, evidentemente, permitir a sua resposta!
Isso não cria um discricionarismo a nível departamental, setorialOU_au-tárquico, q.Úe faz com que
num lugar se aplique e noutro não? A alegação
da medida era em função do final do pro-cesso
do Plano Cruzado. A pergunta que se faz é esta:
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Por que esse critério da facultatividade? Em pri~

meiro lugar, não é perigoso? .Por que a palavra
perigosa? [sto não ensejava um espaço de poder
em mãos de diferentes escalões da administração
inclusive escalões intermediários que permitis-

sem, pelo menos, expectativas ou potencialidades
de corrupção?

O SR. JOÃO_SAYAD...:... Pfimelro, Senador, do
ponto de vista da pergunta seria bom relembrar
porque é facultativo de acordo com a recuperação
dos eventos que marcaram esse. decreto anteriormente. É facultativo porqúe existia dentro das
Consultarias Juridicas do Goverho, dentro das Assessorias Jurídicas dos Ministérios do Planeja-

mento e Fazenda, interpretações diversas sobre
se a correção já estava em vigor ou não pelos
decretos anteriores. t por isso que ele é facultativo.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -

Não en-

tendi bem.
O SR. JOÃO SAYAD- Pela recuperação que
fiz dos eventos que antecederam este decreto,

existia entre os assessores dos diversos Ministérios da Presidência da República e da Casa Civil
uma interpretação conflitante se as cláusulas de
correção já estavam em vigor ou não, antes. Alguns assessores afirmavam~ que já estavam, outros diziani que não estavam. EsSa qUeStão se
liga ao fato dessas cláusulas de correção estarem
associadas à OTN ou ao art. 35 do Plano Cruzado.
Por Isso, ela é facultativa, para que essa interpretação não-criasse empeCilhos à decisão do gestor.
Desculpe-me se eu terminar, depois, com ·ama
questão ftlosófica importante.
Facultava-se ao gestor para que ele se decidisse.
Nobre Senador, uma questão de filosofia importante:A descentralização, a meu ver, não causa
a corrupção. Assim como o Ministro é responsável
pelo decreto que assina, ou autoriza que seja publicado, o gestor do dinheiro póblico, seja, lá na
autarquia ou empresa estatal, é igualmente responsável. A facultatividade do decreto está associada à heterogeneidade dos diversos tipos de
contrato. Há contratos que requerem cláusulas
de correção com índices específicos e há os que
requerem cláusulas de correção, com índices gerais, e há ainda contratos que não requeriam cláusulas e _correção. A meu ver, estas seriam as justificativas para a característica não obrigatória do
decreto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Sayad,
V. Ex" disse que se facultava ao gestor... Antes
disso, V. Ex"' disse algo um pouco m"ais específico.
Por que se facultava ao gestor? Não foi com ânimos da descentralização. Isso pode ser até uma
decorrência. A razão ,de ser é a seguinte: havia
uma controvérsia entre assess_ores_, pelo visto, não
resolvida a nível de Ministros e a maneira de se
resolver o que não se tem condições de resolver
- vamos s~r objetivOs - é delegar a solução
para os escalões inferiores. Na verdade, é isso.
V. EX- acaba de dizer que se estabeleceu uma
controvérsia que não foi resolvida. Baixou-se _um
ato de responsabilidade das autoridades superiores e transferiu-s_e, delegou-se, transmitiu-se o
problema, à medida que se colocou como facultativo, para que os escalões inferiores resolvessem
da manetra que constderassem mais adequada.
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cialista .em setor público para explicar a esta comissão çomo funcionam os contratos. Os contratos contêm dentro de si cláusulas de correção,
já estão lá escritos. Por exemplo, um contrato
de fornecimento de serviços de segurança deve
ter uma cláusula de correção associada, por
Esse o funôãinento da lliformação de V. Ex?
exemplo, ao salário ou _medido pelo índice tal;
Houve uma controvérsia, um choque de posicioum Contrato de construção de barragens deve
namento, e, aí, resolveu-se dar como facultativo.
ter uma coin:içáo específica, já estava lá, um conAgora, a questão fundamental: se esse critério
é o mais _corretO, como interpretar e justificar o . trato de méiis de 12 meses está escrito--:- a corredecreto de abra? Primeiro, é uriiforme e, segundo, ção será feita da seguinte forma, estou imaginando isso: 0,80 do índice de preço de edtficações
é imperativo. Se esse foí um critérío p-ensado pelo
calculado pela F undaçáo Getúlio Vargas e publiGoverno como adequado, pertinente, de descencado dois meses antes; mais 0,20 do custo de
tta1ização, ·de entrega setorial, para que cada um
mão-de-obra. calculado pelo IBGE, publi_c_ado no
deliberasse à luz da sua realidade, ainda que o
més- do pagamento. Então,- são cláusulas de corproblema da inflação não seja genérico, pelo que
reção·que já Pertencem ao ContratO. O QUe havia
sei, até por ter índices genéricos, houve uma musido feito no Plano Cruzado era a SUspensão desdança substancia] na política do Governo. Dois
sas cláusulas que estavam dentro do contrato,
meses e um dia depois, essa filosofia, esse prine o que esse decreto fez foi permitir a utilizaç~o
cípio catu por terra. E a idéia da descentralização
e da outorga de competência, a nível setorial, em dessas cláusulas, que sào vigidas por outros documentos legais. Voltou-se a respeitar essas cláusurazão dedicada à realidade, deixou de existir e_
las de correção, n~o se criou uma cláusula de
passou a haver uma noJma imperativa, uniforme.
correçã'o-ad hoc que cada um corrige como quiComo se explica isso? Como V. EX' poderia-interser - 20% para um, 10% para outro - foi a
pretar e explicar para nós, à medida que se entenrecuperação das cláusulas de cont_rato de corre,da informado a respeito do assunto, para estabeção que já pertenciam aos con-tratos vigentes. E
lecer essas justificativas e dar encadeamento a
facultativo nesse sentido. Então, se está es-crito
essa linha de raciocínio?
lá no_ contrato construção de barragens, que a
cláusula de correção é ess~ pode ser feita. TeiTl
O SR. AFFONSO CAMARGb - Sr. Relátor,
que ser facultativo também, o Dr. CláUd_i(i in€:
só como um adenda, antes de S. Ex" responder.
lembrou e a pergunta do Senador Affonso CamarTenho também a minha dúvida. O ex-Ministro
go também que muitos não pagam, já haviam
João Sayad afirmou que, nas consultarias e em
reintroduzido a cláusula de correção.
div~rsos órgãos, havia controvérsia e dúvida quanto a essa cláusula de reajuste, se ela já estaria
O SR-. RElATOR (Cáiios Chi.:irelli) - Êntão
vigente. Logo, caberia uma pergunta, Sr. ReJator,
V. Ex! dá essa informação de que antes da normaou seja, é possível que alguns órgãos estivessem
tização da matéria, antes da edição do decreto
pagando a1gum reajuste antes desse decreto?
já ·se estava pagando a revisão, o reajuste. Qual
era o fundamento para que se fLzesse isso?
O SR. RELATOR (Carlos Chtarelli)- VoU faciliO SR. JOÃO SAYAD- O Decreto n' 2.290,
tar, Para que V. Ex'! responda a questão. Essa
facultatividade, essa liberalidade interpretativa, esO SR RELATOR (Carlos Chiareli O- Dr. Saiàd,
se direito de aplicar ou não à luz da realidade
então estamos diante de, no mínimo, um decreto
que perdurou durante o período de vigência desse
dispiciendo, inútil, porque já se pagava antes e
decreto, depois revogada pelo posterior, era uma
com lega1idade, por força de um decreto anterior.
facultatividade também no aspecto da faxação perPor que esse decreto atual? Porque esse decreto
centual, ou essa facu1tatividade era sim ou não,
não é um Qecreto interpretativo e nem cabe a
isto é, aplicada ou não? Permitia gradações? O
ele a arte de interpretar, rião cabe a ele a interpreDepartamento Nacional de Pesquisa Mineral potação. EsSe éiqui não é um decreto lnterpi-etativo,
deria ser um percentual X, o DNER um percentual
data venia, ele é absolutamente um decreto com
Xw2, e no Ministério do Planejamento X-3 ou .erã
dispOsições imperativas. Essa a(jui nào é _uma
pegar ou largar? Quer dizer, reajustar ou não reanorma interpretativa, até porque não é instrumenjustar? O índice era uniforme?
to para tanto. Sobretudo não cabe a um decreto
tet força vinculante para interpretar e el_ucidar.
O-SR. JOÃO SAYAD- Bem, vou fazer uma
Então, em primeiro lugar, V. & confirma que
tradução da minha resposta, pois o Senador Carw
se estava pagando antes reajustamentos, indelos Chiarem fez um longo comentário que eu não
pendentemente da edição do Decreto n9 94.042?
consigo esclarecer ou adicionar a minha opinião,
Havia pagamentos prévios a 18 de fevereiro?
porque depois há uma pergunta do !3enador Affonso Caffiargo, e vou me atér às questões fmais.
O SR. JOÃO SAYAD ;--Posso responder?
Primeiro, eu diria que esse decreto de fevereiro
O
SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Pode.
de 8.6 dev:eria ser recebido como se fosse uma
orientação à dificuldade de interpretação desses
O SR-: JOÃO SAYMT_.:. O Decreto-lei n~-2-29_0.
textos que já haviam sido publicados. Porque a
Primeiramente a palavra não é ·.lpagar'', é "corridisputa entre_ as i?-SS~ssorias_do Governo não era
gir", porque, não necessariamenie. está sendo pauma· disputa que se devesse corrigir ou não, seria
go, os contratos estão aceitando a _clá~sula de
uma disputa sobre se já estaria liberada a correção
correção, eiStão fazendo viger, de novo, a _cláusula
ou não. Oobjetivo desse. decreto é a intepretação
de coneçao...
facl,lltativa s~ está liberado ou não.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ---: Mas a
Segundo, qual é o critério dos reajustes. Eu
conseqüência disto não é o pagamento?
sugiro que se traga aqui um homem, _estou falanO SR. JOÃO SAYAD- É uma outra data.
do isso até com uma certa ingenuidade, um espeESsa a qUestão. Não se tratã, rigorosamente, de
um processo de descentralização decisória. Entrega-se ao escalão inferior a possibilidade de resolver aquilo que deveria ser resolvido a nível de
esCdlãÔ superior.
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O SR RELATOR (CarloS Chiarem) . - A informação...

O SR. JOÃO SAYAD ~Adlo que sim, seriam
os locais corretos. Parece-me que a lilatêria ê

e acaba-se pagando, ou se é honorífico· a corre_O SR. JOÃO SAYAD -Só se houve- perdão
ção?
- - uma repaC:tuação e um novo contrato. Senão,
O SR. JOÃO SAYAD - Não. ~ corrigido,
não é possível
-

pertinente aos ministérios econômicos, mas o fato
de haver um intercâmbio entre todos os minis_térios, praticamente no tocante ao Plano Cruzado
com a participação da Consultaria Geral da Presidência da República.

O SR. RELATOR (CarlOs Chia reli)- Não. Quero saber se, corrigindo, corrige-se preço e valor,

O Decreto n~ ?.Z90 permite que os contratos
voltem a ser corrigidos por índices específicos.
Está-se referindo aos contratos com mais de doze
meses. É _nesse caso que havia pagamento. Os -

contratos com menos de doze meses são os em
que não havia sido reduzida a cláusula de correção.- Portanto, 22 de novembro de 1986, ·que é
a data da edição do Cruzado dois, é o decreto
do Cruzado dois, de 22 de novembro, exatamente
a data em que foi editado o Plano Cruzado dois,
permite exatamente introdução de índices específicos nos contratos de mais de doze meses. Em
fevereiro de 1987, Permite a cOi'reçâo para· contratos de menos de doze meses. Ci"eio s_er esta a
interpretação.
O SR. RELATOR (Carfos Chiareli) -Ministro,
_exatamente por causa desse·.seu raciocínio é que
não vale aquele princípio a que V. Ex• aludia, o
de que este decreto estava revitalizando cláusulas
suspensas. Quem revitalizou cláusulas suspensas
foi o deçreto de novembro. Aí, vale o seu raciocínio. Para este, nãovale,justamente porque, aqui,
temos, em face de _contratos ceJebrados depois
da introdução do Plano Cniiado. Temos aqui,
e V. ? acaba de dizer, em face_ de contratos que
poderiam e até, provavelmente, não teriam a cláusula de reajuste, já que se__estava bus~ando uma
economia que não teria os_alação inflacionária.
EstãO, aqui se est.f estabelecendo; não_ o que V.
& dizia, isto é, reviver cláusulas existentes, e darlhes, portanto, esta eficácia; aqui Se está, na verdade, estabelecendo a possibilidade de cobrança,
através de uma cláusula que não existiria. Esta
é a questão fundamental, é -por isto que, rigorosamente, supreendente. Não é_que a cláusula devesse existir; a cláusula não devia existir; e o decreto
criava, agora, a obrigatoriedade do reajuste.
OSR JC5ÃO SAYAD- Desculpe-me, Senador,

v. Ex" é jurista, aeVe--eiitender disto muito melhor,

mas não é a minha compreensão. Ele não pode,
o decreto, criar uma cláusula de reajuste dentro
do contrato se esta cláusula não existir no mesmo.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não é
questão de interpretação, meu caro Ministro; aí
não é um problema de ser ou não jurista, é questão de existir ou não a cláusula.
O SR. JOÃO SAYAD- Em não existindo, acredito que não pode ser paga a correção~_S6 se
existisse. Não se pode fJXar, centralizadamente,
uma cláusula de correção; precisamos, primeiramente, fJ.xar o índice.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Então,
a pergunta que ihe faço agora é em cima dessa
interpretação: se não estiveSse sido embutida a
cláusula, não deveria ter sido pago e não foi pago
o re~uste, em decorrência do decreto que V. Ex'
afirmou?
O SR JOÃO SAYN:J- ÊJ'st.O. Se ri.ão tivesse
embutida a cláusula, não poderia ser pago.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) foi pago? · ·
O SR. JOÃO SAYAO -

E não

Não foi pago. Como

é que vai ser feita a correção?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- A informação de v. Ex" não coincide com a informação
de seu sucessor, na Seplan. Apenas este fato,
s6 para lhe alertar com relação a esta matéria.
Mas V. Ex" afirma- qUe, então, não houve pagamEmto, desde_ que não tenha havido a cláusula?
(PausaJ Es_t<i bom.
O SR. MENDES CANALE- Sr. Preidente, se
o Ministro nos -pudesse esclarecer o que diz- o
§ 3~ do Decreto n"' 94.042.

_O Si-. Mfnrstro- Ofem ·ao
O Sr. JOÃO SAYAD-Não.

__ _:_o SR. f'.1.ENDEs cANELE_- Assim disPõe:
"§ 39 Nos contratos que não contenham
cláusula de re?ljuste de preço, as partes poderão inclui-la, desde que se proceda ao reajuste previsto no caput deste artigo, em conformiclade com as variações das Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN ocorrlda na
data da apresentação da proposta que deu
origem, observado o disposto no parágrafo
seguinte."

O SR. JOÃO SAYAD - ESSa cláusula permite
a repactuação, ou seja, a intrOdução de cláusula
de correção monet~ria
O SR PRESIDENTE (Itamar Franco)- Após
o reajuste, a interpretação-do nobre relator, ouvõdos dos nobres Srs. Senadores da Comissão e
outros senadores aqui presentes_ darei com_ muito
Prazer, a palavra a V. EX' - apenas não o faço
agora pa~ não prejudicar-o questionamentO -do
nobre relator.
_Espero que V. Ex• nos atenda neste aspecto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelti) - -Depois
desse decreto, quanto tempo V. Ex• permaneceu
no Ministério do Planejamento? Foram poucos
dias, não?
O SR: JOÃO SAYAD :._Um mês, sendo que
vOltei 15 dias, no máximo.

Q SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - V. Ex•
não teria uma informação de memória sobre a
conseqüência- efetiva desse decreto, a nível do
tratamento que lhe foi dado pelos diferentes seta~
-res n~_~dr:nin~tração?
O SR. JOÂO SRrMJ- Não, não teria. Eu estava em.convalescença, não estava em Brasília. O
tratamento que me recordo era o dos médicos.

O SR: RElATOR (Carlosthiarelli) -V. EX'
deu uma informação da qual surge a conveniência de uma pergunta: essa miriuta do decreto,
esse anteprojeto do decreto, V. Ex- já nos informou, não foi decorrente de estudos originais da
Séplan. E, pelo que informou, também- não foi
cotiSeqüêfiCfá de iniciatiVa técnica, digamos, a-ntecedente no Ministério da Fazenda. Não seriam
esses os· mrrusterioS específicainerite adei:j:uadOS
para queestudos dessa natureza se fizessem? Não
--seriãin esses os adequadOs berçários desse tipo
de dispositivo?

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli) - Era usual
esse tipo de iniciativa nessa área, em matéria financeira, em assuntos desse teor e dessa jaez,
iniciativas que seriam de competência natural,
normal e técnica de ministérios como a Fazenda
- e o Planejamento, deixareffi de ter a iniciativi dessas á(eas e terem essa iniciativéi_s_UbstitUída pela
Consultaria Ge_ral da República? Aconteceu algumas outras vezes ou só nesse caso? V. Ex" se
recorda?
O SR. JOÃO SAYAD- Na elaboração dessas
alterações Importantes, significativas de política
econômica, em julho e em novembro, se çonstituíam grupos informais de assessores dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Cónsul~
toria-Geral dá PréSidêftcia- da República, qUe elaboravam esses decretos, então havia um trabalho
conjunto. A iniciativa de de_cretos não_ era· co~s
co.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) só se re_corda desse como iniCiativa?

V. Ex•

O SR JOÃO SAYAD -Acho que sim.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) - Agora
uma apreciação do ex-ministro: com relação a
esses _dois decretos_....:.... _o segUndo, e il1clusive,
não conta com a su.a assinatur;;~, já faço essa ressalva para não haver necessidade de qualquer
"relação - que tratam dessa matéria têm cOrrelação, até são integrados, porque o segundo altera
_o artigo do primeiro e amplia a data de viQência
retroativa._O primeiro decreto inicia em uma área
que não é peculiar a sua competência originária.
E publicado, provavelmente, sem a assinatura de
um do_s ministros signatários, ainda que V. ~
teilha ditO Que tinha tido alguns cantatas sobre
o assunto. Os_ decretos são publicamente declarados por um ex-ministro - isso com relação
a V. Ex" que nos dá essas informações: O outro
ex-Ministro da Fazenda, Sr. Bresser Pereira, informa, reitera, que manifestou a sua absoluta discordância com relação a um-desses_ decretos, e que
incluSive aprovou par'ed:-r ae, nada mais nada menos, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
um homem conhectdo de há muito tempo como
titular de uma área significativa, Dr. 'Cid-Heráclito,
que reiterou a ilegalidade e inconstitucionalidade
desses decretos. Hoje um jornal publica esse parecer na íntegra.
Um outro ministro que veio sucedê-lo na Pasta
declara nesta comlssão, a partir dessa cadeira
em -que
~ está sentado, que· _este decreto
provocou prejuízos, segundo ele, da ordem de
seiscentos milhões de dólares ao Pais, e_ que até
tomou a iniciâtiva de sustar a aplicação dos decretos, ainda que não tenha trazido para a comissão
a corporificação dessa sua iniciativa.-Ele só tomou
a iniciativa e 'não soube mosGdt como tomou
~sa iniciativa.
_.O ex-Ministro Dilson Funaro,- que virá depor
-aqui na próxima semana, teve a gentileza de ontem se manifestar espontaneamente pelo telefone, falando com o-vlce-presidente da comissão_

v:
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e comigo, porque ontem aqui não estava o presi-

dente da comissão, dizendo _que o segundo decreto, que tem a assinatura de_ S. Ext, foi publicado
sem o seu conhecimento prévio, e que ele apenas
soube da existência do decreto que o então se-cretário do T escuro - um homem que trabalhou
com V. Ex•, pess_oa que _conhecemos e reputamos
idônea, Dr. Andrea Calabi- o alertou, na manhã
da quarta-feira da Semana- Santa, Que_ saíra um

decreto, em que ambos concordaram que sena
extremamente prejudicial aos interesses_ nacio-

nais.
Que comentários poderia V. Ex• fazer sobree
essa seqüência de fatos que, pelo menos, são
surpreendentes, são peculiares, envolvem irregularidades, desconhecimentos, e origens atípicas ...
V. Ex" é um homem que teve importante participação no processo de administração do País, por~
tanto, tem uma visão global da administração.
Gostaríamos de ter uma análise e manifestação
de V. EX- a esse respeito.
O SR JOÃO SAYAD- Sobre os dois decretos,
não é senador?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim, qual

a sua análise e qua1 a sua informação sobre esses
fatos._
O SR. JOÃO SAYAD - Tiata-se de uma questão, sem dúvida nenhuma, onde havia um conflito
de interesses! o interesse do credor e o interessado devedor. A meu ver, a solução correta era
aquela que estendia a cláusula de conversão apenas até janeiro._ Concordo- com as opiniões do
secretário do Tescuro, o Dr. Andrea Calabi, ':JUe
estender essa !:orreção até o exercício anterior
causaria problemas difíceis para o T escuro Nacional, quer dizer, ·um 6nus maior para o Tesouro
Nacional. Acho que a solução de estender até
janeiro é aceitável, já que resolvia uma porção
de problemas de serviços e obras que não mais
estavam sendo entregues pela impossibilidade de
serem entregues sem cláusulas de correçào. Era
isso que tinha a dizer, Senador.
O SR. RELATOR (Carlos Chfarelli) -V. Ex•

não é apenas um econórhlsta por formação, é
ec_onômico nas palavras que utiliza, nas inforni.ações que presta, inclusive. (Risos.)
Passando a um outro item, V. Ex~ deu uma
informação, gostaria de objetivá-la: os processos
pertinentes à solicitação de verbas a fundo perdido em favor de municípios e estados no decurso
de sua administração, elas_ tinham início. V. Ex•
a elas se referiu. Gostaria que V. Ex" objetivasse,
confirmando ou não, elas tinham início, essa solicitação, esses pedidos, necessariamente na Sarem, dentro da estrutura da Seplan? 05 processos
começavam pela Sarem, porque iniciavam pelo
protocolo, porque o passo inicial, procedimental...
O SR JOAO SAYAD -Podia entrar numa audiência com o Ministro do Planejamento, ou entrar
através de uma audiênda corrúl titular da SAREM,
ou ainda entrar com uma audiência ria Presidência da República.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim.

O SR._J.OÁO SAYAD- Esses são os três caminhos que abrangem todos os casos.
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O SR. RElATOR (Càrios Chiaielli)- Siffi. Isso
aí seria, digamos assim, a protocolizaçâo do requerimento._
O SR. JOÃO SAYAD ..:.._Isso..

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Estou
dizendo_ que, a partir deste momento, para que
acontecesse algo concreto no decurso e durante
O período da sua gestão e, também, não sei se
isso durante as gestões anteriores, não sei se V.
Ex' conhece as gestões anteriores e a sua mecânica. Mas na sua administração, fosse qual fosse
-a entrada, com o Secretário da SAREM, com o
Ministro ou corrl ·a Presidéncia da República, o
pas.so _subseg4ente_ - e _aj eu perguntaria - o
pté-requlsito indispensável era passar pela SAREM?
OSR.JOÃOSAYAD-ErapassarpelaSAREM.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) :.._ Necessarlãmeõ-te passar pela SAREM?
O SR. JOÃO-SAYAb......::. NeceSsaria"lnêil:te passar pela SAREM. A SAREM· é que produzia as
exposições de motivos, a SAREM é que apresentava todas as informações relativas àquele pedido.
__Q SR. RElATOR (Carlos- Chiarelli)- E essas
~· jnformações se concluiam por um parecer, por
wna}'!,~nifesta~ão?
-

b SR'. JOÃOSAYAD- Podé 'ter acontecido,
mas é muito pouco ·usual; sempre era a Sarem
_e o seu titular que me preparavam...
O SR. RELATOR (Cailos éhiarelli) _.::...V. EX~
está fazencfo uma ressalVa por ... - --- O SR. .JO~ SAYAD- Em nome do rigor.
O SR. ~OÃO SAYAD- Em nome-do rigor.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

recorda de um caso?

Mas não
·-

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V.

Ex•

também deu uma infoánação en passant em
um outro momento, com relação ao problema
da _origem do recurso necessário para que pudesse haver.autorizado- eu estou falando da autorização e não da liberação, estamos falando no
momento de ser autorizado, que é um momento
de competência do Senhor Presidente- também
no seu período era da competência do Senhor
Presid~Qte? "
·
O SR. JOÃO SAYAD- Do Presidente da Repú~
blica.
O SR~ RELATOR (CarlOs Chiarelli) - -NaO foi
uma inovação do seu sucessor o fato de submeter
ao Presidente as autorizações a esses auxilias.
V. Ex'1 seguiª- esse mesmo critério?

0- SR. JOÃO SAYAD - Era ~ma exPosição
O SR. JOÃO SAYAD -As vez-es cabia um de motivos aprovada pelo Presidente da Repúparecer, às vezes eram verbas muito reduzidas,
blica.
porque o parecer era muito diminuto.
O SR. RELATOR (Carlos-thtare1Ji) ~-Então, - O SR:RElATOR (Carlos Chiarem)- Siril; digano seu tempo já havia esse _critério de levar ao
mos-~ecer era -diminUto, mas dava uma inforPresidente?
mação caracterizando a legitimidade ou a legaliO SR. JOÃO SAYAD -Eu -acho que_ é o único
dade da matéria?
caminho de autorização que o Presidente assina.

o SR. JOÃO $AYAb- ·Eiiatamente.

OSR._REI.ATOR (Carlos Chiarelli)- É. correto
isso?
O SR JOÃO SAYAD- É correto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelll) __:: Isto era
pressuposto e pré-reQuisito· da sua ...

_o SR. JOÃO SAYAD -Só levava, no dêspacho
com o Presidente, documentos produzidos na
áreã- da SAREM.
O .SR. RElA.TOR (Carlos Chiarelli)_ - Exato.
QUer dii:e:--que V. Ex' anexava, juntava para sua
informação e, inclusive, para a informação do Senhor Presidente da República, ao processo, essa
informação com parecer condusivo ou _com elementos elucidativos da SAREM?
OSR.JOÃOSAYAo-EiementosinformatiVos
da SAREM.
· OSR'. ITAMAR FRANCO~ Ao Gabinete de

V. Ex' nunca foi uma exposição de motivos?
O -SR. JOÃO SAYAD nem saberíamos fazer.

Não, acho que nós

O SR. RELATOR {Carlos -Chiarelli) 1iliPoitanfe...
--

Isso é

0 SR. ITAJ\'\AR FRANCO- E importante essa
reSPOsta. Ent.3o, quer dizer que do seu Gabinete,
V. Ex• nunca levou uma exposição de mo!]vos
a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República?

o SR. RELATOR.(Carios

Chiarem) -

v.

El(•

se recorda de que costumava fazer ou procedia
algumas vezes levando_ processos com_ essas inforrrtações .....:... digamos,_ da_ Sarem - como V.
Ex' informa, de pedidOS- do Município A- Õu do
Estado B etc., etC., .de-um milhão, 2 milhões ou
500 mil, ou 5 milhões, enfimpara os quais não
houvesse a necessária cobertura orçamentária.
O SR. JOÃO SAYAD- Sem Cobertura orçamentária, eu nunca levaria e nunca levei, porque
seria impossíVel.
O SR. RElATOR (Carlos 01iarelfi)_ ..:.:.._-tomo

é que v. Ex~ caracterizaria um rato dessa nãtureza,
de um Ministro de Estado levar ao Presidente da
República um pedido de autorização, inclusive derendendo e obtendo a autorização, íneXistindo cfé..
dito, inexisti[)dO a cobertura t?_rçame_ntáría?
O SR. JOÃO SAYAD- Agora_ eu vou-lf)e dar
uma resposta não econômica
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Eu gostaria da resposta que V. Ex" pode e sabe dar.

O SR. -JOÃO SAYAD - Sendo wn Ml:i':tistro
da área não econômlca, eu acho que pode até
acontecer- e tem acontecido- mas o Ministro
_encarregado do orçamento, de tomar conta do
orçamento, _desobedecer o próprio orçamento,
parec:e-_me urná prática inirriàginável~ Se eu: f.:\1nistro do Planejamento, estou encarregado, brigo
COJTI. todos os r.neus colegas diariamente por obediência do orçamento, aperto o meu colega Min_i$tro dos Transportes para que não use recursos_

--

J.
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de que dispõe, vivo fazendo isso durante os dois
anos de governo; como ê que eu posso te-r a
tranqüilidade moral para que, quando Ministro do
Planejamento, levar algo que não está colocado
no orçamento. I:: uma situação muito difícil. de
ser imaginada.

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) :.._ E s_endomais do que imaginada, sendo fato concreto e
real, como se__ catalogar uma situação __dessa? V.
Ex" partiu do princfplo de que-isso_é inirriaginável,
é uma manifestação. Agora, se deixasse o plano
da imaginação e se ·entrasse no da realidade, V.
EX' que esta pautando essa sua manifestação t:omo lhe é peculiar, pela precisão, gostaria que V.
Ex" nos dissesse, já qUe foí Ml!li.Sti-0 do Plai-tejã-mnento e já que foi o guarda do T escuro~
O SR.. JOÃO SAYAD- Do Orçamento.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Sim, en:.
fim, do Oi'çaiiieritõ, qUe tem a·chãVe ao-TesOuro.
O SR. JOÃO SAYAD- Bem, eu diria que uma
situação como essa caracterizaria um total des~
controle dos gastos governamentais, total, descontrole do_ Orçamento Público e geraria uin déficit de bom tamanho.
O SR. RElATOR (Carlos ChiareiJiT - Então,
quer dizer que essa prática, ·uma vez realizada,
seria elemento determinante de um pr_ocesso de
agravamento, geração ou agravamento__do déficit
público, certo?
OSR.JOÃOSAYAD-Sem dúvida nenhuma.
O SR. RELATOR (Carlos Chíafelli) . . ,. . . Ministro,
no seu período, evidentemente, V. Ex~ já o disse,
apesar de ter havido uma redução percentual do
volume das liberações em favor dos estados, dos
municípios, sobretudo, esse fundo perdido, que
V. Ex!' passou a ter-uma prioridade destinada a
outra àrea priorttária no Ministério, havia uma liberação, como V. Ex" mesmo está dizendo, dentro
desses procedimentos que V. Ex" defiiliu? Estou
certo? Alguma vez V. Ex' teve -notícias de que
gravitariam, na periferia do Ministério~ ou de outros ministérios, já que a Se"plan tem uma visão
global das liberações de fundos, escritórios de
intermediações, agenciadores desses contratos,
dessas atividades de liberação da verba, dessa
celebração do contrato de risco _que, agora, estamos nos defrontando, cobrando percentuais pelo
simples procedimento de agilizar a liberação? V.
Ex-' tinha idéía da existência dessas instituições?
O SR. JOÃO"SAYAD -Sem dúvida, ouvi falar·
sobre esses intermediários.
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a SOF e a Suden. Era como -um vice-ministro
dizendo que havia um escritório fazendo isso, isso
que articulava as secretarias do Ministério do Plae aquilo. Então, mandei que o Dr. Antônio Au~
nejamento. Ele trabalhava ao mesmo tempo cogusto Veloso verificasse. Verificou, não encontrou
nada e sobre isso não se falou mais.
mo um substituto e um complemento do minisMas, sempre que eu recebia um polftico tro, em momentos que eu não podia comparecer
talvez tenha recebido até um dos Srs.- que vinha
ele era substituto, em momentos de trabalhos
com apresentação de alguém, dizia que não era _ muito concentrados Ou que _dedicava a assuntos
específicos ele assumia a coordenação das denecessário.
mais secretarias do Ministério do Planejamento.
Q SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- A inVestiEle estava encarregado também dos pagamentos
gaÇão _a que V. ~ se referiu foi essa que delegou
que eram feitos_ pelo secretário-geral, os pagaao Secretário Rels Veloso
da Sarem, fõi isso?
.
.
mentos que saíssem pelo Ministério do Plimeja~
_ menta, pois não são todos que saem .
O-SR. JOÃO SAYAD -Antônio Augusto.
O SR. ITA/YlAR FRANCO ....,.... E sempre foram
__QSR. RELATO~ tCarlos Chiarelli)- Essa foi
indicados por V. Ex'?
a investigação? y._ Ex• não mandou fazer nenhuma
ofídal? -·
O-SR. JÜÃO SAYAD- Os Secr~tários?
- OSJ<:~j_Z)ÃOSAYAD- Não, nada formal. Estão
O SR. ITAMAR FRANCO-Sim.
falando da Presidência.
OSR JOÃO SAYAD- Sempre hoffi.ens nâo
O SR RELATOR (Cailos Chiarelli) -Sim, mansó aiJ)igos como de estrita confiança.
dou Jazer uma verificação?
O SR. JOÃO SAYAD- Uma verificação.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E nada
foi constatado, além dos rumores?

6 sR. JOÃO SAYAD --Falou-se que não tinha

nada âe liTJportante nisso.

-

O_SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Ministro,
e qual era a posição, no seu período, o que aconteCia; -o que fazia,- que poderes tinha e de que
forma atuava a Secretaria-Geral da Seplan na gestão João Sayad? Quem era ou quem foram os
seus secretários-gerais?
O SR. JOÃO SAYAD_- O primeiro, no ano
de 1985, até julho de 1986, o secretário-geral
foi o Dr.Andréa Calabi que, depois, virou secretário do Tesouro. Em seguida, passou a ser meu
Secretário-Geral o Dr. Henri Phillipe, que ficou
secretário-geral até a minha demissão em março
de 1987.
A função do secretário-geral ...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Desculpe
a brincadeira, mas os titulares da Seplan têm uma
visível tendência em colocar, como seus secretários~gerais, pessoas_ nasddas "fto exterior, talvez
para não ter quem os substitua de pronto. O Dr.
Henri também é nascido no exterior, não é?
O_SR. JOÃO SAYAD- É, mas o Calabi não.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) erro subseqUente.
O SR. JOAO SAYNJ -

Não, o

Ah. o Mie hai. O Michal

é. No caso de São Paulo, é dífícil encontrar um
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -.V. Ex•, - sobrenome que não seja do exterior. O meu pró~
prio...
alguma vez, tomou alguma iniciativa, fez alguma
manifestação, exerceu algum controle ou entenO .SR. RElATOR (Carlos Chiareli)- Não, não,
deu necessária alguma medida fiscalizadora?
estou dizendo nascido no exterior, porque o Dr.
Henri não tinha também um impedimento de...
O SR. JOÃO SAYAD- Tomei duas providên~
cias: mandei que se investi9ãsse; fui -alertado da
O SR..JOAO SAYAD- Tinha sim.
existência desses_es_critórios e, sempre que receO SR. RlliTOR (Carlos Chiarelli) - Exato.
bia qualquer polítiCO Ou prefeito ihteressado "nesse
é quanto a isso, não é o fato de sobrenóme, por~
tipo de recursos, anunciava- a--e.Je que podia tratar
que somos todos estrangeiros.
diretamente comigo, diretamenfe-CóiTIODr. Antõ~
O SR. JOÃO SAYAD - E a função do secretânio Augusto Veloso e que não tratasse com mais
ff~geral era a de um vice-ministro no sentido
ninguém.
de tomar conta e d_e administrar todas as secreAcho que o problema que houve, se houve,
Ul11ll vez ouvi um alerta s-obre esse tipo de escritarias do Ministéflodo Planejamento. Então, o
secretário-geral administrava a SEST, a Sarem,
tório do próprio Presidente, que falou que estavam

O SR. ITAMAR FRANCO - Não havia interferência nenhuma, foi apenas por indicação de V.
Ex.;>

O SR. JOÃO SAYAD- Ãndrea COiabi e F~ípe
são homens de minha faculdade, vivemos juntos.

Q SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- De sua
absoluta confianç8? O SR. JOÃO SAYAD confaança.

Da minha absoluta

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Aliás, dois
profissionais de alto _nível e idóneos inclusive.
Nunca houve, com relação a eles, choque de
competência e disputa de poder?
O SR. JOÃO SAYAD- COm- O Mlriistro howe,
pOrque eu sempre reclamava que eles não execu~
tavam co_rretamente as tarefas chatas que eu lhes
delegava, mas nada além disso. Havia uma rela~
ção de s~"!Jordina_ç~. sem dúvi~a alguma.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Mas, sem

que houvesse atritos de Competência?
O SR. JOÃO SAYAD- Não. Havia uma relação
de subordinação Miriistro e Secretário-Ge~.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa sistemática que disciplinava as atribuições do Secretá·
rio-Geral, Sr. Ministro à época em que V. Ex- oC:u~
pou_a Pasta, foi introduzida na sua adminiStração
ou foi ·aq-..iéla que já vinha como padrão de linhas
gerais ou pode ter havido um ajuste?
O -SR. JOÃO SAYAD - Sempre foi assim. No
Ministério do Planejamento foi esse o tipo de organização: o Secretário~Geral, assumiã o controle
da máquina e o Ministro junto com ele coordenava
a máquina administrativa e olhava para fora. É
diferente dos outros Ministérios. Mas é assim que
sempre fot e como eu imagino a Secretaria.
O SR; RELATOR (Carlos Chiarelli) -V."ExreCebei.ir1-esSã sfsterilátiCa e-a manteve normalmente como já era.

O SR. JOÃO SAYAD-:- Beatamente.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareIIi)- _Não havia
determinados tipos de convênios que fossem da
órbita da área e da competência do SecretárioGeral? Os chamados convênios de cooperação
técnica?
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O SR. JOÃO SAYAD -- Coopera~o--técníca

entre quem e quem?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Vou lhe

dar um exemplo para ser prático. No perlodo subseqüente ao seu, por exemplo, foi celebrado um
chamado convênio de cooperação té.cnica entre
a SEPLAN e a Associação Brasileira dos Munid·

pios-ABM?

-

-

O SR. JOÃO SAYAD- Sim.

O SR._ REU..TOR (Carlos Chiarelli) --Esse
convênio, por exemplo, é tido como convêniio
de cooperação técnica?

-

O SR. JOÃO SAYfJúJ- Não pode _existir convênios que são da competência e a assinatura é
do Secretário-Geral.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Nesse

caso, a pergunta que eu lhe faço é como neste
caso desses tipos de convênios para os quais,
se rtão me falha a memória, havia um recurso
específico de natureza orçamentária de um determinado montante, esse tipo de convênio era feito
pelo Secretário-Geral dti.raáte o seu período, por
ser de competência dele e ele trazia a V. ~. ele
submetia à sua análise, ou ele natura1mente resolvia esse assunto?
O SR. JOÃO SAYAD- Não. Nas Cci!Sas importantes nós estávamos sempre compartilhando
das mesmas informações, não podia deixar de
ser assim, e, portanto, se ele assinava é porque
tinha a minha autorização.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - A pergunta que lhe faço objetivamente é uma. Nesses
convênios que seriam ou eram da competência
do Secretário-Geral V. f:x1' estava inforinado,- digamos assim, mas mesmo sendo informado também levava ao Senhor Presidente da República
para que ele deliberasse sobre esses convênios
de verbas menores?
O SR JOÃO SAYAD-Não: ESses foram con·
vênios, por exemplo, de pesquisas entre o IPEA.

e a fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro,
e se tiver na dotação orçamentária acho que exclui
a necessidade da autorização do Presidente da
República; estou simplesmente executando o orçamento.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Sr.-Presidente, e[a o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Tem a palavra o- senador AffOnso Cãmargo.
O SR. AFFONSO CA/YlARGO- Sr. Presidente,
eu queria colocar uma questão aqui para auxiliar
os bons trabalhos da nossa comissão. V. Ex' deve
estar percebendo que esse assunto dos contratos,
que vai tomando contorno cada vez de maior
gravidade, exige um conhecimento técnico aprofundado. Não é a1guma coisa que vamos concluir
sobre legalidade ou ilegalidade ou, principalmente, se Isso aqui redundou em atas lícitos ou ilícitos,
ou do interesse público, sem apelarmos para toda
a assessoria possível para a Comissão.--~Eu queria colocar para a Presidência a conveniência, que me parece clara, de se fazer um contacto com o Tribunal de Contas da União, com
a sua Presidência- e como estivemos, inclusive,
participam:lo de outra CPI, sei que eles se colocaram à disposição- para ver em que o Tribunal
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de Contas da União pode ajudar a CPJ, no sentido
n"' 2.284, esse, acredito, que V. ~tenha assinado,
de destrinchar, porque não é outro o termo porque não foi apenas V. Ex~, mas, se não me
toda a problemática desse contrato. Eü -queria - engãnO, tOdoS os ministros do Presidente_Samey,
desde Paulo Brossard até Vicente CaVaica:ríte Fiacolocar isso para V. Ex• - inas, em contato, perguntar ao Presidente do Tribunal de Contas no
lho, em que consta também o nOme de_V~ ~
que eles podem ajudar a comissão, porque esse
Dizia claramente, no art. 7o por exemplo, que,
a partir da vigência deste decreto-lei, seria vedada,
é um assunto altamente técnico e vamos precisar,
em determinado momento, de esmiuçar todo es- _$0b pena de nulidade, cláusula de reajuste monese prOblema, detalhar tudo isso para _saber até
tário nos contratos d_e prazo inferiore_s a um ano.
que pontO" houve atas ilícitos ou não em decorAs obrigações e os contratas de prazo Igual ou
rência desses contratos, inclusive o problema da
superior a doz_e meses, poderão ter cláusula de
legalidade.
reajuste, se vinculada à OTN, que estava conge- O SR._PRESJDENTE (JOSé lgná:cio Ferreira)- lada, também. Eu gostaria, assírri, ainda c:ille d~n
tro da lingUagem eConómica e- Sücínta de V. Ex•,
A Presidência _informa a V. ~ de que tomará
que me desse, por favor, algumas explicações.
essas providências e, naturalffiente, tendo consciência de que a questão, abordada sob o aspecto
OSR.JOÃOSAYAD-EuacreditoqueoSenador tenha criado urna oportunidade para falar sojurídico, parece fácil de ser deslindada. Já há, in·
bre o Plano Cruzado.
clusive, pareceres da própria assessoria do Senado a respeito; hoje, a OAB estarâ produzindo e
O SR. ITAMAR FRANCO ..::. NaO SO SObre o
aprovando, por seu Conselho, referendando, pa·
Plano Cruzado esse aspecto é importante, porque
receres que foram elaborados por determinação
V. Ex!', a todo instante, justifiCaVa que h3via presdo seu presidente, mas o que abunda não preju·
são de empreiteiros; surgru aqui nas- perguntas
dica, inclusive podem vir do cantata com o TCU - dos nobres Senadores Chiarelli, e Affonso Camarconseqüências de muito maior amplificação da
go, a possibilidade deste pagamento ter sido realiluz sobre o episódio todo.
zado, inclusive, antes destes decretos serem bai·
De maneira que, diante das ponderações de
xados pelo Sr. Presidente da República, com a
V. EX:l'; -a Presidência vai tornar essas providências
assinatura dos senhores ministros. O cjue eStaVa
ainda hoje: acontecendo, então, no País, isso se escondia,
Ou isSo ·estava se tornárldo transparente, mas
O SR. AFFONSO CAMARGO - Menos sobre
transparente apenas para os homens do Governo,
a legalidade. Coloco --mais sobre o problema da
e não para a Nação, porque não é possível conceava1iação- das verbas, da aplícação de recursos,
ber que a inflação fosse crescer de 40% só a·
que é, exatamente, a função onde o Tribunal de
partir de novembro de 1986, quandO se falava
Contas;-oonstitudonalmente, tem_ que auxiliar o
Congresso Nacional. -em inflação zero, se falava na nova moeda, quando se falava no PlanO de estabilização econÓmica.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)- .

O conjuntã de todas essas questões orienta sem·
pre no sentido de que adoternos a providência
sugerida por V. Ex~.
A Presidência passa a palavra ao eminente Senador Itamar: F rance:

a

O SR. ITAMAR FRANCO ..,...- Esta é última
pergunta_. Eu teria várias perguntasr m_as vou apenas me fixar nesta. V. Ex- fa1ou na inflação de
fevereiro de 1986 a fevereiro de 1987, na faixa
de 40%. O chamado Plano_de Estabilização Econômica,_que deu origem ao Plano Cruzado, dizia
claro, em seu art. 35, que ficavam congelados
todos os preços nos níveis de 27 de fevereiro
de 1986L Gostaria de ·ouvir de V. Ex!', na oportunidade, não só pelos seus conhecimentos, V. Ex!'
.çtcredltou, achou que foi falha do Plano Cruzado?
Se já se percebia que essa inflação já estava crescente, porque, evidentemente, ela não surgiu de
novembro de 1986 a fevereiro de 1987, 40%,
ela já devia estar sendo detectada pelo Ministério
do Planejarnento; sobretudo por este Mínistério
e pelo da Fazenda, por que_ se esperou o término
das eleições para se processar isso? V. Ex" acreditou no Plano Cruzado ou ele já teve a sua falha
desde o início? O que aconte-ceu, já que o Ministério do Planejamento, tendo detectado esse aumento da iilflação, e que precisava ter corrigido,
e através dos nossos entendimentos eo dois decretos ilegais ou inconstituCionais; que não é o
campo de V. Ex•, mas um aqui mesmo já referido
pelO próPriO ininistro que o assinou, corno inconstitucional, o Ministro Aníba1 Teixeira, por que, Ministro, por que só se processaram essas correções
após novembro de 1986? InClusive, o beCreto

O SR. JOÃO SAYAD-- Eu ·vou reSpõnder à
sua pergunta com pouca economia, e da forma
mais completa possível, inclusive, eu vou chamar
a atenção, e aproveitar a OpOffUnidade de ter uma
audiência tão privilegiada, para falar sobre a famigerada Córre"ção do Plano Cruzado ter sido féita
logo após as eleiçóes de novembro de 1986.
O Plano Cruzf:ldO _fOi uma estratégi_a de combate
à inflação que teve todo o meu apOio, o meu
entusiasmo, eu fUi- uma das pessoas que urdiu
- a palavra é esta mesma -conspirou, na elaboração deste Plano Cruzado, mesmo antes de tomar parte do Governo, ou de cogitar tomar parte
deste Governo.
A econOmia l:iraslleirà se encontrava numa situação em que o fenôriieno inJTacionál-io não tliíha
nenhuma razão de_existência, a não ser a própria
inércia inflacionária...
Todos os governos, de Í964 até 1985, e eu
gararito, a v. ~ falando um pouco professoral~
mente de 1985 para frente, Vão combater a inflação ·com wna estratégia s-emelhante a essa, do
Plano CruZado~ Pode ser menos ou mais ambiciosa, mas sempre o' Combate inflaÇã6,.no Caso,
numa economia como a brasileira, vai exigir algum processo de desindexação, algum proces50
de parada súbita na corrida de preços e s_alários.
É inevitável. Se eu tiver _urna desconfiança contra
o Plâno Cruzãdo pel() fato de ele ter sido chamado
de hete"rOfioxO, oU de parecer--afgo diferente,
lembrp_qye n9 p_Ié>prio Plano de Ação Econômlca
dos goVernOs ievoluclonárfos de 1964; tinha ingrediente semelhante ao Plarro Cruzado. E1e criou
controle_ de preços, corrigiu os salários pelas médias, a única diferença é- que, na época de 1964,

a
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o risco do insucesso do Plano Cruzado foi colocado sobre o salário dos trabalhadores, o que
demonstrava o quadro poUtlco para o governo

naquele momento, mas, no resto, a essência do
plano é a mesma. Ele tinha, e teve por objetivo
desindexar a economia e parar, rapidamente, a
corrida de preços e salários, e, subseqüentemen~

te, ele corrigiría déficit público e dívida externa
para promover uma estratégia de crescimento
compatível com aquele estancamento da inflação.
E fracassou por duas razões importantes: a pri-

meira é que ele foi feito comO d&reto-fei, e nã.o
como um pacto social, e não cabe aqui, estranhar-

mos, por que é que não saiu um

pac~o-·social.

Parece que o País não estava organizado politicamente, ou não _adquiriu consciência, ou nós não

fomos suficientemente coinpetentes p"ara fazer
um Plano Cruzado com a aquiescência das partes.
Apesar de não ter havido uma aquiescência forR
mal, houve um apoio implidto, que nós todos
nos lembramos, na época do Plano Cruzado.
A primeira falha deste plano é que ele estabeleceu um limite mínimo para salários, imaginarido
que a livre negociação faria com que salários e
preços se acordassem. E não fOi aSsiin -que funcionou. Como Os salários estavam muito deprimidos, nos momentos anteriores, e com o Plano
Cruzado eles explodiram, e os empresários cederam a esta pressão salarial, para aumentar os pre-ços, posteriormente.
Por que é_ que foi corrigido em novembro de
1986?
'
Ele devia ter sido corrigido logo inicialmente.
Uma vez detectadas as dificuldades que ele tinha,
deveriam fazer corfeções miúdas, marginais para
que não fosse necessário fazer uma grande correção._ Isso é mais fácil dizer depois que aconteceu;
durante o acontedmento tínhamos dúvidas se valia a pena corrigir rápido ou devagar. Por exemplo,
uma correção rápida ·do processo de congelamento poderla gerar pressões salariais ou uma
reabertura da questão da indexação e.-

0 SR. ITAMAR FRANCO .....;-Já rlão havla sido
detectada a cobrança de ágios?
O SR. JOÃO SAYAD ~Havia sido detectada
e o Governa agia ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Quer dizer que houve a detectação da cobrança de ágio mas não
houve nenhuma atitude do Governo nesse sentido?
O SR. JOÃO SAYAD - Ê impossíVel
ao Goverr.:o fazer valer uma-leí qUe está sendo
desobedecida crescentemente. A carne foi importada, foi criada uma fiScalizaçãO mas a pressão
da demanda era tão forte que era impossível fazer
valer aquela lei. Isso foi s_endo descoberto posteriormente e pOr que novembro -de 1986?
Em primeiro lugar, porque a:s informações qu'e
se têm sobre economia - sempre digo Isso e
vou me permitir repetir aqui nO Senado - ela
não é uma máquina como um Boeing ou um
tomo de alta precisão, -ela é muito maiS parecida
.com um cavalo selvagem, no sentido de que ela
é incontrolável; apesar das indiçações de que ela
continuava crescendo com muita rapidez, achamos que em julho de 19.86 aquelas medidas chamadas cruz_adinho, do Fundo Nacional de Desenvolvimento, conseguiram arrefecer o ritmo âe
crescfrnentó da economia; era preciso esperar o

arrefecimento do ritmo de crescimento da economia para se pensar em descongelar.
Nunca tomei parte em nenhuma reunião enl
que se disse para esperar as eleições para fazer
a correção. Porque com a eleição não seria decidido que tipo de correção seria necessária. infelizmente, o fato _de a correção ter sido feita logo
após as eleições deu uma conotação a essas correções de traição. Parece que sabíamos o que
ia ~er feito e que seria um fracasso do Plano CrUzado, portanto, deveriam ser feitas depois das eleições, mas-JiáCf foi esse o espírito que presidiu
essas carreções. Discordei, àquela época, confidencialmente, já que era parte do Governo, mas
depois discordei publicamente do tipo de correçâo que foi feita em novembro de 1986.
o SR-. -ITAMAR-FRANCO_,- V._~ discordOU,
pOrque-a informação que temOs é que... -- ·
O SR. JOÃO SAYAD- Discordei e dei eritrevistas depois que larguei o Govenio ...
O SR ITA/V\AR FRANCO- E durante o período, discordou também?
- O SR. JOÃO SAYAb - Af não, fui um defensor
do Plano Cruzado e acho que era um plano de
combate a inflação que em algum momento futuro da vida do País terá que ser tentado novamente,
_taJvez ___S_q_!!l condições melhores e sem repetir os
erros.
Quanto a presença dos ágios, o Governo tentava resolvê-los, Importando mercadorias, fazendo
fiScallzação, se bem que a solução forte, a solução
eficaz não viria; do ponto de vista econômico,
nem de lei nem de fiscalização, mas de um controle do ritmo do crescimento da economia, e
se a economia é um cavalo selvagem, é muito
difícil reduzir o ritmo de crescimento. Foi isso
que tentamos em julho e em novembro; tentamos
e fracassamos, porque a correção, a nível de crescimento da economia, veio através da inflação,
o único mecanismo que não queríamos usar.
Do ponto de vista de_ política económica, o Governo deveria, era sua obrigação, usar o máximo
-de esforço para salvar aquela estratégia de combate à inflação. Por isso combatemos ágios cõm
importação,_ com fiscalização e tentamos reduzjr
0-n[vel de demanda agregado. Havia consciência
de que os ágios estavam crescendo, por que depois de novembro de 1986 essa consciência se
tornou nacional. Então, era preciso recuar, era
preciso introduzir clá~sulas de correção monetária, uma coisa muito difícil para os autores do
Plano Cruzado fazerem, eu, inclusive, porque era
derrota final, por' iss-o se demorou tanto.
OSR. ITAf\1AR FRANCO ~A última indagação:
quer ç][zer que pela imagem de V. Ex~ os cavalos
braYOs, normalmente, são dorne~dos, senão teríamos atSíms cavaleiros ...
_ __
De qualquer forma, V. Ex· acha que só_ se podia
Combater o ágio através da importação, não se
podia co_!11bater o ágio através de uma lei forte,
através de um governo mais forte na .defesa do
consumidor?

O SR. JOÃO SAYAD - Ou então através de
consenso, se houvesse consenso entre empresários, consumidores, trabalhadores ...
O SR. ITAMAR-FRAKCQ ...:..._Mas aí o problema
não era--de consenso, era que havia uma lei em

VIgor:

--

-
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O SR. JOÃO SAYAD- Mas não se cOnsegue,
Senador...
--

o SR. ITAf'vlAR FRANCO_:;, o·uerÕ exatamente
chegar...
O SR. JOÃO 5AYAD- A fiSCalização é impotente. a lei, V. Ex~ sabe melhor do que eu, dá
urna ordem -a algo que está existindo, não se
pode pela lei mudar a realidade do País.
O SR. ITAMAR F'RANCú- -- Muito obriQado,
Sr. Ministro.

o' SR. PRESIDENTE (José Jgnácio_Ferreira)_Antes de passar a palavra ao Deputado Luiz Ponte,
eu queria fazer uma pergunta ao ilustre Ministro.
_ConSiderando a gravidade que contém Um episódio como· este de subscrição de um decreto
Sobretudo como o decreto 94.027,- de févereiiO,
_por um Ministro de Estado, eu_ indago de V. Ex.•
oo seguinte; corno é que chega o texto minutado
ao Minist~rio, ele chega com indicação __precisa
de sua autoria, não só de sua procedência, mas
de sua autoria, já como pareceres técnicos, o minJstro assina baseado em que?

o -SR. JOÃO SAYAD - Depende do tipo de
decreto, estou recuperando a minha experiência.
Nos decretos de suplementação de verbas, nos
decretos orçamentários, há um trâmite que nunca
é desobedecido; porque são decretos gerados
dentro da administração, dentro do Governo e
são quase de rotina; dão entrada no Ministério
do Planejamento, vindos do Ministério de origem
e o Ministério do Planejamento aprova e, dependendo do acordo com o Ministro da Fazenda,
Ie_v_a ao Presidente da República ou então os submete ao Ministro da Fazenda para depois levar
ao- Presidente da República. No caso de outros
decretos, depende da origem, e se for uma cjues-_
tão salarial, por exemplo, dentro da administração
pública, pode ser iniciada nos Ministérios econômicos ou no Ministério do Trabalho, e se for uma
questão mais geral da ordem jurídica, pOde ser
do Ministério da Justiça; não existe aí um trâmite.
burocrático tradicional.
O SR. PReSIDENTE (José Jgnácio Ferreira)Quer dizer que não há nenhuma referência à ori
gern do decreto, quem o minutou; quer dizer nãr
há nenhuma rubrica, nenhum registro de· quer
o elaborou?
O SR. JOÃO SAYlüJ - Ele não chegã -Par
nós, SenadOr, como não chegava para o Ministr
como um decreto na mesa para ser asslnad<
ele era um documento que tomava parte em um
reunião e depois ele teri<i uma expostção -de mot
vos, e_ dependendo da iniciativa do decreto e s
fosse do Ministro da Fazenda, a exposição de me
tivos seria do Ministro da Fazenda.

O SR. PRESIDENtE (JoSé [gnáCio Ferreira)·Quer dizer que nO caso do- Decreto, especifica
mente, neste caso do 94.027. que é o decreK.
de fevereiro, houve uma reunião~...
O SR. JOÃO SAYAD -Eu não tomei parte
da reunião; mas houve cantatas telefônicos. Eu
não me rembro de ter lido este decreto a não
ser agora.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)Quer dizer que não há urna precedência e no
caso de um decreto nesta línha, como este_ de
fevereiro? Há alguma precedência entre Ministé-
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rios, considerando o da Fazenda _e do Planejamento? Quer dizer, primeiro o_Ministério x, e depois o Ministério y?
-- ·

O SR. JOÃO SAYAD- Neste caSOde Correçáo
de preços?
O SR PRESIDENTE (JOSé lgnâcio -Ferreira)É, especificairiente. riesie caSo~
·

O SR. JOÃO SAYAD -NO- caso de correção
de preços, acredito que a precedência deveria
se dividida entre Planejamento e Fazenda, Planeja-

mento por causa da questão orçamentária e Fazenda porque naquela época ela controlava o CIP
e S.EJ\P, então a exposiçao de motivos deveria
ser de iniciativa conjunta dos Ministros da Fazenda

e do Planejamento.

- ··

· --

0 SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Concedo a palavra ao nobre Deputado Luis Ro-

berto Ponte.
O SR. LUIS ROBERTO PONTE --sr. Presidente, queria preliminarmente colocar-me à disposição desta ComiSsão para prestar um depoimento sobre essa questão ligada aos decretos
de reajustamentos. Faço esta solicitáção porque·
exercia à época a Presidêncía da Câmara Brasileira da Industria da Construção, entidade que
congrega o Sindi~ato. e ~çciações de- Co~s
trução de todo o Brasil, em cuja função trabalhei
intensamente para resolver essa questão magna
que agora está sendo posta aqui, conforme minha
visão, de maneira completamente distorcida.
Concordo com o que disse _o S.énador Affonso
Camargo, o assunto é téchicó e cOmplexo e precisa exatamente do depoimento de quem possa
trazer um __ testemunho da outra parte, que está
sendo posta também no banco dos réus, que
são os construtores. As centenas e milhares de
empresas .de construção desse País todo é como
se estivessem numa contrapartida indecente junto
com alguém do Governo._ _ __

O SR. -PRESTDENTE (José lgiíácio Ferreira)Aparentemente, V. Ex' está colocando as coisas
corno para o início de uma exposição· que pretende fazer. E, ·nesse caso, a Presidência ponderaria sobre a conveniência, inclusive pelo adiantado da hora, de a Comissão colocar esta espécie
sob exame- a Comissão fará uma reunião hÕje,
conforme anunciarei logo a seguir, para estabelecer a cronologia das próximas etapas- na reunião de hoje. Poderia, perfeitamente, examinar,
com bastante prazer e honra, a possibilidade de
ouvir V. &. Mas a preocupação que a Presidência
expende, nesta oportunidade, é com o fato de
que V. Ex~- venha, no depOimento de uma pessoa,
do ilustre Ministro João Sayad, colocar esse enclave, muito importante Por certo;-mas extemporâneo do seu depoimento. Se V. Ex~ pretende inquirir o depoente, a hora é esta; para uma e?q)osição de V. Ex~. a hora não é esta.
O SR. LUÍS ROBERTO PONTE - Eu nãO-fUi
claro. Pense~ exatamente, em me colocar à disposição para um depoimento e reinvindlcar um depoimento que, naturalrnentt", não será agora. Apenas quero me colocar à disposição para depor
na Comissão. Agora, vou fr :er uma pergunta ao
Sr. Ministro, para aproveitar a presença de S. ~.
que envolve uma pequeníssima e rápida exposição preliminar, porque tenho a consciência de
que, além do adiantado da hora, seria impossível
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trazer à colocação, aqui, a massa de informações - suposto de correção mensal, pudesse continu~r
que são indispensáveis para a elucidação com- com os _seus preçoS de venda corrigido, con~ra
pleta de toda essa questão perante a Comissão.
riando cláusulas contratuais e legislação vigente,
- __b" SR. ~RESIDENTE (José Ig~ác~o_Ferreirã) já que· nã_o )]avia Sido _revogado o Decreto-Lei
n9 185, que orientou, eu repito- porque é muito
A !-'residência determina à Secretaria que registre
o_ episódio, ~ra e_feito· de apreciaÇão pela Comis- importante a apresentação da proposta - acha
V. Ex" ético, legitimo; legal, justo, que o Governo
são.V.-~-tenl.-a palavra.
rompesse a condição contratual de pagar estas
O SR. LU!S-ROBEino PONTE -Sr. Ministro.
correçõe_s. sab_endo que aqui no pressuposto que
v. Ex', certamente, -tem conhecimentO -de que as ele colocara no seu Decreto-Lei n" 2284, que
obras públicas realiZadas no País, como de resto os preços estariam congelados, não mais estavam
em todo_s _os Países ·do_ mundo que têm processo como coti.fesSameTlte foi dito aqUi? inflacionário, por se tratar de um bem que é vendiSegunda pergunta;_ ainda que esses preços tedo, que é proposto vender, para execução futura,
nham começado a ser descontrolados, no exerum ano depois, levando quatro anos para se fazer,
cido de 1986, corno também foi confessado aqui,
s6 há_ um modo_ de se poder executar essa obra: como toda a Nação sabe, por que razão- V. Ex'
atrayé-?..àe um_ inecanismo de correção dos preacha, baseado em que somente a partir de primeiços, à medida que se variem os preços dos insu- ro de janeiro é que se poderiam ter reintroduzido
mos da mão-de-obra envolvida. Para isso, o Brasil
as cláusulas de correções, que a rigor nunca fotinha introduzido, já há muitos anos, e o que regraram retiradas dos contratos e naqueles órgãos
va esse tipo- de correção era o Decreto- Lei n9 que fizeram, o fiZeram ilegalmente, porque eram
185, de 1967, em que pratiCamente todos os concláusulas de decisões bilaterais que não poderiam
tratos de obras públicas continham uma claúsula ter sido seguidas unilateralmente?
que estava no ecütal de_ chamamento de licitação
Em terceiro lugar, na hipótese, como V. Ex"
e;-posteii6rmente, era introduzida no contrato de
mencionou, que ds preços chegaram a subir cerobra pública, dizendo que, sempre que se variasca de 40% -V. Ex• foi Ministro do Planejamento
sem os preços dos insumos ou da mão-de-obra,
e tem ciência clara que o lucro médio de todo
·ainda que mensalmente, os preços eram corrio setor do Brasil não ultrapassa 6 a 7% no fmal
glCk)·s=na mesma medida e proj:rOrçâo da variação
dos seus faturamentos, - inclusive o Ministério
desses preços, conforme indices calculados pelo
da Fazenda tem dados sobre isto- acha V. &
próprio Governo. Esse era o pressuposfõ de apreque seria possível para centenas e milhares ·de
sentação das propostas. Vale dizer, fazia-se um
pequenas empresas que estavam construindo esorÇâl'hento com os preços dos lnsurrios e- da mãõcolas, pequenas obras, saneamentos, colégios,
de-obra do dia da apresentação da proposta, ::;em
casa popular, continuar na obrigação de execu~r
nenhuma preocupação de ·adtcionar qualquer
obras em que o custo já tinhci aumentado 40%,
acréscimo, pOrque havia a segurança legal de que,
sem receber estes acréscimos que no seU pressusempre que houvesse variação, os preços seriam
posto contratual lhes era devido?
corrigidos._ __ _
__
_
.
-E finalmente, o·deCreto a que V. Ex_a aludiu,
COm o ãdv€ntõ do Plano Cruzado, pelo Decreque ainda tem a assinatura de V. Ex' o de n~
to-Lei n~ 2283, retificado pelo 2.284 - de um
94~042 que coloca a reintrodução a partir de 1~
mdo totalmente ... na minha visão de ~ngenhei_ro,
de janeiro, cujO único critério, pelos dados de
sem querer."ir além do chinelo", entrando em
V. Ex~. é de manter o ano fiscal, não foi outra
considerações legais, mas como a lei é uma quesrazão a não ·ser esta, é que começar o primeiro
tão de bom senso - este_decreto retirou dos
de janeirõ? Mas eJe se baseava no 2290, que tam-contfat6S vigentes, que tinham ciáusula de cor'rebém já foi mencionado, de novembro de 1987,
ção mensc;~.l. as dáus_ulas.contratuais, segundo inque explicitava a liberação da reintrodução das
terpretações de alguns organismos públicos. O
cláusulas conUatuais.
DE'creto-lei, se analisado melhor, é regrado por
Por um__a outra razão de não ter pago no exerdois artigos: ·o art. 7", que veda cõrl-eção de contracício anterior, aJém_ dêsta de que era exercido
tos superior a 12 meses- seria, naturalmente,
findo, que precisaria chamar novamen~e yerbas
para os contratos futuros e-· il.ão vi9"entes - que
adicionais e não pagaram os acréscimoS do ano
foi-a:m interp-fef.:i.dos como rompendo cláusulas
anterior que estava na escola contratual? Não secontratuais preexistentes; e a outra era o congelaria alguma coisa como _se uma pessoa tivesse
mento dos preços no art. 35, que lá s_e contém.
contraído um débito, o compromisso de pagar
Como_os insu:mos estavam congelados, não havia
no ano anterior e não tendo tido condições, por
nenhuma importância de que essas cláusulas fosdificuldades suas ou por indecisões do próprio
sem retiradas, porque elas_ visavam tão-somente
governo, de não ter descongelado antes. dissesse:
corrigir os preços, na medida em que_ houvesse
agora venceu o exercício. ~u não po·s-so mais lhe
aumento dos preços dos insumos. Estando os
pagar, porque eu estava programado de pagar
insumos col-igelados, não havia necessidade desno ano anterior?
sas cláusulas, como também não deveriam ter
São estas, as perguntas preliminãres eu insisto
sido retiradas.
com a Presidência para voltar aqui e fazer um
depoimentO mais comp!~to.
À luz de todos os fatos posteriores, que V. Ex~
já eXpôs e qué-tem·- conhecimento, inclusive da
realidade que os preços come-s:a-ram· a subir, no
O SR. JOÃO SAYAD --A prir:neira pergunta
primeiro momento por ágio, e depois por acrésdo Deputado se refere à legitimidade ou ao caráter
cimo do próprio Governo, quando aumento_u o
ético da manutenção do congelamento ou da inpreço da gasolina e outros mais, eu agora entro
tromissão do Plano Cruzado, dentro dos contratos
com uma pergunta específica: acha V. Ex" ético,
firmados _entre fornecedores de_setviço ou Goverlegítimo que um contrato, que estava em vigência
no. Não_só eu concordo que não é uma medida
e que foi apresentado uma proposta com .o prescorreta e concordo também que seria irrealista
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imaginar que aqueles ServiçOs continuariam a ser
fornecidos, se as cláusulas de reajuste que estives-

sem embutidas nestes contratos não fossem cláusulas de reajustes realistas e_ compatíveis câm
a realidade económica que _o País estlvesse vivendo. Então eu concordO- com o D_ept.itado na primeira pergunta.

A segunda pergunta e a terceira, são semelhantes. eu já estou respondendo para V. Ex", porque o que acontecia é que as obras acabavam
sendo suspensas, ficavam atrasadas, ou não eram
entregues, ou os contratos eram rompidos, criando-se uma grande confusão dentro do selar público e. provavelmente, custos maiores na retomada
dessas obras.
Acredito que assim_respondi a primeira e a ter-

ceira pergunta que V. Ex• me fez.
Quanto a segunda e a quarta pergunta, elas
são semelhantes._Por que 1n de janeiro? Por que
assumi essa posição de que exercido findo são
dívidas não devidas?
Acontece _que, corno- foi esclarecido aqui, em
a1guns contratos já haviam sido_ retomadas __as
cláusulas de reajuste, em primeiro lugar. Em outros casos, a informação que tínhamos era de
que as obras já haviam sido entregues e pagas.
Não se poderia, retroagíndo essas cláusulas de
correção, pagar o que já foi entregue e pago;
já foi fmdo. Era um exerddo -findo_, porque o débito tinha sido liqUidado -e a obra entregue. Foi
por isso que só aceitamos a retroação até 1~ de
janeiro.

600 milhões de dólares, fez- Uina -previsão -que
como ê que o
Governo lança um decreto desse, responsabili- -:zando-se por um pagamento S'? não tinha idéia
-do que ia pagar? Francamente, ·não entendo co·mo urri administrador pOde se lanÇar assiril nuril
-salto no escuro dãQUilo que ele nem sabe quanto
vai pagar, assume essa responsabilidade sem ter
-um levantamento.
E daí, porque, como diz V. Ex', que eu tenho
razão-quando falo que na administração direta
isso precisava ser relacionado em restos a pagar
ou, então,_ abrir crédito especial no exercício para
poder fazer face àq"uilo que o próprio decreto auto·
rizou a promover.
V. Ex• não se atreveu a fazer -

O.SR.JOÂO SAYAD--Senador, concordo to-talmente com V. EX- e acho que essa pergunta
deveria ser feitã-;- talVez, a outra pessoa. A minha
preocupação com a administração direta é que
limi(cii.I a correção para o pertodo de janeiro, pO~
qu€ eStava no novo orçamento.
O.SR, PRESIDENTE (José lgnác:io Ferreira)-:-Muito beml A Presidência, antes de encerrar, formula uma última pergunta a V. Ex•
V. Ex· designou precisamente a autoria de um
dos decretos indicando, inclusive, o Sr. Saulo Ramos, Consü.ltor:-Geral da República. Esse decreto,
apenas para ficar consignado nas notas_ taquigráficas, é o de fevereirO ou é o de abril?
·
O SR. JOÃO SAYAD- to decreto de feverelro
·de 198L -·
__o_-OSR._PRESIDENTE (José rgnácio

Ferreira)~

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnádo Ferreira)V. Ex" tem a palavra, eminente Senador Mendes

v. Ex· tem condfções de fazer alguma· referênCia

Canale.

à_ a_utor:i<l do de_c:reto de abril?

·

O SR MENDES CANALE _:Em i-elação a essa
retroatividade do tributo de janeiro, os contratos
eram do ano anterior. Para eles serem pagos,
embora houvesse o decreto da retroatividade, precisava haver recursos, ou seriam arrolados em
empréstimos a pagar, relacionados, ou então,
com crédito especial para poder prover esse pagamento. Corno eram feitos esses· pagamentos? Eu
não entendo. V. Ex• disse: "Não querendo fugir
ao exercielo fiscal, não dei a retroatividade maior".
Então, corno foi processadO- esSe pagamento
daquilo que não foi arrolado em restos _a pagar?
Não entendo essa mecânica.
O SR. JOÁÜ SAYAD-- No caso da administração direta, V. Ex• está absolutamente certo. A
despesa precisa estar arrolada em restos a pagar
ou precisa constar do novo orçamento. Mas nós
não estamos falando apenas na administração
direta, administrada pelo orçamento..
O SR MENDES CANALE -Mas eu faço referência a ela, também. Foi a minha pergunta inicial.
Quando falei a V. Ex- eu disiiOgUf as-dUas: uina
relaCionada c_om a indireta e a outra com a diretà.
A minha pergunta quanto à administração direta
foi mais profunda, porque desejO requerer de cada
ministério os Subsídios necessários- para saber
que contratos são esses.
Acho que a preocupação do Seilador Affonso
Camargo, ao mencionar o Tribunal de Contas,
é justamente essa. Se não houve essa previsão
a que V. Ex!' se referiu inicialmente, acho- que
é uma preoc:up-ação muito grande. Francamente,
eu não compreendo como va1ores grandes o ex-Ministro Arubal Teixeira, chegou a falar em

O SR. JOÃO SAYAD- Não.

O SR. PRESlDENTE (José lgnácio Ferreira) Muito bem! Algum dos Srs. Senadores deseja formula.r mais alguma pergunta? (Pausa)
O eminente senhor depoente deseja dizer mais
alguma coisa? (Pausa)
O SR. JOÃO SAYAD -

Não.

d SR: PRESIDENTE (JOsé lgnácio F~rreira)-=._
A Presidência vai encerrar os trabalhos da presente_ reunião, inclusive dizendo da impossibilidade" de auscultamento- dos dois ministros, Dilson
Funaro, na rõéi:nhã de amanhã, conforme estava
precedentemente delineado, e deixa aprazada in~
formalmente, uma reunião sem horário, para hoje
à tarde, ocasião em que a comissão se autoconvocará para ·estabelecer as etapas, a cronologia
dos eventos subseqúentes, -rias etapas que deve~
rão ser definidas.
··

-O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
o.SRJ>RESIDENTE (JOSé lgnácio Ferreira)V. Ex• teiri a palavra, eminente Senador Affonso
Camarr;to.
O SR.AFFONSQ.CAMARGO- V. Ex" não gostaria de defmir o horário de 14h30min, quando
exístern, ainda, os oradores? Depois de 15h30min
âs-16h é impossfve}.

O_SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)No momento não temos a totalidade dos_membroS da comissão presentes. Entretanto, a Presidência, acatando a sugestão de V. Ex', designa
o horáríOTeT5 horas, determinando à secretaria
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que promova as medidas no sentido de cientificar
os eminentes senhores senadores não presentes
nesta -oporturiidade.
- Não haverido mais-nada a tratar, a Pi-esidência
agradece a pr~s~nça do e}{-Ministro Joãq_ S~ad
e encerra a presente reunião.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e40 minutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO
Criada através da Resolução n~ 22, de
1988, destinada a investigar em profundidade as denúncias de irregulari~ades,
inclusive corrupção na administração
pública ultimamente tOmadas tão notórias pelos meios de comunicação.
19• Reunião, realizada em 13 de abril de
19.88 .
_Aos treze dias dO iriês de abfil_do ano de mil
no':ecel!tos e oitenta e oit~, àS ê[uinze. horas e
dnqüenta minutos, na Sala da Comissão de FinanÇas, Presentes _os senhores SeOadOres José
Ignácio Ferreira _(Presiderite}, Carlos Chiarelii (Relator), Mansueto de Lavor, Itamar Franco~ José
Paulo Biso!, José Agripino Maia, Mauricio Córrêa,
Mendes_ Cãiiãfe- e Affonso Camafgo, reúne-se a
Comissão Parlamentar cte Inquérito, destinada a
investigar em profundidade as denúncias de irregularidades, inclusive corrupç-ão na administração públíca-' ultimamente tomadas tão notórias
pelos meios de comunicação.
Presentes, ainda, o Senhor Senador Alexandre
Costa_e o Senhor DeputadO_Mendes Ribeiro. Deixam de comparecer, por motivos justificado, os
Senhores SenadOres Jutahy Magalhães, SeverO
Gomes e Chagas Rodrigues.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos o:;; trq.balhos da comissão
e solicita seja dispensada a leitura da ata da reunião anterior que, logo após, foi considerada aprovada.
-A seguir, comunica -que foi e-ntregue à CP!. pelo
Senhor Deputado Mendes Ribeiro, fita e.assete cujo teor gravado, será ouvido pela comissão, antes,
porém, solicita ao Senhor Deputado Mendes Ribeiro, que preste alguns esclarecimentos adicionais sobre o conteúdo da fita.
Após a audição da gravação, o Senhor Presidente determina aos Assessores Alailson Pereira
e Victor Caiado que tornem as proVidências no
sentido de intimar os Senhores José Dourado
e Flávio Pinzon, assim como solicita à Taquigrafia
do Senado Federal a urgente degravação da fita.
Nada mais havendo a tratar o Senha{ Presi~
dente encerra os trabalhos da comissão e, para
constar, eu, José Augusto Panisset Santana, AsSistente da comissão, lavrei a pr-esente ata, quéHda
e aprovada, será assi!lada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico.
AIYEXOÁATADA 19'REUN!ÃODACOM!Ss40PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIADA ATRA ~ DA RESOLUÇÃO N' 22, DE
1988, DES77NADAA INVESTIGAR EM PROFUNDIDADE AS DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES, JNQUSIVE CORR{JPÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ULTIMA-
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MENTE TOR!YADAS TÃO NOTÓRIAS PE-LOS MEIOS DE COfri(JNJCllÇÃO DEST!I'IADAAOUV/RGRAVAÇÃODErlfACASSETE
CONTENDO DENÚNCIAS DE fNTERMEDIAÇ<iO DE VERBAS, Q(fE SE P(fBllCll
COM A DEVIDA A(fTORJZAÇ<iO DO _SENHOR PRESiDENTE DA COMJSSl"O.

Presidente: Senador José Jgrlácio Ferreira
ReJator: Senador Ca-rlos Chiarelli
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência declara abertos os trabalhos da presente reunião, que é uma reunião extraordinária.

Ela decorre do fato de há poucos instantes no
gabinete da Presidência da Comissão, em companhia dos demais Senhores Senadores integrantes
desta CP!, haver sido trazido e entregue à Comissão, pelo Deputado Mendes Ribeiro, do Rio Gran-

de do Sul, uma fita Cassete cujo teor, gravado,
vai ser ouvido pela Comlssao, nesta OportUnidade.
A Presidência, portanto, nesta oportunidade,
determina que se adone o aparelho. Sendo new
cessário algum esclarecimento adicional, a Presiw
dência solicita do eminente Deputado Mendes Riw
beiro que o preste antes de ser acionado o gravador para a liberação do som do que se contém
gravado na fita.
A Presidência solicita -dos Srs. jornalistas que,
tão logo terminem o seu trabalho,. permitam a
visjbi!idade da Mesa pelos Senhores Senadores
e demais presentes.

e

o SR. MENDES RlBEIRo--=..:--o Prir1cípj0 o
fim do fato distam no máximo 30 dias. Uma indúsw
tria do Rio Grande do Sul entrou no Ministéiio
das Minas e Energia com wn Pedido de licença
para a lavra de água mineral, e solicitou-me que,
como Deputado eleito pelo Rio Grande do Sul,
lhe dess_e notícias do andamento do processo.
Minha assessoria acompanhou o processo e, diga-se de passagem, todos os prazos foram plenamente cumpridos e todas as informações restaram absolutamente corretas. -AnteOntem b processo se encontrava na mesa do Diretor-Geral
que prometeu despacho para hoje, o que de fato
aconteceu. Mas, uma semana atrás, essa firma,
através dos seus titulares, foi procurada via telefone por um cidadão querendo liberar o processo
em troca de dez milhões de cruzados, caso contrário o processo trancaria. Os industriais entraw
ram em contato comigo e eu disse a eles que
não fiZessem nada, salvo alimentar a conversa
cada vez que fossem solicitados _a tal. Nesse interregno, mais como jornalista do que corno Deputado, passei a checar as informações. E realmente
a pessoa a qUem, era imputada a ch.':!lmada a
Porto Alegre estava no Hotel Saint Paul, n.:> apartamento mencionado, e com ele o meu secretário
passou a falar como se fosse a parte interessada
em Porto Alegre. E ouViu então as minúdas, os
detalhes de como o dinheiro seria entregue, de
como ô serviço seria feito, ·caso c6i1trário não
teria a solução do problema.
Então, basta isso para colocar o pingos nos
is e para trazer a contribuição que eu queria trazer,
porque sabia do esforço da Comissão e tinha
à mão, como elemento dentro da Comissão, o
Relator da Comissão, o meu companheiro ~ amigo Senador Carlos Chiarelli.
Hoje çle manhã, dentro do programa Atualidades que existe há 16 anos na Rádio Gaúcha,

-eU fiZ tiêS coiSaS~ã-prJmeira eu_colÕ<Iuei um micro~
fone no indUstrial Juarez Piccinini, e fiz. o industrial
contar-no ar,::- o programa estav-a sendO trans·
mitido__:_ tudo o que tirlha-acontecido, as ofertas
que ele tinha recebido, e -assim por diante; a se~
gunda; eu telefonei para o Hotel_ S~int Paul; aten·
..deu a· telefonista, eu fiZ passar a ligação para o
quarto e, ao mesmo tempo, coloquei na linha
o Senador Carlos Alberto Chiarelli, para que o
Senador Carlos Alberto Chiareili, juntamente com
os ouvintes da Rádio Gaucha acompanhasse o
diálogo. E o diálogo então foi travado entre o
meu assessor - se fazendo passar pelo Piccinini
- e esta pessoa, que aí passou a dar todas as
informações _possíveis, que os senhores vão ouvir
na fita.
-- Agora, só para complefnéntar, - porque eu
vou ter que rne au_sentar. meia _hora depois de
chegar ao_ COngresso. eu cheguei ao Congresso
às 1O hOias, e o programa terminou eram 9 horas
e .20_ minutos, o Ministro Aufeliano Chaves me
telefonou perguntando o que queria, o que teria
havido, e colocando o Ministério aO inteiro dispor
para fazer a devassa. Eu disse ao Ministro, que
não tinha por causa a devassa, já que o Ministério
tinha agido li~ment~. eu nem ao Ministro tinha
ido, mas que me causava espécte a rede de informãçôes capaz de detectar um processo liberado,
- um processo liberado - para em cima do
processo liberado agir como falsa influência. É
evidente, se hoje ele dá o dinheiro, e o processo
foi despachado. __
_
-HOje, .3nlanha ele diz: "Olha, liberei!" Isso
ocorre. E fica prov-ado uma coisa, que quando
as partes nã·o têm medo e são honestas, quem
faz e queni -recebe a denúncia, a mazela fica no
meio.
- Mas os senhores ouvindo agora a gravação,
vão ouvir o resto.
(GravaçãO)

e

~Bom

A SRA.
às suas ordenS.
O SR.

dia, Hotel_ Saint PauJ,

-Bom dia, Hotel Saint Paul?

ASRA.

-Sim.

O SR~_. _-- Eu gostaria de falar com
ó quarto ·827. Ê d0.Dr. FláviO Pinzon.

A SRA.
O SR.
O SR.
O SR.
O SR.
Flávio Pini:ln.

-

Um momento.

_-Alô.

-,.._Bom dia...
~Bom

O SR.

-

O SR.

-Hein?

O SR.
O SR.
do?
O SR.

dia.

-:--- Go.stafiá 9_~ falar com o Dr.

-

Ele não se encontra.
Ele não se encontra.

-----:-:-E e1~ sabe quem está falan'-

-É Dourado.

0- SR.
- A que horas eu pÕderia
falar com o Dr. Flávio Pinzon, Dourado?
OSR.

__:Quem está falando?

O SR.

- É o Alfeu,- irmão do Juarez.

o sR.

-

2959

-M. Aifeu. i:: ;; ~egócio- da

água mineral, não é isso?
O SR.
_- É da água minerai. Nosso
processo está meio trancado aí.
-0 SR.
- Séi, eu tomo.Corihecimefl.to
de tudo.
O SR.
_tos a.i'?

-

O senhor tem conhecimen-

O SR.
..:.... Tenho, sim. Eritão, ficou faltando só vo_cê dar uma posiçáo.
- Exatamente, eu conversei
--O SR.
com o Dr. FláVio- na segunda-feira e fiquei de
dar um retomo para ele. Ele ia conversar com
o meu irmão. Então, eu gostaria de acertar com
o Flávio os detalhes finais, né?

O-SR.
-Certo. Parece que ficou faltando só o problema de forma de pagamento, não
é isso?
-

O SR.
- Exatamente. Eu-queria aceitar a forrria de pagamento com o Dr. Flávio.
- -Úlha. ele não deve demorar,
O SR certo? Você está em que telefone, Alfeu?

6 :~fif
- Não, eu vou dar uma saída
e ligo mais tarde. Eu _estou - como _é_ que eu
vou te_ dizer assim -estou junto aos bancos para
levantar esse dinheiro, que são dez milhões. Essenão é um dinheiro que se levanta de um dia para
-outro. A pergunta que eu te faço: o Flávio me
_falou que seria liberado mais ou menos de trinta
a quarenta dias._ Se eu não tiver esse dinheiro
dentro de trinta a quarenta dias, eu poderia dar
a metade?
O SR.
-Tudo bem. Ele até me falou
a respeito disso.
O SR.

-

Certo.

O SR,
- Eu combinei com ele o seguinte: que poderia ser feito um acor_do no sentido
de tu pagares em duas vezes.
O SR.

_ -Duas vezes?

O SR.
- É. O que o cara está quew
rendo lá, porque eles têm participação junto ao
homem maior- entendeu?- E que seja feito,
pode até ser feita uma parcela cios trinta dias,
uma liberação, e n6s te dariamos mais trinta dias
para, outra.
O SR.
-Então~ eu daria, daqui a trinta
dias, ciriC:o milh.ões.e.-.depois, daqui ...
O SR.
-_Olha, na liberação... Porque
isso aí, viu, Alfeu, é- um prazo que a gente está
te dando para não falhar. Isso aJ pode sair até
em vinte dias ou e!TI quinze dias, tá?
O SR.

-Vinte dias. Tá.

O SR.
- QUer dizer, não tem a-ssim
um ... Trinta dias nós te demos._
OSR.
-_-Certo.~l_emefaloude_-tpnta
e qUarenta dias, que ele -teria mais pessoaS à Prática, ele não me falou assim pinceladamente que
era o Gabinete do Ministro...

OSR.
O SR.
.~--Tinha pessoal ligado aí,
maranhense ligado à família do...
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OSR.
ele.

-É, v9cê-está falando com

O SR.
- É? Estou falando mesmo
com ... Muito prazer. Nunca conversei coin uma
pessoa ligada ao Presidente da República.
O SR.

-(risos.)

O SR.
- Dourado, então a forma
de pagamento: vocês vêm ao Rio Grande_do Sul
buscar o dinheiro, como é que e_u faço?
OSR.- ·

-Olh.ii,ls'soaí;V:iu;Aife'u,isso

aí é um negóciO qUe ... não tería'pioblema. O Flávio mora aí no Rio ·arar1de' '!-o SUl, tá?

O SR.
de do Sul?

-O Flávio mora no RiO Gran-

O SR.
--=Tsso, mora em--Cãnoas.
Então, fati:dnlente ele teria que descer aí, certo?
Aí ele já acerta com você tudo aí, tá?
OSR.
O SR.

-Tá.
- - A gente só quer um Posf-

cionamento ...
-Tudo_ bem, eu estou._.~ eu
também quero conversar para acertar tudo direitinho. O Juarez deixou tudo nas minhas mãos.
E eu também, viu, Dourado, queria uma garantia
de que esse negócio vai sair na Certinha e no
·dia tal. Tu me garantes rsso" aí?
- - ~- - --O SR.

O SR.
sai.

. _, Não, pode ficar certo que

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)

OSR.
......,.... Esse é o da residência?
resse, exp!íca direitinho para eJe que eti já ,_conO SR.·.....:..IsSo. TOdOs dois, o j)rJrltei- _: vers.eLcontigo.
ro.é o do escritório e o segundo é o da residência.
O SR.
--Tudo be!U.
- O -SR.
- O Dourado, só uma perguntinhã._jiata _ti. Tli ~~_ns __idéia de onde o nosso
..prÕcessCI aDda-atualmente, em cJue Se'tor, p·orqu.e
isso aí é um emaranhado de burocracia que a
gente nem imagina; onde ele anda até agora?

,O SR.

--Olha, eu tenho a impressão
d~ que es~ na secretaria particular.
O SR.

O SR.
--Sorri, foi a última posição
que eu tive. Eu vou fazer o seguinte, Alfeu, me
dá o seu telefone, tá?
·osR.

-Cerio.

O SR.

-Porque eu te informo. Vocês usa~ _um c_anall_á dentro, nãO já?
OSR.

vocês, não-é?

_- tião. Isso aí está tudo;> com

O "'SR.-- Não, mas anteriormente
voCês n.lío usaram um canal?

O SR.
us_ou.

-:- Não. Só _se o m~u irmão

- O SR.
__::-Porque tem um negócio
lá meio brabo, uma multinacional que está querendo...
O SR.
rendo trancar.

.,.,..... A multinacior1al está que-

-Tá. 0:-:"endereço de vocês?
O SR.
-Olha; eu vou te dar o meu
O SR.
-Tem Um pedido deles lá,
endereço em São Luís, tá? O meu endereço em - - -certÇ>? Me dá o seu telefone, Alfeu.
São Luís é: rua dos Guriatãs.
O SR.
---=- É a fábrica em Canoas,
não é?
O SR.
- Rua... só um ·pci~_iQUinho,
tá? Gu?
O SR.
-Sei, mas fne dá o seU telefone que a pasta de Flávio náo está aqui.
O SR.
-Gui"Iatãs.
OSR.

O SR.

-

GuriãtãS. --

OSR.

-Quadra 12.

O SR.

-Quadra 12.

O SR.

-Casa 14.

OSR.

--casa 14.

O SR.

-

O SR.

-Alô? Eu nãO entendi. ACes-

Isso. Renas.cença II.

so?
O SR.

-

Renascença .. .
Reriascença? .. .

QSR.

-

O SR.

-Isso.

O SR.

-(riSos.)~ .. por~s·er ·gàúcho~ ..

Renascença II...
O SR.

-Isso, São Frandsco.

O SR.

.-São Frandsco?

O SR.

-

O SR.

-São Luís do Maranhão.

O SR.

São Luís, Maranhão.

-TeTeione, 2.35-1315.

O SR.
-Esse é o telefone do escritório de São Luís do Maranhão?
O SR.
-Isso. Agora anote o da resi.dênda' 2.22-6024. •
·
· ··
·
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O SR.
- O da fábrica é 72.5477.
Tu sabes o código, não é?
O SR.

~Sei,

O SR.

-0512.

0512.

O SR.
- Eu vou tornar todas as inM
formações, porque aí eu já boto o cara para trabaM
lhar. Já que a gent~ tem uma posição pelo menos
verbal, mas de qualquer maneira eu já coloco
9 cara para trabalhar lá em cimé!! e te dou um
retOmO daqui a urnas duas horas sobre corno
está o processo e tudo lã dentro.

OSR..

__:: Está bom?

O SR.
- t__qualquer cois~ qUe você
depender daqui pode contar com a gente. _
-Muito obrtgado, irmão, um

OSR.

grande abraço.
OSR.

-Tá.

O SR. MENDES RIBEIRO:_;, Os·.~nd_erew~aí
dados foram testados e são da pessoa que os
deu. Saiu aí José Dourado...
0 SR: MAURÍCIO CO~ .,.., V. Ex' riJe per-

mi~?

.

-.

o--

--

--

0 SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira) V. Ex:' tem a palavra.
O SR. MAURÍOO CORR!ÕA- Caso não tenha
sido feita a degravaçã:o, que V. Ex" determine essa
providência, para que nós tomemos conhecimento da íntegra dessa conversa.

Em segurido lugar, dada a gravidade do que
consta dessa gravação, que nós déssemos prioriljade,_íljdu_si.ve, à tomada de depoimento desse
senhor José Dourado. É a proposta concreta que
faço.
O SR. PRESIDENTE (José I9nácio Ferreíra)A Presidência, se a Comissão não se opõe, consi-

dera a reunião apenas suspensa,_~pós_terminar
mos essas decisões finais, e suspensa esta reunião, que é uma reunião extraordinária, rriandatíamos a Assessoria do Senado, dentro da velocidade com que_esses trabalhos têm se processado,
para proceder a uma intimação _agora ao cidadão
que, ao que estóu Informado, está nesse mesmo
apartamento, no Hot€1 Sant Paul, a Assessoria
o intimaria, ele viria aqui sob juramento e prestaria
o seu depoimento agora.
o SR. Ml\URfao coRRtA -

E quanto à de-

gravação?

O SR. PRESIDENTE"(José-Igriácio Ferreira)A fita será degravada, evidentemente, o texto será

subseqüentemente, na maior brevidade possível,
entregue aos Srs. Senadores, e a Presidência toma
esta providência e determina esta medida aos Srs.
func:ionários da~Jaquigrafia.

o sR. RELATOR (Carlos Chiã:renif~ Presiden·
te, já está degravada. Já foi feita pela própria rádio.

-o SR.
-Tá. O Dourado, se por acaO SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)so tu não nos encontrares, tu deixes reca_do, por- - Se já está degravada a Presidência apenas deterw
que tanto eu como o Juarez estamos atrás de
mina o xerqçüpiainento-e a entrega ãos Srs. Senadinheiro.
dores.
O SR.
-TUdo bem.
Q S_R. MAURICIO CORRtA - Foi feita. pela
Taquigrafia da Câmara?
--õ.SR.
- J;ntão vocês podem tócar
0 SR. MENDES RIBEIRO - Não, r<...: feita pOr
o negócio que·n6s tem.Õs interesse, porque a genmim.
te_ precisa, precisamos trabalhar.
O SR.
_O S_R;
OSR.

-Tudo bem.
- - :....... EStá bom, Dourado?
- -Tudo bem.

O SR
- Eu só quero o seguinte:tu avisas ·ar O Flávio, porqUe eu fiquei de dar urna
resposta-para ele, avisa porque a gente tem inteM

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Eu não sei se _
deve ser degrav_ada Oficialmente, aqui na Comissão, para efeito de registro.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferrefr~)
Pois é, mas tanto uma coisa quanto outra podem
se·aa·r ã.nfes qUe ·a ComiSSãO recib'ra os seus trabalhos. - -
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O SR. RELATOR (Carlos Chiárelli)- Sr. Presidente, um detalhe, é que são duas pessoas que
devem ser intimadas.

iria a Porto Alegre, que receberia o dinheiro1 e

que foi o que fez os contatos anteriores.

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

~e estaria J~?

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio FeiTeira)Eu quero os nomes e solicito ao Dr. Alaflsán~
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Só queria

esclarecer um detalhe aqui. São duas pessoas
que devem ser intimadas: o participante do diálogo, Dourado, e a pessoa referida, de nome Flávio,

e que quer dizer Flávio Pinzon, que seria o _executor do processo, e a quem ele aludiu hoje quando
perguntado, indusíve que_ estaria chegando e que

- O SR RELAtbR'{Carlos CJÍicirem)- Não, está
em Brasília, também. Os dois estão aqui. (Apartes
paralelos) O Mendes_ não conhece o pessoal Pinzon, José Dourado e Juarez Piccinini,
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)Deputado Mendes Ribeiro, o empresário se en~
contra no Rio Grãnde do Sul? O SR. MENDES RIBEIRO -

Grande do Sul.

Ele está no Rio
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OSR. PRESIDENIE (José lgnáclo Ferreirá)Poderíamos ouvi-lo hoje à noite.
. O SR.. RELATOR (CarlOS Oiiarelli)-Óempresárlo? Ahl Mas não chega aqui nem...
_
(JoS~ lgnácio Fer~ir~)
A Presidência então determina à Taquigrafia as
providências necessárias ao ~panhamento taquigráfico; áetermina aos AssessoresAlaf1son Pereira
e Victor Caiãdo que procedam às providências,
no sentido da intimação das duas pessoas que
se encontram no Hotel Sant Paul; e suspende
a reunião temporariamente pelo prazo necessárfo
às diligências que agora foram determinadas.
Está suspensa a reu-nião.

o sR . .PRESJDENTE

-República Federativa do Brasil

,

DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃOII

ANO XLIU -1'1' 101

QCIII'ITA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 1988

BRASILIA- DF

.------CONGRESSO NACIONAL------,
Faço saber que o CongreSsõ Nacional aprovou, nos termos do art. 49, item I, da Constituição, e ceu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO 1'1• 69, DE 1988

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
em Brasilia, a 30 de setembro de 1987.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado en!fe o Governada República
Federativa do Brasil e o Governo da Gniãocâas Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Brasilia, a 30 de setembro
de 1987.
-·
Parágrafo único. São sujeitos a -aprovação do Congresso Nacional quaisquer ateis que se destinem
a estabelecer ajustes complementares.
Art.. 2• Este decreto legislativo entra em vig~r- na data de sua publicação;
Senado Federal, 11 de outubro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA UNIÃO
DAS REPÚBUCAS SOCIALISTAS
SOVIÉTICAS SOBRE
COOPERAÇÃO COLTORAL

Inspirados nos princípios do respeito mútuo,
da não-intervenção nos assuntos internos e da
reciprocidade de vantagens, e
Desejosos de fortalecer os laços de amizade
que unem os dois povos,

ConVieram no segUinte:·

Artigo II

As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio e a cooperação bilateral nos campos da cultura, da educação e dos esportes, observadas as
respectivas legislações e normas vigentes e o disposto no presente AcordO.
-

Artigo I
O Governo da República FedercitiVa

do Brasil

e
o Governo da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (doravante denominados "Partes Con~

tratantes"),

O presente Acordo rege todas as iniciativas e
atividades de caráter cultural, educativo e desportivo levad~ a efeito pelo Governo e pelas instituições governamentais de uma das Partes Contratantes no território da outra Parte Contratante.

Artigo III

1. O intercâmb[o e a cooperação entre as Partes Contratantes pOderão compreender:
a) o intercâmbio de professores, escritores,
compositores, pintores, diretores teatrais e cine-
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matográficos, artistas, cantores, solistas de balé,
regentes de orquestra, escultores, arquitetos~ des-

de representates dos.órgãos de ambos-os Governos, ~ qual caberá:
portistas e estudantes em_nível de p6s-gi'àduação; . · a) analisar o desenvolvimento do intercâmbio
b) a criação de cursos regU.Jclrei de·línglia por- 'e da cooperação bilateral nos campos cultural,
tuguesa, literatura e civilização brasileiras em Uni- educacional e desportivo.
versidades da URSS e de língua russa, literatura
b) avaliar o _cumprimento dos programas bllae civilização soviéticêis em universidades brasiterais de_intercâmbio, examinar e aprovar prograleiras;
· ·
mas bianuais elaborados e projetes específicos;
c) a tradução e publicação de obras literárias
c) propor medidas para o aperfeiçoamento da
e artisticas da outra Parte, de reconhecida qua- implamentação do presente Acordo.
2. A Comissão Mista reunir-se-á alternadamenlidade;
te em Brasília e em Moscou a cada 2 anos, ou
d) o intercâmbio de livros, publicações culturais e .de informações sobre _os, museus,. biblio- · de acordo com a conveniência de ambas as Partes
Cóntratantes.
_
tecas e outras instituições .culturais;
3. As decisões e recomendações estipuladas
e) o intercâmbio. de missões educacionajs de
nas reuniões da Comíssáo Mista Cultural deverão
interesse recíproco, e
f) a organização de manifestações_ culturais, ' constar de uma Ata Final, feita em dois textos
tais como expOsições, confe'réndas, representa- originais, em português e_ em russo, ambos igualções teatrais, mostra cenematográficas. apresenmente autênticos.
tações musicais, espetácu1os de dança, exibições
Artigo V
drcences e certames desportivos~
2. Na medida de suas disponibiltdades, as Partes Contratimtes concederãO vagas ~-bolsas de
1. O Governo brasileiro designa o Ministério
estudo em cursos de pós-graduação de suas _unidas Relações_ Exteriores como coordenador de
versidades para estudantes da outra Parte, em sua participação na execução_do presente Acordo
áreas de estudo esColhidaS de comum acordo.
e-.o--Governo Soviético designa, para o mesmo
3. A fim de implementar o presente Instrumen- "fim, o MinistériO _dos Negócios Estrangeiros.
to. --as Partes Contratantes .estabelecerão de ço- --. --2;~ Todas as questões relativas à execução dos
mwn acordo Programas Bianuais de Intercâmbio, prOjetas e programas de intercâmbio e coopeque compreenderão atividades de cooperação, ração cultural, educativo e desportivo entre as Parassim como as condições financeiras, entre ou- tes Contratantes, aprovados pela Comissão Mista,
tras, financeiras, entre outras, essenciais à sua serão tratadas com os órgãos coordenadores, por
concretização.
iiiterni.édiiJ'das respectivas Missões Diplomáticas.
4. As Partes Contratantes faci1itarão, em seus
3~ As Partes Cóntrértantes se. comprometem a
respectivos territórios, à organização dos progra- submeter à sistemática do presente Acordo todas
mas bianuais de intercâmbio cultural, educacional .as.suas atividades de natureza cultural, educae desportivo no âmbito do presente Acordo, inclu- cional ou esportiva, realizadas no território da ousive quanto à admissão e saída de material artís· tra.
tico, obras de arte, material didático e equipamento cultural e educativo.
Artigo VI
Artigo IV
19 As Partes Cóntrantes Cohcórdatn ein esta.:
be1ecer uma Comissão Mista Cultural, composta

As Partes Contratantes poderão celebrar, por
via__diplomática, ajustes complementares ao preSente Acordo que visem à criação de programas

-----........1

de trabcU_h~Y entre _QniYersiclades e instituições de
ensino superior, bem como__ culturais e desportivas, de ambos os paises; que desejar cooperar
nos campos da cultura, educação e esportes, em
conformidade com os princípios e_ dispositivos
deste Acordo.
Artigo VII

Qualquer modificação ao-presente Acordo, oU

a sua revisão, deverá ser proposta por escrito e

entrará _em vigor depois da aprovação por ambas
as Partes Contratarites~
Artigo

vm

O presente AcOrdo -entrará em vigor na data
da troca de notas por meio das quais as Partes
Contratantes informarão uma à outra sobre a sua
aprovaçáo, de acordo com os procedimentos estabelecidos por legislação correspondente, e permanecerá em vigor por um período de cinco anos.
Após esse período, o presente Acordo será automaticamente _renovado por perfodos a_dicionafs
de um ano, por concordância tácita, a menos
cQUe uma das Partes Contratantes comunigue à
outra, por escrito, com a antecedência de seis
meses de sua expiração, a decisão de denunciá-lo.
·Artigo IX

Expirado ou denunciado o presente Acordo,
suas disposições continuarão a reger quaisquer
obrigações não_ concluídas assumidas durante
sua vigência. Tais obrigações serão executadas
atê o seu término.
Feito em Brasma, aos 30-dias do mês de setembro de 1987, em dois exemplares originais, nas
línguas portuguesa e russa, s_endo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil.
--:- Ro_bert9_.d.e Abreu Sodré.
__
Pelo Governo da UniãO: das Repúblicas SOcialistas Soviéticas: - Eduard A. Shevardnadze.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art. 49, item I, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 70, DE 1988
Aprova o texto do Acordo sobre Programa a Longo Prazo de Cooperação Econômlca,
Comercial, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Brasília, a
30 de setembro de 1987.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Programa a Longo Prazo de Cooperação Económica,
Comercial, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Uníâo das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Brasflia, a 30 de setembro de 1987. · · · · · · ·
Parágrafo único. São sujeitos à aproyação do Congresso Nacionài quaisquer atas que se destinem •
a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
·
Senado Federal, 11 de outubro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

ACORDO El'ITRE O GOVERNO DA
REP<ÍBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA UNIÃO
DAS REP<ÍBUCAS SOCIALISTAS
SO~CASSOBREPROGRAMA
A LONGO PRAZO DE COOPERAÇÃO
ECONÓMICA, COMERCIAL,
CIEN11FICA E TECNOLÓGICA

da cooperação económica, comercia], científica
e tecnológica entre os do!s paises, de conformidade com as necessidades e possibilidades de
cada um, a fim de aproveitar, de modo mais amplo, as perspectivas abertas pelo progresso cient1fico e tecnológico e pelas _caracterjsticas de suas
respectivas economias.

O Governo da República Federativa do Brasil

A cooperação económica, comerCial, científica
e tecnológica prevista pelo presente Acordo procurará proporcionar aos dois países uma melhor
utilização dos seus respectivos recursos naturais,
matérias-primas, tecnologia de ponta, desenvolvimento ir1dUStria1, prOdução agrfcola e o_utr_os setores de suas economias.

e
o governo da União das Repúblicas SociaUstas

Soviéticas (doravante denominados "Partes"),
Pretendendo expandir a Cooperaçáo nos Campos da Ecohomia, Comércio, Ciência e Tecnologia, de forma estável, dinâmica e duradoura,

Tei\do presente o disposto no Acordo sobre

e

Comércio Pagamentos entre a República Federativa dO Brasil e a União das Repúblicas Socialistas'Soviêticas, de 20 de abril de 1963; no Acordo
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Onião das Repúbl!cas Socialistas
Soviéticas, de 16 de abriJ de-1981, e no Acordo
de Cooperação Económica e Técnica entre o Go-verno da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
de 9 de dezembro de 1985, e
A fim de dar forma prática aos princípios e
objetivos ·dos referidos acordos,
Adotam o presente acordo sobre Programa a
Longo Prazo de Cooperação Ecoitômica, Comêrcial, Científica e Tecnológicas.
CONSIDERAÇÓES GERAIS
Artigo 1

A realização do presente acordo executar-se-á
em conformidade com a legislação vigente em
cada país.
Artigo 2

As Partes procurarão assegurar, a longo prazo,
com base nos princípios da igualdade_e do interesse mótuo, a expansão e o aprofundamento

Artigo 3

Artigo4

As Partes contribuirão para estabelecer condições financeiras favoráveis e m_utuament_e aceitáveis, tanto no âffiblto- dOs acOrdos interQovemamentais em vigor, quanto ·com base em outros
instrumentos.

·Artigos

As Partes favorecerão a cooperação entre organizações, empresas e associações ligadas ao comércio e à indústria nos dois países, a qual poderá
assumir as formas de realização de seminários
e simpósios, exposições comerciais e industilais,
visitas de neQócios e de outras atividades que
contribuam para a· ~o da cooperação prevista no presente Acordo.
COOPERAÇÃO ECONÓMICA E TÉCNICA
Artigo 9

As Partes, ao levarem em conta a importância
da cooperação económica e técnica para reforçar
as relações entre os dois países, darão ênfase
aos setores qu.e possuam perspe'ctiVas mais favoráveis para o seu desenvolvimento.
Artigo 10

k Partes.coiltribuirão para a reaJiiação de grandes projetas de interesse bilateral, inclusiVe com
base em compensação, respeitadas as obriga~ões internacionais de cada Parte.

Artigo 5
Artigo 11
As-Pa!te!Úomarão as medidas necesSárias para
As Partes estimularão cantatas, consultas e
o 4eserwolvimento e expansão, a longo prazo,
conversações entre- suas resPectiVas or9"ãnlz~
do il].tercâmbio cçmercial, _orientando-se para o
aumento do volume e incremento do valor agr~ _ ções, a fim de determinar e coordenar os objetivos
condições para
gado das mercado~as que_ compõem suas pautas ·de cooperação ·económica e as
1
sua realização.
de exportação, de forma tão equilibrada quanto
possível, em função das necessidades e possil:iiCOOPERAÇÃO COMEROAL
lldades de cada país.
Artigo 12
Artigo6

As Partes favorecerão as iniciativas tendentes
a desenvolver a cooperação industria] entre organizações e empresas dos dois países.
Artigo 7

As Partes favorecerão o desen~olvi~ento da
·cooperação económica com terceiros países, partlculaonente por meio da participação em projetes ç:pnjuntos, do fornecimento de equipamento
e da realização de obras civis e de engenharia.

Pártindo da- cÓnstatação de que o comércio
continua a ser a: base daS relações econõmlcas
entre o Brasil e a URSS, as Partes procurarão
desenvolver um intercâmbio comercial mais cünâmico e· diversificado, que leve em consideração
_as características e potenciaJidades das economias do~Aois países.
Artigo 13

As Partes contribuirão para o desenvolvimento
do com~rcio de forma tão equilibrada quanto pos-
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slvel. Nesse sentido, envidarão esforços a fim de
íntensificar o comércio, diveisificar a· pautá de
mercadorias e aproveitar "hoVàs modalidades de

intercâmbiO comercial, entre elas as operações
comerciais triangulares.
!\Jtigo 14

Para assegurar o desenvovimento do comérdo,
as Partes :consideram útil_ a implantaçao das se-guintes medidas:

:--
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~--

__ -___ } /_____

--

a) preparação e exame de re.cor'Í1êndações so-

bre as prlncipaíS. linhas-· de desenvolvírnento docomércio;
b) utilização mais ampla das novas formas de
cooperação mencionadas nos Arts. 16, 17, 18
e 19 do presente Acordo;
c) conclusão, entre entidades_brasileiras e soviéticas, de operações vinculadas de exportação
e importação de matérias-primas, insumos energéticos (petróleo e carvão), produtos de alimentação, máquinas, equipamentos e bens industri_a~_
lizados de amplo consumo, respeitadas as ObriQáções internacionais de cada Parte;
d) assistência a organizações e firmas para a
conclusão de contratos de longo prazo;
e) fortalecimento das relações de negócios
entre as organizações de comércio exterior dos
dois países;
f) favorecimento da organizaç_lio -de exposições nacionais e_ participação _em- feiras fntema:
cionais;
g) incremento _das relações interbancárias, inclusive através de acordos interbancários que facilitem o desenvolvimento do çornércio bilateral.
Artigo 15

Tendo por objetivo aumentar o volume e diversificar o comércio bilateral; levando em conta as
possibilidades, necessidades e legislação de cada
país, e tendo presente as respectivas capacidades
adquiridas em cüferentes áreas da- produção industrial, as Partes coitiddiram em que o aumentO
do fornecimento i'eclproCo aepiodutos de Qrai"lde
valor agregado, dentre os quais maquinaria e
equipamentos, bem como de serviços, apresenta
perspectivas favoráVeis para:· 6 desenvolvimento
do inte-rcâmbio comercial, e procurarão promovê-lo. Ao mesmo tempo, as Partes coincidiram
em que os fornecimentos de matérias-primas,
insumos energéticõs- (petróleo e carvão} e produtos agrícolas, alimentícios e industrializados, tradicionais no intercâmbio, continuarão a representar
parcela importante do comércio büateral, podendo ser aumentados levando_ em conta,, também,
as possibilidades e necessidades dos dois países,

COOPERAÇÃO EM MATÉRIA
DE-PRODUÇÃO
Artigo 17
Levando em conta que as características de
suas economias criam possibilidades para um
me1hor aproveitamento de seus respectivos recursos,- as Partes procurarão cooperar para elevar
a eficácia da produção e para a aceleração do
progress_o cienti1ko- e tecnológico no Brasil e na
iJRSS, e _ampliar e diversificar suas relações eco-nômiç~s. Ao_ desenvolver _essa cooperação, as Par~
tes levarão em consideração as possibiliº-ªcie~? e
os potenciais económicos do Brasil e da URSS.

Artigo 16
As Partes concordam que as áreas indicadas
no Anexo ao presente Acordo poderão ser objeto
de cooperação e, inclusive, de estudos para a
realização de empreendimentos colijlintOS. EsSa
enumeração tem carâter indic"ãtivc:i" e não limita
a cooperação em outras áreas. A referida cooperação poderá ser também objeto de operações
à base de compensação.

Artigo :;!5

As iniciativas concretas de cooperação no cam-

po da ciência e tecnologia levarão em conta os
Artigo 18
respectivos programas que serão elaborados em
- -As modalidades de cooperação no campo da
sessões da Subcomissão de Cooperação Cienprodução poderão ser:_
- - tífica e Tecnológica, no âmbito da Comissão lntera) troca de licenÇas, patentes, "know-how", ingovemamental Brasii-U~SS de Cooperação Coformações tecnológicas e novas tecnologias;
mercial, Económica, Oentí_fica e I ecpologi~_·
b) execução de projetes e desenvolvimento em
CONSIDERAÇÕES FINAIS
conjun~ 9e processos tecnológicos;
c) produção cooperativa e fornecimento de peArtigo 26
çãs, partes-e _e-quipam·entos.
A coordenação ·das medidas decorrentes da
Artigo-19
__ exeçução do presente Acordo será feita por via
A cOoperação prevista neste Capítulo será realidiplomática.
zada ij base de oentedimentos reçíprocos. As duas
·Artigo 27
partes contribuirão, na medida de suas possibilidades, Para a troca de informações com vistas
A Comissão Inteigovemamental Brasii~SS
-ª-Q___<i_esenvolvimento da cooperação em matéria
de Cooperação Comercial, Econômica, 'Científica
4e produção entre s_uas respectivas organiz~ções e Tecnqlógica examinará regularmente o progrese empresas._
so da cooperação; fazendo as recomendações
-COOPERAÇÃO NQ CAMPO DE
necessárias com vistas ao cumprimento do prePROJETOS E CONSTRUÇÃO
sente ACordo.
EM TERCEIROS PAÍSES
Artigo 28
Artigo 20
As partes reconhecem que a cooperação em

terç:eicos- países apresenta iinportanteS perspectivas para o desenvolvimento das relações entre
o Br~sil e _a I..IRSS, sempre--que atender ao interesse expresso do país recipiendário, mediante
exame em cada caso. Essa cooperação poderá
desenvolver-se através _das organizações brasileiras _e soviéticas especializadas_ em projetes e construção, do fornecimento de equipamento e de
execução de obra~ de engenharia.
Artigo 21
As partes assinalaram que podem cooperar em

terceiros países em setores tais como indústria
metalúrgica, extrativa, energética, química, petrolífera, construção de máquinas, extração de petróleo, produção de cimento equipamentos médicos, -telecomunicações, irrigação, construção civil,
serviços de consultaria e outros.
Artigo 22
As organizações dos dois países trocarão Infor-

COOPERAÇÃO NO SETOR
INDUSTRIAL E NA AGR!CULTURA

Artigo 24

Essa cooperação será realizada nos campos
das ciências fundamentais e aplicadas; na agricultura; na indústria florestal; metalurgia; na constru·
ção de máquinas; energia; oceanografia; padronização e .metrologia; informações em ciência e
tecnologia, inclusive sobre patefl.tes; biotecnologia; novos materiais; informática e técnicas de
computação, incluindo software, microeletrônica, automação e sistematização de serviços; bem
como na pesquisa espacial para fins pacíficos.

mações sobrequestões relacionadas com -as possibilidades de exec~ão da cooperação conjunta
em terceiros paises.
COOPERAÇÃO NO CAMPO DA OÊNOA E DA TECNOLOGIA
Artigo23
As partes assinalaram a importância da coope-

ração no campo da ciência e da teeRologia e
-eStimUlafão tal cooperação a longo- prazo entre
as orgarilzações "científicas e índustriais, utilizando
o desenvolvimento científico e tecnológico de interesse das economias de ambos os países.

As partes poderão, de comum acordo, efetuar
Ajustes ao presente instrumento e seu anexo, em
função das necessidades e oportunidades que
surgirem.
Artigo 29

O presente Acordo não afeta os -direitos e as
obrigações decorrentes dos Acordos bilaterais e
mu1tilaterais e aos convênios concluídos por cada
uma das partes.
Artlgo30

A suspensão ou o término do pres_ente Acordo
não afetarão a produção de efeitos dos contratos
em execução, nem a validade das obrigações contraídas no âmbito do presente Acordo e ainda
não cumpridas totalmente.
Artlgo31

Cada parte informará a outra, por nota, do cumprimento _dos requisitos legais internos necessários à aprovação d.o presente Acordo, o qual entrará em vigor na data da última notificação e terá
vigência de 1O anos. Será prorrogado automati~
camente por períodos sucessivos de 5 (cinc-o)
anos, a menos que uma- das partes notifique a
outra, por escrito, de sua decisão de não prorrogá~lo, até seis meses antes da expiração do período correspondente de vigência.
Feito em Brasília, aos 30 dias do mês de setembro de 1987, em dois exemplares originais, nos
idiomas p-ortuguês e russo, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasll
,_Roberto de Abreu Sodré
Pelo Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: - Eduard A. Shevardnadze
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ANEXO AO ACORDO SOBRE PROGRAMA A LONGO PRAZO DE COOPERAÇÃO
ECONÓMICA. COfl'IERVlfL.-CIDIT!FJCA E
TECNOLÓGICA
ÁREAS DE COOPERAÇÁO NOS SETORES
INDUSTRIAL E AGRiCOLA

Siderurgia

b) construção de _linhas de transmissão de
energia elétrica;
c) fomedmento de equipamento isolado para
h.idreJétricas;
d) Cooperação no sentido de utilização de metais supercondutores para a produção de energia
elétrlca por MHD (magneto hidrodinâmico),
Construção de máquinas

a) implantação de fábrica de ferro/manganês
no Brasü;
b) transferência de te<:nologia de processo e

equipamento;
c) implantação de usinas siderúrgicas, inclusive integradas.

Metalurgia de metais não-ferrosos
a) Aproveitamento integral de jazidas, enriquecimento dos resíduos de refinação para a obtenção de ouro, obtenção de molibdênio de concen-

trado de cobre, incluído a transferência das respectivas tecnologias;
b) processo de refino a vácuo;
c) processo de beneficiamento e produção de

metais não-ferrosos;
d) pesquisa de extração dos cloretos dos metais raros, e do cloro dos resíduos de

lixivi~ção

cloridrica do concentrado de minério.
Energia

a) Participação em empreendimentos de geração de energia elétrica;

lndústrlcé! (arm_a_cê_utlca
a) Construção de fábricas de produção de vitamina"C';
b) produção de insulina, tetraciclina hidroclorida e matéria_s-primas farmacêuticas.
TranSportea) -ConstruÇão- de metrôs; _
b) eletrificação de ferrovias e organização de
transporte ferroviário;
c) projetes e ampliação de portos.

a) cOOperação com emp-resas brasileiras para
a P,ro.::lução de equipamentos para usinas hidrelétricas, inclusive à base de projetas soviéti~os;
Indústria petrolífera
- b) desenvolvimento e construção de máquinas
PrOdução de _equipamentoS e maquinaria para
e equipamentos, inclusive componentes e peças, a extração e refino de petróleo e gás.
adaptados às condições climáticas de seu lugar
de uso;
Telecomunicações
c) estudo da possibilidade de cooperação na
Área de teleComunicação, inclusive telefonia:
indústria automotora;
Indústria
de bens de consumo
d) cooperação com empresas brasileiras na
Produção de bens de consumo duráveis e nãoprodução de máquinas e equipamentos para a
- _çluráveis.
agricultura.
Agricu1tura e Irrigação
Indústria de ~ombustívels

Aproveitamento das jazidas de turfa e carvão,
particularmente caJVão de baixa qualidade, para
coque ou fins energéticos;- construÇão de refinarias; aproveitamento de xisto.
Indústria química
Construção de fábricas de produção de metanol, epicloridina e outros.
-

a) RealiZação de projetes d€ írrigação, notadamente no Nordeste do Brasil;
b) estudo dos problemas de drenaÇ~em e de
agrotécnica no cultivo de arrOz;
c lndústiia-ãgropecuária:d) implantação de rede de industrialização e
.distribuição de suco de laranja e outros produtos
alimefltídos na· ORSS.

r

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, item I, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado F eâeral, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N• 71, DE 1988

Aprova o texto da Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, assinado pelo Brasil em 31 de outubro de 1986.
Art. 1• É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação
e de Codificação de Mercadorias, assinado pelo Brasil em 31 de outubro de 1986.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11· de outubro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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c) entendem-se por KomenclatuJ:as Estat1aticas as nomenclatura:. de me:.::cadorias elaboradas. pele Parte Contr.,_t.,.nte para
coleta do:~J dados deatinados à elaboração daa estatísticas
do comércio de import.,.çiio o de exportação;
As Part<llil

Contrat~Jntes

na preaente

Convenção,

e"laborada

sob Olil auspícios do Con;ilel.ho .:te Cooperação Adut~-nei:nr.,

Desejando faciJ.itar o c02nén:io :internec.ional,
Dosejando
dll:tl

nal,

:facilita~

estat!atica:~,

a cQ_l,~t~. li C:omparação e a análifle
p11rticulo.rmente as do comércio internacio-

d) entende-se por Noaenel.tttu:.:a Pautal e l!!:statística Coi!Winadll.
uma nomenclatura combinada integ-r.ttn<!to a Nomenclatura Po\1tel e a:~J Nomenclatur.tts Estat!stica:s, legalmente prescrita
pela Pal:'te Contratante pare efeitos de declaração d.,_s mercadorias na importação;

Desejando reduzir os enc:at"gos relllul tantes (la neceazddal!le
Cle atJ:ibuir àa marcadorias Ul'll.!l. nova de111ignação, uma nova
cla11sif,iceçió e um novo código :~empre que, por força do colllércio internac.i,onal, trana.item de um sistema d• classificaçi.o :pllr{l outro, e facilitar a uniformização dos- documentos
comerciaia bem. como a tro.nsmi:~:Jio t:la dados,
COnsiderlllndo que a evolução d,lltl 'técnicas e das eetrutura11
illlna Convençãõ_ sobre o Nomenclatura para a Clz.saificação das Mercadorias nas Pz.utz.l!l Aduaneiras, oelebrar!la em
Bruxela.s a 15 de dezembro de 1950,

e) entende-sé por Convenção Irultit.uidora do COnselho a Convenção que criou o Conaelho de Cooperação Aduanaira, celebr.,.da em Bruxelaa a 15 de ,dezembro d"" 1950;
f) entende-se por Conselho o Conselho <!te Cooperação l'.duaneira
referido na .,_línea e) precede.nte; ·
g) ectende-se
Conselho;

por

secretário-Geral

o

Secretário-Geral

do
di-

.:to comúr-cio internacional tornz. necessárias modificaçõe.s
portan~ea

Con11ielerando, tamblSrn, que o grau de pormenorizz.çiio exigido para fins pautais e e:=~tatístico$ pelos governo5 e meios
comerci~~;is. ultrapassa em muito_ o que proporciona a· Nomencl.o.t.urà ~~;nexll. A refe.rida Convenção,
Considorando q\le , é necessário ~i• por, tendO em vista as
negociaçOets COIIlerciai:~ intern.o.cion.o.is, de elado:~ precisos e
comp;:s:ráve:Ls,
·
Considet:anclo que o SiStema harmonizado se deotina a· 11er
utilizado na elabor11çiío das tarifaa de fret.cu1 e das ee:tatístictu' relativas aQs diferente• meio& de transporte de mercadorilllh
_.

Conldderando que o Siatema H.,_rmonizó!tdo zse .deat!na. a l!ler
na medida do ?OSSÍvel, no:~ sistemas com•rciail!l
Cleaiqnação e codificAçao das mercadoriAs,

iricorp:~rado,

de

..

~.

o Anexo à !:rr;eaente Convenção' é deia parte :hltegrante e
qua1.quer refet:encia à Convenção se ,aplica igualmenta oo seu,
Ane:xo.
.Artigo );!
Obrig.,.çõe& da& Pertos Cont.rat.,.ntes
1. Re:s:salvad.,_s "'" exceções conl!lt.,.ntes d.o .,_rtigo 42:

Cortaiderando que o Sistema Harmonizado se destin.,_ a favorecer o el!ltabelecimento de llfll.ll c:orrelação tão estreita quanto
pos11íve1 entre -as estiltísticall do_ c'bmo!ircio de importação e de
exportaçio, por um lado, e,· por .outro, as estatútica• de

a) cada Parte Contratante compromete-se, :se_m prejuÍzo do
disposto na alínea c) :.eguinte, a partir da data em que
a presente.Convenção se lhe torne aplicável~ a. alinhar
~~:s respectJ.vas nomenclaturas pal.ltal e e!!ltatJ.Stl.cas pelo
Sistema Hax-monizado. Compromete-ae portanto, para elaboração das suas nomenclaturas pautal e ast.,.tístic.,_.s a:

Considerando que- deve mant:or-se u~ estreit.,_ corTelação
entre o S,f.stema Hermonizado 11!1 a qa~sificGç_io Unifo~e par~ o,
CoJ~él:'cio rntern.,.cional (CUC!){l} d11..s N.,_çõea Unidas,

111 utilizar todas as posiçQes e .subposições do sistema
Barlnoniz.,.do, !l:elll a<!titamentos nem modificaçõe:s, bem
co1no os x-espectivoa cód-igos numéricos;

Considerando que é conveniente satiafazer essa; necesl!li~a.:lel!l'mediante'uma nomenclátl.lra pautal e e:stat!atica combin.,_da, suscetível de :se1: utiliz;ada pelo:~ diver'sos interveniente.!!
no COJQércio intern.ttcional
'

21l aplicar .,_s Regr.,_s Ger.,.i.s para a Interpretaçiio do Si~
tema Harmonizado, sem aditamento:. nem modificações,
bem ·como todas aa Nota·a de Seçiio, de capítulo e a.e
Subposição e a não modific.,_r .,_ estrutura das Seçõe.s,
dos capitulo:., da:~J posiçõe:s _oll das :subposições;

prod~iio,

'

.
Considerando que ó' importai:l.te
.,_ssegUl:'ar .tt atu.ttl.iz.tt~;'ão do
Silltema Harmonizado e%1 :l'unçii.o, da 'evolução_ das técnlcaa e dali!
e•trutl,ll'a• do. co~rcio__ inte:.;nacional,
Conaideran<1o o.s trabalhos J3 r~.,_lizàdo.s neste domínio pelo Comi.t& .do srstema H~~;rmonizado criado pelo Conaelho <!te COõ-peraçio Ad=eira,
Considerando que, embora .o. roferid.,_ Convenção zsobre a Nollttnclatura ae tenha revelado um instr\lmento efic.ttz para a
realização de wn certo número deases objetivo:~J, o meio ·rnai:s
adequado para atingir os resultado• df!isej.,.dos consiate em e:stabelecer Wllll nova C'onveqçiio Intern.,.cional,

JR rel!lpeitar a ordem numét:ica do Sistema Harmonizado;
b) C:o!lda Parte CoO-tratante deve'r;;á publicar as respectivas
estatísticas do comércio de importação e' de exportação
de acord:o com o código de aeis dígitos do Sistem.,_ Hax-monizado ou, por iniciativa prÓpria, com maior desa.obr.,.mento, desde que t.,_l pUblicação não seja vedada poxr.,.zÕe:~J especiais, tais como o .sig-ilço comercial ou a seg"!rança nacional;
c) nenhuma disPo.siçiio do presente 'arti2o obriga as Partes
Contratantes .,_ utilizar as subpoaiçoes do sistema Har-

:~~i=~~n~~~~~~~~e~!t~:l N~in;~~!~~~~~c:a~~~ina~:sd:at~~~

Acordam no seguinte:

fo!!Ça o di11po:sto em a) 12,

a) 21 e e) 32, .,_Cil'ló!t.

Artigo 1•
2. Ceél.,_ Parte Contrat-ante poder.:i proceder às adept.,.çi5es da
texto indiapetis.:iveia à implementação do sistema Harmonizado face à respecti_va leqi8lação nacional, obaervadas ali
dispo11ições da aJ.Ínea· a) do nÚme'l:'o· l do presente artigo.

Definições

P•r.,_ os fins da prel!lente Convenção:
a) entende-se por Si:~tem~~- BilnKmizado ~ De:=~ig~~açio e de Codificllçio de Mercadoria11, daqui por diante dei19minado
Si.:lte~~~a Bar1110ni%ddo, a Nomenclature, compreenden<!to as po•içi5e:s e .:subposiçi5e• e reapectivos códigos numéricos, as
Nota:=~ de Seção, de Cap!tulo,e d~_SUbpo11içi.o, bem como
as
Regras Geraia par.,_ 0; !nterprouçeo do Sist~n~a Hll.rmoniz.,_do, incluídos no Anexo a preaente convenção;
b) entende-se por H'OIIIenclatur~:~. Pe.ut..o.l ll nomenclatu:r.a' estz.belecid~~; de acord:o com a legisl.ação
o.,_ Parte Contrat.,.nta
para 11 cobrança dos direitos aduaneiros na ill:iport.ação;

ATtigo 411

Aplicação pax-cial pelos Paf.11es ea desenvolvilaanto
1. Qualquer pa.!" e.m deaenvolvimento que aeja Parte Contratante, pode difex-ir a aplicaçiõo de ~rte o\1 da totalidade das

C1.l Zll· Portu9al, "CÍas•ificaçio Tipo

cionàl . ( er:c;s:) "

p~~r11

o Coaórcio

,IntenÍ~~;

subposiçõea dd Si:~Jtema Hermoni;z:.,.do pelo teatpo que considere necesaário, tendo em conta a estrutura do seu coiiiCÍrcio internacional ou a .~;~uo capacidade •~ainistrp.tiva.
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2. -Qualquet" pd.\a em desenvolvimento que aeja Parte Contratante e opte pela aplicação paz:"ci.d do Sistema Harmonizados no: termos do presente artigo, compromete-se a empenhar o malhot:' de ::'leus esforço11 para aplicar o Sistema

~=~~~~::dA :~~l:!oqu: :e~;e~!~~;o~~n~~~ç~~n~~ ~~~~~ t~~~~
aplicável ou em q1.1alquer outro prazo mais dilatado que
julque necessário, teodo em conta a• di:!lpo:lliçÕes do mlme-

ro l <!lo presente artigo. ·

Qul!lque~: pa:Cs ef!l dcn'lanvolvimento_ que !lej"a
Parte Cont1."3tante e opte pela aplicaçi:io parcial do sistemm Harmoniza-

3.

~~~h~:: ~=~mos
uma

aubpos

~~~i~o, t~~;!~:i~ ~~on~i~::

do

13 2969
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7. O Comitê Poderá convidar, se o j1.1lgar epropriado, .organizações intergovernamentais e outras organi,zações internacionai:J a particip.!lr nos 1:101.11:1 trabalhos, na qualidade
do observadore:s.
8.

o comitê poderá criar, q1.1a~d-o ne~essário, subeomitê~:~ ou
9"t"l.lf?OS .:!e tl:'abelho, tendo em vista, sobretudo, as disposiçoes da alinea a), do nÚI(Iero 1, do artigo 72, determi-

~~~0e a e~~~=~~~~~d~~p~=!~~~~e~t.~xi~i~~~~ ~~a~!~e~;~ão~~

:

es, ou t..odas ou nenhuma
es contidas ell!. uma poiriçlio. Em tais ca
parcial, o lllCXto ~Ígito
ou ·quinto o sexto dígitoa co;~;x-espondentoll à )?arte nio
utilizo:~da
dO código do Sillltema Harmoniu.do serao- substituídos por .,0" ou "00" reJSpoc;tivamente.
da!l aubpoai

em desenvolvimento que opte pela o:~plicaçiio
parcial do SiJSt.ema Harmoni!!:edo, no.lll termos das disposições do pre:~ente artigo, notificará ao Secretário-Geral,
ao _tornar-:.e parte Contratonte, as subposiçõea q\l.e não
aplical:'á ne dota em que o presente Convenção se .lhe toX'ne
aplicável, bem como os 1JubposiçÕe11 que serão oplicadas
ulteriormente.
·

C. QIUI.lquer país

5. QU{I.lquer p~~.ls em desenvolvimento que opte pela epliceção
ps;x-cial do Sistema Harmonizado, nos termos das Cl.isposi. çõas do prel!lante IIX'tiqo, poderá notificar o Secretário-Geral, a~J .. tornaX"-se Parte Contratante, que se compromete formalmente a aplicar o Sistema Harmonizado completo, a seis dÍgitoll, tio pX'azo de três ano~:~ bubsoqüen"tes à
data em que a pre11ente Convençiio se lhe torn.e aplicável.
6. Q1.1alquer paín em doaenvol.vimento que seja PaX"te ç:ont.ratante e aplique parcialmente o Sistema Har111onizado, nos
termos dao dispo~:~içÕelll do pX'esente artigo, considera-se
desvinc1.1lado 4as obriqa~Õe:lll dllcorl:'entes do artiqo 31!, re, lativo:~~~tt~nte O.s subpollliçoos que. não-aplica.;:.

~

Pa.isen ea desenvol.vi..ento

Os pa!11es élesenvol.vid.oll que .t~ejam Partes cOntrattl.ntes
prestat-ão aoS pal:ses em desCnvol.VimeTito que: o soiiê:ltell'l
aistência técnica, em termo~:~ ll'll.ltuamente convencionados, e~:~pe
Cialll'lento quanto i
formação de pessonl, i transpozsiçio das
s1.1as nomenClat1.1ra11 atuai:~ para o Sist~~~a Har=nizado e à
orientação rel.atiVa às 111edidas neeessá•·ia.a para manter atl.laliza4oo os respectivos sistemas transpos~:os, face 0.~:~ êlnendos
introd,.lzidas no Sist.ema Harmonizado, bom como q1.1a:nto à aplicação d3S disposiçõe~:~ da pre~:~entCI! Convenção.

as'-"

' Artigo

1. O Comitê do :Sist.ema Harmonizado 'exêX'cerá,- em conformidade
com: as disposições-.,?. artigo 82, as SE'!g'Uintes funções:

a) apresentar os projetes de emenda O. presente . Convenção
j<.~lgados necessários, tendo em vi:!lta princiflal.mente as
nece:asidades do= utili.zadores e a evol.ução do:~a técnicas ou - das. eatrutUrl!i8 .do comérCio internaciqnal.;
b) redigir as Notas Expl.icativas, _Pareceras de Classif.icação e outron ~lj'eCeX'es p.!lr~ interpretação do Sistema
Harmonizado;_
'
e) fo=lar Recomendações visando a a.lll.lllegurar a interpretação e aplicação _u~if'orme_s do Siste_ma _Ha~moniz:ado:
d)

co~apile:r e difundir todas as intorma_ções
rel.ativas
apl.icação 101o sis~ema HillrmonizlldO; ·
·

à

e-) l;ftr_necer, de oficio 01.1 mediante"' solicitação, i..~:~ Partes

ContX"ai:.antell, aos Estados Membros ® Consel.bo,. bem comoo quando julqar conveniente, a organizações intergovernamantais e outros organismo:~ internaeionai~:~,
informações e _di;~;et:t:izes sobre quaisq1.1er q<.~<!lstõ_es relativa:~ à cle5sifieação de mercildoiias no S:iste111a Harmonizado;
·
·
_f) op:reaentar, em cada ses11iio do· Con:!Jtdho, Rel.atórios
-.obre as suas atividadea, incluindo propostes de alteração, Notas' Explicativas, P&receres de Cl•ssificação
e outro111 pareceres;
·

Artigo , .

Aa:s.tatêneia 'técnie3

Funções -do_ Coiai.tê

g) eXel:'cer, no que :respeita a.o Siste~aa "Harmonizado_,

o.- demaia poderes 01.1 f1.1nções que o Conselho ou as
tes contratant.ee lhe atrib1.1am.

todos
Par-

2. As deci11õeâ administrativa:~ do Comitê do sistema Harmoniza4o que tenham implieaçõe~:~ orçamentais serão s1.1b111etid.as à
aprovação do Consel.ho.

6:~

Coaitê do Sit~te.a 'Han.oniz.ado

Arti'lJO 811

i. t

instituído, nos termos da presente Convenção, um Comitê
denominado Comitê do Sistema Harmonizado, composto de representantes de cada Parte Contro:~tante.

2. O Comíti do Sist.ama Harmoniiado reunir-se-á, :re9ra
pelo menos du11s vezes ao ;~~no.

9eral,

3. A:!J Sl.ll:l:!J r:et.~niões serão convocada:~ pelo Secretário-Geial e,
llal.vo'decisão em contrário_das Partes Controtant<!lll, raalizar-se-io na :sede do Conselho::'•
c; No C0111iti do Si~:~tema Harmonizado, cada 'Parte Contratante
teX'Á diraito a Ull'l voto: todavia, para os fins da presente
Convotnção, e sem prejuízo de qualquer o1.1tra que 11eja po:J0

!ã~~~~e~;: c~!!ee;a~!· v2~~~~ d~:a s~~!ã~s~~~~~e~~:b~~s E;~:
jam Partes Contratantes ter(io, em conjUnto, direito a apenas um voto. !la li'II!Stnl!l forma, ~:~e todos os Estados Me~nbros

~=X't~m-~;n~~!~~~t~~u~~:i~!rm~~ ;~on~~~~!a c~r~~ d!r~~~~arl~~
l!la tornarem Partes Contratante.s, • tara:o, em conjunto, diX'•ito :a apena.!!l um voto.
·

S. •O Comitê db ~ist/ema Harmonizado '!lle~erá o s6u
.bem col:no 1.1m o·u ~á'rios Yice-Presi<!lente:J,
6.

Prasiderite,

O~~OIIIi~ê e':~tab~;L~erá o :~eu -Regimento Interno em deliberaçao tOIÍIIIo;'a por maioria da dois terços dos votos atX"ibuído.s
o.os se<.~s Membros. O Reqimento ser~ submetido .111 aprovação
do Conselho.
·

I

Át:ribuições do CoiUiel.ho
1. O Conselho exa~a.inará aa"propostas de alteração à presente
Convenção elaboradas pelo Çomitê do Sistema Harmonizado,
recomendando-as às Parte:s Contratantes, nos termO~:~ do dispo~:~to no artig'o 16, a menos Ql.le um Estedo Meml5:i:-o do Conselho que seja Parte Contratante na presente Convençiio aoli:!!~a:,d:~;l.l~=~x:~e~omit.ê, de todas ou parte dessas p~-

Notas Expl.it:ativaa, os Pareceres de Classificação e demail! pareceres relativos A inter~retação do sistema Harmot'lizado, belll como as Recomendaçoea visando ii a1111egurar e
a1.1a interpretação e apl.icação unifor~as, redigidos no· decurso de uma sessio do Comitê do Sistema Harmonizado, non
termos do disposto no número 1 do artigo 71, con.!l',;darom-se
aprovados· p4Ho c-onsel.ho :se, até ao fim do Sll'iJI.lndo mês lll<.~b
seqüente ao do encerro:~mento de tal sessão, nenhuma Parte
Cootratante na presente COnvenção notificar o Secret.&rio-Ge:ral da que pretende que a questão !ieja !il.lbmatida ao
Cooselho.
·

2. M

3. Sl.lbmo;tida ao Conselho Wl!a Q':lestão, nos _term~s do CJ:ispostp
no numero 2 do pt"e~:~ente art1qo, o Connelho aprovara as No-

~:;e;~~i~=~~~=~da:â~:~e~=~a~v~~~~!!ic~~=~~;~~tr~s

::;·
QUe um Estedo Membro do Consel.ho que se.l'ii Parta Contt"atãnta na presente Convenção ~:~ol.ieite o st.~a devolução ao Comiti, po.r& reexame, na totalidade ou em parte.
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Artigo

A-5

Po:~rtes Contratante:~

ridas no a;rtigo 11 I!. tenllo~~m a:~:~~inado sem re!lerva de ro~~ti
fieação ou tenho~~m depo.e:ito~~do Oll réspeetivo!l instrumentos
de ratificação' ou ade5ão, mâs não anteB de 111 de j.t~•Hliro
de 1987. (1)

Aduaneiro~

Direitos

vençtio, qualquer

9~

niio assumem, pela presente Conem IIUI.téria de direitos adu!lnei-

co~npromizl!lo

ros.

Artigo lO

Resolue.iio de diyer9êncialll

l.

Outub~o

2. A Pl::ellent_e COnvenção entro~~rá em vigor,
relat.ivaaumte a
qwl;Lquer Estado ou União Aduanêira ou Eeonômica·que o~~_a.s
.e:ine !lem reservo~~ de ratificação, que a ·ratifique ou que a
ela o~~dira depois de o núlitero mínimo especificado no mime- ro l do presente artigo ter aido alco~~nço~~::lo, nó dia lt de
janeiro sub5eqüente, dentro AA um praz-o m.íni111o de_ do~~:e e
llláxin~o de: vinte e quatro mel!les, à data em que tal Estado
ou _Oniio. Aduaneira ou EconÔltlica o11 tenha assinado .3em re--- 5el:'W de ro~~tificaçio ou depollit_a.do o seu _ i"atru_mento de
ratificação ou adesão, aalvo indicação :!e uma data ante_rior. 'l'o:iavia, o11 _d.ita da entrAda em vigor deco::rente da5
dillposiçÕe5 deste número nio poder6. ser anterior à pre.,.
vit~ta no número l 'do pre11ente artigo.

~~!~:•K ~~~=~~~:~!~a~n~~e a~~I~:~;~o~~·:;:~;~~e n~~~=nçii~

Artigo 14

Berrá solucionada, tantn ouanto po!ls:Í:vel, por via de negociações entre esSas Parte.&.

'ApU.eaçgjo nos territórios dependentes

2. Qualquer divergência que niio .::~eje liiOlucionad'a .;:leste modo
11erá apre:~enteda pelas Pa.rte:! ao Comitê__do Sistell\fl. Harmonizado que 11. examina'rii e formu:l;:~rá recome:nO:ações tendo em
vista a suo l:'&llloluçiío.
-

l. Qualquer Estado poderá; ao tarno~~r-se Parte Contratan~e no~~
3. Se o Comitê do ·sistema Harmoniz~tdo niio pui:l.e>:" sOl\.lçionar n
divergência, deverá 11ubmetê-111 ao Conselho_._ qUe formulará
reco"'end~çÕeiJ no" te::mo.e d!i o~~l!ne!l "e", do a>:etigo I I I da
,Convenção-Inlltituidora do Con!leJ.ho.
4.. Ali Parte!! e111 diva:rgéncia podcrriio convencionar antecipadamente aceitar as racomchdaçõtul do Comitê ou _do CoÍ'l.!!alho.

J\rti.go l l

~~;i~~~:r;~n~=n~~· e~~a~!t:~~i~:~ite~ n~~!!~~~~d~ ~~~re;

parte doll território:~ cuja11 reJ.o~~ções interno~~cionais ftate.sob a 8Ua :responsabili::lo~~de e que (!.!verão ser e5peci-. ~.ficados na nr:>tifico~~ção. EsUl notificação pro::luzirá efeitoll a po~~rtir do dia 111 de janeiro subaeqiiente., dent1:o :le
um pro~~zo mínimo de doze e ni6.ximo de vinte e quatro meses,
à deta_em que o Seeret6.rio"'G"eral a ra:ceber, a meno11 que
sej.s fixada uma .:lata anterior. Todo~~vio~~, a presente ConVEmção não l!le tornará o~~plieável a el!ltes territó~:ioll·o~~ntes
de entro~~r em vigor relo~~tivamente ao Esto~~:lo interl'!ssado.
-

_jam

2. A pre!lente Convenção dei:lcará de ser o~~plicável ao territó-

rio de:signado,, na (lato~~ em que_ a11 relo~~çÕell inteJ:'no!lcioqais
de to!ll territorio (leixarem de catar !lob a rel!lpon.so~~bili:ia
de da Parte Contratante ou em qtll).lquer data anterior notificada ao Secretário-Geral na!!! condiçÕell J)revi:stas no
artigo 15.

Requiaitoa para aer Part.e Cont.rat.ente

Podem ser Parte!! Contratantes na pre11cmte Convenção:
a) os E11ta.:!o.s Meml)roiJ do Conselho;

"Artigo 15

b) ali uniÕell Aduaneira.s ou Econõm!eall à11 qua-ia t~nha ~ido
atribu.Í_da competência pdra colebrar tratado!! relativo" a
alquma11 ou a __todJI,s__all mal;.<.h.ia!l abran_9id11s_ pela presente
Convenção; e
--

Denúncia

c) qualquer outro Eatnpo, a convite do Secretário-Geral, noS
termo11 "-as inlltruçÕell "-o Con11elho.
_

A pre5ente Convenção será v<i1ido!l por Um período ilimita.:
0

~~~d~~~~~~a, ei~i~~~er e!:~t~e~â~~i!t~~t:n~ ~~~! a d~~~~~~~~l~~

Artigo 12

-respectivo instrumen~o pelo Secretário-Geral.
um5 do~~UI po~Sterior Beja fixada.

a

menos

que

Procedimento pl:l.ra 3er
Parte Contratante

ou União Aduaneira ou E_eonêmica que
preencha os rf!quisitoll nece::~u,;irios pode 5er Parte Contrato~~nte na Pre11ente Convenção:

Proce550 de emenda

1. Quolquor Estado

a) a.!ll!limmdo-a 11e111

reservo~~

Con-tro~~t-o~~litã!l: e~neilda"

de ratificação;

b) dep.,sitando um in5trumento de rl!,t.:!,f:!.~ção, o~~pcís a
1!155ino!ltUrll. sob re11erva de ratificação; ou
c} aderindo depois de a Conveno;;iio deixar de e5_tar

à

x. c Conselho pode recomendo~~r à:s Parte5
à pre11ente ConVenção.

t:JUa

o~~berta

2. Cunlquer Parte contrato~~nte poderií: nOi::ifico~~r o~~o Sec::et6.rio,.Geral umo~~ objeção a uma emenda-- recomendo~~do~~, bem co~no
retirar' to~~1 objeção posteriormente, no prazo eztabelecido
no número 3 do presente o~~rti9o.

a.e:.e:ino~~tura.

2. A pre.e:ente Convençào_e·.e:urá al>erto!l -~-as~;.natura dos Estados e da.!! Uniões Adua.neir.t~ll ou Econômicaa referido~~!!! no
artigo 11, o~~té 3l de der.embro de 1986 na. IJ'i'de __ do Conselho, em Brwcelo~~11. ApCÍ5 esta do~~ta fi"o~~rá aberta à ade11ão.'
3. Os instrumento!! de ratificação ou o~~de:.iio serão
dos junto!!! ao :;.:;;;;ret.ário-Geral.

depo~ita

Xn!cio da Viqência
1. A pre:.ente Convenção entro~~rá em vigor no diã 111 de janeiro !lub:leQÜente, dent:z:o de um prazo mínimo de doze e máximo de vinte e quatro me:se11, à .data em que pelo menos deZ:IIl:IIZIIIIt•
Eato!ldos ou UniÕe11 Aduaneiraa ou Econômica.e: rafe-

3.

Quo~~J.quer emendo~~ recomendado~~ eonsiderar-se-á aceito~~_ deporl:'idos_ seis meses após a do~~ ta ~a suo~~ notifico~~çiio pelo See:re:t.ári.o-Geral; desde que' não_ sej" formulada quo~~lQui!r_ objeção no decurso deste pro~~zo.

4. M

emendas aprovadas entro~~rio em vigor, relativo~~mente
numa das segui_ntea dat,as:

à11

Po~~rte11 Contrato~~ntes,

a) no caso de a emenda reCOIIItmdo~~d.ã .3er- t1otific.ãda em data
anterior a l~ de abril, no dia l~ de janeiro do aegun_do ano sub5eqüente à data da notificaçiioi ou
b) no caso de a emenda recomendo~~da ser notifico~~da a 111 de
o~~bril ou po5teriormente, no di~ 111 .éle janeiro do
_tex:ce,i.:ro ano sublleqüente à data -~«" notificação,- -(1) Texto llllterado pelo Protoc.olo de 24.06.86 tV. páqin.:~ XV)

de 1988
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PROTOCOL.O DE !ÜÜ~:NDÃ ÀCONVENÇÃO l:NTERNACIONÀL SÓBRE O SISTEMA HAR~\ONIZAOO
OE DESIGNAÇÃO E DE COOIFICAÇJ\0 OE MERCADORIAS

-5. Na dau. p:r:evista pelo número 4 do p:r:esente a:r:t:igo, as Nomenclat.u:r:as Estatísticas da11, Partas Contratantes, bem comci a :sua No,.enclatura pautal ou, no caso previsto na al!oe& c) do númel:"o l do artigo 3g, a sua Nomenclatura p;:~u
tlll e l!:statistica Combinada, deverio esta~: em conformidade com tiS emei'lda:s introduzidal!l no Sistema Harmonizado.

6, Q1.1alquer Estado ou Uniio Aduanei:r:a ou Econômica que IU!I:Sine a p:r:esente Convençio :sem rese:r;-va de ratificaç:io, que a
J."atifique ou a ela o!ldir&, considera-se que aceita as
emendas que, à dat& em que ae torne Parte ContX"atante,
el!ltejam em vigor ou tenham :!!ic:l<::> aceit.aa OQS termos das
disposio;Qes do núme:.:o 3 do presente artigo.
Arti.go 17

Quinta-feira 13

(llruxe1as, 24 da. junho da 1'386\
As Partes Contratantes na Convençic:- de criação do
cõnllelho d.e Cooper~~;çio Ad:uaneir~~;, assinada em Bruxelas em 15 c:Je dezembro d.e 1950, R a Comunid~~;de EconÕmi.ca EuropÓia,

COnsid.el:'ando ser desejável que ill Convenção_ Internacion~~;l sobre o Sistema aarmonizado de Deaign~~;ção e de C:Odif:ie~~;çii:o de
Mercadorias (calebrada em Bl:'uxe~a!l cm 14 de junho de 1983) entre
em vigor ~m 111 de janeiro de 1988,
co'nsiderando __ que, a menos que o 1\.rtigo 13 da dita Convençio sej~~; emendado, a dat.« dê vigênciá daquela Corivenorio permanecerá incerta,

Direitos das Partes Contratantes face
,a.o sistema. Harmoni:~:ado

Convêm no seguinte:

No que .:li:.:; respeito às questões z:elativas ao__,Siatema Har~r~oni:~:ado, o n.S~r~ero 4 do artiQo 611, o artigo e~ e o número
2
<10 artigo 16 conferem às Parto.s Contratantes direitos:
a) relativamente a todas as partes do Sistema Harmonizado
~~~ci.~~i~~rem nos termos daB dispo~ições ~a_!res<'!nte c_~nb)

o:~tê! à data em que a
p:~:esente
convenção se liles to:r:ne
111plicáve1, segundo as o:~isposições <10 al:'tigo 13, quanto àB
pa:~:te:s do Sistema Harmonizado de ap1icaç;o obrigatótia
nessa data, noa termoa da p~:esente Convenç;o; ou

c)

:~:elativament_e _a todo:~s as partes
do Si..st.ema_ Harmcmizado,
sob condi.çio de se t.'erem compl:'ometido formalmente a apli-

~:;~Õc~p~~~~o~ 5 s~~~~ a~~I~~o:~ ~o a~~a~o a~~ ~;~:o~nos

Artigo

1~

O nÚmet:o 1 do Artigo 13 da Convençio Intel:'nacional

sobre o Sistema_Harmoniz{ld,o ::le Designaçiio e de coaifi"c-ãÇão ::le Mercadorias, celebr~~;da _em Bruxelas em 14 d~ junho ::1.~_1963 __ (denomina!!!• a seguir "~~; Convençio") é substituído pelo seguinte texto:
,.1.

A presente Convençiio entral:"á em 'Vigor no dia 1~· de janeiro
subseqüent.e, dentro de um prazo mínimo ::le três meses, à data
em gue pelo menos dezesset.e Est~~;dos ou Uniões Mu~~;nei"tas ou
Eeonomicas referi(las no Artigo 11 a tenham assina::lo sem "teserva de ratificaçiio ou tenh~~;m ::lepositedo os respectivo::~
i.nstt:umentos de l:'atificação ou adesii:ó, mas não antes de 1~~
o:le janeil:'o de 1988."

A.

presente Protocolo entrará em vigor 11;0 mesmo tempo qbe a
Convençio destle que pelo menos dezessete Estad.os
Aduanei.raa ou Econômicas l:'eferi.::la.!l no Ar
tenha11> depositad:o ..seus instl;"umentos_ :ie
junto ao Secretári-o-Geral do Conselho d.e
rll. Tod&via, nenhum Estado ou Oni;o A
poderá depositar seu instrumento de
toeolo se não houve:~: .;,;!;~~::.::;; ~;·~.
na't' concomitantement~
l:ati.ficação, cou llinda se nio houver depositado anteriormente ou se
não -depositar concomit-antemente aeu insttumento __ de rati.ficação ou _,e adeaio à Convençio •

l:'e-

Artigo

Artigo 18

2~

O

0

Não será adntitida qualquer re.ner'\1'3

presenta Convençio.

.a.

A't'tigo 19

Qualquer ·Estado ou Un:üio A::lu~~;neira ou Econômica que se "&orne
Pll.rte Contrat~~;nte na Convenção após a entrada em _vi'iol:' do
presente Protocolo nos termos do parágrafo A acima sera Par- te Cont.ratante na Convencia emendao:la pelo Pl:'otocolo,

Hot.ificaçõea Clo Secretário-Geral-O Secl:'etário-Geral notificará às Pat:tes Contr~~;tantes,
ll08 outros Est~~;dos signatáiios, aos Estados Membros do conllalho que niio 111ejam Pa'rtes C'on.tratant.es d-a preaente Convenç;o e ao Secretário-Geral da Organização dll.S Nll.ÇÕes Unidas~

ANEXO

o) ll15 notific~~;çÕes reeel)idas no8 termo8 do artigo 4 ;

NOMENC'LATDAA DO SISTEMA BARMONlZl\DO

b) as assi.natur~~;s, ratificações e ~desOe!l ~efer,i,-das -no_ artigo 12;
e) a <l-ata em que a pras<:tnte Convenção entrar ém-

vigol:',

no•

termos do al:'t.igo 13;
Nota: Os te:rmoEI e a.s expl:'e!lsões inseridos no texto da Nomenclatura e
assinallld:Os com astel:'isco ( *) s.io
de,_2tilizaç.io cor;oente em Portugal.

Cl) as notifioaçÕe8 l:'ecel)idas nos tl!:l:'ffiOS d-o a"ttiQO 14;

e) as denúncias recebid:as nos termo·s· do

~~;rtigo

15;

f) as emendas à presente Convenciio reeomendad~~..:ll_

f!O_s"-

termos

do artigo 16;
g) as objeções form..,1adas à!s emendaB recomendadas, nos
~r~os do artigo 16, })em eo1110 s\la evl!ntual. ret.ixada;
b) aB emendas aceitas nos termos do artigo 16,
.:lata da sua entrad;(l em vigor.

belll

!:;UM.llR:CO

ter-

como

a

Art.igo 20

RogistJ:O nas NeçÕe1111 Unidas
~S

Nos termos do artigo 102 da Carta das Naçê5es Onid11s, a
presente Convençio será registrad11. no Secretllria::lo das NaçiSe8 lJni.da.n, a pedido do secretó.tio-Geral do Conselho.

Anim~~;is

.Ela testemunho do que, os abaixo assinado!!, par~~; tal
vi<1amente credenciado.111, ltS8inaram· • present" convenção.

de-

Celebrt~da em Rruxela111 o. 14 <1e junho de 1983
e_. lÍn!ltlll•
franceso. e inglesa, 111endo os dois textos iguolllente autinticoa, ea um só ori.ÇJinlll que ficará depositado junt.o eo Seo:~:a
Urio-Geral do Con111elho o qu•l remeterá cópi&.a autentica~•
a tod.o• oa Eaudo• O Uniõea Ad.u.neiraa ou EconÔIIicu refari~ ao •r.tivo 11.

VIVOS E PRODU'l'OS DO REINO ANXMAL

Notas de Seção.

2

vivos •

Cll.:~:nes e •iudezas, COlllest!veia.

Peixes e cru11t1Íceoa, 1110luseoa
oqulit.icos.
4

e os out.ros invertl!lbrados

-Loito • latic!nios; ovoa de avoa: . .l
n~~tural;
produtos
COIItiSt!vois de orige:a •ni-1, niio especificados ne• co.JC'lNIIIIdidos e• outro• 'Cep!tulos.
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oU:.tros produtos de origem animal, não
c<mpreendi4ol:l em outrozs Capítulos.

e8J)ecifieadoll

sEÇXo

nem

VI

PROI:lUTOS DAS :INDÓSTR:IAS QUfMXCAS
00 DAS :INDilSTRIAS _COlfEXAS

SEÇAo XX

Notas de Seção.

2a

Produto.e químicos inorgânicos; compo.etos inorgânicoa ou
org&nicos de me_taim preeio.sós, de elementoa radioativos, 4e met&is da11 terras rar3s ou 'de isótopo1s.

29

Produtos qu;i:micos orginicos.

PRODUTOS DO REIKO Vl!GETAL

Nou de Seçiio,
prod~;~tos

6

Plant.aa vivas •

7

·~!~~~~~~ hort!coJ.11:11, plantas, ra!.zes e tubéx-culos, Coliiei!-

•

de floricultura.

Produtoa farmat:ê\lticoa.
}1.~\lboa

Frut!U!I; cascas 4e cítricos e -de melões •

Café, chá, mate e eepaciarias: ·

;,

lO

cereais.

ll

Produtoa da indústria de moagem; llllllte; ami4os e fécUla.l!l;
in~lina; qlúten da trigo.
Sementes a frutol! oleaginosos; grãol!l, :sementes e fruto:.
diversos; plantas indu:~~triais ou medicinai:<; palhas e foz_

Óleo:= assene<iaill e t"etsinói~a=; pt"od\ltoe de pet"fumaria
ou ~~~~ toucll.dOr preparados e preparli.ÇÕea co:sméticats.
Sdbõe.e, agentes orginiços 'ele =perf!cie, preparaçC:es
para :l.ix!vias, preparli.<;Õatj lubrificantes, cera:. artificiai:., ceras preparadas, pro~utos de com1ervaçiio e ·:J.i1Bpeza, ve:l.as e artigos semelhantes, massli.S ou pasttts para mod•lar, "cera:sN para o~ontologia (arte dentária•) e
CQI:QPOllições pll.ra o~ontol.ogia (art• dentária*) à ba8e de

"

Matéria:. albW11inÓidtus; produto:~ à base de
de féculall modificado:~; colas; enzimas.

36

PÓlvoras e explo"sivos; artigoa de- pirotecnia;
ro:<; ligall pirofórica:s; JDatéria:. inflamáveis.

37

Produt.oa para

38

Produtos diversos das icdústriaa químicas.

<J'It_S~o.

Coma:<, re.sinae e oUtrem sucos e extratos' vCgetals •

Matéria~ para trançaria (entrançamento'"") e outros produtos
~~t~~!g~:p!~~~;:~· não .espe-cificados nellt cornpreendidoll em

l4

fertilizante& •.

"

ragent~.

,

.

ou

Extratos tanantes e tintoriais; t.aninoa e seus dl!triVllldo:~~; pigment0111 e out"Cas matérias co"E;ante11;
t·intas e
verniz.:!IS; mástiques; tinta:s de escrever.

foto'1t"1lfi~

lllllidos

011

fÓsfo-

• cine-matografia.

SEÇXO III

GORDUJUI.S E ÓLEOS AMIMAIS OU_ VEGET}I.IS; PRODUTOS
DA SUA D1SSOClAÇAO; GORDURAS ALJ:MENTARI!:S ELABORADAS;
CERAS DE ORIGEM ANIMAL -OU VEGETAL

SI!:ÇJ.o v:c:r
PlÂSTICOS E SUAS OBRAS; B0Itlt}.CHA E SUAS

Gordut"a& O Óleo:< animais ou vegetais; produto:s da sua
dissociaçii.o; gorduras alimentarell elaborada11; ceras de
origem animal ou vegetal.

lS

SEÇ}.O IV

QBR}.S

Notas de. Seção.

39

!'lásticoll e- suas obras.

••

Borrecha · e :sua:s

obr~s

•

SEÇXO VIII

PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES;
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINACRI:S; FUMO OU
TAB1.CO E SEUS SIJCED.I.NEOS M}.}ÍUFATIJRMIOS

PELES, COUROS, PELETERIA' {PELES COM Ptl.o*)
E OlJRAS DESTAS MA'l':tRIAS; ARTIGOS DE CORREEIRO 00 DE SELEIRO;
ARTIGOS DE VIAGEM, BOLSAS E ~TEFATOS SEMELHANTES; OBRAS DE TRIPA

Nota de Se-ção.
Pre-paraçõe:~~

de c~:~rnes, de- peh:em ou. de crustáceos, de molu:sco:< ou de outros invertebrll.dos aqu6t.>.COI!I.

17

.a.çúc~:~re:s e prod\ltO!I de ~onfeitari~.

l8

Caca\1 e suas

l9

PreparllçÕe!l la base de- cereail!l, farinhas, amidos, féc\llas
0\1 de leite; produto:. de pal!lt&laria.

20

Prc;ps.raçõe:s tle prod\ltos hqrt!colail, d.Ô frutas 01,1 ·detras partes ~· planto111s.

I>ela:s, exceto a pe:l.ete-ria (peles é'om pêlo•). e couro:s •
Ob1"al! de couro: at"tigo:s de corre-eira ou d_e l!leleiro; artiqos de viagem, bol:<a:< e artefatos semelhante-s; obr~s· de
tripa.

preparaçõe:~~.

21

Prl!.'paraç<Ses alillentícias divsrsaiS.

22

Bebidaa,

23

Resíduos e de:sperdícios das indÚ:strias alimentare:s;
me-ntos preps.radoe parll. animais.

24

Fumo ou tabaco e :<e-\1111 sucedô.neo:s me.nufat\lre.dos.

l!qui~os

Ou-

"

Pe-leteria (peles cem pêlo*) e 111\laS obras; peleteria {pele:s.
c0111 pêlo*') artificial.

~IRA,

CARVJ.O VEGETAL E -OBRAS DE MADEIRA;
CORTIÇA E SUAS OBRAS; OBIU\S DE ESPARTAlll}l.

alcoólico:<- e vinagres,

OU DE a;$TARXA

ali-

ca~:viio vegl_tt~l

44

Made-ira,

45

Cortiça o sua:. obras,

e_,obra:s de

46

Obras de espartaria ou de ce:.tarill.

me.d&ir~.

SEÇ}.O V
1

PRODtJ1'0S MilliRAXS

SEÇJ.o x

'

PASTAS DE KIUlURA OU DE OU'l'RAS MA'l'tal11.S

25

Sal; enxofl:'e;

terr~s

FIBROSAS Cr:LUl..ÓSXCAS; DESPERD!CIOS E APARioS DE

e pedras; gesso, cal e cimento.

PAPEL OU DE CAR'l'J.O; PAPr:L B SUAS OBRAS

26

Minérios, e!lcÓria:< e cinzas.

27

Combusdvcin lit.-ineraiá, ÓleoS lllinerái:i e piod\ltÕs da
4eatilaçdc: ..,.tóriá:~~ betuminclla~; c•ra• ilinerais.

eu~

47

P48t0:8 de 11111.deira ou de outras matÓri11;= fibrosa. l:eluló•iC:a•: ~esporc:Hcio=:~ e apa.rd de papel ou de cartão:

Outubro de 1988

••
.,

Papel e ea:r:dio;

obra:~

do palita de celulose, de

de cartiio.

papal

,.,., ..

ou

-

Livros, jornais, gravuras e outros produto:~ da• ind6.stria.e
gráfica"'; tox:tos manu11critoa ou datilogra.fados, planos •
plantaa.

JI!Sl'AJ:S COMlJNS E SOAS OBRAS

Notas Cle Seçiio.

;:2

Ferro fundido, :ferro •

73

Obra.ll Cle ferro fundi<lo, ferro ou aço.
Cobre e

t~ço.

obras.

:~ua:!l

75

Níquel e 11uas ol:lraâ.

"

AlUltiÚlio e suo.s obra:~.

77

(Reservado pa;ra

eventuàl utiliU~.çií.o f~tura no

WDit.

sístem;s

uanooni:P.:aêlo)

Notas da Seçiio.
78

50
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Chumbo e

11\U!.S

·obras.

Seda.

79

5l

Li, pêlos finos ou groaseiroa; fios e

52

Algodão.

"

Out.ra11 fibre11 têxteia vegetaie; fios da papel e tecidos de
fios dtt papel.

"ss

Fila!)lelltqs zsintitico:s ou artificiais.

"

Pa:~tas

tecido•

de crina.

..z.ineo e suas,obras.
'Estanho e auas obras.
Outros'metais comuns; carl!mb:iB
matéria•.

82

Ferramenta~~!; artefatoll do cutelaria

e

obrSs

Úllheres,

deBSII:J
e

su11s

partas, o::Je met.o.is eomun11.

Fil)ras :sintéticaa ou artifieiaia, desc~nt.!nuaa.

83

Obras <liverso.s de metais ciOJ!IWlS•

("ouate:s"), feltros e fal11o11 tecidos; fio:s e:speciai•; cor~ie, cordas e cabos; artiqos ~~~ coraoaria.
Tapetes e outroe: revelltimentos
riae: téxt&i'.s.

(~ce:.:mets"};

para pavimentos, de maté-

58

Tecidos especiais; tecidoD tufados; re~dalll;
paal!alftll.nllrias; bor.::ll!.ó:os.

ta5l!'YIIr_iat~;

"

Teei.:loe: impregnadoil, revetlltidoa, rceol:lertos ou oat'f;"atificJ!.
doe; .artigos po=ra usos técnico• ae matérias têxtei:s.

60

!l'ecidos de mal.ha.

61

Vestuário c

seus t~ce:s:sól-ios, de ltlalha.

62

Ve:~t.wh·io

•e\lll 11cassório11, ill<eeto- de nu11l.hã.

63

Outrol!l artefo.to& tiixtotis confeccionado•; aort,ido'a; 11rtef~
to:s de mo.tél:'l.a& tixtei&, calçados, chapéus e t~rte:fatos de
uao aemelh.llnte, 'usados; trapo:.,

SEÇJ.o XVI
~UINAS E APARELHOS, MAi'EII:lAL E'LtTRICO, E SOAS PARTSS; APARE~
LJIOS DE GRAVAÇ]\0 OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAçl\0
OU D~ REPRODUÇ}.O DE ll!AGENS E DE SOM EM :rELEVIsl.O.- E SUAS PAR'l'ES
E ACESSÓIUOS

.

as

SEÇ]i.O XU

64

Cll:l.ÇlldO!l'. polainas e artefatos se!llelho.ntea,

65

Chapéus e õllrtefatos de uso 11emelliante, e suas partes.

•ual5 pal:'tes.

66

Guar.:ta-ahuvo=s, sombrinhas, gual."4t~~sÓill,, ben!;alãs-, l:lengalas-o.s.sent.osr chicotes, l:'ebenques (pingalifllll*), e suas pal:
tes,

67

Peni• e penugem pl."e:parlldill,ll, e sua11 obras; flol."esciais; _ obras aa cabelo.

_ Notlltl de Seçio.

~~~~~~s n~~~~:i~~~, c:l~~!~";~r~~~inas,

apueU1011 e ina-

MIÍq.,inlllll, o.po.l.""elho~ e mat.el:'ial elé'tricos, e _suas parte.tl;
aparêlhos dê 9r11vação ol.i de rcproduçáo de t~Om, oparelhos
de 2ravação ou r:Je reproduÇão de i"m11.gens e da som em televi:.ao, e suas paX'teB e acessórios.
""""'XVIX

.
.,
..
"

:MlU'SRIAL DE: :rRANSPORTl::

Notas de SeçS:o.
Veículos a materilll po.ra vias férl:'eas ou semelhantes, e
llut~O portes; aparelhos mecãnieoe (inelu:Í:doB 011 êletromec&nieos) da sinllll.z11çii.o para viall .::!e comunicação.
Vefc:ulos automóveis, tratores, ciclos
ter:r:estre11, suas po.rte.s e aee:ssórios.
Aeronave.a: e

o~tro8

e

outros

aparelhos aél:'eos ou e:.p11ciaie,

ve!eul:os
e

suas

Pl!.rt~ll·

Emb~Jrcações

e estrutur11s flutuo.ntes.

llrtifiINS'l'Jl.UMEllTOS lf APARELHOS DE ÓP'l'ICA, FOTOGRAFIA OU CINEMA'l'OCRI\FIA,
MEDII>A, CONTROLE OU DE PRECISÃO; INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOCIR.tili.GICDS; RELÓGIOS E APARELHOS SEMELHANTES; INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS .PARTES E ACESSÓRIOS

SEÇ:lo Xlll
OBRAS OE .PEDRA, GESSO, ClMENTO, AMIANTO, Í'IICJ\ Oli
DE MATÉRIAS SEMELHANTES; PRODUTOS CERÂMICOS;
VIDRO E SUAS 'OBRAS

"

Ob:t:'as <let pedra, gesso, cimanto, amianto, mica ou de
rias semelhantes.

"

Produtos cerâmico=.

90

Instrumentos e aparo!!lhos :le Óptica, foto2r11fia ou .einema~
toqrafia, me.::Iida, controle ou :!e precisao; instrumentos e
aparelhos mé.::Iico-eirÚ:t:'g"ieos; sua.s partes Et o.cessórios.

91

Relógio's e aparelhos semelh~nte$, e suã:~ po.;t.es.

92

Instrumento$ muaic'ais, 11uas pal:'tes e o.cessório:..

maté-

Vi<ll."O e suas ol:lra11.

70

SEÇ7+.o XIX
ARMAS E MUNIÇÕES; SUAS .PARTES E ACESSÓR:WS

SEÇ:lo XJ:V

93

Arzqo.s e munições; suas p11rtes e tLcessórios.

PERÓLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRB-

CI~~ ~~~~e~~~. P~~~o~~~"i~~~~sl'lg~~n-

Pérolas natur11i:111 ou 'cultivadas, pedra.s prec::io11as ou t~emi
preciosaa e llemelhantc-:~~~;- mea:iZFpre-ciOIIOS, metais folho~~;4os ou ehapc-~~;do= <!e metafs prec:iot~os, e S~1u: obr-; bijutori.aa; moed1u1.

SEÇlU) XX
MERCAI>ORIAS & J;>ROOUTOS Dl:VERSOS

94

Móveis; mo'611iffiõ mé'ai~±eo1--colchÕes~ a1mofad11S e
semelhantes; aparelhos de ilumino.ção não especificados nem

2974
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c:ornp:re-endido:. em outro~~< C<!ilpítulo:~; anúncios, CllrtllZê:!l ou
t11bu1e~s e placa:~ indicae.ol-as
luminosos, ,.. artigos :semelhantos; construções pl:"é-fabricadl!:s .•
9S

Brinquedos, jogo:s, artigos para divertimento ou
pox-te; 11\UI.IJ partell e aces.:,órios.

SIG

Obras divorsas.

para

97

gra, todavi11., não cll.z respeito aos reeeptáculoll que
c:onfirll..ln ao conjunto a sua ca~acterS:stica_ -essenci.sl.
b) Sem preju:í:zo elo diBpoato- n11. Req;r;-a 5 a), as embalagens
contendo l:lercadoriaB classificam-se com este.s ·Últ.i~r"'s
quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu
aconcliciol:l.amente:. T,odavia, esta disposição não se
aPlica quando as embalagens sejam claramente: suscetS:vei.ll de utilização repetida ..

es-

6. A classificação ele me>:cadorias

nas subposiçSes ele uma
mesme. posição é determinada, paJ:"a efeitos lego:~i11, peloB
textos dessas subpoeio;õeB e cl.as }fOt.ll.s o::te Subposiçio reB:pectivas, assim como, "mutatis mut.anclis", pelas Regras
'precedentes, entendend.o-se que apenll.!l são comparáveis
subpo~Sições
elo mesmo nivel. Para oa finB da presente Regt"a, as !lotas ele Seção e ae Cll.p.Ítulo 9ão tll.mbé,. .aplicáveis, salvo dispot~:içõe:~ em contrá•io.

SzçAo XXX
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D'E COLEÇAo 00 ANTIGUIDADES

Objetos de arte, de coleçilio ou anti_güid_a~e~~;~

98

(Re:~ervlildo

99

(neaervado para WJOIJ ezspeei:ais pel.als

para IUIOS espec:i.«is pula3 Partes Co:ntro:ttantl'!a)
Pa:~:te::.

Cont.ratantes)
SEÇllo '

REGltAS CEMts PARA INTERI?RE'l'.I\ÇÂO
DO SISTEMA IIARMONXZAOO

Animais vivos e pl'Od.utou _êlo ;r;-eino aniiQal
A classificaçii.o das met"cadorias
rege-se pela11 seguintes Reg-ra:s:

na

Nomenclatura

l. Os t!tuloa da~~< Seç5es, Cap,\t"uios e Subcapltuloll toim apenas valor indicativo. Para os efeitos l_e-;r_e.is,_ 11. ç;l.e._~~ifi
CII.Çii.o ~ det'err.~ine.da pelos textos das i:Osições -e das Notas
de Seç~o t'l de Capítulo e, deBde_ que nao sejam contrál'ias
i.l!l referi_dal!l po=ições e Not~:~'ll, pelas Regra& seguintes:
2. a)

1

~i~ l~~~~n~:f =~=~c~~ t i11~mme=~~ l~c~:p~=~~ ~~ni~!ca ~~~~:

desde que

-apresente, no estado em qu-o:f-se encontra, as
Cll.racterístic&:~S eBsenciaie elo artigo completo ou acabado. Abrange .igualmente o artigo completo ou acabado,
ou e'Omo tal consicler.aclo no·s termcls elas clisposiçQes
precedente<:~, mesmo que 11e ~:~presente clefl:montaclo ou
por
montar.

Notas.

di9posições em
dessa espêcie.

2. Res11.alvaclas MI _clispoBições em contrário, qualquer menção l!;s
No~<~enelatura a produtos 'ileeos ou dessecados compreend~
tambem
os produtos desiclratll.dos, evaporados ou liofilizaclos.

b) Qualquer referência 11. uma maté>:ia em deter~ninacla posiçiio diz: respeito a essa matéria, quer em estado puro,
quer misturada ou associada a outras ntll.térias. Da mesma fo~:ma, qualquer referência a obr11.a ele uma matéri11.
determinada abrange as obra:s con:~tituíàas int.eira ou
parcial~nente
dessa matéria. A clas~lificação cle9tes
proo::tutos mistul'aclos ou artigos compostos efetua-se
conforme os princ!pios enunciados· na Regre. J.
3. Quando p.,reça que 11. merc11.doria pode ch,Bsificar-se em
duae ou mais posiçõe~ por aplicação clll. Regra 2 b) ou
por qualquer outra ra'l:ilio, a classificação eleve efetuar-se
da forma seguinte:

capítulo 1

Nota.
1.

o_

a) A PQI!Iição mais e:~pecÍfica prevalece s-ol:>re II.S mais genéricll.s. Todavia, quando duas ou mais ~osições se refiram, cada uma delas, a apenas uma ~J:te elas m'atérias
conetitutivas ele um produto misturado o-.i de um artigo
composto, ou a apenas um dos componente-'l (le sortidos
acondicionado= para venda a retalho; t.ll.is posições de'll'em consiclera.;--t<e, em rel.ação a esses proclutoe ou a.;-t.igo:~,
cone igualmente espeeificll.s, ~d.nda qu<! uma dela!! apresente uma descrição mais preci11a ou compl.eta
ela me-r-c11.cloria.
b) 0:1: produtos misturaclo9, _as obras compostas de ml!ltérias
diferenta:~ ou const.ituÍcl11.s pelll. J:"euniã<:> .;J.a artigos diferéntes e as mercadorias apresentacllls em sortidos
acondicionados par11. venda a retalho, <::uja classificação não ne possa efetuar pel11. 11.plicaÇão ela neg>:a 3 a)
classiZicam-se pela matéria ou &rtigo que lhes confira
a earacter!stie-a e111Jencial, quando fo~:_possivel realizar e.,ta clet.err.~inação.
·

presente Cap:í:tulo Cdmpreénc'l.e e-oclos os animais vivos, eXCeto:

a) os peixes e crustáceo:!, m<:>luaco:~ e os out~:os invert~bradoa
aqulit.ic<:~s, :las posiçSos 03.01, 03.06 ou 03.07~
·
b) aB culturae ele microrganismos-e os out;r;-os produtos ela
tlição 30.02;

..••

Posição

CÓdigo

••

S.IL

01.01

. oaçiio elas Regras acima _enunei11.C:at1 clasl!liflcam-se na posiçio ~r-r-espondente aom -artigos mais semClfiantes.
men:11.clo~:ias

abaixo

a) Os est,ojoa para ap11.re1ho9 fotográficos,

para

instru-

~!~~.,~~t~ ;~~~~~~~o: ~~~e~~~~~e~e u~~~~:~go p~~i~:!::

covoal.ll~,

0101.11

-- Reprodutores de raça pura

0101,19

-- Out.ros

OlOl, 20

- ABininos

0L02_

==~~~~ ~~~!c~~~~sp:ro:~r:-~:~~&c~~~: i~=~:~~:~~~=. de es!!=
elo, quando ap>:e,.,enta<:los com os .a~tiqos a que se destino:~m, clll.tll!lificam-se com estes Últimos, de11de que aejam
elo tipo normalmente vendido' com te.is a~::_ti_gos. E!!ta Re-

Animais vivo:! cl&s cspêcies
n., e mun:r:.
- Cavalos:

4. Ali mer-caclo>:ias que não possam se• cla_ssifi.eadas por ll.pli-

mencionadas e11tão cujeita9 à11 Regras seguintes:

po-

c) oa 11.nimais ela posição 95.08.

c) Nos caeos em que .as Regl'a!!l 3 a) e J b) não pe;r;-mitam
efetuar a classificação, a mercadoria ·.::lassifica-se n11.
posição situada em Último lugar ne. ordem numérica,
dentre as suscetS:veis de v.otliclamente se tomarem em
consio::teração.

S. Além das disposições precedentes, as

referência a um gênero- particular
ele animal aplica-se também,
salvo
contrário, aos e.nimais jovens _<:le~e .gênero ou

~: ~r~::n;:P~~I:oPa~~i~~=~

1.

Animais vivos ela espécie bovin-a.
0102,10

- Repx:-oclutores ele raç11. pura

0102,90

- Outros

01.03

1\nim.,is vivo:>a ela espCcie suS:na.
OlOJ.lO

- Reproduto-res de raça pura

llsini-

Outubro de 1988
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Po.dção

código

••

S.H.

- Outros=
il""'~rior 11.

0103.91

-- De peso

010:3.92

-- Do peso igual__ ou supel:'ior

50 kg

0104.10

- Ovinos

0104.20

-

11.

50 kg

Ol.O.f.

.,._ Carcaças e meias-carcaças

0203.12

-- Pernas, ~1et.as {pás.*) e respectivos
.:laços, nao de:~ossaõo.s

0203.19

--

c~prinoa

Galos, galinhas, patos, g-.:sos, perus,
peru11:11 e 'J!I.linhas-d' angola
ou pintadas,
da= tnlpáCies cfooaésticas, vivos.

01.05

0203.11

0203.21

-- Carcaças e meias-car'cAças
-~Pernas,

-- Galoa e galinhas

0105.19

-- Outro.o

0105.91

-- Galos 11 galinhall

0105.99

-- Outx-os

0106.00

Outro= ani.aaill vivos.

-

01.06

paletas (pie•}
pedaçoa, n.io ~e:~o:~sadoa

--

e

respectivos

OUtra:~

carnee de a.nilltai., dali eapoÍ<:!iee ovi.na_ ou cmpJ:'ina, fz:e:~clls, refr.igerm:las ou congelli::J'~:ts.

- De peso niio :=uparioX' a 185 g:
OlOS.ll

Outra:~
C0nge1o!lda:~:

0203.22
0203.29

P.§;

0204.10

- Carcaças e 111eias-C:arcaças
freeca:~ ou refrigerada.!!

-de

corde.irq,

- 0Utr11a carneB de ãn.il'lai:~ .:la espécie ·ovina, freecas ou refrigera.:las:

Outl:O!Il

0204.21

-- Carcaças e meims-carcaça.l!

0204-22

-- 0Utr11e peças não

desos:~mdas

0204.23
0204..30

meia:~-carcaçaa

- Carcaças e

de

cordeiro,

eongel11da:~

- Outrae carnes .de animais da eepécie -ovina, congeladas:
0204.41

02.05

-- Car-caças e IDei"ae-carcaçaa

0204.42

-~=Outra:~

0204.43

--

0204.50

- Carnee de animais da espécie caprir.ta

0205.00

ca1:nea de mni-ia .se. a eapécies CavalAr, a"i
nÜUI. e IIIUllr, freacas, refrigeradall ou c'on-

peçae nii.o .:1esoaaad11e

Oeao:~eadae

welmda:~.

Miudezas co.eat.Í.vois de mnillfll,ia 411.8 espécies bovina, auína, ovinm, e«prÍI'Ill, caval.ar, a:~.i~:~ina e - r . freecaa, refl:igerao'!~~
ov. congeladas.

02.06

1. o presente Cap!tblo nio coini:>retm:l.e:
020&.10

a) eo que diz respeito às posições 02.01 a 02.08 e 02.10,
os pl:'o:iutos impróprios par111 a 11.;1,,i,momtaçiio huiOGnll;

- Da eapácie bovin11, frescàa ou refrigerad11e.
- Da ea:pécie bo11ina, congellldilll:

b) 1u1 tl:'iPII.l!l, bexigas e buchos, de l!trlimais {posição 05.04),
nem o l!angue animal (posições 0!1.11 ou 30.02);

020&.21

c) as go:n:luras animll.ie, exceto os pro.:lutos da poeição 02.09

(Cap!tulo !S).

-- LÍngUIIS

0206.22

-- l"lg11dos

0206.29

-- Outras

.(1206.30

- 011 espécie

:~u.ína,

frescas ou refrigeradas

- Oa eapécie auína, cong-elade;a:
0206.41

••••

Posição

código

••

--

0206.80

- Outras,

0206.90

- Out.raa, congeladas

S. H.

carnes dei oni-is da espécie boVina,
fre#Ctr.S ou refr.igor~oe.

0~.01

0291.10

- Col:'CSÇill! e

0201.20

- out:n1111 peças não .:!eeo:~ead11s

02.03

Outz:a:~

çao 01.05.

meia=-carcaça:~

0207.10

- Avea nio co'l;tada:~
refrigeradas
- Avee
das:

carnes .aa ani-ais
congelmda11.

da

espo;.cie

0202.10

- earcaçae e meia.s-cllrCII."ÇilS

0202.20

- outras peça!!! não deso=sa~s

0202,30

- oesossado.l!l
Carne~ de

bovina,

an~i• da espéc.ie ll<Ú.na,
frellcaa, J:"efi.igermd11:1 ou eongeladall.

-

Freaca:~

ou refrigera.:las:

fresce;:~ QU refrigerada:~

i;I;:~a:ll~~o~~:ge~O:::~.í~!"'~v~!e~a~"'i-:

02.07

0201.30
02.02

-- F.Ígadoa

0206.49

Mo

011111

cortada!~!

pedaços, fl:"ilacas

"OU

em pedaços, congela-

0207.21

-- Galos e galinhae

0207.22-

-- Peru.e e peruas

0207.23

-- P11toe, gansoe e glllinhae-d'ang-olll ou pin
tmdas

0207.31

-- li'Ígadoa gor~os ( "foiee gras") , de gmnaoa ou de patoa

0207.39

-- outros

- Pedaços e miudezas, de ave:~ (incluídos
t!gados), freaeo·s ou reftiger11dos:

o:~

2975
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Pedsços e miude:e:al!l, <11:1 avee, exceto f:Í.g.ado.ll, congeladoa t

0207.41

_:_ De galos ~u de qalinha11

0207 .42·

-- rie perus ou de peruas

0207.43

-- De p11to:s, 911.nsos ou de ogalinhl!.!l-d'angola
ou pint~~;da:o

0207.50

- l"Íqadoll de ave,f!, congelado•

02.09

0208.10

- Oe ·coelhos ou de .lebres

0208.20

- Coxas <le

0208.90

- Outras

020!01.00

Toucinho sem partos lllllgras, gordura111 de
co e .;Je

IIYI!II

0302.11

-'"" Trutazs {SalMo trutt;s, Salalo gairdneri,
SllJ.ao clarki, ~ aguabonita, Sabto
gilae)

0302.12

-- Sa1mões-do·pacífico (Oncorbynchus .spp.),
sa1mõe:e-do-at1ântico (SaJ.mo aa1ar)
aaJ.mõe:s-do-danÚbio ( llu.cho bucho)

0302.19

-- OUtros
- Pelxes chatos

po];;

dOIDésticas, não fl,lfli:lidas, :freJ!
:~~al.gados

0302.21

-- 'Lingua<!los-qigant.es {aiabotell*) {Reinha~
tiua hippgglossoidee., Hippoglossua hiPP2 ·
gloa:su.s, Bippoglossus stenolepia)

0302.22

-- SOlhlls ou patruças {Pl.egxonectea:
~·,

0302.23

-- Lingu11dos

0302.29

-- outros
{do gênero "1'h1,1111tus), bonitos-li•tradoe. ou bonitos-de-ventre-raiado [Euthymms (ll:atsuwonu5) pelamial, e:~<ceto os
fígados, oval!' e aêmen:

0302.31

-- At.une-brllnco-15 ou germões ('l'trurmua aLlllu.n

- Carne::s da e::spécié zsu!naf

0302.32

-- Albacoras ou atuns-de-barbat.an'as~atnllre
las ('l'hunnu.s albacaree)

.0302.33

-- Bonitoe.-listradoa ou

Perna:s, ~latas (pázs*) e re!lpectivos psd{I.ÇO!I, nao de:SOZIZiadOZI
.
Barrigazs e 'peitos, entremeado.ll,
pedaço a

0210. ;J-2

e, seus

- C.rnes da e:spécie bovina

0210.90

--OUtl:'as, .inclu,Ído.ll o:ss farinhas e pós,
me:stíveizs, de carne:~ ou de miudeza= ·

-- Ou.tro•
- Arenque11 (Clu.pea barengus, Clupea palla.U), exceto os fÍgados, ov11:s e sêmen

0302.50

- Bacalhaus (Gadws a10rbua, Gadu.s 09ac, GadUJJ -crocephalu..s), exceto os f:Í:gados,
ovae e sêlnen
- Outros peixe)ll, axceto 011 fÍgados, ovas o
sêmen:

0302.61

.SllrdinhaZI, {Sardinll pilchardus, Sardinop.!l
:~~pp.),
s.ardinelil:s (S.rr.:nlinella spp.) a
e:~padilhlllll {Spr11ttus sprattus)

Peixell!l e crustáceoll!l, molu1111cos • os o.u.tros illvertebrado:s aquáticos

0302.62

"lladdocks 1• {eg1efinoa* ou llrÜics.s*) (Melanogrumus aeqlefinus)

0302.63

Poixes-cllrv;o ( e:scamu.dos negros*) ( PolLac:hiu:~ virens)

0302.64

Cava~as,

0302.65

-- Esqualos

Rota.

o

presente C!JpÍ_tu'lo niio cOIIIPreende:

a) Otl mamíf~ros marinhos (posiçio

pi .06)

e :~uas carnes

{posi-

ções 02.06 ou 02.10);
b) os peixes tfnclu{dozs os seus fÍg~:s,_ ovta:s e Zl~m.o;n) e c-.:us-

táceoa, mo1u:scos e os out-.:o:s inve-.:te~rados aqu~t:..co:s, '1!10-.:tozs e impróprios para a·' aliment.açao humana, _sela ~;!ela
:~ua natureza, seja pelo seu est&dÇI__ de apres':'ntaçao
C~tpl.t~
lo 5); as :!_~ri_Jll;l&s, pÓs e aglomerado!! de pel.x~a.ou cruet~
ceos rno1uiiCOS ou ae outros invertebrados aquatl.cos, improprio~ para a aliment&çii:o h1.pnana {posição 23.01);

.c) o' cavio:sr e Seus. suced.ineos preparados a partir de

ovae.

0302.69

de

0302.70
03.03

11'

••

••

03.02

0303.10
Peixe.s v.i vo:~ •

03.01

Outros
- Fígados, OVllll e sêmen
Peixes congelados, exceto os filés de pei::.:es e outra carne de peixes da posiçi.o
03.04-

CÓdigo
S.H~

caval.inhas e e.ardllll*
(Sco:.ber
sca.l)rus# Scomber austJ:ãl.aa.icu.s, Sco:mber
japoaieus)

030;;t.66

peixe {posição _16.04).

Po11ição

bon.itos-de-ventre-

0302.39
0302.40

-- OUtral!l

0210.20

•••

:~:aiado

e«J»:tulo 3

1.

.spp. l

carnee e aiuelezas, comest:i.veia, 11algs!ja15 ou
em zsalmoura, 11eca~s Ol.1 defuma4rus; fariobrus e
pós, come:stíveis, de carnes ou dtt miudezas.

0210.11

0210.19

1SOlea

Plllte~

- Atuns

ou

em Zll!l.lmoura, secos ou déf\u:ta,dos.

02.10

{Pleuronectió:ae, Bothi(l~:~;e,

e sêmen:

-r~

co.o, refrigeradoiJ, conqelados,

CÓdigo
4o
S.H.

~~~~~~i: =~!~a-~; ~{:~:~~~::

Outras carnes e miudezs:s comestfveiiJ, t"rescaa, refrigerud~us ou c;ongeladas.

02.08
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- Sll1mões-do-pac!fico (Oncorhynchus spp. l,
eXceto os fÍqlldo_s, ovas e sêmen
- OUtros salmonÍdeos,
ovas e sêmen:

excet.o

os

fígado3,

0301.10

~

- Outros peixes vivos:

0303.21

0301.91

-- Trutas {Sal...o trutta, SaliDo qai:nlnor.i,
Sll.lalo clar:-k.i, Sa.lAo aguabonito., Sa1ao
gil.tlle)

Trutas {S.rr.bto tru.tta,
.Salmo gairdneri,
sal.IIO: elarki, Sal.o· 'aqullbonit.ll, Slllllo
vilae)

0303.22

Salmõea-do-at.l.intico (S.rr.bto :~~alar) e saJ.
IQÕee-do~dan.ibio (llw;:bo bucho)

0301.92

-- E:nguias (AIIguilla app. l·

0303.29

0301.93

-- Carpa.s

0301.99

-- OUtroe

·-- Outros
Peixes chatos (Pleuroneetidae, Botbidae,
Cynoglossidae, So1eidae, SCOphtalaidae e
Citharidae), exceto os fÍglldo:~~, ovas e
sê11t1n:

Peixe• frc:~co• ou ret':rigeradoa, oxcoto os
filés de peixes a ontra carne o:kt peixes ct.
po•içio 03.04.

0303.31

-- Linguados-gigantes (al&bot.es*) (Reinhar)!
thd: biJ1P09J.o.soide•• tfippoglossus bipPOIIJ'lO. .WI, Hi.ppog1oliii!IUIJ •t.enolepi.)

- Sal.an!deoli, oxceto os f{g&doa,

0303.32

-- SOlbaa ou patruçaa ( Pleuroaecte• pJA;toa-

Peixe.s ornarnentáis

aõ-n:

o"'•

•

..

)
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2977

CÓ<l:igo

•o

S.H.

0303.33

Linguado"' (Sole{!! spp.}

-- OUtros

0303.39

Outros

- Peixes salg~os, niiio secos nem defuma.:to:s,
e peixes em salmoura:

0303.41

-- Atuns (do qênez:oo 'Thunnus), bonitos-lil'ltradoa ou boni_tos-de-vl!nt~:e-r-aiado Iz:uthynnus (Jta.tauworiu:sl pelaaisi, axceto os
fÍgAdOs, ova" o sêmen:
-

-- Arenques {Clupea harengus, Clupcm pallad.i}
--

-- Atun>~-brancoa ou gel:'liiÕe:~ ('l'hunnu8

·-- Bacalhaus (Gadws aorhua, Gadus ogac, Gadus -crocephaluS')

ala-

lunga.)
0303.42

-- Albacoras ou atun.l'!l-de-barbat.anllll-ll(llarelas {'rhunnus "al.bacaros)

0303.43

-- l3onito8-list;a;ados ou bonito.ll-de-vent:-er•iado

0303.49

-- Outros

0303.50

- Arenques (Cl.upe• harengu.s, Clupea pa,ll.aDii). exceto os f.Í51adoe:, oV•e: ·e l'lêmen

0303.60

- Bacalh~:~'us (Ga&>;s ~terhua, G4dws o9ac, Gal!us -cl:'?cepbalus}, exceto os f:Í:g~:~dc;>a..,.
oval! e semen
, - Out:os peixes,_ ex.ceto
e seJOen:

0303. 7l •

0303.72
0303.73

--

os

f.!g~:~dos,

-- Anchovas ou biqueirõee:* (Eng:rauJ.ill. spp. ),
-- Out.ros
CJ:ustáceo·s, lioes.O s 9 ea:sca, vivo.a, Ereseo~:~, refrigelt'ados, congel!l<!O:s,
5ec:OB, salgado:s ou e- -1.-ouX'a;. crusr.áce;oa eo. casea,
cozidoa e- 6.gua ou vapor, aes.o refrigerado:~, o=ollgelados, !!ecos, salgados ou ea sal.ata'a.
0306.11

ovas

0303.77

·(Ho~~~a:rus spp.)

"Haddoek.:" (eqlefinos* ou arinell.e:*) {MeJ.anogrammus .aeglef"inuiS)

0306.19

---Outros

0306.21

-- Lag-osl:.al!l (Pal.inurus spp., Panuli:rus app.,
JasU$ .app.) '

- Não congoeladO$:

-- Clllvalas, cavalinhas e .llarda:s* (scÕmber
scombrut~, 5:c011lber a.ustralat~icus,
Scomber jàponicus)

-- Engui•s ( Angu.illa l'IPP·)
-- Percam (robalo•~ e bdilo:s:}
(Dicentz:o.llrO:::hWI labz:ollX, Dicentrarchu:s punct.atus)
-- Merluzaa (pescadas•} e abr6teatl (Me:rluccius app •• Ul:opbyci:~~~ spp.}

0303.79

--- Out:t;(,ll!l

0303.80

- r.!gaao8, Ov&a e 11êmen

Filés"dc peixes c
h>CI!IIIIO pic;:~~da},

out:ra
frcsC<Os,

Ca:ranguejol!l

0306.14

Peixes-=:t:viiio (el!IC:amudoe:-negro;*) (Poll!!,

03"03. 7S

03:04

~ :'homards")

-- CamarÕeB

0306.13

0303.75
0303.76

~vao;ra)1.tcs

0306.12

( SO!l:r:dina pilcba'l;'dus, Sa:rdi,nops
spp. l , eardinela= ( Sardil'lella :spp. )
e
espadilh11.15 (Sprattua: spJ:'attua)

Sardinh11:~

chi_Ull: vireh.ZI)

. 0303.74

Congelado:~:

_.; Lagostas ( Palinurus spp.. PmwU.rus !!!PP•,
J«SUIJ $pp.)

0306.22

-- Lavagantes, ("homards")

0306.23

-~' CamarÕel!l

0306.24

_.:.

0306.29

-- Outro"

(Homarus :spp.)

'Ca~nguejos

Moluseo.s, com ou sem concha, vivos, froel!lcos, refrigerados, congelados, seeo11, sal.<JildOB ou ea salmouz:oa; invcz:otebrados: aquáticos, cxeeto os crustáceo:~ e mol:uscos, vivos, frescos, refr.igerados, coagele.dos,
co.a, salg!ldoa ou em salmoura.

03.07

0301'.10

Ol!ltras
Vieiras e outros maril!lcos dos gêneros
Pectcn, Chl.;:uuya ou Placopccr.cn:

ca~:ne

de peixes
:r:efrigcrados ou

congelados.

0307.21

--Vivos, frescos ou J:efrigerados

{1304.10-

- l"rel!lcos ou refriger.!ldOtl

0307.29

-- Outros

0304.20

- Filés

0304.90

- Outros

cong~lado111

- MexilhÕes ( Mytilu3 spp.. Perna spp.} :

Peixes secos, .aal.gadoa ou em salmoura; peixes defumll.:los, s:i~t~mo cozido!!· antal!l ou duX'ante !l (lcfumaçao; farinha de peixe p~ia
para a alimcn"tação. hwoana.

03.05

0305.10

- Farinha de peixe prÓpria para ~ alimentoção humana

0305.20

secol!l,
- F!gad~s, ovas e sême~. de peix:es,
defumados, salgados ou em salmoura

0305,30

- Filés de peixel!l, secos, salga~os ou
:sall<loura, ma!! não defuma.:tos

0307-31

-- Vivos, frel!COl!l ou refrige:-ados

0307.39

-- outro111
Sibas (chocoll""} (Sepia officinalis, Roaai• ZlllCrosoma} e sepiolas (Scpiola spp.);
.petas* e lulas (Ommastrephes spp., Loligo
15pp., Nototod;:~~rus
spp..
Sepioteuthi8
spp~):

-- Vivos, frescos ou

0307.49

-- Outros

0307.51

-- Vivos, frescos ou refrigerados

0307.59

-- Outros

- Polvotl (Octopu.s spp.):

- Peixes defumados, mesmo em filés:
0305.41

-- Salmões-do-pac!fico (Oncorhy'ncbus- 111pp.),
salmões-do-atl,;,ntico (Salmo salar} e saJ.
mões-do-danúbio (Hucbo bucho)

0307.60

0305.42

-- Arenque!! (Clupea barengus, Clupe.a pallallii.}

0307. 9l

0305.49

-- Out:rotl

0307.99

- Peixee :~ecos, mesmo Balgadolil mas não
fUJnados:
0305.51

-- B•c:•J.hau:s

(le-

(~dl.la-liiOrbwi.~...GA<au,;.oqa~ G-oo-

dua IRCrocepba~wt)

J:e.frigera<:~os

0307.41

Caracóis. exccto os de :mar
Outros:

-- Outros

2978
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CO.p{tulo 4

CÓdigo
do
S.H.

Posição

Leite. a l.aticín.io:s; ovos de aves; mo1 natu"ral; p:r:od!.ltos c:omeKtÍ-

ve:is de origem aa.i111a1, não espec.if.içados nem compreendidos e•
out:r:oa Capítulos
04.05

0404.10

- Soro de leite, mesmo ~oncentrado ou adi·
cionado de açúcar ou ae outros edul.cora.nteo

0404.!'Hl

- Outros

0405.00

Mantei'ga e out.ras mat6rias gordas
entes do lei te. _

Con:~.i<!t:u:am-ae

leite o leite intcq:r:al (completo) e o leite
tal ou parcialmente desnl!.tado.

to-

2. Os_ produt..os obtidos por concentraçiio do 111oro de leite, com ao:!ição ele leite ou de matérias gordas -pl:'ovenientes do leite, claesifi.cam-se pela posição 04.06, como queijos, de11de que a~e
aentem 11.8 três eeguintes caractel'i8ticas:

a) tel!'em um teor de matérias qordilUI Provenientes do -i•ito,
calculado em pe110, sob:r:-" o l'lxtrato :seco, iq\Ull ou suoeriot:
a St;
b) terem um teor de extt"oto seco, calculado em poso, igual
superiO'I' a 70'l mas n;o superior a 8S'Iõ;

ou

c) apres11ntaram-se moldados ou serem JJUscetíveitJ de moldaç;o.

04.07

proveni-

Ql.wijcuJ e requeijão.

'o4.o6

Hot•s1.
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0406.10

- Queijos f>;eseoa (inelu.ÍC!o o queijo de
~o) nio fet:mentados e requeijão

0406.20

- Queijos ralados ou em pó, C!e qualquer ti·
po

0406.30

- Queijos fundidos;, l;!xceto ralados ou em pó

0406.40

- Queijos de pasta mofada {azul*)

0406.90

- ouu:us queijos

0407 .oo

ovos de aves, co• c&sc&, fresco:. conservadon ou cozidos.

GO·

ovos de aves, se• casca. e .r;remas de
~os,
fresco!~!, secos, cozidos em aqua ou
vapor,
.a~di11do11,: cong"elados ou
conservados é:lc outro .ado, melJlDO adicionados de acúc&r ou
de outr'os edulcorantes.

04.08

- Gemas de ovos:
NO

••

PotJiç;o

c6cUgo
do

0408.11

S.H.

0408.19

'Leite e creme oe loite ~nat.a*), niio c:oncentradoll ne. ~ic:ioiUI.dos de açucar: on de outro• odulcorantea.

04.01

0401.20

~

0401.30

- Com Ullt toot'~ em p,eao, de matêrias gord;ss,
aupel:ior a 6S

Outras
- Outros:

Com um teor, em .poso, de lliatêria.!! gordas,
n;o superior a 1'

0401.10

Secas

0408.91

Se e os

0408.SISI

OUtro:

0409.00

com um teor;_, em pu:1o, de matêrias gordas,
superior a 1111 mal! nio superior a 6'

0410.00

04.10

Produtos coaestiveis de orig-em. animal. não
especificados nem. c0111preendidos eoutras
posições.

Leite e c:.:cme de leite (nata•), concentradoa ou adicionados de açúcar ou de out:ros
edulcor&ntes.

0,.02

0402.10

pó, qrârlulos ou outraS forinaa JJÓlidas,
e<,:m um tGior, em peso, de matérias qordaa,

- Em

nao 11uperior a I Slll
-

c.a~!tulq S

yrânuloa ou oUt"r4s formas sólidas,
com um teor, em pl!so, de matérias qorda.s,
superior a 1 ,ttz

Em pÓ,

0402.21

-- Sem adiçiio de a,çúcar ou de outros
corantea

0402.29

-- Outros

---Sem adição de açúcar ou de outros
eorantes

0402.99

-- Outros

0403.10

- Iogurte

0403.90

- Outros

de origem animal, não especificados 'nem
compreendidos e• outros capítulos

1. O prese!lte -Capít-ulo não c-ompreende:
edul-

Leitelho, leite e creme de leite
(nata*)
coalhados~ i09urte, quefir e outros leites
e cremes de lei te ( n!lltas*) fermentados ou
acidificados. mesmo concentrad~ ou adicionados de açüc:~r ou de outros edulcorantes, ou aromatizado.: ou
adicionadoa
de
frutas ou de cacau.

04.03

produto:~

Notas.

- Outros:
0402.91

Outros

edul-

a) Os produtos comestíveis, éxeo::to o sangue animal (lÍquido ou
dessecado), as tripas, bexigas e buchos, de animais, inteiros ou .em pedaços:
--- ·
bl os couros, pe:les e peleteria lp•les com pêlo*), exceto
os produtoS da posiçiio 05.05 e ~a aparas e desperdÍciOs
11emelhantes, de peles não euttidas _da posição 05.11 (CapÍtulos 41 ou 4J)~
e) as matérias-ptimas têx_teis de origem animal, exeeto a crina e seus desperd!cios (Seção XI);
_
·d) as cabeças preparadas pata es.covas, pincéis e artefatos semelhantes (pOiiiiçào 96,03),
2. Os cabelos estiraaos .!gundo o comprimento, mlis não dispostos
-no mesmo sentido, consideram-se cabelos em bruto {posição
05.01).

04.04

SOX'O dQ: leite, meSillo concentrado ou adieiooado de açúcar ou_de__~t;_J;:~ _ edulcorante.s:
produtos constituídos por componentes natu:.:aia: do leite, mesmo adicionados de açúcar
ou de outro: edulco>:antes, não especificados nem compreendidos e-. outras posições.

3. Na Nomenclatura, considera-se marfim <l. matéria fornecida pelas
defesas ae elefante, morsa, narval, _ jav<~oli, os chi!r~a de rinoceronte, bem Corno os dentes de qualquer animal.
4, Na Nomenclatura., consideram-se crinas o_s pêlos da crineira e
da cauda dos eqü!deos e dos bov!deos.

Outubro de 1988

aa

CÓdigo
do.

05.01

oSo1.oo

NO

Posição

05.03

Seçiio

s_.H.

desen-

.rtigos

semelhantes;

cerlllUI e

pêlos.

deapeJ:d!cios

0502...10.

- Cerdaa ele _RP:t:CO _ou _de javali e :IUill!l

05~2-90

- Outros

0503k00

n:

P:rodutos do reino "'egetal
Qlbelos cm bruto, mesZo l.av;,.dos ou
goJ;"duradoa; Clesperdicios de Cllbelo.

llota.

Ce:~rdas de pox:co ou de javali; pÔlos de texug:o e outros pêlos pllra escovas, p:i.~;~~:;6_:i,~ e_

05 .. 02
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destas

l." Na pl"ttsente Seção, o termo pellets designa os produtos que stt
aprese~tem_ BO_b: A forma cilfn~ric_a, ~sféricaL tttQ., ~g_:t_omero
c:los, quer por simples pressao, quer por adiçao de lll!l ·aglutinonte em propo1:ção não superior a 3'f; em peso.
·
·

d~;

perd!cioa
C!l.pitul.o_ 6

Crinas e aeua
coa ou -

de:~~poJ:aicios,

Planta:~ vi v•= e produtos de· floricultu:ra

-a1110 ea .antas,

suporte.
•p1;.1111.,

05.04

0504.00_

'l'ripa.s, bexigas e buchos,. de aniltai:l, inteiro= ou ea ped;sço11, exceto de peixe=:~..

Peles e outr.aa partos de aves. c:om ae suas

05.05

petlilll ou penugem.
(aez:~mo aparadas),

pecas e partes de pena11
penugem, e. bruto ou 11i!!
pleamente limpas, desinfetadas ou prepa.radm=~ tendo vista a sua c_ons,ervaçio; pós
e de~rd.Í.cios, de penaa oU Cle." partes CIIÍI
IJCDIII:I.I

0505.10'

- Penas dos tipo:ll utiliza;ios pa:ra enchimen-

0505.9C

- Outz:oe

to ou

2o Os buquês (ramos*), cOrbelha"s, coroas e ·artigos semelha~l'ltes
clai!IISifieam-se COI\IO as flores_ou fÓlhagem da• posições 06.03
ou 06.04, niio se levando_ em cont..a os acessórios de outras matérias. Toda~via, êst.as posições não cOmPreendem a.s·éo:La~g-~ms·e
·QI;lÍl!!l"Oi!l deéorativoq semelhantes, da po11ição 97.01.
-

penugem

••

D:lsos e núcleos cÓl:neos, ea biu.to~
desengordu-cadoe ou simplesmente p-cepa1:&:Ios (IDII:II
não co-ctados sob fol:llla dete-cmina&d, acidu~=~~=so~~~i!:~inadoB; pÓs e Cle,spe'l:d!çi~s~

05.06

0506.10 -

Osse!na e os.aos

0506.90

Out-cos

do
Po11io;ão

- Marfim e seus pÕi!l e despal"d:Í:cioa

0507 .5'0

"' Outl"OS

0.509.00

0601.10

- Bulbo~;~, eebolas, tubérculo:!~, ra!zel!l tubarosas, rebentos. e rizomas, em repoUso vegetativo

0601.20

Bulbos, cebolas, tubi-rc:ulos, ra:Í:ZI!I'S tuberosos, rebentos e ri.z:omal!l, em
v~etaçiiq
ou.e!IJ .flor; mudas, planta:s e 1:a:C.z:ea~ Cle
ch:z.cor:z.a

06.02>

Outras plantas viv•• (incluitlas lls auaiJ
1:a!.z:ea}. estacas e enxertos; micélios de
cogumelo:~.

Coral. e llllltÓ"I"iD.a aet~~elhantes, ..,. bruto

ou
ai.lllplesraeute p"l"epal":adoa, mas 11iio t"l"abalhaCioa do outro modo; conchas e
earllpaçoe
Cio IDOlu.:~coa, cn~at.ó.ceos ou de equinode-r:mes

=~~==-~~~= P~!=;~:~o::") ;,;,'::
=~~=
e Clespe"l"d!-

05.09

Bul.bos, ceboJ.os, . tu.bc'!"E"~l.os, ra!zes tubero:sas, rebentos e rizos.as:, e• repou.I!IO veg-etativo, em vegetaçiio ou e• flor;
mudas,
pl4Dta.s e raízes, de chicória, exceto as
raízes da posição 12.12o

a~ci::lula;ios

0507 .lO

0508.00

CÓdigo
do
S.H.

06.01

Mar.fila, ca-capaças Cle ta-ctaruga, barbatanas
(barbas*), inclu.!das as fracjas, de baleia
ou ele out-co& llliii.DÚ..feros ,lllarinbos, chifrea,
pontas, cascos, unh:as, garras 11 bicos, ca
bruto ou silllplesment.e preparados, -a não
c:ort:cu!los" .fol:mll determinada; pÓs e deaperd!cios, destas -tórills.

05.07

05.06_

eatofa~mento;

1. Sob reserva dà sa9un<:!a ~rte do texto da posição 06. 01, o p;resentt= Capítulo compreende apenas os produtos fornecidos hobitua~lment.e pelolll horticultores, viveirist.as ou floril5t.as,
p~rá
plentio ou ornamentação. Excluem-se tdlavia d,e:l!lte CaPitUlo, as
=~~~=s~r~~~~=s d~-~;l~~~~s-7. chalo_tii.S, alhos comest.ive"is e -os

- Est.acal!l não enrai.zi!ldas e

0602.20

- ~rvores, arb\t"stos e moitas.. de frutos eo-·
111est!veis, enxertildos ou não

0602.30

Rododendros e a::alél,as, enxerta~dos'ou não

05lO.OÇI

0602.40

Esponjas natuz-ais de origc• aDizlll.

0602.-91

-- Micélios de cogumelos

0602.99

·-- Ou.tr!ls

hbaz--cinzento, costóreo, algáU.3 e al•iscaz-; cantáridas; b!lizr, liiGSIIIO seca; glândulaa a outras :~~ubstiinci~u!l de origem
:animal
utili~das na prepar11çiio da pl"odut.os .fal;Diillcêuticos, .frescas, refrigeradas,
congeladas ou provisoriaJDente cooservadas Cio outro

PJ:oelutos do orige1111 ani-l, niio especificaCios ne• ca.preen4idos e• outras
posições;
o.Di.lu.ia 1110rtos d;oa C!l.p!tolos l_ ou 3, 1-lpróprios pal"a a al:úuentaçiio h....anll.
0511.10

FlOre:~

)

0603.10

- Frescos

06"03.90

- Outros

06.04

Folhagem •. folhas, ramoJJ e outras pa.l"teB de
plantas. sem flores nem botões de floxes e
ervas, 111.1sgos o ~Íquenes, pax-a buquê:s (~a
.oa*} ou pal"a cn:n.amentaçiio, , f"l"escos, secos, branqueados, tingidos, illlpregnados ou
p.z:-cps.rados Cle outro ~o.
0604.10

Outros:

0511.99

e seus botões, cortados pa.ra 1Juquâs
h·a1110a"*l ou para oroament.ac;i.o, frescos,.
secoa, brlmqu.eados, t.lngidoa, illlpxegnados
ou preparados de outro IIIOdo.
·

sâmen ~- bovino

0

~~~~~~ ~& ~~u~~;:•s i~~e~~~~;=~~~=· a~~!~~=

0511.91

~-

enxertàdas ou niio

Outros:

_,o.

05.11

Roseira~s,

e. forma .deterainada, seu:s pÓs
cios.

06.03
05.~0

enxe~tos

0602.10

- Muegos e l.Íquenes
- OUtros:

eoa; animllh: mortos ~o Capitulo 3

0604.91

-- Ftescos

OUt'rOS

0604.99

-- cu.trol!l
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C.p!tuJ.o 7

••••

Poaiçio

código
do

s.H.

Produtos hortícol;ss, planU!.s, raizes e iubérCuiol!l, comest.i:vei:lll

Rotas.
pre:sente C:ap:Ltulo não compt'eend.e os produtos foX"rageiros da
~siçiio 12.14.

0706.10

- Cenouras e nabos

0706.90

- OutX"oli

0101 .ao

Pepino a, fre:.eco:a ou xeb:igeraaos.

1. o

07.07

2. Nas poeiçõa= 07.09, '07.~0, 07.11 e 07.12, a eXpreBi!lio produtos

hortícolas compreen<te também os cogumelos cómestfvei:s, as trufas, azeitona:s, alcaparra:s, o:~bobrinhas, abóboras, bet"injel.as,
o 111ilho doce (Zell. . .ys var. znLccarata), 0=1 pimentões e pimentos (pimentos'") dos gêneros Capsicum ou PiAenta, oe funchos e
111111 ~tantas horticolas, como a !!lllllla, o cerefÓlio, Rlltragão,
11.griao e a manjerona de cultul:'a (Kiljorana ho:r:tensis ou Ori.g"a-

07.08

Dwt -jorana).

0708.10

ErVilhas (Piau.: aa.t.ivu.)

0708.20

l"eijÕe15 {Vigna app., PhaJSeofUJS llpp.)

0708.90

3. A posição 07.12 compreende t~os os produto:~ hortícolas secos
das e.llpécies classificadas nas posições 07.01 e 07.11, exee-

to•

Leg-wa.ee de vag-e•, co. ou JSe. vage., 1'reJScos
ou re.frigeradOlh

OUtX"oa produtos hort!colas, fre:~~coa ou refrigerados.

07.09

a) os legumes de vagem, aeeoe, ru~~. grii.oa· (posição 07 .13);
b) o llfilho

0709.10

t~oce nas forlllftl! eepecif;i.cadae naa potiiçÕo.!! 11.02 a

11.04;

.

c) as farinha!!, sêmolas e flocoa, ~e batata (posição 11.05);
d) as farinhas e l'!êmolae, dos legumes de vagem, secoa, da
•ição 07.13 (posição 11.06).
.'

po-

••

Posição

07.02

A:spargoi5-

0709.30

Berinje1as

- Cogumelos e trufas:
0709.51

-- Cogumelos

0709.52

-- Trufas

0709.60

- Pimentões e pimentas {pimentos•) do:!! gêneros Cllp.!lictllll ou Pimenta

0709.70

- Espinafres, espinafre!! dil. Nova ZelÂndia
e e:~~pinafre:s gigantes

0709.90

- Outros

CÓdigo
do

s.lt.
Batatas, frescas ou

07.01.

,. Para semeadura {batata eemomte_*)

0701.90

- Outrs ..

0702.00

'l'omates,

07.03

ou

0703 .lO

- Cebolas e chalotas

0703.20

- Alho comum

0703.90

- Alho-porra
ali.ic:eos

refriger~.

e outros PJ:"Odutoe

alho-po..:-ro
aliáceos-,

hol:'t!colas

COuvas, couve-flor, repolho ou couve fiisada, couve-J:"ãbl!no· e produtos co~~reat:í.veis
semelhantes ·do gênero .. Brassica", fresco~:~
ou refrigerados.

07.05

- Batat.aa

0710.21

-- Ervilhas (Piau. aativuaJ

07J.0.22

-- Feijões (Vigna spp., PbaseolWI app.)

0710.29

-- Outros

0710.30

- Espinafres, eapinafJ:"es
e espinafres gigantes

0710.40

- Milho doce

0710.80

- Outros produtos hoX"t!co1aa

0710.90

- Misturas de produ~oe hoJ:"t!colae

07.11

PX"odut.os hortícolas conservados t.:r:llnsito>::ia
lltente (por e:K'cmplo: coa gás l.'lu.lfu>::o$0 o~
transitoria.Emte a sua conse:rva.çio} • ..as
imprÓprios pera alilllentaçio neJStlll est&do.

0711.10

- Outros

0711.20

Alface (Lactuca sativa) e chicÓX"ias (C.ichoriWII :~~pp.). fX"eseas ou J:"e.frigeradas.

0711.30

- Alfl:l:ces:
0705.11

-- Rapolhudas

0705.19

-- OutX'IlS

da Nova Zelândia

~~~~a:a~~~~in~~;;u~::~da:di;io~:~~r:~~

Couve-de-bruxelas

0704.20

cozi-

0710.10

Cauve-floJ:" e brÓcolos

0704.10

0704.90

Produtos hortÍColas, nio cozidos ou
dos em água ou vapoX", conqelado:~~.

- Legume: li de vagem, com ou 11em vagam:
f:r:e:I!IO"OII

Cobola:a, chalot.as, alho coiiiiUIIl.._
e outJ:"os pX"odut.os horticola.:i!i
frescoa ou X"efX"igerados.

07.04

07.10

·refl:ig-erad~:~s.

0701.10

Alcachofras

0709.20

0709.40

4. Os pimentões e pimentas (pimentos*} do!! gêneros Cllpsicw. ou
Pimenta, secos,
triturados ou em p6, exc1ue,m-se, porém, do
presente Capítulo {po:siçio 09.04},

••

- Outros legumes de vagem

- Cebolal'!
Azeitonas
Alcapa:rr;::o:s

0711.40

- Popino11

0711.90

- Outro11 pt:odutos J:lort:Í:colaj!; mistul:'as
produtos hortícolas

0712.10

- Batatal5, me:~~mo corta&s em pedaços ou fatias, mas sem q:ualQueJ:" outro preparo

0712.20

- Cebolas

0712.30

- Cogumeios e tX"ufas

de

07.12

- ChicÓJ:"ia.:s:
0705.tl

-- "Witloof"

(CichoX"ium

intybu.s

vaX". fo-

I.ioaum)

070!..29
07.06

--

Out;~::aa

(:enouX"as, nabos,
betarra.bl!s para llal~:~da,
barba-de-bode (carcafi*), aipo-ribano, rabanetes e ral.ze.s c:o~~~e.stiveis se.olhantes,
~re.ecos ou refri.geradoa.

0712.90

O~tubrb de 1988
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Pollliç:iío
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CÓdigo

O:Í<:l.igo
do
S.H.

do
S.H,.

Legumes <~:e 'v4qC... seçds,
pel.aC!os ou partidos. ,

07.13

eliÍ cg'riío,

0713.10

- l!:rvilhas ( P.isum lUltiVWII)

0713.-20

- Griio•de--bico

--- Fei-jQe-s ·da,- e"'péc'iea

Viqn.zi- -laungo

.

(L,)

'

'

Feij.iio Adzuki (Phaaeol.us ou Vigna
l.o.r:i.a)
,
•

0713.32

angu-

Fe:i>jio eomum (Phaaeolus vulqaris)

0713.330713.3'>1

-- Outros

0713.40

- Lentilhas

0713.SO

-

0713.99

- Outros

0802-.~1

, -,. Com ,casca

08.03

Faval:~ (Vicia !aba var. major) e f"'va forrageira ( vicia f~:~ba var. equina, Vicia
f.aba vax:. minor)

0714.10

- Raizes de mandioca

0714.20

- Batàtas-doce.s

0714.90

- Outros

-- Sem casca ,

'

C<!I.Stanh«a· {Ce.st.anea spp.)

0802.50

Pistácios

0803.00

·- Outras
Bananas, frescas ou secas.
'l'ilnaras, figos, :ananaaeo:~ ou 1:!-bac~xis, abll.cat.ca, goiabas, IIKingas a mangost.oes,
frescos ou aecos.

08.04

0804 .lO

Tâmaras

0804.20

Figos

0804.30

Ananases ou abacaxis

0804.40

Abacates

0804.50

Goiabas, mangas e mangostõe.s

08.05

citricos, frescos ou sc.cos.
0805.10

- Laranjas

0805.20

- Tangerinas,
mandarinas é sataUD;~a.a;
clomentinas,
"wilkings" é outros eit.X'i'eos
híbridos semelhantes
Limões (Ci'trus li..on, Citru!! lilllonWD)
limas (Citru" aurantifolia)

0805.30

0805.40
capítulo 8

0805.90

e

Toranj&s ("grapefruit")
-

Outro:~

Ovas frescas e secas (passas).

08.06

Frutas; -cascas c:~e cít.r.ic::os e de melÕes ·

Nozes:

0802.'10

0802;90.

Raítes de lnanl3.iot::a, de araruta e de aalepo,
topiruunbos, batatas-doces e raizes ou
tubêl:'culos semelhantes, co• elevado teor de
fêcula ou de :i.nulina, fl:'escos ou secos,
mesmo cortados cm pedaços ou cm MpelletaM ~
medula de sagÜciX"o.

07.14

-- Sflm casca

0802.32.

Happer ou V.igna >:llo;Uata (L,} 11ilczek
'

-- Com CIII5Ca

0802.22

-

- FeijÕe11 (Viqna app., Pha,eolus app.):
0713.31

0802.21

080&.10

Fre11cas

0806.20.

Secas (passas)

Notas.
1.

o preserite c.,p_hulo nio compreende os frutos nio c"Olnesti:Veis.

2. l\.s frutas refrigeradas c'lassificam-se nas tnl!smas posições
frutas frescas correspondentes.

~elões,

08.07

da

Posição

e

0807.10

Mêlões e melancia:~

0801.20

Mamões ou papaias

08.08

..

:melancias

la1lliiÕ!!s

frescos.

das

Maçãs, peras e ma:emelos, freBcos.
0808.10

- Maçãs

0808. 20

- ·Pera.s e marmelos

CÓdigo
do
S.H,

08.09

Coco:~,
:~il*) e

castanba-f!lo-pará (castanha-do-bracastanha de cajú, fresco:~ ou seco:,
mesmo se• casca ou pelados.

08.01

0801.10

Coco:s

0801.20

C.!llltanha-c:lo-pará (callto.nha-do-bl:'asil *)

0801.30

Castanho. de cajú
OUtras frutas tle casca rija, frescas ou secas • .e111110 se• casca. ou peladas.

08.02

Dalallscos, cerejas, pê:rseqos (incluídas as
nl!ctarinas), ameixas e abrw1ho:s, fX'e&eoB.
0809. 10

- Dama.scos

0809.20-

-Cerejal!

0809.30

- Pês.sego.s, inclu:Í:das as nectarinas

0809.40 .

- Ameixas e abrunhos

08.10

Outras fl:ntas fX"escas.
0810.10

- Morangos

0810.20

- Fro.mboe.sas.,
amoras, inclu.Íõas
vestres, e amoras-framboesas

0810.30

- Gr:oselhas, incluido o·"cassis"

0810.40

- Airel'as,
mirtilos e outras
gêne':r;'O \l'accillium

OSlO, 90

- 'OI:I'tns

- Amêndoas:
0802.11
0802.12

-- Com casei!.
-- Sem casco

as sil-

frutas

do

2982
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••

da
P~sic;.ão

NO

••

CÓdigo
do
S.H,

Posição

Outubro de 1988

CÓdigo
do

s.a.
Café, mesmo torx-ado ou .:lescafeinado;
cascna e películas .:le café; sucedâneos do café contendo_ café em qualproporção.

09.01

- Café não tox-x-ado:

nutas,

08.11

ou

água

0901.11

--- Não descafeinado

congelada.l!l, "'eamo
adicionaaçúca'r;" ou :!te outros edulconmtes..

0901.12

--- Descafeinado

0901.21

-- Não descafeinado

0901.22

-- De:scafeinado

não

ou cozi"- em

- Café torrado:

0811.10

-

0811.20

- lrr&aboe.I!I•:U!I,

0811.90

- Outras

MOX'll.t'I'JOS

veatres,

os.u

éozida~

Vllpol:',

dGIII (III'

amoras, incluída:s "'"

amoX"as-:l'ramboeso~~.s

llil-

e 'JI"OB&lhaa

0901.30

Fruuw.s eon.eet:Vadat!l tX'ansitoria~~~ente (por
exe•plo: co• gás :~ulfux-oso ou água salgadt~,
IJUl.fUt:ada ou 4dicionl!lda de outras
11Ubetância3 de.stiaadas a as.aegura1:" tranaitori.amente a .IIIIUII.- conservação), m11.s iaprÓp'l'ias pa:r:ill al.i.Jaentaçio neal:e estado.

0812.10

- Cerejas

0812.20

- Morango.!l

.0901.40
09.02

-- Ca.Bca:s e películas de café
·- Sucedâneos do café cQnten(lo café
Chá.

0902.10

- Chá verde "(não fermentado} em embalagens imodilltll.:ll de con:eeúdo nio :l!Upex-ior a J k9'

0902.20

-,Chá verde (niio fermentado}_ .,:presiint!ido
de qualquer outra forma

0902.30

Chá preto (fermentlldo) e_ chá ·parcialmenti'! fermentado, em embalagens imedi.A,
tàs de conteúdo não superior a J kg

0902.40

- Chá preto {termentado) e· chá parcialmente fermentado, apr<!lsentados de qual
quer outrll forma

0903 .00

Ha:te.

0812.90

08.U

Fl:Utae secas, e;o;ceto as das
posições
08.01 a 08.06;· miJJturalll de frutas .secaa
ou de frut.aJJ de ea:e:ea rija, do presente
Capítulo.

09.03

0813.10

08.1.-4

Pimenta {do gênero "Pipe-r"); pimentÕes e
pimentas {pimentos•) dos qêneros .,CapSicwa" ou Hpimcnta•·, secos ou triturados
ou em pó.

09.04

0813.20
,0813.30

- Maçiis

0813.40

- Outro!ls h'Utas

0813.50

- Mistu't"aG de f't"utas ·secas ou do
frutas·
de caeca 't"ija, do presente qap.itulo

0814.00

CtlsealJ de- cítricolll, de molÕel'l ou .;e
lancia.s, f't"elJe'i!.s, secas, conqe11'1ilas
ou
apreaeíu:aela:r am .!Ígul!l aal.qaila.
:rulfuraila
01.1 adicionada <!!e outras aubsti:oneias
dest.inaclas a a.s.sagur11r
tr4naitoriamanto a
~rua con:rervaçio.

- Pimenta (do gêneró Piper);
0904.ll

--Não triturilldill nem e~.~ó

0904.12

-- Triturada ou em pó
Pimentões e pimentas (pimentos*),
cos ou triturilldo:~S ou em pÓ

0904.20

09.05

0905.00

09.06

Canela e flores de caneleira.
0906.10

09.07

Bllunilha.

- Niio trituradas nem em pÓ

0906.20

- Trituradas ou em pó

0907.00

Cravo-da-.!ndia (frutos,
cu1o:o;).

0906.10

- Noz-moscada

0908.20

- Maci11

0908.30

-

flore :li e pedún-

,Collp!tulo 9
09.06
Café, chá, mate e espaciorias

misturas, entre si, de produtos dlls po:r:ições 09.04 a 09.10
classificam-se da seguinte forma:

1. As

a) as misturas de pro(lutos incluÍÇos numa mesma posição
:dficam-se nessa posiçiio;
bl as misturas de produtos incluÍdos
classificam-se na posiçiio .09 .1 O.

em- diferentes

e cardamomo6

sementes de' anis, bailiana, funcho, coentro, cominho, alcaravi11 e de zllabro.

clas-

posições

O f!!ltO de os produtos inc,l1.dõos nas posições 09.04 a
09.10 (incluíõas as misturas citadas nas 11líneas al ou b)
antecedentes), terem sido adicionados de outras substâncias
nio altera a sua classificaçiio , desde que tais misturas consex-vem a característica essencial dos .erodutos mencionados em
cada urna. dessas posições. Caso contrario, estas misturas são
excluÍdas do px-esente Capítulo, . classific..ando-se na posição
21.03, se constituírem condimentos ou temperos compostos.

:!. o

. 09.09

AlnomOJ!I

preserite Cap!tulo não compx-eende a Pimenta de cubeba (Piper
eubeba) nem os demais produtos da posição 12.11:

0909.10

SementeS de ani:s ou de badiana

0909.:;!0

Sementes de coent't"o

0909.30

Sementes de cominho

0909.40

Sementes de !!1lc11ravia

0909.50

Sementes de· funcho ou de zimbro

051.10

Gengibre, açafriio, açafrão-da-terra (curcuma•), tomilho, louro, caril e outras
e:~Speciarias.

09J,O.l0

- Gengibre

0910.20

-

Açafri~

Outubro de 1988

N'

CÓdigo

da

Posição.
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Quinta-feir~,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

••

I
-

0910.40

- Tomilho; louro

0910.50

0!110.91
0910.99 .

do
S.H.

Posiçiiío

0910.30·

10,08

Açafrão-dll.!"'terra (curcuma*)

. 'l'J::igo •:n;u:iScq:, painço e alpiste; outi'o11
cereais.
1008.10

- Trigo mourisCo

Caril

1008.20

- Painça

Out1:,aiJ: especiarias:

1008; 30

. ·- Alpi.llte

-- Mistur4s mencionadas na
prtus:e-nta _capítulo

Nota 1

29?3

CÓdigo

da

.s~:. •.

p

b) do __

1008.90

- putros êereais

' -'- OUt.X'IlS

~pítulo

11

capítulO: ·1o

l'roduto:~:

Cereaia

da

~6.!!~~!de ~·• .a). te~ ~
. ,:l.JlQ,l.l.na; gluton de trigo

fé~las;

e

Hota.ll.
1. a) Os proc!.utbS mencionados no:5 textos das poaiçõell do pl:'el!ente
Capítulo só se incluem nesaas posições quando sa 111.presentern

em gdio~, mesmo nlls esp~~~~~ o~ caules,

l. Excluem-se dó presente Cap!tulo:

a)

'

6 presente CaPítUlo rião compreende

b)

os g'r:iio:IJ deacascadoa,
pelados ou submeti4os ll qualquer- outra operaçiio. Todavi-a, o
arroz descorticddo, br;,nqueado,
polido, brunido (glacã•.,.
do*),
pré-cozido {"~rboiled"), convertido ou quebrado (em
trinca*) inclui'='se na posição 10.06.

4é

(poo-

b) as !arinhas, sêmalas, a111ido.s ,e f6cul.a"s, p~eparados, da
•içao 19.01;
_

po-

c}_ ~ ·~1ocos de ,m~~p1o' .("corn .flak:es'') .•.outros prodtit,os c:Ía .Po·-_
Sl.Ç8.0 19.04;

d) o.s produtos hortícolas preparjl.do's 'oh con.servado9, ;das po:~i
ções 20.01, 20.04 ou 20.05;

2. A posição 10.05 não CompreeqCie 9 milho doce {CapHUlo 7};

· Rota

malte torrado, acondici-onado COM~ ·s'ueedâneo do café
si.ção 09.01 OÜ 21.01, ConEorme-o caSo);

O

Subpo'5lç~O. • ' ·

e) os produto:. fa:t"madiuticcis (Cap!tulo JO);

'1~ COn'aidera<-:se' t:rigo dUro- a lri9o Cl:a e:sPécie 'l':r:iticwa <!!Urum e o:5

-f) o.ll amidos a ré6ulaa; com. ca:t"aC:ter:Ística.s de produtos de
perfumaria ou de toucado:t" praparados ou de preparaçQes cosméticas {Co:~pítulo 33).
_
.

híbridos derivados do cruzamento inte:r:eepec:Ífico do 'l'J::iticum
C!lurwn que apresentem o masma nú_mero {28) de cromqssomas que
•ste.
'
'
'

2._ A) Os produtos re11ultante"s da moagem dos cereaio, const.ant'~.s
do quad:t"o seguint"e, incluem-sé no pres~nte CapÍtulo .se contiverem, simu1taneall!ente, em pe.so e sobre o. pr-oduto seco:
a) um teor de amido (determinado pelo m~todo polarimétrie.o
de Ewers·mqdif.!cado) superior ao indicado na coluna (2)";

N'
da

Posição-

b) um teo:t" d.e cJ.nzas (deduzidas as l!iatéri~s minerais qUe
possam ter =.i..d.o adicionadas) não superior ao ll'ieÍlcionado
na coluna (J).
'

CÓdigo
do
S.H.

Os produtos que não satisfaçam a
classificam-se pela posição 23.02.
10.01

'l'J::igo e •istura de trigo ca• ce!nteio.
1001,10

- Trigo duro ·

1001.90

- Outros

10.02

1002 .oo

Centeio,

10.03

1003.00- · Cevac3a..

10.04

1004.00

estas

condições

B) Os produt_os inclu!dos neste Cap!t"ulo por força_d-as dispoe~i
çi5es precedentes, classificam-se tlas pOsições 11.01 ou
11.02 quando a percenta"iem em pe.so, que paSse através' dO
uma peneira de tela metalica com abert.ura de malhas correspondente às indicadas nas colunas (4) ou (5), conEorme o
~so, seja igu~l ou superior à t"eferente a cada ·céreal.
Cal!lo contrário classificam-se nal!l p.o.sições 11.03 ou 11.04.

Tipo

Aveia.

de Cereal

1005.10

- Para

J:oo5.90

- Out...-o

10.07

~~;c~~t~~~:i~: c~:s::g=~~~~:;
aberturas de malha:

cinzas

Ütrroz "pad:!y")

- Arroz com

1006.20

- Arro:r; .:!!e.t~co'rtico:~da
castanho)

ca:o~ca

( arro""

_"c~~o"

1006.30

branqueado,
Arroz semiPranqueado ou
mesmo po1i.::lo ou btunido ( glaceado* l

1006.40

Arroz quebrado {tt'inca do arroo:* l
Sorgo de griiiio.

micrõ~!~ros
(microns)

(1}

1006.10

1007.00

de

.llemea:!lura {sementeira*)

Ar:coz.

10.06

Tqor

de

amido

Hilho.

10.05

Teor

Trigo e centeio ••••••••
.

Cevada ..••••
Aveia •.•••••
Milho e sorgo de grão
, Arzo:-. •••••••
mauTrigo
risc-o •• -•••••

(2)

"'
"'
"'
.,.
.,.
.,,

soo

mic:t"Ômetros
(microns)

,,,

(3)

(4)

2, 5\

aO\
aoo
eo•

-

-

90\

ao•

-

ao•

-

,•
'
;
•
3

1,6\
4

•

-
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3. Para oa efeitoe (la po~Jição 11.03, eorll'li~el."aiR-se -li!'rwnos e $~~
la:~
os produtos obtidos por fragmentaçao dQ~ graqs de cer_'}a~l!'
que obedeçam à condição re:!!pcctiva 5egu~nte:

Códis~ '

••

S.'i!.

a) os proCl.utos de milho devem pa:uu1.r atrl!lvés de J,~ma·peneiro:!l de
tela metálica com uma, abertul:'a de !MIJ,h_a __ g~ ;2 mm, na propor1
çiio m!ni~<~a ele 95111, 'em peso;
b) o~ produtos de outros cereais devem paesal" atr&vés de u=
pcnl!ira de tela metálica com __uma _abertul:'a de malha de
1,25 mm, na proporção nd:nima de 95111, em peso.

1106.30

ll.07

••••

Posição
11.01

Malte,
1107 .lO

CÓd.iÇJO

••

1107.20-

S.H.

1101.00

Farinhas de trig-o ou de mistura 'de
eo• centeio.
"

trigo
t

ü.ba ,

1102.10

- Farinha de Ceilte_io

1102.20

- rarinha de milho

1102.30

- .Farinha de 11l'roz

1102.90

- Outl'as
Grumos, sêmol:as',e: "pellets-, ae

11~03

ceréa~.

me$1110

e pÓII, dos

produtos

to:rz:ado.

Niio torl'ado
'- Torl:"ado
AD!idos

' ,

e. féCl!-laq_;

inulina.

- Amidos e e-éculas:
1108.11

"Farinhas de eerclt. is', cxeeto de trig-o ou <IC'!
lli.atura de trigo_ !=oZI centeio.

11.02"

- farinhas, sêmolas
do Capí tul'o 8

11.09

-- Amido éle trigo·

1108.12

---Amido do milho

1108.13

-- Féc1.1la de batata

ll08.l4

-- Fécula do mandioca

1108.19

-- outros amieos e fécul~s

1108.20

- Inulina

1109.00

Glúten'de- trigo; mesmo seco.

- Crumoe e sêmoia111:
1103.11

-- De trigo

1103 .1:;:

-- De aveia

1103.13

-- 'De milho

1103.14

De arro:o:
De OU.tl'_OS Cel'eais

1103.19

- "Pellets":
1103.21

De tl'igo

1103.29

De ou.tros cereais

Se01-entcs e frutos oleag-ino.sO"s; grãos, Bcmentes e frutos
diversos; plantas ind1.1stz:iais ou ~:~cdicihais; palhas e
forragens

Griios de cercais submetidos a qualquer oy
tra opcl:"ação (por ·exemplo: descascados,
peladoR, Cs.mllgapos, em flo_cos, ...,_ pé~
J.a:s, cortados ou partidos), com exclusao
Cio arroz da poziçã-o 10,06; germes de ccr_g
ais, inteiros, ;C-Slllllg-ados, em flocos ou
moÍdos.

11.04

~

Grii.os esmagados, ou em flocos:

1104.11

De cevada

1104. 12

De av-aia

1104.19

-~

Dn outro:s cereai:s

Outroa- gcãos trabalhados (por exemplo:
de~~Ccascados, pelados, em p·erolas, cort_!
dos ou partidos):
1104.21

-- De cevada

1104.22

-- De aveia

110"4. 23

-- De milho

1104.29

-- De outros cere,ais

1104.30" -

- Germes de eer'eais,
i:nteiJ:"os,
dos, cm flocos ou mo.ldos
Farinha,

11.05

sé~t~o:l.a

1105_.10

Farinha e sêrnola
Flocos

esmaga-

Farinhas c :~émola:s, dos legume:~ éle v11.çem
secos da posici:io 0"7 .13, de sa2'1 ou das
raizes ou tubérçulos, ·da posiçao 07 ,14;
farinhas, ·.,êmolas e pÕ!l:, do-!< produto!< do
Capitulo 8.

11.06

1106.10
J.l06.20

1. Consideram-se

aementes ol-eaginosas, na ;!:u;:epçã·o _,a posição
12.07, ent,-e outros, as no:o:es e amêndoo~~s de "palrniste", as sementes <ie algodão, rícino, gergelim,·mostaJ:"::la,,cátctamo, dol'mi::Ieira ou papoula e 11.a ·d<'t "karité". Pelo cont,riÍ1;i9, . ex.ç].uem-s•
::testa posiçao os pro.:tutos ::tas posições 08.01 ou 08.02, bem como a.s azeitonas (Capítulos 7 ou 20).

2. A posição,l2.08 co~preende as farinhas de que não tenham sl:!o
extraídos os Óleos, as farinhas de que estes tenham sido parcialmente extraídos, bem corno. as que, após a extração, tenham
sido a::l.icionadas, total ou parcialment-e, dos seus Óleos origi·
nais. Estão, pelo contrário, exclu.ldos os res.Íduos abrangi::l.o:s
pelas posições 23.04 a 23.06.'
3. Con.si::l.eram-se .scmcntc:s para semeadura (sementeira*), na aeep·
ção da posição 12.09, as sementes -<:le beterrabas. de pastagens,
de flores ornamentais, de plantas hoJ:"tícolas, de árvores flo-rc.stais ou frutiferas, de ervilhaca {exceto as da eapéeie vi-cia :Cabal e de tremoço.

Excluem-se, pelo contrário; dosta posição, mesmo,c;:ue
o:lestinem à semeadura (sementeira*):

e flocos, de bat:.D.ta.

1105.20

Notas.

Farinha!< e sêmolaB, dos legumes de vagem secos c!a posição 07.13
Farinhas e sêmolazs, de saguL das raí:z:es
ou dos tubérculos, da posiçao 07.14

a) os legumes de: vag-em e o milho doce (Cap.ltulo 7);
b) as especiarias e outros pro::lutos do Capítulo 9;
c) os cereais (Cap.ltulo 10);

d) os pr.odutos das po.sições 12.01 a J.2.07 ou ::Ia posiçii.o 12.11.

posição 12.11 compreende, entre outras, as plantas e partes
de plantas das seguintos espécies: manjericão (r.lanjerico"*'),
borragem, "gin:seng-", hisaopo, alcaçu:o:, as ::Iiver.sas espécies ::te
hórteli ou menta, alecrim, arr1.1da, salva e ab.sinto.

4. A

Polo contrário. excluem-.se des-ta posição:
a) o.s produtos farmacêutiC"<:>s do Cap:í:tulo 30;
b) os produtos de perfumaril9 ou ::te toucado:~:" p:J:"eparados e

pre-

parações comésticas, do Capítulo 33;
desinfetante.!l

e
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5. Para aplicaçiio da posiçio 12.12, o tormo algas

n~o

••••

inclui:

a) oa mic:roro;JaniSllloB monoeelularies 1110rtos -da pÕiiição 21.021

Pos1çió

- Ogtroa:

cl os adubos ou fe.l:'tilUantes d~~os posições 31.01 ou 31.05.

..••

12.01

1209.91
1209.99

12.02

a.ecdoir:~s

nio torJ:"a<loB

ne..

de

rados.

- Cone:11 de "túpulo, não tt:"iturados
mo!do:11 nem em hpe:1leta"

1210.20

- eon.es de "lÚpl.llo, tr:itu:r:ados ou
ou em "pellets"; lupu1ina

outro

12.03

1203.00

COpra.

12.04

1204.00

Linhaça (semente

pa:.:tes de plantas, semçntes
c
frutos. das espécies utili-zadas p:.:incip.alaente em perf11.aria, medicina ou COliiO
inseticida.s.· pa:.:asiticida.s e semelhantes,
:reac;os ou eeooa, Wf!PQ <;:<;»;"~dQ8, triturados ou pó.

1211.10

tiU'~.

12.05

1205.00

Se!Eientes de nabo
-mQCI

l2.06

1206.00

12.07

d~

~~~esmo

linho),

sJ.lve:~~t:.:e

tri-

ou de col:r.a,

t:dturadas.

Out:!:'llla

ae~aente:11

o

frutos

- Ra!:r.ee de "ginseng''

1211.90

- Outros
Al.farrol:>G, al.IJas, beterral:>G
~Saca:.:ina
e
eana-de-aÇÚca:.:. f:re.sea.s ou secas.
mesmo
- pó; caroços e aatêndoas de frutos e ol.l-

12.12

{:;~0~e P~~~av:fot~~~r!~~~:u~~a~i~i

de •Cbico:riu.. intybUS szttiV1llD"). usztdos
pr-ino::ip.al.l:lente na aliaentztç.iio hUIDIIl'ta, não
especificados nem comp:reenllidos em o1.1tr;:~s

ole..']inoso:~~,

po~~ições.

1207.10

- No:r:ea e 11111êndoaa de Mp.ll.lmi:11te"

1207.20

- SeJne:ntolll de alqodão

1207.30

- Selllentes de rícino

1207.40

- Se!llentea de 9er9elim

1207.50

- Se!llentoa de rnoatsr<la

1207.60

- Sementelll do clirtii!IIIIO

1212.10

- Al:t'at:"roJ:>,., inclu!da, as se:lllentes de al.ferro"ba

1212.20

- A19ali:

1212.30

- Ceroçoa e amêndoas de damascos,
go:~= e ameixas

- OUt."r"Oa:
--- Sofi\Cintolll do dot'lllideira ou papoula

1207.92

-- Sotnentea de "lceoritÓ"

12.13

Farinhas do ae-nte• ou de frutos oleaiJi- noaos, exceto 11. t'arinha do -oa:tarda.

12.14

- De soja

1208.90

- Outra11

12.0!1

Sementes, frutos c
dura (se.entoira*) ~
-

s~m~entea

esporos, p.ara JJellloa-

Beterraba sacarina

1212.92

-- cana-de-açúcar

1212.99

-- Outros

1213.00

PalhaB e cascas de cereais, elll bruto,
me111110 picadas, .a!daa, prensadaiiil ou e•
•pei.letJJ".

1207.99

1208.10

pêsse-

- Ogt:ros:
1212.91

1207.91

12.08

- Ra!z:es de alcaçuz:

1211.20

8e1Derttea de' girassol, mcs.o trituradas.

--D.o tri turado:11.

moídos,

PÍantas..

12.11

- Peb.doa, me11mo triturados

nem

tritu-

1'202.10
1202.20

·-- outros

1210.10

Soja, mel!llllo triturada.

.odo cozidos, melmO peladoa ou

-- Sp&ntes de plantas ho:.:tícolas

ConeiJ de lÚpulo, frescos ou aeco:ll, :llleiAIO
tritu:radoa ou -ol.dos ou "pellets"; lll
pulina.

12.10

códiqo
do
S.H.

1201.00
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b) as culturas de mierorganismoa r:l"a posiçiio 30.02t
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·ltut.llboaiJa.s, beter:.:abas forraqeiras, raize.s
forr.agei-.:-a.s,
feno, alfafa
(lu:z:ex-oa•}.·
tl'cvo, sanfeno, eo1.1ves forraqeit:"aa,
tre.oço, ervJ.lhaea e produtos forragei~:os
semelhantes, -sao em "pelleta:".
1214.10

-Farinha ·e "pellet:a", de alfafa

1214.90

- Outroa

=• I

(luze>:-

d« beterrebaa:

1209.11

-- Dili beterr.(I.J:>G tr{l.carina

1209.19

-- outras
- SelllenteiJ fot:"raqe:i:ras,' exeeto as
te:~= de beterraba•:

1209.21

De alfafa (lur;e-rna*)

1209.22

Dt'l trevo (Trifoliu..spp.)

semen-

Capítulo 13

y.!09.2'

De festuca

1209.24

De pasto dos prcdos do KentuckY
~tensis L.)

1209.25

01!1

1209.26

De fléolo dos pradOs

Gmtaa, l'eainas e outros

~s

e ext:.:atos vegetais

( Poa
)lotJJ..

1209.29

1209.30

t~,zevém
(Loliu. 11111ltiflorua La• ••
LOliua petl'eime to.l

1. A poaiç.iio"l3.02 co111preende, entre o1.1tros, os ext:.:atos de
CiiiÇUli, piret>ro, lÚpulo, aloéu e o .ópio.

al-

Excluem-se, pel.o contrário, de:sto!l po:sição:
-- outras
Sealentes de plan.td11 lli'fba--"cãã:~ Cltl.tiva ..
da• eepecialmente pelas auaa flores

a) os extratos de alcaç1.1z; que contenham mais de 10'1;, em

peso,
- de-Saca.J:c>Se 01.1 que se apresentem como produtos de confeiteoda (pos;i.ç.iío 17.04);
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J:

b)

o:~~

extrato11 de malte (poaição 19.01)

c)

0:11

extratos de cafá, chá ou de mate {po:o~içiio 2i.Ól);

d)

~ic!~~o\:~ex~~:~ 011 a~eg;;~!~a~S:s c~~~;àii~:~~ b~~~=ta:~câ~;

m1.

posição

14.02
'

a

lã

de_ madeira (posiçio

4. Niio se incluem na posição 1'4.03 as cabeças preparada!! para ftscovas, pincéis e artefa~to:s semelhantes {posição 96.03}.

tipo15 utili:!:ado11 ma fabricação de bebida.ll (Cap!t:ulo 22);

e) o= cân:fora natural', 111. glicirrizina e 011 outros produtos
posições 29. 14 ou 29. 38;
f)

Não :se .inclui
44.05}.
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os mo:dicamento!l das

l?osi~õu-

30.03 oU

30~04

e o&

dll.l3

'l:'eli~~ntes

••"'

Posição

CÓdigo
do
S.H.

dest:..nados "' determ•naçao dos qrupos ou fotore.s sangu1nee.s
(posição 30.06);
14.01
g) 011 extratoa
32".03);

tammtes

ou

tint.oriais

(posições

Matérias veg-etais das espécies principal.mente uti.li~s em cestaria ou espartaria {por_ exemplo: bambus, rotin:~~,
canas, juncos, vimes, ráfia, palha
de
cereai:s limpa, branqueada ou tingida~,
casca de t!liaJ •

32.01 o.u

h) os Ólee>IJ e.sl!lancillil!l, i"IC;ii.ti~03 ou coneretol!l, -e- os re~:~inói
da.ll, bem como lll'l águas destiladas aromlÍtici!l.s e 11:11 aoluçõa:s
011quosas de ..Óleos ll!ssenciai.:; {Cap.ítui.o 33);
ij) a ·borracha natural, balatb., guta-percha, guaiÚle, chicle
as gomas naturais sftmelhantos (posição 40.01).

.
MO

CÓ<!Iigo

Posiçiio

S.H.

1401.10

- Bambus

1401.20

- Rotins

1401.90

- Outras

e

14.02

<o

Matériaa veg-et:ai:s das espécies principalmente utili.zllldlli.S para enchimento ou
estafamento I por exemplo: suntaÚ!Jia, crina. vegetal, crina marinha}, mes1110
em
:ilaDtas com QU sem suporte de outras
-t.érias.

13.01

- Goma-laca

l3Ul.l0

1402.10

- Sumaúma

1402.91

-- Crina vegetal

1402."99

-- Outras

1301.20

- Outras":

-

l30l.'JO

óut:ro~

Sucos e extratos veg-etai:a; -térias péetic8s, pcctinatos e pectato:s; ág:ar-ágar e
outro= produtos mueilaginosoa e espes8ll1\te:a, c3erivac3os dos vegetai:, mesmo modificac3o:s.

Matérias veg-etais da"' e:apécie.a principalmente utilizadas na .fabricação de vaasoura:s ou de escovas (por e11:emplo: sorgo,
piaça~ba, raiz de gralll\!l,
tampico), mcmao
em torcidas ou em feixes.

14.03

- Sucos e cxtratol!l vegetail!l:
1302.11

-- Ópio
1403 .lO

alcaçu~~:

1302.12

-- De

1302.13

-- De lúpulo

1302. 14

..-- De pirett::o ou_ de r11Íres de
<JUe contenham rotenona~

1302.19

-- Outros

1302.~0

- Matéri11s pêcticas, pectinatos e

Sorgo para vassouras

, var. technicum)

(Sorgh\1111

vulgare

14!)3.90
plantas
Produto= vegetais nio especifica4qs
compreendidos em outras posições.

14.04
1404.10

peeta-

"'

Produtos mucila<;~inoso.s e espessantes,
derivados dos Ve<Jetais, mesmo modificados;

ne•

- H;stérias-pri!ll{ls vegetlllis, · 4ae• espécies
principalmente l.ltilizada:s: em tintura·
ria ou curtimenta

1404.20

LÍn'l;-eres de algodio

1404.90

Outros

!"302.31
1302.32
'

1302.39

-- Produtos mucilaginosos e espessantes,
de Alfarroba, de sementes de alfarroba
ou do sem~ntes de guaré, mesmo modificados

sEÇAo nr

-- Outros
Gorduras e Óleos a~nimais ou vegetais; p:r:odutoa .:ta sua diasociação;
gor<!luras alimentares elaboradas; cera111 de orige!S anilaal ou vegetal

Cap!tulo 14
Matérias para trançaria (entrança!'!l(!:nto"J e outX'OS produtos
c3c origem vegetal, não cspcci(icados nem comp:rccnd.i.dos em
outros Cap! tuloa

Cap.{.tuló 15
Corduras e Óleos animl!is ou vegetais; produt.os d11 sua dissociação; gorduras lll1imcntares elaboradas; ceras de ori9'em
m:~ilaal ou vegetal .

Notas.
1. Exc;uem-se

do presente Capítulo t! incluem-se. na Seção XI, as
ntatcr:tas e fibr11s vegetais das espécies principalmente utili-

;~~a~~a c~:~r!~a~=~é~~a;ê~;:!~~iiu~~u~~n~~~ :~/~iâo ~~~ ~~:~::

2.

Notas.
1. O presente Cap:i:tulo não compreende:

ro especial <::om o fim de as torna:r exclusivamente utilizáveis
como matérias têxteis.
'
.
__ --·-

a) o toucinh9 e outras 9'0rduras de porco e de aves domésticas,
da posiçãb 02.09;
---

A~posição

b) a manteiga, a gordura e o Óleo, de cacau (posiçiio 18.04)~

14.01 compreende, entre ou_tros~ __ os be.mbus _{mesmo
fendidos, serrados longitudinalmente, coX"ta,dos em t&!lanhos determinados, arredondados nas extremidades, branqueados, tornados ign!fugos, polidos ou tingiõosJ, as tiras de vime, do canll.s e semelhantes, 11s medulas e fibras de rQtim. Não se incluem nesta posição as fasquias, l.;minas ou fitas, de madeir11
(posição 44.0H.

c)' as preparações alimentícias que contenham, em peso, 'Jlais de
15'11 d~ produtos da posiçio 04.05 (geralmente,, CaRftulo 21);
d) os torresmo:s (posiçlio 23.01) e
23.04 a 23.06;

os' resíduos

da~'s

põsições

e) os ;:i;c:iélciD graxaS {qor.:loa"') isoladoli, áli ceras p:i-Ei!?arada~,
as tnatérias gordas tr!!nSformadas l!'m produtos farmaceuticoiil,
em tintas, em vernize11, em sabões, em produt.oe de perfumaria ou de _tOUf:_!l;dOt: ,pr_ep~~:r.a(los .óu em "pripib:·.açõeil cio:mléstietl.s, os ó~eos sulfonados _e os outro~~: prç.dutos da S!!çio VI;

••••

Posição

11:

partir
·

S.H.

~g::. d:e~~e~ka~:~ :a~e~~~c~~r!~c~~

15.11

te mod.ifil::ados.
éle

~as ~~!~~~s~ ~i!p~=~m;:~r4:~~=t~;a~~;~u~~:' s~ ~~~l~e~e~~c~~=
5

1

eições correspondentes dae qorduras, Óleos e respectivas
ções, nii.o desnaturaaos.

2987

CÓdigo
do

f) ll borracha o.rt.ificial de'riv'llldl!l. dos Ól.eoa (po1siç:iio 40.02).

2. A posição 15.09 nio compreende os Óleos obtiélos
llzeitonas por meio de solventea {po8ição 15.10).

J.
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!ra-

1511.10

Óleo em bruto_

1511.90

Outros
ó!eos de giraas?l• 4e e.ir~amo ou de algoe respect:~.vas fraçoes, memuo refinados, mas não qui.JD.icamente modificado11~

15.12

$2&0,

4. As

p~u!lttUI

de neutralização {"soAp-lltockai•), as borraS- de
ó~eoe, o .b::r:eu, eate.i::r:ico, o breu de atu~.rda e o pe>: -de glicerina
incluem-ao na poaiç:iiio 15.22~
-

••
••

Posição
15.01

15.02

-- Óleos de giras11ol ou de cárta.mo, e re:spectivas !::rações:
1512.11

CÓdigo
do

1512.19

1501.00

1502.00.

1503.00

15.04

<le porco; outras gorduras de porco
e
<lo aves d0111êisticas, .fundidas, -smo
pren111allaa ou ex.tra:ldas poxo - i o de eo~
ventea.
IU!ollh~:~;

Gordura~t <lo aniAaia da11 espécies bovina,
ovina ou eapX'ina, ea bruto ou fundid~U~,
.e111110 p:r;-ensada:s ou extro{das por •eio de

- Ól•o .:!e algo(!ão e

respectivas frpções:

i512.21

-- Óleo ell'l ~~o,
"go:ssypo1"

llll!ll!lmo desprovido

1512.29

-- outros
t:.e~ ou de babaçu,
e rll!spectivail fraçõea-;
-esmo re.finados, JILIIS nio quimicamente~
dificadoa.

- Óleo li~~! coco {Óleo de ~copr11) e .l:'espect!
vas fraçê'ies:

l!:st<ttU:ina 111ol.ar, 6leo. de banha de porco,
Ól.eo-estea:eina, Óleo-margarina e Óleo de
111ebo, não diiiU.lsionados nem •iaturados,
r:tea Pl:'t:!paradoa de outro .oélo.

1504.10

- Óleos de fiqadoe de peixe e
vas fraçê'ié•

1504.20

- Gordura• e óleos de peixe e re:~~~pecti
vas fraçê'ies, exceto Óleos de figa<:~os

1504.30

- Gor.:luras e Óleo= de mam!ferCu1 ma.rfnhos
e respectiva= .fraçê'ies

- suard11 em bruto

1505.90

- outra11

1506.00

15.07

respec'ti-

15()7.90

1513.21

-- Óleos em bruto_

1513.29

-,..- Outros

~=r~!.,~:~:~*~~!~:· f~:ç:;~~~~ ~=

finados,
dos.

Clegomt~.4o

nio

1514.10

- ÓJ,eos em bruto

1514.90

- Outrps

qui111icamente

.OOifica::

OutraS gord11ras e Óleos veqetais {incluido o Óleo de jojoba), e respectivas .Erações,, fixos, mesmo
refinlldos, maS Mo
quilnicamente modificados.
·

1515.11

-- Óleo em bruto

1515.19

-- O.utros

1515.21

-- Óleo em bruto

- Óleo de milho e respectivas. fr11çõea:

(deo~~engo

- Outros

1515.29

-- Outros

1515.30

- Óleo de rÍcino e respectivas frações

1515.40

- Óleo·de tungue e :tespectivas frações

1St 5.50

7 Óleo

de gerge1 im e· respec_tivas ,fraçãee

1508.10

- Óleo em b:t:11to

1515.60

- Óleo de jojob11 e resp~ctivas f'rações

1508.90

- .outros

1515.90

- OUtros

JUe.ite de oliveira e respectivas fraçê'ie:s,
re:finadóa, - • ~:~io qUi•ieGmente -odH'ielldo:s.

15~09

-SIIIO

Gorduras e oleos ânialll.is ou vegetai3, e
re.11pectivaa fraçôes, Pllreial ou totalmente hidrogenados, .interester.ificado:lll, ree!!.
te:r:ificados ou elaidinizados, ~~esmo .refinados, aa:s ~:~io preparados de outro modo.

15.16

1509.10
1509,90
15.10

llliliS

- Óleo de linha~a e respectivas fraçõea:
~~~as

Óleo de a.erntoU. e .re:spectiva:s fraçê'ies,
. •esao ref'inl!t.doJJ, .as não qui.aicamente modificados.

15.08

-- OUt:to:ll

15.15

'OUtras go:ni.U'C'liJJ e é-leoa animab:, e
peetivan: frações, Dtt:IBJaO refinados,
nio qui.m.ic~~.~~~enil:e IROdificadoa.

- Óleo em bruto, mesmo
mado)

-- óleo em l:)ruto

15.U:

Óleo de soja e reapeetiva11 frações, mesJIO refinados, ..a11 ni.o quiadetunente
mod.ifieados.
1507.10

1513.11
1513.19

- Óleos de •palmiste" ou .4;le babaçu, e :te!
pectivas fraçê'ies:

S\ulx'da e nu.bstinci.aa gordas dela derivadas, incl.ll.Ída a lanol.ina.
150!5.10

1510.00

de

Óleos de coco~{Óleo 4e coprm), de ~palais

15.13

Gordv.rtt.lll, 61eos e reapectivaa fraçõea,
de peoixes ou. de ~.i.feroa marinhos, mes.o refinado's, - s niio quimic11111.ente modificados.

15.05

1~.06

Outros

S.R.

solvente::~.

15.03

Óleos em bruto

- OUtros

1516 .. 10

- Gorduras e Óleos animaia, e re:spectivas
freçê'ies

Outros Óleos e re:speetivall frlliçÕe11, obtido= e:.;clu.siVa:mente a p~~.rt.ir de azeitonas,
rr:.finadoll, lllli.S ni.o quimicamente modificadoa, e mistu.J:IIS d&B3fi:S Óleo:= ou i'r;f;
çõel!l ca. Óleo111 cu fraçê'ies da po:=içio
1.5.09.

1516.20

- ~~~d~~=~õ:s Ól.eos

vegeta ;Lo~~, e re.speeti-

•eiJIIIO

15.17'

Jlargmrina; ".Untura= .ou pre'-pe.rações alr.tn
' tieia= de gordura• ou. de Óleos anUlais ou
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••

do
Po11içiio

lfota11.

CÓdiqo
do
S.H.
vegetai11 ou de fraçõea das difel"ent•• go,t
dUX'ZI.S ou 61eos do pl."ea:ente Cdpitulo, ex·
ceto 1111 gorduras' e Óleos ;alimcnt!c:ioll, e
respectivam frações, da poai.ção 15.16.
1517.10
1517.90

15.18

1516.00

--Margarina, e.xc:eto a margariml; l!qui<:ta
Outro=

Co:r:ciu:r:'llll e Óleom animais ou vegetllil!l, e
:~:<~~l'lpeetiva:~ frações,
cozidos, oxidadO.II,
deeid:t:at~:~dos, l!ilul:furados, aeradoa (nopl""'.don"') , estandolizados ou modificado• qui-.icamente poz: qualquer outro pl:'OCIUJI!IO,
com e:.;clusio dos da posiçi.o 15.16; aietura::s ou prep~~rações nõ.o ali.-ent!ciall, de
gordura11 ou da Óleos anilllllizl ou vegetais
ou de frações de diferentoa ~u.ri!U!I ou
Óleo:s do pro11ente Capitulo, nao e:speci:ficad:aa no111 compreendida• e111 outra11 po11içõe11.
J.cidoll gr~:~xo:~~ (go~os•) II!OnocaX:box!licos
inc:llUIU:iais; Óleo11 ácidos de re:finaçiio;'
álcoois graxo11 (gordos*) ind.Witriaia.

15.19

- Ácidos graxoe: (gor4Qa•)
cos il'ldustriaie::

monocarboxíii-

1519.11

Ácido e11teárico

1519.12

Jlicido oléico

1519.1:3

Ácidoe: graxas (gordos*) do "tall oil"

1519.19

Outros

1519.20

- Óleoa ácil!lo:J de re!ina~õ.o

1519.30

- il:1cooi.11 gr11xos '(gordos*) induatri11is
Gliearina, moamo
g1ieórieaa.

1.5.20

pura;

1. O pre~t~tmte: Capítulo niio comp"ende 11:1 carnes, miudeza~-.- P'ê:f.xe.s, crustáceos, 11>0lu1!1coa e ·outros il'lvertebra:ios e~quátieoe:,
preparedoa ou cOnservadoS" pelo• proc·es.e:oe: enumer11.do:;s nos capítulos 2 ou 3.
2, A• preparações ali~r~ent!eias incluem-se no pl:'ee:énte Capitulo,
4esdo que contenham mais de 20~ em pe.llo, :ia enchidos, carne,
lliudoza.s, · sal'lgua, peixe ou cruetáceos, molue:C:o, ou _outtos {nvlliirtebl:a::los - liQWÍtico.ll ou de· UIIIOS combinaçãO destes pro::lutos •.
Qwmdo eealls pl:'epal:'IIÇÕes contiverem doi111 ou mai8 dos produtos
acima meneiona::S:oe, incluem-se na !;fo:dçii.o do Cap!tulo 16 eorr.apondel'lte ao componente predominante em peso. Eeta8 disposiçõea não 8'e aplicam aoe produtO.ll re:cheadoe: da po•içiio 19.02
ne111 às propo.raçõea das posiçõe:~ 21.0_3 ou 21_;04_. __

Kotaa da Subpoaiçõea.

1. Pllra ol!l efeitos 'do. eubpoaiçõ.o 1i;ó2.10, consi-doram-ee prep~~
raçõea ho1110geneizadaa 11:1 pl:'eparaçõe:~ de carne., miu::iezae ou
•angue, !il'lamente homogeneizadae, aeondiciona!l.«e par11 ven.:l:o.
a retalho, eomo alimentos para C:rial).ç~.a ou para U!IO!I dietíitieos, em recipientes de conteÚdo niio .lluparior ~ 2J;O g. Pllra
aplicoçiio de,ata d.efiniçiio, Mo :~e eoonaideram liS pequena•
quantidllclea de ingoredientes que pos:~am ter sido adieiol'lados
à prepa!:açio para ~empero, coneervação ou outt'o11 fina. Ef1tas
preparllçoes podem conter. em pequenat!l quantida.de:~, fragmen~
vitsíveis <:1e c11rne ou de miudozas. A 15ubpo11ição 1602.10
tem priorida.do eobre todllll as outras :!a poei_çio 16.02.

2. Os peixe" e crust6ceoa ~es'i<jnaàoe nas ~ubpo.sições à~:~.s posiçõee
16.04 ou 16.05 unicamel'lte pelo nome Vulgar pertencem las rneamll.ll
OIIP!Ícies mencionadas no CllpÍtulo 3 eob as mesm~:~.e àenominaçõe::s.

água• e lix!vialll

1S20.10

- Glicerina em bruto;
glicérü:11a

1520.90

- Outrae:, incluÍda a glicerina aintética

águas

e lix!vias

••

do

Posição
Ceras 'legetais (exceto 01111 triglieerídeoa), eeras de abelha ou de outros inaetoll • espermac11te, -11mo refinados ou coradol!l.

15.21

15.22

1521.10

Ceras vegeteis

1521.90

Outros

1522.0"0

Outubro de 1988

"Déqras"; l."•si.,uoiS PJ:'OV4!1niente:e do

16.01

CÓdigo
do
S.H.

1601.00

Enchido::~

OU<tl:1l.S preparaçõett~ e coruservas
OU de .llliDg"Ue.

16.02

(te carne~

e proClu.to11 11-elha.nte111,

aiude~ll::s ou s<aqgue; preparaçõezi
c.üla a baae de tai11 pJ!'()dutoa.

a1ilenti-

do

Cll.rne.

aiudeZIIS
u:a~

mento de mcotéx-ios gx-axae (goJ:"da••) ou &!.li
ce'l:"as anim!llis ou vegeto.ia.

Prep~:~.raçOes homogeneizll~lla

1602.10

-

1602.20

- De f!gedos da quaiequer llnim~:~.is

1602.3.1

-- De peru

1602.3~

-- outras

- De aves da po:siçio 01.05:

- Da e:~pécie

1602.41

Priiii!IUI'ltots dll parna e
ço•

1602.42

Pre11unt.os <!la palata (pá*) e respeétivos
pedaços

1602.49

Produtoiiil da::s indÚlltl:ills al.i111cntare•; bebid1111,
J.!quidos alco6licot!l o vinagre•; fumo
ou tabaco o aous nucttaô.neoa
1M.nUf11turado111

t!luÍnll:
ro~pectivoa

pada-

-- Outras, incluídas ll.ll misturaiS

1602.!.0

- Da espécie bovin11

1602.90

- Outl:'ae, inclu!de:s ats preparaçÕet!l de 111angue C.e Qulli.llquer animais

1603.00

Extratoa e aucos de carne. peixe:~ ou crustáceos, .,glWicots ou éle outroa invertebra4os aqwiticos.

lfou...
1. Na presente Seçiio-, o tou:mo •pell.ets" designa os produto" q'ue
15e apresentem sob a tormll cil.Í:ndrica, eeférica, ate., aqlomarado:~, quer por--simplee prea~São, QUe:r por lldiçio da. UJn aglutillllnte em proporção não ~t~uperior a 3~ em pe11o.

16.03

16.04
Capitulo 16

~~ra;~~=d~n~~~~~:~.=r:~o:O!zo;!~;i:~
ova.a do peixe.
- Poixes inteiros ou elll
peiXe IS piCllcio.ll;

pedaços,

oxeeto

Outubro d~ 1988
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••da

CÓdigo

N'

••

<o

Posiç~o

CÓC!igo

Posição

S.H.

do
S,H.

i604~H

1604.12

Out:ros açúca:.:;:es, inclu!das a lactose,
maltose, glicose e frutose (lcvu1osc),
qg.i.JIIic;:unentc punos, no estado sólido;
xaropes de açúcares, sem adiçiio de aromath:antes ou de corantes; .sucedâneos do
mel, mesmo lllisturados com mel nat.ural;
açúcares e melaços carame1izaaos.

A:r:Cno;IUIUI

1604.13

~-

1604.1'4

-- Atuns, bonitos-listrados e
(Sarda spp. )

es~dilhas

1604.15

-- Cavaltus, e&valinhas e sardas*

Saro:linhi:U!I, sardinelas e

1604.16

-- Anchovas o,\..

1604.19

-- Outros

sar:r:ajõcs

biQU<!.irãc::s~-.-

•••

Caviax- e seus sucedâneos_

1604.30

pei-

''

.

Crustáceos, JBQlu:!lco:s e outros invertebrados aqwitico:~, prep11rado1> ou cm conser-

16.05

1605.1-0

1702.10

- Lactose e xarope de lactose

1702,20 ,

- Açúcar e xar.ope, de bordo ( ácer l

1702.3Q:,_;_ ·,_ Glicose_e. x~rope de

Outras preparaçõe.s o Con.11erva15 de

1604.20

Quinta-feira 13 2989

gli'cose, q\l.e nS:·o
contenham. frutose ou que contenham em
peso, no estado _seco, menos ela 20\ de
fr\l.toae

1702.40

.,. Glicose e xàiope de glicose; que contenham em peso, no estado seco, de
20t,- iilclusive, a
501õ, exclusive, de
fruto se

1702.50

- Frutose quimicamente pura

1702.60

- Outra. frutose e xarope de frutose, que
contenham em peso, no eetado :~eco,
maia de '50% de frutoEJe

1702.90

- Outros, incluído -o açúcar invertido

- Ca:r:anqufl :jos
Ca~arÕeB

;1.60!1.20"

-

160!1.• 30_.

-· LA vagantes

1605.40

- Outros

1605-~0

- Out:r;os

( "hO!II.!I~ds" )_
---17.03

cruat6ct~08

Melaços resultantes dO. extraçiio ou refinação C!o açúcar.
1703.10

- Melaços de

1703.90

- Outros
~utos de confeita-.:io (inel<ÚC!o o choCOlllte branco), 11ea cacau.

17.04

capitulo 17

AçiÍ.cares e pxoduto3 de confeitaria

Ú04.10

- GOJna de mascar, mes1110 revestida de aç.!l
car

1704.90

- Outros

......
1 •• o presei1te Cap!t.ulo niio compreende:

a) o:. produtos de confeitl!,ria

que

contenham

caca;t_

(posição

18.06);

Cap.Ü:.ulo 18
b) os açúcares q'uimicamente_ puros

[exceto a sacarose,
lo:sctose, maltose., ·glieose e_ frutose _"(1evulosel] e os outros pr_od.uto.ll C!a posição _29.40;
-

c)

011

meC!icame:ntos e outros produtos do capítulo 30.
Notas.

Rota de SubposiçÕe19.

1.

1. Na

acepção das stfopoeiçõa.s 1701.11 e 1701.12, conside"ra-se
açúcar em bn~,to o açúca1: quCl contenha, em peso, no estado' seco, uma porcentagem (l;.e sacarose __ que corresponda a uma leitu!"a
no polarímetro inferior a 99,5°_.

N'

••

Posição

o

pl:-esente Cap:Ítulo nã'o ·compreende as

preparações ,-dai

posi--

ções 04.03, 19:01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02,_-22:.08, 30.03 ou
30.04.
2. A posiçS:o 18.06 comPreende os pi"odutoa de confeita=-ia que con-

tenham cacau, bem como, ressalvadas as d,isposições da Nota 1
do presente capítulo, as outras preparações alimentícias contendo cacau.

CÓC!igo
do
S.H.

N'

••

Posição
18.01

1801

.oo

Cacau inteiro ou partido, em. bruto ou torrado.

- AçÚcares em bruto, sem a4i.Çio d·e aromatizanteB ou de corantes:

18.02

1902.00

cascas, pelÍculas e outro~S despe-rdícios de

de

C4JKl

caro::~e Quilrli~ente

lido.

1701.11
1701.12

1701.91
1:701.99

do
S.H,

ou de beterraba e
::~a
pura, no estado só-

AçÚcares

11.01

CÓC!igo

De cana
De beterraba

~ta

18-03

de cacau. mes1110 desengordurada.

- Outro:d:

1803.10

Não desengordurada

-- Adicionados de aromatizantes ou (l;.e corantllll'l

1903.20

Total ou parcialmente desengordurada

18.04

1804.00

Manteiga, go~ura e ó:teo, de ec-c:au.

Outubro de 1988
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.
I •o

••••

CÓdigo
S.H.

18.05

Posição.

CÓdigo

<o

S.H.

aentícias de prodgtos dlll!l
pos:t.çoes
04.01 1:1. 04.04, que nio co'ntenhalll eae,~~.u
e:a pô ou que Q contenhO Ruaa Pl'opor<;io
infel."ior a lO'l 1 e. peso, não especificado:J nea com.preendi<kls e. outx-a= posições.

,1805.00

18.06

Chocolate e Oll.trilll pX"epar{l.çÕe::r
ci.zr." que o;:ontenh- cac:.llu.

al.blent!-

1806.10

- Cacau em pó, com lldiÇiio do aÇúco~~~r
Otltro.s. edulcorantcts

1806 • 20

- Outr~11 prepar11ç6e:s em blocos. co111 peso
superior, a 2 kço, Ou no·estadÕ líquido
em pa:sta, em pÓ, grânulo:~ .ou fama;
.IUI.IIIelbantes, em :t:ecipiente8 ou embaldqenl!l imedi.atdll _4e conteúdo Superiol:" a
2 kg

-

~trol!l,

ou de

1901.10

Preparações para a alimentaç:iiio Oe
criança.e:, «condicionadas para a venda a x-atalho

1901.20

- Mistura= e Plltsta= par-a a preparaçio
de Pl:'Oduto:~ de padaria, pa:~telaria e
da in!!Úst:ria de bolachas e biscoitos,
da pollição 19.05_

1901.90

- OUtX'OIS '

ena .tabletes, barra" é ba:stÕe!l':

1806,;U

-- Recheados

1806.32_-

-- Niio recheado•

1806.90

- Ou troa

aliment:Lcias, meaao co.~~:idas ou
recheadas (de cax-nc- Qu de ogtras =ubst.ônciaa) ou preparadllb de outl:O aodo,
t.ai= coao ·e=paCJUete, IRI.Cilrrão, aletria,
llll!lanba, nhoquo, raviole e ciiJ\eloile;
"couscows", aesao prepara.:to.

19.02

MIIIIIRU'I

- Massas aliment:Lcias não co:t:idas, nem
~~~headi!IIS, nem P.r':!parada.s. tle, ·ou~r.o 11\2

C4Pftu.lo 19

1902.11

-- contendo ovos

1902.19

-- OUtras

1902.20

Mas:~Sas alimentícfol!l
recheadas (aeiSIIIo
cozida: ou preparadas de outro 111C:Ido)

1902.30

Outras malll51111 alimentícias

1902.40

hcpar11çõos Q bG:se de corettis,

farinhaa~

aaidos,

19.03

1903.00

féculaJ:J· ou. de leite;' pt"o4\ltoa de pastel11ria

..

PrcKiuto:~~ à ba:Je de c:ll!reais, obti(los
por
expansiio ou pol: t·orx-efaÇãQ {po>:" exemplo:
:floço:ll de ..ilho("cox-n fl..l!lke="ll; grãos de
cereais, exceto o milho, pré-c:ozi.:tos ou
preparados de outro liiOdo.

19.04

,.,.

1. O presente Capítulo niio çompreeiÍde:

a) com exclu:~io dos produtos rocheadozs da' po.s:..çao 19.02; a11
pre}:larações aliment!c':üis c;~ue eontênham IMill :;le 20'l, am pe•o, ::!e enchi~o.s, cama, miudG!Za15, sangue, peixe ou crustáceos,
mol~:JCO!J
a outro:~ invertebrados i!lquiÓtico= ou de umi!l
combinação 'de:tes pro::l.utoe: (Capl:tulo l&);
b} o.e produto: à ba.ee de farinhas, amidos· ou féculas (bi.scoitos, ate.), esE'ecii!i!lmer'lt& preparados para alimen'taçiio c:Je
animais (posiçao 23.09);

Tapioca e :~~ews :su.cedâneoa prepal."ados a
partir 4e fécnJ.ae, flocos, grumos,

grãos~ pérolaa ou forwaa seaelhantes.

1904.10

Produtos à base de cereois, obti<l:o.s por
expan.aão ou por torl:'efação

1904.90

outros
Produto.a de pad&ria, pastelaria ·ou d~:~. i.D
dÚBtria de bolachas e biscoitos. mea.o
a(licionado:s de c:ac:au; hÓatii!i!s,
clipsula:s
vaziall pii:~:Ca •edicllllllentoa, obréias, past&s
sec:a.s d& fari11ha, IUIIido ou ãe fécula, e.
folhlll!l, e produtos M!melhante:J.

19.05

c) o:s me:Hc!llllentoa e outro• produtoe: do C'"ai)itulo JO.
19(}5.10

·2. No presente CapitUlo, consill.eram-se fal."iribae e :êiã01a.s as farinhas e sêrnoles, c:Je cereais do C11pitulo 11 e outra11 fi!lrinhas,
aêmolas e pô11, de origem vegetal, quolquer que eeja o Capitulo em que se incluam.

Pio c:lenominado "Kn.!k:kebrot"

1905. 20_

Piio de espocial:'ias

1905.30

Bolaches e

biscoito:~

edulcor~~;.ntea;

3. A poeição 19.04 não abrange 11:15 preparações que contenh~~;.m maia
de B\, em pe15o, ::l.e cacau em pÓ, nem aS reveStidas de chocali!lte
ou de outrae: preparaç<:iel5 olimentícies ·que contenham cacau, ::lo
po=içiio 18.06 (posição 18.06).

1905.40
1905.90

adicionados
"waffles" ·e "wefera"

de

Torntdae: (tollti!l:~*), piio torrado e produtos semelhi!i!nte.a tor:·ado.s
- Outros

Preparações de pX'odutos hortícolas, de frutas og de
·
outra$ partes ele plantas

••••

~siçiio

CÓdigo

•o

Motas.

S.H.

1. O pr<'lsend~ Capítulo não compreende:
Extratos lle •i!i!lte; preparações alillenti
cies de farinhas,
sêmoles, allidos, fé. cul.es ou de c:xtratos de - l t e , que não
contenha• cacau <91 pÓ ou que o çontenha.. nu.a proporç3.o inferior a SO'l,
e.~
peao, niio especificadas ne• ço~~preencJi
diUI e• outra• po•içõea; preparaçêie• alj,

o) os produtos hortícolas e frutas p1:eparado111 ou conservados
pelos processos referidos nos Capítulos 7, 8 e 11;
b) 315 preparações alimcnticias que' contenham mais de 20'l,
ea
pel5o, de ençhidos, cax-nes, -l'liudezas, sangue, peixe ou crustáceos, .moluscos e outro= invertebri!ldo: aquát.:i.cos ou de u.a
co.binaçiio de:te11 prodqtos (capítulo 16);

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
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c) as preparações aliment:Í:c:iae:
posiç:So 21. 04,

eompol!l:tas
·
·

homogeneizadas,
· -

da

2. ~:o ~~~~;~u:: n:ê~~~!;õe~0 ;~;~~~~~11 ;o_.~Bp~~~~;:i::m:lh~~~~=~

N'

da
Posiç:io

apresentados 111ob a forma de proo:lutos (l:e confeitaria (po:sição
17.04). nem os produtos de ~hoc:olate (posição 18.06),

4. o suco de tomate cujo teor de extrato l!leco, em peso,
,igual ou superior a 711: está inclu,Ío:l.o na posição 20.02.
5.

2991

código
do
S.H.

2005.30
2005.40

3 • .Incluem-se nas posições 20.01, 20 .• 04 e 20.05, conforme o ca:S.o,
o.pomas os produto_s do Capitulo '7 ol.l da:!l posições 11.05 ou
11.06 (exceto -'lls ftu:inhas, sê111ola:s e pós dos_ produtos do
Capítulo 8) que teJ"Jham sio::lo prap.11r11dos ou conservados por pro. cenl!sos diferentes dos Jneneion11do11 na Nota l a).

Quinta-feira 13

- Chuc:rute
- Ervilhas (Pisu. satiVUDI)
-·FeijÕes (Vigna spp •• Pba:aeolua spp.):

!leja

2005. S.l

Feijão em q7iio

2005.59

Outros

2005.60

Aspargos

:~~c=~~i~(l~~ã~~!ç~~c~~i~9~B~~~~~er~:j~e ~:~s ~~~J~~~~t=~

2005.70

volume (ver Nota 2 do Capítulo 22), não

2005._80

- Milho doce ( Zel!l Jllays var. :aacchaJ:ata}

2005.90

- Outro= produto:~~ hortícolaS ' e misturas
éle produtos hortícola!!~

2006.00

Fnttas, c:ascas de frU.tas e ·Outras partes.
de platttas, conse:rv11.das CPIII açúeal:" (passadas por c:a1da, gl11.ceadaa ou
cJ:istltliz5das),
'

e:~~:c:eo!la O,S'l

vol..

actas de Subpo:dções.
1.· Na ac:epçio <!la subposiçiõo 2005.10, consideram-:se prOdutos horclcol.as homogeneizados as preparações de produto:s hort!colaa
finamente homogeneizada!!, acondicionadas para ven<!la a retalho, como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em
recipiente:s de conteúdo nio 15uperior a 250 g. Para aplic:açiio

~~;~:d1:;~~!ç~~; ~~~~~:: ~~~:s!~~~a:d!~i~~~~~a~ ~~=~!!~:~~ pa~:

20.06

Azeitonas

8

teJr~Pero,

conservação Oll outro:!! fins. Estaa prepar.!tçÕel!l podem
conter, em pequenas quantidades, fra91!1entos vialveis de produto• hol:"tlcolas. A subpo.sição 2005.10 tem- priol:"idade sobl:"e todas .!toS outl:"as eubposições da posição .20.05.
2. Na ac:epçiio da •ubposiçio 2007 .lO, i::onsideram-ae preparações
ho.ogeneitaekls as preparaçÕel!l de .fruta:a .finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho, eomo alimentos , para
crianças ol!. para uso= dletéticos, em recipientes d<l'l conteúdo
nõo supo=rior a 250 g. Para aplicação desta definiçã_o, n_i_o_
ee
consideram as pequenas qullnt.iélacies de ingre-dientes que possam
ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou
outros fins. Estas preparações poélem conter, em pequenas qultntiéladas, fragmento:~~ vi11Í.veis de frut11.s. A subposição 2007.10
tem prioridade 11obre todas as outras subpoeiçõa:a da posição
20.07.

••

do
Posição

20.07

Doces, geléias, "marmelades:", P'lrês e pa.~;
tas de frutas, obtiélos po1: eozimento, COIII
ou seu ll.diçiío de 11çúcar ou de outros
eéluleo~:antes.

2007 .lO

- Preparaçõe:s homogeneizadas

2007.91

-- De cítricos_

2007.99

-- OUtro5

- Outros:

:1!0.08

l"nztas e outx:11s partes comest:í.veis éle'
pLantas. p1:epa1:adas ou, conee:rvaélas dei
outro modo, COIIl ou sem a~içiio ~e açúcar
ou de ou.t.ros edulcorantea ou éle .&1.coo1,
não esp<l'laificadas nem comprl!len~iéiii.S ea
outras. po:sições.
l"rut.a:a de casea rij11, am<l'ln,;oins e
ou-.
tras :aement<l'ls, rnesmo misturados
entre
si:

CÓdigo
do.
S.H.
~uto:s hortiaolas, fl:"Ut.all e outras partes. co•estiv<l'lis de plantas, pl:"epa~dos ou
eone:ervados elll. vinagre ou ·em ácido ll.ceti-

20.01

2008.11

-- Amendoine

2008.19

-- Outros, incluldas a:a JJist.uras

2008.20

- Ananases ou 11.bacaxi:a

2008~30

- Cítricos

~.

2001.10

2008.40

- Pel:"all

2008.50

- Dama.seoe

2008.60

- Cerejas·

2008.70

- P&ssegos

2008,80

- Morangos

Pepinos

2001.20
20Ql.90
20.02

- OUtro•
Tomates ~parado5 ou COfl:l:lervaélos, exceto
em vinagre ou em ácido acã.tiao .-

2002.10

- Tomattts int<l'lil:"os ·ou em pedaços

2002.90

- Outros

- Outras, incluÍdas: as miat1.1ras, com_ ex-cluuão d11.s da subposiçiio 200_8.19~
2008.91

~~=~ 1 ~=c:t~~!a!in:~~~:d: 6~i~~"!~:

20.03

-- Palmitos

2008.9.2.

--- Mist1.1ras

2008.99

-- Outras

tico.

2003 .lO

- Cogumeloll

2003.20

- Truf11.s

20.04

20.09

Suco= de f~:ut.as (ine~.d.dos os mostos de
uvaiS) ou de produtos ho.::t!eol11a, não'
fermentados, sea adição de á~cool., COIIl
ou sem adição de 11.çúcar oU éla -outros
edulcorantes.

Outro:s pl"oduto!ll horticolas preparados ou
conservaélos, axceto em vinllgre ou em ácido acé_tico, congel..11.dos.
2004.10

- Batatas

2004.90

- Outros produtos hortl:c<:>las
de produtos hor_t!colas

e

-- Congeladc;os

2009.19

-- OUtros

mistura=

~~~=;,=~t~=c:~~~t!~o!~!a~~~a~:s ác~~

20.05

- Sucos de" 1aranj11:
2009.11

Suco~~~

2009.20

-

2009.30

- suc;o de qualquer outro cítrico

2009.40

- Suco de 11namís ou abaca:~~:i

2009.50

- Suco d<J tomate

2009.60

- Sueo de
uvas)

toranja ("g"rapefruit")

do acético, nio congelcdos:.
2005.10
2005.20

- Produto5 hortícolas homogeneizados
- Batatas:

u.,.a

(incluído:~

o~

mostos éle
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Código

"'••

do

Posição

S.li.

CÓdii)'O

Posição

200!L 70

Suco do maç:ií

zoo9.ao

Suco c:l$ qualquer out.z:-11. fruta ou prouuto hortícola

2009.90-
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do
S.H.

Leveduras (vivas ou mortas); outros
miCJ;"organismos monocelulares mortos (exceto as VAcinas dill posição 30.02); pÓs
para levedar, preparados.

21_,02

- Misturas "-e sucos
2102.10

Capítul.o :u

- Levedurns vivas

210:?".20

LevQduras mortas; outros micro:t"ganismos
monocelulares mortos

2102.30

PÓs para levedar, preparados

.

Preparações para molholl e molhos preparóll-

21..03

~~~inh~0~~~~~~ e t=~~~~ ·~~~!~::
Pre;Paraçêies alimentícias diveraa:l

Motas.

2103.10

- Molho de soja

2103.20

- "Ket.ehup" e outl:'OS

2103.30

- Farinhóll de mostarda e mostard& prepara-

2103.90

- OutrOII

qual-

de tomate

••

Preparações par11 caldos e sopa.11; caldos e
11opas preparado:~.~; preparaçt~es aliolentícias coapostas homogeneizadas.

21.04

ll) as mistu:z;:az da produtoa hortícolas c:Ja pozsição 07-.12;
l:l) os suced.iineos torrados do café ·G:ue contenham café em

molho~:~

2104.10

Preparações para caldos e sopas; caldos
e ·sopas preparados

2104.20

Preparações alimen~icias c.omr>ostas
mog-eneizadas

quer propo'l:'çiio {po11içio 09.01);

c) as eapacb.riaa e out.ro111 proc:lutoa das poaiçõea 09.04 a 09.10;
d)

"'a.

prepara~õea aliment!cia~S, eKCeto os
produtos _descri toa
nas po:~içoea 21_.0J_ou_21.04,_que contenham, em peso,_ mai11
de 20t de enchidos, t:::lu:ne, 'miudezas, sangue, peixe ou erulltáceo.lll,. moluscos QU. outros invertebrados .squáticoil: ou do
Uma combinação c:Jestes produtos {Capítulo 16):

tipos utilizado!~
na fab:r:icaçii.o ·ae bebiõ:&ll, cujo teor alcoÓlico, em "voJ.ume
{ver Nota 2 do Capítulo 22), •u:c:eda n~5\ Vol _(po:::~j.çio
22.0S);

e) a11 prep!lrações alco-óliCas cÕmpoat-'111, c:Jo11

f) ;eu, leveduras acondicionadas como medicamentos e

oe

21.05

pl:'odutoll das po.siçi5es 30.03 ou 30.04;

Sorvetes,

~~~es1110

contendo cacau.

Preparações alimentícias não "'specificadall nem compreendidas em outras posições.

21~06

outro11

g) as en:dl!l8.11 pl:'eparadas da posiçao 35.07.

2. Os ext:r:atOII dos- sucOd.&neo:~ menciona<!los na "Nota ·1
inclueJI'IR.Se na pozlição 21. 01.

2105.00

ho-

2106.10

-

~~~~li~~:d~:x~~rl~~~:!natl

2106.90

-

Outn1~:~

e

subst~ncias

i>) !l,ct;i,m_a,

J. Na acepção d& po.siçii.o 21.04, consideram-se preparações alS..enRt.icia:~~ COIIIPCIIIta:s hOlllogeneiz.ac:IIJ-11
11111 prepal'ações conlltituid,_s
por uma mistura fil'!.!!mente homogeneizada de divers1111 :substância~:~ de b4se, como cal:'ne, peixe, produtos hol:'ticola~:~ ou
fl'utas, acondicionada-S para venda a ret{l.lho, como alimentos paTa
crianças ou para usoa dietético.s, em recipientes de conteúdo
nio 11upe1:'ior a 250 g. Para aplicaçãó desta d8finiçâo, não se
consideram as pequena:~ quantidades de ingredi_en_t_IHI que possam
ter sido 'adicionados à mistura parl'l tempero, conservação ou
outros fins. !!:sUis prepara.;õea podem conter, em pequenas quantidada.s, fra!r~f!entos vis:i:veis.

cap.it.ulo

~2

Bebidas, lÍquidos ~ldoól.icos e vinagre:l
:Notas.
1.

o pr~:sente Capitulo nio comprei:!nde;a) a água do mar (pol!lição 25.01);

••••

Posição

CÓdigo

b) as águas destiladas; de condutibilidade ou de igual grau de

••

puTeza (po11ição 28.51);

S.H.

Extrat.os, essênci11!J e concentrados de cafÓ, chli ou de m11te e preparações à base
de:ste:z. produto: ou à base de café, ch.!Í.
ou de 1110te; cbioória torrada e outro11 sucedâneo: toJ:"J;"lldos do cafê e respectivos
e:><trato:!l, essências e concent:.r;ados.

Zl.Ol

2101.10

2101.20-

2101.30

ExtratoiJ, es11ências e concentl:'ados de
café e preparações à base de11tes e:o:tratos, essências ou concentrados ou à
base de café
E:><tratos, essências e concentrados
de
chá ou de ma te e preparaçÕes à base
destes C.Xtl'atos, essências ou concentrados ou à b4~:~e de ct>á ou_ de _!!lllte
Chicória tbl:'rada e outros suced.iineos
tot"rados do café e Tespectivos extratos,
e~:~~:~ências- e concentl:'ados

c) as soluções aquosas que contenham, em peso. mais de 101: de
ácido acêtico· {posição 29.15); _
_
d) os medicamento-s das posições 30.03 ou 30.04;
e) os produtos de perfum-'lria ou de

toucado:~;"

(Capítulo 33).

2. Na o:~cepção do presente capítulo e dos CaPítulos 20 -e 21, o
teor alcoÓlico e111 volume determina-se~ temperatul:'a de 200c.
3. Na acepçiío da posição 22.02. c:cnsidel:'am-se "bebidas não alcoólá
casas bebidas cujo teol:' alcoólico em volume- niío eXceda 0,5%
vol. Jl.s bebidas alcoólicas classificam-se, conforme o êaso,
nas posições 22.03 a 22.06 ou na posição 22,08.-

Nota .:la SubposiÇão.
1. Na

acepção da su'bposiçio 2204.10, consideram-se vinhos espumante:J e vinhos espumoso:l os vinhos que a01resentem, quando
temperatura de 209C ê1tl recipientes f_echaéios, uma
sobrepre11são igual ou superior a 3 bares.

-eon~:~ervados 1s.
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qa:gítulo 23

••

da

Posição

código
do

Rea.Íduos e desperdícios das in<IÚstrias aliinentares;
al.iaentos prepara<los parll. animai.n

s.tt.
Ág'ua=r, incluÍdas as águas ~ine::r:ais, n~tu
rai.G ou «:ttifieiais, e as a!luas qaaeif;..cadlls não 1:u:licionadas de sçucal" ou de outro~ cdul.coJ:'antezs ne.11 aromatizadas; gelo o

22.01

2201.10

- .<gua11 minerais a águas gaseificada"

2201.90

- Out:r:as

J(guas, incluf.,cll as __á'!J'Lilll .U.nerais e, as
águas C]aBei.ficadas, adicionadas da l!'çuca::r;
ou do outros odulcorlln_tes ou ax;omllltl.zadas
c outras bebidaa ni;o alcOÓlicas, excet.o
ao1eo1111 do frut.~us ou de produtos hortícolas,
da poaiçii.o 20. o~.

22.02

22.03

1. Incluem-se na J?O•içiio 23.09 :os produtos do11 tipos utiliÚ•dos
para mli~t~entaçao de o.nimais, não especificados nem compreendidos em outras posições, obtidos pelo tratamento de ~t~atéria:~~
veqetais ou .!mimeis, de tal forma que perderam as características essenciais da 111atéria de orige,., e:<:cluídos os des.pe:t:"dicios vegeteis, resÍduos e subproduto_a_ v-egetai= resultante.e
desse tratamento.

••dá

!!:=

Posição

qaseificadas, adicionadas de ttçucar ou de outros edulcorantes ou arornati.ZBdo..s

23.01

.<guas, inclu:Í:d!UI as ái;l1.11!1S mineriis e

2202.10

Kota.

ligua:~~

- OUtral!l

2203.00

Cexvo:hls de aal.te.
Vinbol!l da uvas fre11cas, incl.u!das oa v.inho:~~ enriquecido .. c:o111 IÍl.cool.; __ 1110st.os
de
a.VllB, excl.uídos os da po:siçiio 20.09.

Outro= vinhos; IIIOStOII do uva11 cuja fer11\entação- tenha sido irn~edida ou int.errornpiCia por adição de alcool.:
_
2204.21

-- Em recipiente!! de capacid~~tde não supe-

2204.29

-- OUtro=

2301.10

Farinh&s, pós e -"pellets", de
de rniudez;ss; torresmos

2301.20

Farinhas, pós e "pellet:~~", de pei>:as ou
cruatáceos, molusco11 ou outros inverteb:t:"ados aquáticol!l

23.02

rior 111 2 l.itrol!l

- De a:t:"roz

2302.30

- De trigo

2302.40

- De ou.tros cereais

2302.50

- De leg-u1r1inoaas

- Outros mo.sto11 de uvas
outJ:OB vinhos de uvas fresca:~~
::~~i~~=. COlEI pl.antu ou substindu
1!:111 recipientes <:lo capacidade nio
rior a 2 l.itros

Res.iduos dto fllbricaçii.o do amido_ e J:esiduos
so~~~el.hantes, polpas de beterraba,
bagmços
de canto-<le-aç"Úcar e outros despe:rd!cio= d11
indústria do açúcar, borras e desperdícios
da i.ndú:~~tria da cervej& e das deatil&rias,
IIIEISIDO em "pelletsM.

e.upe-

"2205.10

-

2205.90

- Outro!!

2206.00

Outras bebi.das fermenta<::las (sidra, perada
e hidJ:OIIIel, por exemplo).
Alcool. etÍlico não desnaturado,
cõa ua
teor alcoól..ico e111 vol.ume igual ou superior a 80\. vol; álcool etílico e agu!lrdentes, desnaturados, coa qualqueJ:
teor
alcoÓlico.

22.07

2303 .lO

- Resíduoa da fabricação do a!Elido
siduo.a semel.hant.es

2303.20

- Polpas de beterraba, bagaços da c~~tna
de-açúc:ar e outros desperdícios -da
indústria do açúcar

2303. 30
2207.10

.(J.cool etÍlico não 'desn&turlldQ, com um
teor alcoól.ico em volume igual. ou S.ll
perior a· 80\ vol

2'207 .20

.(J.cool. et:í:lico_.. e aguaril.tintiiõa, deBnaturodo•, co111 qualguer teor alcoól.ico
ilce>_ol etÍlico nii.o desnat.urruJo;- Colll um tg
or alcoólico e• volWIIe . infe-1:ior ;s BO't.
vol; aguardcntea, licores e outras bebidas espirituoaaa(a),c6olicas}; prepa.z-açi5es
alcóoli.CG.B CO!IIPOSta:~~, dos tipos utili.zados na f.u.bJ:icaçiio de bcbid.!r.a.

22 •.08

de

vinho

ou de bag&ço de

2206.30

- uísques

2208.40

- Cachaça ou caninha (rum e tafi;;)

2208.50

To:rtas (bagaçps) e outros res!duos sólidos, 111.esmo t:ritur~os ou em "pellets",
da extraçio. do Óleo de soja •

23.05

2305.00

Tortas (bagaços) e out.:ros res.fduos sólidos, me.amo triturados ou em "pellets",
da extraçiio do Óleo de (l.lll<'lndoim..

23.06

TDrt.as {bag!lços) e outro.a resíduos· :sólidos, mesmo triturados ou em "PQllets",
da ext.:raçiio de gorduras ou Óleos vegetais, exclu.Í<Ios os das posições 23.04 e
23.05.
2306.10

- De algodão

2306..20

De linhaça

2306.30

De qiras.aoi

2306 •.40

De nabo silvest:t:"e ou de colza

2306.50

De coeo' ou de copra

- Gim e genebra

2206.51'0

- Outros

2~.00

Vin~·-,. -seus -sucedii.neoa obtidos. a parti-r do é.c;i.<::~o 11c~tico, par11 u:~~o= alilllent.ll-

da

2304.00

•••

- Ag114rdentes
uvas

llorr;ss e desperdícios da indústria
cerveja e das de:~~tilarias

e r_t

23.04

- Prepo.raçi5e.s alcoólicas coml?o.stas,_ dos
tipos utilizodos n;s fabricaçao de bebi2206.20

ou

- De milho

2302.20

23.03

22>..06

carne!!

Sêmeas, farelos e outroa :res.iduos <la peneiraiio, moagem ou de outro.s trat'amentos
d.o
g.z-aos de cercais ou de legwgino~<as, me-11....
em "pellet:a''.
2302.10

Vermute11 e

22.05

::~!~s~~=s e 0 :p~~=~~;o~~ ~~~=~~smi~!

Vinhos espumo.nte11 e vinho= espumoso"

2204.10

2204.30

do
S.H.

=;~o: a~=~~=~~~d~~=t~Ó~~;s!~~~Óprios

2~02.9"0"

22-04

Código

2306.60
2306.90

De nozes. ou Cle lllllê~o•s de "palmist.e"
- Outros

2994
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SEÇÃO V

CÓdigo

oo

S.H.•

Produto!J -.incrais
Cllp.Ítulo 25

23.07

sal;, enxofre; tcl."1:'a3

Bo:r:ras c:le vinho; t6.:.:taro ea bruto.

2307.00

Maté:r:iae vegetais e dcurpll'l:r:d!eios veget.tia, :r:es!d~.~:os e subpro:(!u«:~s vegetais,

23.09

ateBIIIO l!m "pelletsw, do:!l tipas utilizados

2306.10

- BoloUis de

2308.90

- Outros

oi•

co!lrvo:~lho

2309.10

cluem na.s poSições do prese-nte Capítulo os produtos em estado
bruto ou os produtos lavados (mesmo por meio de substâncias
químicas que eliminem as impurezas sem modifica:eem a estrutura
do produto), partidos, triturados, pulverizados, submetidos à
lovig-ação, c:eivados, peneira<:los, enriquecidos por flotaçii.o,
separo:!!çio magnética ou outros processos mecânicos- ou físico:IJ
{exceto a cristalização}. Não estão, porém, incluÍdos os produtos ustulados, calcinadoB, resultantes de uma mistura ou que
tenham recebido tratamento mail! adiantado do que os indicadoll
em cada uma da.o posições.

pol!li-

e castanlur;s-da-!n-

Prep;~raçõas dos tipcMJ u;tilizlldos
•entaçio dó o.nimais.

23.09

IUI.

dos de :ap~~~~~~~c~~ ~~~~=~!ir;~p~=~~~ ~~~eme:!!aradi~~~io~~~
to~ne o produto particularmente apto para uSos específico.o
de
preferência à sua aplicação ge=l.

ali-

- Alimentos pa:r:a cães à gatoll, acondiciona<:~os p&rlll a venda a retalho

2.

o

presente Capítulo não compreende_,

a) o enxofre sublimado, o

precipitado e o

coloidal

(posição

28~02);

·- OUtras

2309.90

e c.i.Piento

1. Ressalvadas as exceções, expl!citaa- ou implÍcitl!ls, · resultant8s
dos text..os das pogições ou da Nota 4 abaixo, apenas ae in-

ma &l.i.mcmtaçiio o:Je ani111osis, nio espeeificu.do:s ~:~e.a c0111p>:eendido11 em out.raa
çÕell.

c pedJ:"l!l.a; gesso, cal

b) as terras corantes contem~o. em peso, 70\ ·ou maia Clfl
combinado, expresso em Fl'i 0~ (PosiÇão 28.21);

1

ferro

c) os medicamentos e outros produtos do C;:tpÍtulo 30;
d) os Pl:'oduto.s de per~umaria· ou de toucador
prepal."açõe.s cosméticas (Capítulo 33);

prepa.l."ados

e

aa

e) as peC!ra.s ptt.ra calcetar, meios-fios

(lancis•) e placas ou
lajes para pavimentação (pos,ição 68.0:[,); os cubos,. pastilhas e arti9os semalhanteB, para mo.saicos (posição 68.02);
as l!ll."dÓsias paro:!! telhados ou para :r:-eveatimento de con.st:r:-uçQes (posiçiio 68.03};

CApÍtulo 24
Fumo ou t11bllco o seu11 sucetlineos -nufat.urados

f) as

Pedras

pl."eciosaB

n:o3);

"""'·

.••

llemipreciosal!l

(poBiÇÕes 71.02 ou

<]) os criS-ta!~~ culti.v.;,dos de elol:"eto de sC:Ídio ou de

l . o presente Cllpítlilo nio eo111preende oa _cigart:"os
(capitulo, 30).
_
-

l'osiçào

e

h)

CÓdigo
00
S.H.

0.11

giza.s de bilhar (posição 95.04);

ij) o.s gizes
96.0~).

ou t .. bQco não manufatu:r:11CI0;
cios de fuao ou tabaco.

24.01

c:íxido de
mó!lgnésio (eJCceto ·os elementos de óptica) de peso unitál."iO
igual ou .11uperio• a 2,5 g,· da po.sição 38_.23; os elementos
o!le óp,tica do cloreto de sÓdio ou de óxido de magnésio (po~
.sição 90.Ql);

meo!Ücamentosos

Fu.o

2401.10

- Fumo ou tab.!leo não destalado

2401.20

- l"umo ou ta'6aeo
Clel!talado

2401.30

- De!Jper;d:'!cio~. de fumo ou tabaco

Clespe:r:d.í~

2402.10

- Charut..os e cig.irrilhas, contendo
tabaco

fumo

2402.20

Cigan:-oe contendo fullio ou tabaco

2402.90

Outro11

fllllc:>

11

cin~do, e:~~;coto o Óxido de estrôncio; • o.s reaiduos 'e fragmentos

ce:r:-amicl!l.

de

ou

Out:r:o" pro4utos de fumo ou tabllco e aeuo'l
8ucec!iineos, m~~nufatu:r:l!l.doll; fumo ou t.n.baco
•homog"cncUado" ou '"rccont<titu.iào":; extratos:
e .olhos, Cle fUIIIo ou t.abaco.
rumo ou tabaco pal."a fumar, me&mo
aucedânoo& de fumo ou tabaco, ,.,m
proporção

em

~~~s~z~~k;:~' o b~~~~n!t~ ~: !s~~;~~~ni:!t.r~!~~;~r~!)~e m:~;;a;~i:
0

de

ou del!l;enhBr e o.s da ~~;lfaiate (posição

4. A posição .25,30 compreen~a. entre outros, os e:eguinte.s piodutos:
a venn.iculita, a p<:!rlita e as clorita.s, não e~nd.idas; ali terl."l!IS
corant:ea·, mesmo C(!;lcinadas ou misturadas entre .11i; os óxido.ll de
ferro micácaoa natu:r:-ais; a espuma-do-mal." naturó!tl ("Meerschaum")
rneamo em pedaços poiidos; o âmbar amarelo {sucioo) natural; a os:
puroa-::l:o-mar ("Meerschaum") e o .âmbar l."ec.onstituidos, em plaque-

total ou pal."eialmente

Charutos, ciqarrilhas o c:i7arl."OS,
ou tabaco c:>u 4c:>& &cus ~uccdanco:s-

2403.10

~ra esc:r:-ever

3. Qualquer produto suscetivel de se in,c_luil." na posição 25.17 e
outra posição d11ste Capitulo CJ.ass{fica-se na posição 25.l7.

..••

Po&ição

CÓdigo
do

s_.H.

25.01

2501.00

Sal. (incl.ui:Jo' o sal de 121esa e o sal desnaturl:ldol c. el.or-eto do sódio puro, IDE!smo soluçio, aquo11«; áqua do mar.

25.02

2502.00

Piritas de fel."l."o aio ust\lladaJI.

contendp
qualquer

- Outros:
l"umo (lu ttlbaco "homogeneizado" ou "recon,;t
titu!Cio"

2403.91

'

Outros

25.03

Enxofre d111 qualquer e11P<!oie.. exc:eto o ll!nxofre aubl.ioaado, c> preoipita:!e> e o col.oidal.. _
2503.10

- Enxofre em bruto e enxof•e não refinado

25Q.3.90

- Outro
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CÓdigo
do
S.H.

2513.21

-- Em bruto ou em fragmentos irrogulareiJ

2513.29

-- Outx:os

2514.00

ArdÓsia, meaa~o de8ba..stada ou sUipl:esaea.te
cortAda a ser1:a ou por outro meio~ e•
blocos ou placas do fo;rm& qua:!rada ou rl!-

25.0"
25.14.

Em pÓ ou em escamas

2504.10

2504.90

ta~1ar.

~~~~!s:u'"!:~~~ ~~~e ~~~!~u:~u~1t~!:· d.~~~~~

25.05

25.15

Mármores, travertinos, gr!laitos belgas a
outras pedr<!ls calciri.as de canta~:ia ou de
construção, de densidade aparente igual
ou superior 3; 2, 5, e alabaet;ro, lll!siÍÓ
dl'!sbastados ou simp1cs~~~eate cortados
'a
serra ou po:r out:ro IDeio, e• blocos ou
placas de fora~~~ quadrada ou_ retaagu~r.

pÍtulo 26.
2505.10

-,Areias 15ilictiosii::S ~ a:t-eia qua:rtzífera

250'5,90

- out:z;al5 s:r:eias
Quartzo (exccto as aieims naturais);
qu11rtroitos, IDCI'DDO d~abastmdos ou
ai., ple::rm.c:nte Cortados a Sll'n"ll ou pol:" outro
·~o, cm blocos ou placas de fon~a
quadradt!l ou ".«!!t.angular.

25.06

2506.10

- Quartzo

2506.21

-- Em bruto_ ou desbaatad.oe

2506.29

-- Outros

2507 .oo

Clt.uli.m e gutra.s argilss
mo .calcinado:~.

- Mármores e travertinos:
251~-11

- Quartzitos:

-- .Em bx:uto ou desbastados

2515.12

Simplea'mente cortados a serra ou por
outro meio, em blocos· ou placa::J · dO
fonna Qu~t:dradll .ou rct<~~ngul<~~r

2515.20

-- Gtanitos belg<~~s e outras pedras caleirias de' cantaria ou de eo_nstrução;
alabastro
Granito, pÓrfiro, basalto, arenito e outras pedras de C{l.ntaria ou det construção, 111e5111o desbaata4P8 ou sU!plcumoate
cortados a ser1:a ou por outro meio, .,.
blocos ou placas· de for.a quadrllda ou r.t.
tanqular.

25.16
25.07

caul~~aB,

.es-

Out7:4S argili!US (exceto as a;~;gilas cxpan4ida.s da posição 68.06), 30dalu.r.ita, cil!.
nita, ailimanit.a, metJaiO calcinadas; mulit.a; btu::r:o cozido e!l pÓ (terra de "ch.n.motte") e .torTa de dina:..

2516.11

Em bruto ou 4eabastado

2508.10

- Bentonita

2516.12

2508.20

- Terras descorantGs e terras de pisão
(terr.as de "fUller")

Simplesmente co"t"tado a serra ou por
out:co meio, em bloeos ou- p1<~~cas de
forma Quadra<ia ou retangul.ar

2508.30

- Argilas refratária.!il

25.08

2508.40

- Outras a'r'Jilas

2508.50

- Andaluzita, cianitl!l e tlilimanita

2508.60

- Muli:-a
Barro cozido em pÓ {tel:'ra
motteM) e terra de dinas

2508.70

- Granito:

- Arenito:
2516.21

-- Em bruto ou desbastado

2516.2:2

-- Simplesmente cortlldo a 8erx:a ou por
outro meio, em blocos ou placas de
forlll<!l qual!!tll4a ou x:etangu1Dr

2516.90

- Outras pedrafl de cantaria ou d:e
trução

de "cha-

Calhaus, Clll'Jca~ho, pedras britadas, doa
tipos <geralinente U:!l<!ldos Clll concreto (betiío) 01.! para empedramento d:e ést:r:.n.das,

25.17
250SI. oo

---

crê.

•

~~sv~~·~~~:!~:a:r~:x ~u!~=.,~~:~!~~= t!~~

Fosfatos de cálcio naturais, foafatos
olumi.nocálcicoB natm:ai:. e cré fo~ata

25.10

wdeamento; ID!Icad:mne !!!e .eseó~:ia$ .:!.e aJ.to.ll-fornos, d:e ·outras eseôrias ou de reli.Í4uos industl:'iaill s191elhantell, Ite51110
conteado ID!Itériall inclUídas lUl prhol!l'ira

•o.
2510.10
2510.20

- Nio moÍdOll

=~t:;r2~i~::o1!:~!: ~~~~o; ~nsa~~~·:;

- Mo!dos

o1a8 po.11ições 25.15 ou 25.16,
dol!l ter~~~icamente.

SUJ..fato de
bá~:io
natural (bad.t.ina};
cal."bonato de bá~:io -natu~:al. (witbe~:ita),
11e:11mo cal.cinado, exceto o -óxi_do de bÓ;l:'iO
da po.aiçiio 28.16.,

25.11

2511.10

- Sulfato de bário natural. (barit.ina)

2511.20

- Carbonato ·de bário natural. (witherita)

2512:.00

Farinhas

2517.10

2517.20
25.12

silipiosas fÓsseis ipor exe•plo
"kiesel.~r",
tripolita,
::liatomita) e
outras t.e"Cras silicios!ls anál.oga.s de densidade ~:~.parente 'não superior a 1, men•o
calcinadas.·

2517.30

2513.11

-

-

Tar!llllcad<~~me

2517.41

-- De mármol"e

2517.49

-- Outros

Ped~:a-pomes:

Em btuto ou -em f'r<!lgmento8 irrequ1~re~:~,
inclu:i:da"<~~ pedr&-!;lOmes tritul:'a:'-a (c<~~s
peQra~pornes ou 8 bimskios")

calho de
2513.19

Clllhaus,' c<~~sclllho.
ped:cas b:cit<~~das,
dos tipoa ge-ra1m~mte· usados em Concreto (betio) ou pa:c11 empedramento de es-'
t'l"ao!lll.s, d.~ vias férrea~S ou · outtos b§.
l<~~stros, seixos roladofl e s:tlex, mesmo
tr11tadoS tennicamente
- Mac11d11me de escórias de altos-fo:rnos,
<ie outras escóriâs ou óe rea:i:duos i.n•
duatriais aeme1l•<~.nte~. JrJesmo contendo lll<!ltérill.s inc1u:i:4as· na aubpqsiçio
2517.10

- Grê.nul.os, ].ascas o pós, dii.S pedra.11 das
posições 25.15 ou 25.16, mesmo tr<~~t.a
dos tc:cmic:amente:

Pedni-pomes; eSJDeril;, cozcia.do lUltural,
grana4a natural e outros ab~;:a_aivos naturais, maiiiDO trat.adoa terlllieamente.

25.13

'.eamo tratA

-- Outra
!:smeril, col:'in::lo n<!ltur<~~l, granada natural e outros ~:~obrasivos n<~~turaie:

25.18

Dolo111ita, mesmo sinterizada ou C(t.leihada; dolomitll. dcsb!!lsta!Ia ou simpleSJnente
cortada a serra ou por outro m,eio, e•
bloccrs ou pl.n.ea8 de forma :quadrada ou r.2
tangular; aclobe de dolomita.

"'
••

Po.siç~o

••

có~igo

do
S,H,

2518.10

código

do

2518.30

do
S.H.

P011içi.o

- Dolomita niio calcinada nem

2528.10

sinteriza-

Cia, denominada "cl:'lla"

2518.20

• Dolomita

- Boratos de sé:!io nat)J.rais

2528.90

calcinada ou sirztérizada

- Outr011

.25.29

Feldspato; leucita; nefelina e nefolinasienito; espat.ofliíor.

- Adobm de <!lolomit.a

2529.10
25.19

Carbonato 4e me.<JnéJ'Iio mn:urll.l (me.gnesita); magntl:aia eletJ:Oj;<:mdida; magné:sia
caleinaC!a a fundo ( IJinteriJ:a&l), mesmo
contendo pequenas quaotidades de out:a:os
Óxidos adicionados antes da :sinte:.:io::açii:o; outró óxido de magnésio, mesmo pu-

Feldspato
EspatoflÚor:

2529_.2~

ro.
2519.10

-- Contendo; ém peso, 97'l
fluoreto :l.a .cáJ.cio

de magnési_o natural (magne·

2529.30

aiu)

mamos ~e

- Leucita: nefel..ina e nefelina-sienito
Matérias minerai5 niio especificada!~! nem
compreenditlas em outras posições.

25.30

25.21

ou

2529.22

C~n:bonato

2,519.90

Gipaita; anidrit.a; gesao, mesmo corado
ou adicionado de pequem1s quantidade.ll Cla
acell!rM!orea ou do retardadora.$.

2530.10

2520.10

- Gipdta; anidrita

2530.20

2520.20

- Gesso

252l.OO

Co.l!ltinall; pellraa ealcáriaa utiliz:allas na
fabricação Cio cal oU ae cimentO.

25.20
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- Ve-rmieulita,
expdndi::ias

perlita

e cloritas, não

2530.30

- Terras eorantea

2530.40

- Óxidos de ferro micáeaoa natuta.Ls

2530.90

- Outral!l

C.l viva,· cal apagado. e cal hiélr6ulica,
com exclusão do óxido e do hidróxido de
cálclll da posição 28.25~

25.22

2522.10

- Cal viva

2522.20

- Ctl.l apagada

2522.30

- Cal hidráulica

Capitulo 26
Kinério:s, escória& e cinzas

Cimentos hidráulicos (incluídos ou cimeg
to• nõ.o pulver"iz:ados, denomimldos "clinkors"}. me;siQO corados.

25.23

2523.10

- Cimomtos, niici pulverizados, denominados
"clinke:r;s:•

l.

o

presente Cap!tulo n'ão compreende:

a} .as escÓ:r;ias de .altos-fornoS e desperd!eio:s-- industriais semelhantes, preparados sob á forma de lll~~::iame (posição
25.17);-

- Cimentos "Portland" :
b) o carbonato de magnésio natural (magneaita), mesmo calcina-

2523.21

do (posição 25:19);

Cimento!!' brancos, me:smo corados artifici&l!Z1ante

e) as eac6rias de desfo_sforação ao Capftulo 31;
2523.29

25.24

Outroa

2523.30

- Cimentos.aluminozoa ou fundidos

2523.90

- Outros cimentos hidráulicos

2S24,00

Ami'ant-o- (asbcnto).

2525.10

f) 011

mates de cobre, de n!quel e de cobalto,
tusiio dos minérios (Seçiio XV).

brut.o ou cliv'"ll"
lflll!elaa irregulares

Mio;: .. em

2525.20

Mica em p6

2525.30

Deaperd!cioa !lo mica

ela

:rolhas ou

Esteatita naturo.l, meamo desbasUI.da ou
sintplcsmente cortada a. sena ou por outro meio, em bloeo11 ou_ em p].acli.s dO forma quadrada ou. retangular; talco.

25.26

2526.10

- Não triturados nell'l

eJI1 pÓ

25.28

2527 .ao

por

11cepção das posições 26.01 a :!6.17, con-sideram-ae llliilériQs
os minários 'das espécies mirreralógicas efetivamente utilizados
em metalurgia, p11ra a extrl!'lção do mercúrio. eos me~ais ea poaiçõio 28.44 ou dos metais o:as Seções XIV ou rv, mesmo que se
destinem "' finz não met.alúrgicos, !MIS desde que não tenham sido sul:lmetidoa a preparaçõas diferentes das normalmente reBet-vadas aos minérios da indústria metalÚ:r;gica.

3. sé ae incluem na_poaiçi!io 26.20 as cinzas e resíduos d;os

tipos
utiliz:adoo na indústria para a extraçõio dQ metal ou fabJ::icação
de compost.o metálicos.

..

do

có~~go
--1.
S.H:.

Trituraélos ou en pó
Minérios de ferro e: seus coricentrados, incluÍdas as pirit.as de fe:r;ro ustulada:a (cinzas de piritas).

26.01.
25-27

obtido.ll

2. ~ra

Poaição
2526.20

de

e) os desperdÍcioz, resíduos e sucata (obraa inutilizada:~*),
de metais preciosos ou de metais folheadoa ou chapeados de
metai11 precioaos (posição 71.12);

Mica, .inclUída a micrz clivada em lamelas
irreqularen ("aplittings"); despe:r;d!eios
c:le mica.

25.25

d) as lãs éla escórias de altoa-fot>riós, de out:ll'aa esCórias,
rocha e as liia minerais secelhantes (posição 6a.06);

CrioliW natural; quiolita natural.
Baratos naturais e seus coneentra::ios
(caleina4os ou niio)~ exeeto os boratos
extraí<:los de águas salinas (aalmouraB'"')
naturais; áei::io bárico natural com um
teor máximo de 85'1< de B ao em pro:l.uto s,;.
eo.
'
~

- Mim!:rioll de ferro e seus eoncentradoa,
eJCceto as pirita:s de ferro ustuladaz {ei!l.
z:a:s de piritas):
2601.11

-- Não ag:lomeradoa

2601.12

-- Aglomerados
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••

CÓdigo
do

2601.20

26.02

CÓdigo
do

d•

Po1111içã('l

S.H.

S.H.

- Pi.titAa de ferro ustub.d•s (cinzas de
pi ri tu)
Minérios de -nganês e seus concentxlildos, inel.u!dos ol:l -.inérios de feJ:ro lllliD'J!:~
de teor ea ~umganês de 201;

nes!fe:t:os

o'ij

- i s , em peso. 111obr111 o produto seco.
26.03

2603.00

MinéJ:ios de cob:~:e e seus coneentr11do:s.

26.04

2604.00

Minérios de n{quel e SCUII 'concentrados.

26.05

2605.00

Minérios de cobalto e SEIUS concentxAdoa.

26.06

21í06.00

.Minérios de alumlniO e seus eoncent:t:'ados.

216.07

2607.00

Minérios de' chumbo e seus concentrados.

26.09

2608.00

MinéX"ios de zinco e seus concentrados'.

26011.00'

Minérios do estanho e seus cocce~;~trados.

26.10

2610.00

Minérios de ·cr01110 e JJeus concentrlldoa.

26.11

2611.00

Minérios de tungsténiO e seus eoncent:t"a-

Quinta-feira 13 2997

26.:U

:2620.40

- Contendo priru:::ipalmente alumínio

2620.50 _ -

- Contendo principalmente vanádic>

2620.90

- Outros

2621.00

Outri11111 oaeôri.all e
· cin:..:as c!e alqa11.

cin:r;all~

inclu.idai'J aa

C.p.Ítulo 27 .
~at.Ívois •inerai:~, ÓleJos •ineraill e produtos da

áua

.:~eatilaçip; .atérias batuainoaa:s; ceras ainerlli8

•ou..a.

doo.
26.12

Miné:.:io:s Cle ur.iiinio ou de tório, e seua
concentrados.
2612.10

- MiÍ'Iérios de urânio .e seus eoncentradoll!

2612.20 --

- Minérios de tório e seus concentr011dos

lll os produtoll

orqãnico.e: de cor:u:stituição química definida
apresentados isola&unente; e11t11 exclusão não .ee ~tplica l!IO
•etano nem ao propano, puro.e:, qui! se - c1aszlifica111 na posição 27.11;

b) oD ~r~edica~r~entos inclu.Ío:los nas 'p~sições 30.03 ou 30.04;
c:) .;,s mis"Curas de- Jlid!."ocarbonetos não saturados
33.01, 33.02 ou 38.05.

MinéX"ios

2. A expre.sl!liío ÓleOs. d• petróleo ou' de iilline:rais betwllino.so:e:-, empregl!lda no texto d&J posição 27. 10, ap!ica-se não só l!IO.t!l Óleos
de petróleo ou de minerais betuminosos, mae: também li:OS 6l_eo,~~:
ani:Ílogos, bem como aos constituídos principalmente por misturas de hidrocarbonetos não saturãdos nos qiUiiS os co!lstituintes niio az:oomáticos predominem,
em peso,
!."elativill'llttnte l!IOS
·constituinte:~ aro!ÕI'Ítico11,
.eejl!t qul!tl for o proce:uo de obten'l'o4avie., l!t expreas.iio não· se aplicl!l às poliolefinas sintiiÍticas l!quid<~~.s q\1e_ destilem 1.111111. fraç.iio inferior a 6011,
eill.
volWIIe,
li
3009c_ e_ à pressão de '1013 milibll:res, por- aplicaçio
do 111r1 método de delltilação a ~ixa pre11são (Cllpítulo 39),

2613. 10

- Ostulados

2613.90

- Outr.os

2614.00

Miné:r;Ws de titânio e 111eua concentrados.

•ot11s d• SUbpo:sições.

Minérios de ni.Óbi0 4 tântalo, Vl:lnb:diO·-·· ou
do :r;i:r:c;:õnio,. e IJewll concentt-aCios.

26.15
2615.10

-. Minérioa do .zircéinio e· seus

co11.centra-

do•

2615.90

- outroe
Hinários de - u i a preciosos o seus
centrel4os.

26.16
261~-10·

2616.90

- Minérios do prata • Sel.ll!l

con-

conc:entrados

1. Nl!l l!lcepçiio da subposição 2701.11, consi~C!ra-se antrl!lcita uma
'bulhl!l de teor limite em matéria;~~ voláteis (calculado sobre o
produto seco, sem matóriall l!line!."ais) não superior li 14'·
2 •. Na acepção da 11ubposição 2701.12, coniJiderl!l-se hulha bet.wainoA uma hulha de teor limite em matérias voláteis (clllculado eo
bre o produto ::~eco, sem mat.órias minerllis) 11uperior a
1411 ê'
cujo valor calor!fico limite (calculado 11obre o produto ümido,
aem. mat,!."i.-a.e: minero.is) seja igual ou superior a 5833 k.c;:l!ll/kg.
J, l'fa; acepção. du .e:ubposiç.õe_s 2707.10, 2707.20,- 2707.30~
2707.40
111 2707.60, consio:lerl!lm-se bcnlz:Óis~ toluÓis, zilÓis, naftaleno 111
tenói11 oe produtoll que contenham, respectiv~:~mente, mllis de
50,, em peso, de bem~:eno, tclueno, xileno, naftaleno e fenol.

- outroa
O~:~tros •inério.s e eeu11 concent:r:adoa.

26.17
2617.10

- Miné1:'ioll (le antimônio e

11eu:~~

concentra-

do•

N'

••

Posição
2617.90

- 0\lt:r:o.e

2618.00

EscÓri.a de alto.e-fo~~:nos, qranulada (a-reia
tia e.eeória) proveniente ela fabl;icaçio do

:rerro

26.1!1

posiçõe=

de .o:Ubdênio e seus concentra-

dos.

26.18

da.e:

çilo.

26.13

2&:u

1. O_ preaente Ca~!tulo ~ia compreende:.

2619.00

e do

do

S.H.

27.01

Sulha:s; briquetes, ovóides agJ.o.erodos e
CODJbustiveis aÕlido11 semelhantes, obtidos
a partir d11 hulha.

t~ço.

- HUlhas, ~r~eamo em pÓ, ma.e: n.iio

E.seóriaa (é;,;ceto escÓri.a de altoa-tornos,
granulada) e outros deaperdicioa do fabr.!,
coçio do f•tro e do aço.·

- ContendO principilllment~ z:inço:

2620.11

-- Miltllll de glllV'flnizaÇio

2620.19

--

2620.20

- Contendo principabJente chumbo

,2620.'3o-

- Col'ltondo principo.l~r~ont• cobre

Outr~

aglomera-

dils:

Cinzaa e re11.Íduo.1J (excftto 01111 da ft~bricll
çii.o "o :ferro e do t~ço)', contendo -t.41 ou.
COIIpOIItOII •etÔ,l;i.COIIo

21">.20

CÓdiqo

2701.ll

-- Antracita

270i.12

-- Hulhl!l

2701.19

-- Outras

2701.20

• Briquetes, -ovÓides aglomorado.s e combu;i
t!veis 11Ólido11 semelhante.s, obtido.s a
partir da hulha

27.02

Linhitas,
azeviche.
2702.10

~tumino.sa

hulha~

me8JIIo. aglomeradas,

e:o;ceto

o

2998
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PodçGo

Código
da
..

""

S.H.

~

-

-,.-

21.03

2703.00

I

Posiçao

Linhit.u

,2702. 20

'

CÓdioo
do
S.H •

.,,_,

<

I'

'.

aqlom~rada~

Turfa (incluída a tut:'fG par& C"aiiiÍI. de an.i-

Va.selirul~ par~:~fioa,

cera de petróleo microcristl!llioa. !"sl:t.ck wax", o:zoceritc~
de linhita, cera de torfa, outxas

27.12

.w:illl), "'"'SIDO a9lomet:ada.
27.0.(

2704.00

co.~:a

2705.00

~~~~osDli:~a.i:Ln~es~r~u~~ ~:;~~a~;~

Coque e e:cmicoquli-, de hulha, de linhita
ou· c!le tutcfa, mesmo l!lglolileradoa; carvão de
~ .;

ret.oxta.
27.0~

censos, lllesmo corados.

·

Glia de hulha, gá:._ (le Ô.!llla• qáa pobre (gáa
de ar) o gases :semelhàntes, ·eXct!l_t.o' ó11 ga:::0:~111~t:'I:Óleo é ·oUtros bid'rof=~rbonat.oa

.:,._,

2712.10

Vaselina·

2712.20

Parafina contendo,
.o... 7_5) de Óle.o

27/2~·9.0

2706.00

- Coque de petróleo:
-- Niio -Cdlcinad.c

2713.11

Óloo, e out1:os pi:'OdUtos P't"OVenien,tes da
deatiJ..açii.o doa aleatJ:Õea de bulha a alta
to-peJ:atura; produtos amilogoa em qu<t os
con11tituiDtes anlm•Í:tieos p1:edom'inem, elll
peao, J:t!lll.tivamente iioil constituinte.!! niio
a'I:'Oa6ticoJJ.

.••

Posição

c6digo

2713.12

--- Calcinado

2>71)-20__

- Betume _de petróleo

2713.90

- Outxos resíduos dos Óleos de pet:t:Óleo
ou de minerais betuminosos
Betwnes e

27.14

do
S.H.

peso, menos de

Coque_ ·ac. :Petx61eo, betum~ de petrÓleo e
outros· res.Í.duos _dos Óleos de petróleo ou
de lllincrais betuminosos.

~!c:tr~:~r~: b~i:ti-~:a 1 ~~!~~~it !I!!111;:~
4e.sidratmdos ou pli.J:eiallltente' elestil:t.dOII,
inelulàos os ale.~~t-.:ões recom~tituídos.

27.07

em

- Outros·

. 27.)3:
27.06

Outubro de 1988

~

'

.

_asfaltos,

~eias betumino11os~

naturais~

asfaltit.as

xistos e
e rochas

asfál_Ueas.

2707.10

- l3em:óis

27U.l0

- Xistos e a:t:ei;!ls betuminosos

2707.20

- Toluóill

271•L90

- outros

2707 .JO

-. Xiláis

27.15

271:).'00

27'cJ? • .(O

- 'NaEtalen.o

2707.50

- Out1:o:U1 mi.11t.1uas de hidJ:oeaJ:bOneto.ll arolllático.= qua destilem 6S\ ou mais 'do s&u
volUIIIII!! ( incluid~:us o:~.s pe-rd~:~s) a 2so0c
.11egundo o método ASTM D 86

Kistu:~:aa: betWilinosa11 à ba!Se de asfalto
ou bet\IIIIC natm:'ais, de betume d!i petróleo, de alcatrão !Uneral ou de breu de
alca.tr.ii.o aineral (por exeJtiP].o: ais tiques
betuainosos e •cul:-b.acks•).

27.1_6

27Hi.OO

Eoergia

2707.60

elét:~:ica.

(posição facultativa)

Fenói:s
- Outro.=:

2707.91

__ , Óleos de e1:eosoto

270].99

-- Outro.11

27.03

27.09

27.10

-

.._t_

Pro4utos daa indús't.J:il1s cpÚ.aicms
ou das icdúst.ri11s conexas

Breu o coque de breu obtidoll a pllrtir do
alcatrão de hulha ou de outros aleatrõea
lllinerai!J.
Motas.

2708.10

- Breu

2708.20

- Coque de breu

2709-.0Q -

Ólo011 b:l:utoa de
betuminoso".

2710.00

pet~:óleo

de

lllineraia

b}

Óleol!l (le petróleo ou de minerai!! betumfnoBOII, exceto os Óle011 brut.011; prepat"açõe::~ nio especificadas nelll compreerulidas
ea outras posições, eontem~o. em peso,
701: ou mais de Óleos de peti"Óleo ou .de lllj.
nerais betuminoaos, os qua;i.a develii coog
titub; o seu el.emento (le ballft.
Gás do petrOleO e· Õutros
gasosos.
'

27.11

ou

-

Propaoo

2711.13

-- Butano.s

2711.14

-- Etileno, propileno,
<1ieno

271 1. 19

. 271 I, 21

2711.29

gasoso~

-- Gás natural
-- Outros

acima, qualquer produto

~~:g~; ~7-~~7: ~~~ 38~~8~ dae~-;~ -;;l!!;~:ic!;:~;· P;; ~~~ ~;;~~~
3

3

6

2

3

posiçõe:s e não por qualquer outra posição da

Nomenclat,~ra.

Os px-odutos apresentados em sortidos compostos de diverso:s
elementos con:stitutivo!l distint-os, classificáveis, no todo ou
em parte, pela presente Seção e reconhecíveis como destinadoa,
depois do misturados, a constituir um l?roduto da~ Seções VI ou
VII, devem clas:sifica:~:-se pela posiçao cox-~:espondente a este
último produto, desde que esses elementos constitutivos sejam:
a) em razão do' 11eu acondicionamento, nitidamente 1:econheciveia
eomo destinadoJII a serem utilizados conjuntamente sem prévio
reacondicionamento;
b) apre:sentadOS ao mesmo tempo;

-- Outros
- Nc estado-

butileno e buta-

o disposto n:s al!nea a)

2. Re:ssalvadas as disposições da Nota 1 acima.
qualquer produto
que, em razio da sua apresentaçãç em doses ou do :seu acondici.onamento para venda a retalho, se inclua numa das posiçõe~;:

J~

Liquefeito~:

Re~:sa1v11do

que, corre:sponda às especificações d:oa textos de uma da11 poaiçõe.s 28.43 ou 28.4& d&v&rá cla.ssificar-se. por uma deatall

posiçõe11 e n:!ic por qualquer outra posição da presente Seçiio

hiih:oca:t:bonetos

2711.11
2711.12

1. a) Qualquer prc<!uto (exCeto o5 mindrios de metiia rlldioativo.s}
que correspanda às especifie:açêie~ dos textos de uma das posiçêiets 28.44 'ou 28.45 deverá classificar-se por UIQ.il destas
posições e não por qu.alquer ·outra po~ição da Nomenclatu~:a.

c) reconhecívei-s, dada a sua natu~oza .ou ql.lantidades respec-tivas, como·ccomp1.ementares uos doa outros.

e.p!tul.o

2999

du~lolll

Jtoaaalvtlldaa tlllll dilllposiçõe.s em contrário; Ot!l eais
ou complexo' clani.ficom..,e na pollliçõ:o ·28.42.

28

l'rod:uto:s quhú.co.111 ino1:'9'Anieoa; ca-poato• inórviiJlico.lll
ou orglinicos de -teia pl:'f)Cioaoa, de ele.ent.oa ndi9:
at.iva.111, <le M&tai11 da• ton:',o.# raras ena de U.ótopoa

6. 11. poaiç4o 28.44 compreende apenas:
a) o tocnécio (nR .atôm'ico 43), o prom&cio (nR atômiCo 61),
o
polônio (dR at.,ômico 84) e todo-=!~c• e~em~mto:~ t!e ~?-úmero atô-

•atalll.

1. Rea.11alvado.11 .o.s diapol!liçõcus ea contrário, aa poaiçi5e•
sente Clip!tulo co!llpreendem apen11.111:

4o

pre~

a) o• elemento!! qu!mioo• Uol11dos ou os COIIIPO.IIIto• de oon•tituiçiio qu!micll d:efinida aprcnsentadós iaola4amente, -111110
contendo impurezas;

•ico superior a 84:
b) 011 i.11Ótopoa rt~~dioetivo,· n"aturais, ou artificiais

o• de metai:~ preciosos ou de metaia cojlluns,
o XV), mcasmO milltura::toe entr& ai;

~a

(iriclu!doa
Seçõe:s XIV

c) OIS ccmpc;:tos, inorgânico:~ ou orq.iinicos, desses oJ,eQientos ou

i11Ótopo•, quer sejam ou nio da conetituiçio química definida, ••=mo mistura::~o•. entre 111i;

b) al!l aolw;Õe.:i eguo•a.s dos produt~a ~M al!nea a). acimo.s
ç) as outraa .eol.uçÕe• doa pZ,odut04 de al!nea •l acillla,
deade
que eallatl ao1uçÕe11 com;1titulllfl Ulfl 110do de acondicionamcmto

UIIUG:l e indi8pena4vel, 4oaterJQina4o exclu•ivtuaente por ro.zõea de .!legurança ou por necaaai&ldeo de transporte, e que
o aol.vente não tot:ne o produt.o ?4t'ticul111r111ento apto pa.ra
usoa eafiacÍ:ficoa de prefe,rência a suo. aplicação ~oral;

d.) os produto= das al!neas a}, b) ou e')' líC'i111a, "ll.dicionados
do wn estabili;;anto iodispe:ntnivol i. su11 consorvaçiio · ou
tranaporte;
e)

Quinta-feira 13
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oa produtos das al!ncn1s a), b), c) ou d) aciaa, adicionado• de llll111 aubat.ância antipoeira ou do Ulll corante, COIII a
finalidade de facilitar a alUI id.ontificas;iío ou por rtu:õea
do aogurança, dead.e que ostaiJ od.içÕea DaO toJ:nelll o !?reduto
particult~.manto apto p11ro. uaoa ·oapec!ficos do pJ:eferoncia à
suo aplicação geral.

2. Alé111 do:~ ditionitoll e doe auU'oxilato.~;~, e1Jta'bili%adoa pQr '~r~o.
to&J:ias oTginicaa (posiçiio 28.31), dos cal:'boho.toiJ o peroxocarbonatol!l de bdsoa-J.norgiinicaa (posição 28.36), dos cianotos,
oxicienetoe e cianetos cc111ploxo• do bases inorginic_as (posição 28.37). dos ful.lllinatoa, cianatos o tiocianato• do baeoa

~~iii~!~a:osf~!!ç;~ • ~~ •!8~8. ~~~~ ~ro~~;o•c:~~!~~= c~~!:â;

28.49), apenas :~e classifica• pelo presento Cap!tulo os aeguintell compoetoll de carbono! '

a) os Óxidos de carbono~ o coienet~;~ ~~~ _hidvogiinio, _ Õa ácidoa
:fulmínic:'o_,_ illociiinico; .ticciiriico o outros ácidos cianogiinicoD d.mpl.ell ou COIDPlOXOtll (pos_ição 28.11);_
•
b) 011 oxb.logenetotll de carbono (poaiç;.o 28.12);

ú,g·u, aa di.BPeJ:sÕas -linclill:dos os Certl."lllis ( "cermets" li
oll produto;: cerâmicos e lltl misturas que. contenham esses
ole1111ntoa ou esses iliiÓtopoil ou .o a seu• compostos inorgânicoa ou orgânicos e Com uma radioativiede eapec!fica superior a 0,002 microcu~ie por grllrna;

d) &IS

e) 0:11 elomentoll combuat!veis (cartuchos)

uaadoa '(irradia::l:oal

de :.:"oato-res" nucleares:
~)

os produtos ra:Hoativo.e raeid~is, ut.i,liz:bveis cu não.

2$.4~.

lia acepção da J?re=ente
consideram-se i.eotopo11:

Nota

e da~ Posiçõãs 2e.44

~=n~:l~~~~~=t~~~!!d~~· •=~~~~o~ 0·~~~=~~6P:t~~; elem~ntoa

e

exi:s-

as miatur.:t.tl de iaótopos da UliÍ mesmo elemento, en;-iqueci::la:s
co111 um ou maia do:~ .seua isótopos, iatO i, Ol!l elementos cuja
coJipoaiçio isotópica natural foi modificada artB"icial"'en·to.
7. Iccluo.lll-ae na posição 28.48 as combinaçõea de fÓsforo o .:le c"Obre (follfetos de cobra) conten::lo maia ;te 15:t, em peso, ::le fÓsforo.
8/ Oa o:Lomtmtoa qu!micoe, taia como o sil!eio e' c aelênio, impu~
ri:ficado:~ ("dop's")., pa~a utilização am alet:t'Õniea, incluem-se
no p~esonte Cap!.t:ulo, ~•s~a que se apresentem nas fOI'"I!II!I.tl bru~
taa: ;te fabrieaçii.o, em cilindros ou em bll-rr!!.s. Corta:ios cm for~
~e_ di11coa,
de plaquetas cu am forma.e it.nálogaa, cl:S15111ifi~
c--•• na poaiçii.o 38 .la.

c) o diasulfeto 'do c.o.;r'bono (posií;ão ·28,i3); ·

d) oa tiocillrbonotoa,, 011 llelai:locsrbonatoa e toluroea-rbonatca,
os .iolonocianatos e telt.irociamttoa, tetratiocianodillllllinoCrOIM.tos (reinackatoa) e outroe cJAnatoa eomploxoa do baaes
inoJ:gS.nicu (posição 28.42);
c6di'ilO

e) o peróxido de bidrogêniÇ); eolidÜicado COIII uriiÍia (posiç:;:o
28.47), -0 oxiaaulfeto de carbono, 011 halogonetoa do tioco.rbonilo, o cianoqênio o se~= balogenetoa e ill. c;anall~do o
eeus del:'iva~os metÁlico• '(posiçic 28.51), oxcoto o ci&nNI'Iida cálcica, melll!IO pura (CÍlp.!tulo JU.
'

3. Roaso.lvtlld.al!l ali 4iSpoaiçÕo.ll do Noto 1 .c:la Seçio V!,
capítulo não c0111preende1

O---presento

·

a) o clo-reto de s&1io o o óxido 4e ilagnéeio,
outros produtos da Seção Vt

-•1110 puros,

do

s.a.
X. ELEKENTOS QUfMICOS

2801.10

e os

. 2801.20

b) oe compot~tot~ organo-inol:'gânicoe,· oxcoto os· indicados na No-

ta 2 acima;

C)

os prod.utoll ind:l.cat!oiJ na• Kotae ;!, J, '4

ou

s··

do

P~.Wr,

28.01

cap:Lt.ulo

'"

d) os produtotl ino~S.nicoa do tipo dotll utilbo.doa como lUIIIinófol:'os, da pot~içiio "32.06;
e) a grafite ertif:!.cial (poaiçio-38.01)._ oa prOduto• extintoroa tllprellentadoe co1110·carge:~ _IJara 'll.pal:'olhoa oxtin1;oraa ou
Cll!l <;iranadall ou 1:1ombaa o:~~:tinton.• 'd« po_aiçio 38.13; o•
Pl:'Odutoe &pago!tidores de tint&a, ~e ••crever (stllfa-tint_llla•) ac~n
dicionadotl em lllllbalaqel'le p&rlll ve~a a re.talho, d111 posiÇliiO
38.23, .011 cri11t11i11 cultivadoa _(exceto os elemontoe de Óp1;i- ·
ca) de aaia halogenados de matailll alcalinos. ou alcalino-terroaos, de peso unitário .igual ou aupe-rio-r a 2,5 g, da·
posição 38. 23;,
:f) ae pedraa precioaaa ou aellliprecioeiUil, AD pedra• aiDtéticaa
ou reconstituõi:dii.S, oe pÓ• do pedrae procio•o.a ou aemipro ..
ciosas, ou de ped:ras sintéticall (poeiçÕo•.71.Ó2 a 71.0:1),
bem como oa metll.ill precioeotl e auas ligas, do Capítulo 71;
g) c:~ met.a.ia, mesmo puro:~, e 1u1 ligas metálicas; de Seçio XV;

28.02

5. Ali poaiçõea 28.26 a 28.42 col!proende111 apeTUls 0111 .111118
X0811111is de metaitl 111 0111 de a1110nio.

o

pero-

Cloro

- IQdO

2801.30

, - rlúor; b;"ol!lo

2802,.00

· :&nxo:fre subliaaãd:o ou

p-recipi.ta~o;

enxofre

colr;~idal.

28.03_

2803.00

carbono (negrq:~ de carbono e outr.an; :f'Ol:..as de Cll.l:'bonÔ' não especificadas nem COJ!
presDdidaa em outra111 pos.ições).
·
·

Hidr.owêniP,

28.04

tos nao
2804.10

;g~t~es ~J:O.G

e outros cl.emen-

rm:'tal::~.cos.

- Hid:.::ogênio
- Gases raros:

2804.21
. 2804.29

-- Argõnio
-- outros

2804.30

Nitrogénio (Azoto*)

2804.40

odgiriio

2804.50

h) 011 olemcmto.~;~ de Óptica, por exemplo, oa do at~~ia halog.-no.do~
de motaia t~~lcelino;: ou t11lct11linc-terroaos (poaiçio 90.01) . .
4. Oa ácido:~ complexos de coniJtituiçio qÚ!mice definida, conatitu!dos por um ácido niio metálico do Subcap!tulo II e u111 ácido
motoilico de Subcap!tulo IV, classificam-ae 'tll!l. posiçii.o 28.11.

~

cloro, bro1110 e io:1o.

Boro; telÚrio
- Si-l!eio:

2804.61

-- Contenc:lc, em peso, I)elc menos 99,99'1:
de aiJ.ício__

28()4.69

-:- outro

2804.70

- F'Ót~:foro

3000

DIÁRIO DO ~ONGREsSO NACIONAL (Seção II)
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n•

••

Poaiç:io

o•

CÓdigo
do

da

Posição

S.H.
2804.8_0

- AnêD.ico

2804.90

- Selênio

28.05

-J:cUI':l,Oo

- Metais .!il<:alinoe:
26.10
2BOS.ll

-- SÓdio

2805.19

-- Outros

có::l:igo

<o

S.. H.

Pentóxido de di.fÓaforo; ácido foaf6rico e
ácidoa polifosfóricos.

28.09

Met.ais alenl.inos ou a.l.cal.ino-terrosos;
•et.ais .:te terrtts raras, eecâ.ntUo e i.tl:'io,
me.t'IIIJC? . •i11turados ou lig11d.oe ent.J:'O ai;

2609.10

- Pi!ntóxido de difóaforo

2609.20

- Acido fosfÓrico e .ieidos po1ifosfóricos

2610.00

ó:d.dOs de boro; ácidos

2801.30'
28.02

'2802.00

28.03

2803.0"0

- outro:~ ~c idos inorgânieoe:'

-- cálcio
- Iodo

2811.11

-- Fluoreto de hidrogênio
drico)

2811.19

-- OUt:roa

.- FlÚor; bromo

Enxofre subli.mado ou precipit.ado;
coloi.S.l.

en:~~:ofre

-

Co.rbono (negro= de caJ:bono o out'l;llll for- a de cal:'bono nio especificadas nem COJ!
.Pntendida.a e• outras posições).

Uidro2ênio, Jll~sas ra~ o outros ellllllentos no.o uetal:z.coa.
2804.10

- HidrogêniO;

2804.21

-- At"9"Ônio

2804.29

-- OUtros

- Gases

b6r.ico111~

Outros ácidos inorqânieo:!l e out.r<n~ compostos ox.igen~dos inorqânieoe doa: elemen'"
toa nip .metálicos.·

28.11

- Metais alcalino.,terrosoa:
2805.21
2801.20

Outubro de 1988

(lieido fluor!-

~~;r~~e:~ro=t~io o~!~:i~i~~=: inorgânicos

2811.21

---Dióxido de carbono

2811.22

-~ Dió-xido· de sil!Cio

2811.23

~- Dióxido de enxofre

2811.29

--- OUtro•

rt~ros:

III. DE:R.lVADOS HALOGENADOS, OX!ALOGENA-

,2804.30
2804.40

DOS

O:~~:igênio

2804.50

BO'tO; telÚ'tió

2804.61

-- Contendo; em
da ail!cio

2804.69

-- OUt'tO

2804.70

- róefo1:o

Silício:

2804.80
2804.90

2812.10

-

2812.90

- Outro11

Cloreto:~

pelo meno11 99,99'

- Oiasulfeto_ dllt carbono

2813.90

- Outros
IV. BASES INORGAifiCAS E ÓXIDOS, HIDRÓ-

X:IDOS E PER.ÓXIDOS METÁL:ICOS

Selênio

2805.11

-- SÓ4io

2805.19

-- Outros
, - Me"t;ai.a

e oxiclo-retoll

2813.10

AreêElic:o

- Meta i e

DOS E:LEMENmS

Sulfetos do:~ elementos não metálicos;
_tri:!l:!lulfeto de fÓ11foro CQGiercial.

28.13
pe:~~o,

Aaonl:aco :anidro
(am8nia).

28.14

Ml!lt11ie alcalinos ou ~:~lcalino-terrosoe;
met11il!l de terras raras, eacândio e !trio,
=~~~ri:~aturados ou; ligadoJJ entre l!li;

28.05

SU!.FURADOS

Halogenetos, e oxi~logenetoa do:!l elementos
niio metálicos.
.

28.12

- Nit1:ogênio (Azoto*)
-

OU

NXo Mi:'l'ÃLICOS

ou

-.

11oluçiio

t~quoea

2814.10

- "''u:;>n:Í:t~co anidro

2814.20

- Amoníaco' em solução 'l!iquÕsa (amônia)

alcalino:~:

Hidróxido de :sÓdio (soda caW!ticaJ; hidróxido de potá:!lsio (potassa C:aústica);
peró:xidos de sódio ou de potâ:~:~io.

28.15

- Sidróxido de sódio (soda cáustica):

alcalino-terrô:~~os:

2815'.11

-

SÓlido

2805.21

-- Cálcio

2805.22

-- Eatrôncio e b~rio

2815.12

-- Em

(lixívia

de 11oda

2805. JO

- Metais de terrlliJ raraG, eacândio e
!trio, 'me11mo mis,turlldo.ll ou ligados entre si

2815.20

- Hidróxido de potá11sio (pota1111a

eáueti-

2805.40

2815.30
lNORGI.R:ICOS E COMPOSTOS OX:I-

lNORGArf:ICOS
ME'X'ÀLXCOS

GEHADOS

aJ.o

2806.10

DOS Jn.EI'IERTOS

- Cloreto dO: hidrogênio {~ddo <.Úor!dri-

- Peróxido!! de zsÓdio ou de potássio

Hid~xido e peróxido de aagnésio; óxido,
hidróxidoS a peróxidos, de eat.rôncio ou
de bário.

28.16

Cloreto de bidr~êaio (ácido clorÍdrico};
ácido clo:r;osau.lfurico.

28.06

aquo11a

cil.)

- Mercúrio

:n:. -'c:roos

11oluçiio
cáustica)

2816.10

Hidróxido e peróxido de magnésio

2816.20

Óxido,. _hidróxido e peróxido de

astron-

cio

co)

2806.20
28.07

2807 .oo

28.08

2808.00

28,16. 30

- óxido, hidróxido e peróxido de bádo

2817.00

óxido de .zinco; perÓxido _de .zinco.

- Acido cloroaaulfÚrico

Ãcido nitrico; ácidos :~~ulfonitricoa:.

28.18

ÓXie!o de alWDínio (incluido o corine!o artit'icial); hidróxido de aluaf.nio.
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2818.10

- Corindo artificial

2818.20

-

2818.30

- Hidróxido _de alum.inio

o~tro

2819.10

2819.90

CÓ~!qo -I
s.H.
2827.. 20

·- Cloreto de _cálcio

2827.31

-- De

2827.3'2-

-- De al.um!rtio

2827.33

De ferro

2827.34

Trióxido 'de cromo
Outros

-- De n:íquel

2â27. 36

-- De zd.nco

2820.10

- DiÓXidO de mang.5néie:

2827.38

2820.90

- Outros

2827. "39

-- OutrO.ll

ÓXidos e hidróxido• de fGn:o; terra:~ corantes cont:.enCI.o, em. pel!lo, 70'l ou llll!ill da
fe:n"o eo~~~hinado, expre:n1o eJII. Fe1 0h

2827.41

-- De cobre

2827 .4:9'

-- Outros -

2827.51

-- Brome-tos l!le s61!1io ou de potássio

2827.59

-- oUtros

28p.60

- Iodeto.ll e oxiioc:teto.ll

2821.10

2822.00

- 6xido11 e hidróxidos de ferro

ÓXidos c hidr6xido:11 t!o eob6l.to: ó:dflo111 de

ÓXidos d:$ titânio.
ÓXidos de chumbo; minio (=cio) e ainiol.aJ:I:I.n~a ("llline-orzmge•).

28.24
2824.10

- Monóxido_<:le chumbo {litarg!rio,) mallsicote)

2824.20

- M!nio (zarcio) e minio-l.aremj~
orange")

2824.90

De bdrio

- Brol!letos e- oxibrometos:

cabal to comerciais.
2.823.00

De- e-11tanho

- Oxicloretos e hidro:ldcloretos:

;z821.20

28.23

De eobalto

2827.35

2827:37

28.21

28.22

magnó~io

ÓXidos da manganês.

28.20

3001

- Outl:'O.ll o1oreto11:

óxido de elurnlnio

ÓXido e e b'iCh;Óxidos de cromo.

28.19
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28.28

HipocJ.oritos; hipoclorito de cálcio
~ial; c1o,;-itos; hipobromitoa.
2828.10
2828.9('

("mine-

- Bipoelorito do cálcio coltl(jrcial e outros hipocloritos de cilcio
- Outros
Cloratos e percloratos; bromu:os
bromatos; ,iodatos e peJ:.iodatos.

28.29

- Outro11

co-

e per-

- C1orato.ll:

28.25
2829.11

2825.10

-- Hidrazin.a e h:i.droxilamina, e seus
inorgânicOs

2825.20

- 6xiõo e hidróxido d11 l!tio

28"25.30

- óxidos

Óxiõo11 e hidróxiõos de n!quei

2825.50

óxidoll e hidrÓxidos de cobre

2825.GO

Óxido11 de germânio e õióxido l!le
nio
ó.xidoll e hidróxidos de mOiiMênio

2825.80

6xidol5 de antimônio

SuJ.fetos; poliastll.fetos.
2830.10

- Sulf'etoa de sÓdio

2830.20

- Su1feto de zinco

- Outros

26.31

Flr.>oretos; fluossillcatos, fluortt.luminatos e 01,1tros IJ4:i.a éomple:.:oe de flÚor.

Outros
Ditionitoa e :JuJ..foxilatOJJ.

2831.10

- De sódio

2831.90

- Outros

2832.10

-

2832.20

- Outros suJ.f,itos

2832.30

- Tiossulfatos

28.32

"-cmos nronGANicos

SUlfito:J; tiosauJ.fatos.

28.33

- Fluoreto11:

Sulfeto de cidlli.io

2830.90

zircô-

V. SAIS E PEROXOSSJU.S, METÁLICOS DOS

2826.ll

-- Outros
- Outro8

2830.30

2825:70

28.26

2829~19

2829.90
26.30

hil!lróxidoe: de vanádi,o

2825.40

2825.90

111:1is

Sulfito~

~ii:~~=

de .116dio

i. al\lllles;

peroxos.llul.fatos

-- De amônio ou _l!le s61!1io
- Sulfato:'! de .l!Ódio:

2826.12

-- De alum!nio

2826.19

-- OUtros

2833.11

-- Sulf&to

2833.19.

-- Outro11

2833.21

---De magnésio

- Outros

2833·.22

-- De alum!nio

Cloretos, o:d.cloretos e lÍidroxicloretos;
bJ:OmetOII e' oxibrometos; iodetos e oxiio-

2833.23

De cromo

2826.20-

- F1uo1111ilicatos de 11Ó<Uo ou de potá1111io

2826.30

- Hex&fluoraluminato de 11Ódio
afntótica)

di~SsÓdieo

- Outro.ll sul.1'atos:

2826.90
.28.27

2827.• 10'

..

~-

'-' 'Cloreto de &mônio

(eriolita

2833.24
2833.25

-- De col:>re

(per-

3002
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2833.26

-- Da zineo

.,2833.27

-- .Oo bário

2833.29

-- Outros

2839.11

Metassilicatoa

2833.30

- Alumea

2839.19

Outros

2833.40

- Pttroxossulfatos (persulfatos)

2839.20

De potássio

Ni.tritoa:; nitratos.

2839.90

Outros

28.39

Silicatos; sllicatos dos -tllis alcalino•
Ca.m:"Ci.ll.is,
- De :!!Ódio:

:uJ.34
2834.10

- Nitrito!!
,- 'retraborato l!lieeÓdico (l:lÓrax refinado):

2834.21

-- De po_tiÍIUiiO

2834.2"2

-- Ott bismuto

2834.29

-- OUtros
!'o=:~finat.os

28.35

BO:I,"lltoa; peroxoboratoa (perboratoa).

28.40

- Nitratos:

{hipofosfi_tos),

fosfonatos

fosfato:=~ 11 polifo&:fatos~

(foafit.os},

:fosfonato11

2840.11

-- Anidro

2840.19

---Outro

2840.20

Outros oora1:.o"

2840.30

Peroxol:lor~to:s

- f'o.e:finatos (hipofoiJfitos) e
(fosfitos)

- Fo11fatos:

2841.10

2835.21.

-- De tr io:~môr:do

2841.20

Crom~tom

2835.22

-- Mono-

2841.30

Oicromato de sódio

saia doa ác-idos oxomatálieos ou
tálicoa.

28.41

ou ~istu5dico-

tr i:ll:sÓdio

de zinco ou de chumbo

-- De

2835.24

-- Oe po~O:,sio

283!>.25

-- Hidl'ogano-ol"tofosfato de cli:lcio
fato dicli:lcicol

2841.60

-

2835.26

-- Outros tosf!!'tos de cálcio

2841.70

- Molibdatos

2835.29_

-- Outros

284l.ão

- Polifo,fatos:

2841.90

2841.40

oicrOll!ato de potássio

2841.50

Outros crom<!ltos e dicromato:S;
cromatoa

( fo:ll-

2BJs.n

-- Trifosfato ,de 11Ódio (tripolifollfato da
!!Ódio)

2835.39

-- Outros

Mangan~tom,

2842.10

'rungstatos (volfrall;1atos)
-. Outros

Silicatoa l:iUplo:ll ou c'Ol!lplexoa

VX.

- Co.rbonato de <!lmÔnio comerei<!!l: e outroS
carbonato11 de 11mônio

- BidrogenocarbOnato (l:lica:r:bonato) de :sadio
'

,2836.50

2843 .lO

- Meteis preciosom no a:lltado coloidal

2843.21

-- Nitrato· de prata

Carl:lonato de i::hUII'Ibo

2843.2~

-- Outt:OB

Outros:

2843.30

COIDPO.StOII de

2843.90

outro11 c:omposto.s; amálgamam

- Co.rbonato" de potá:ssif'

Carbonato de l:lá:.::io

2836.70

2836.91

C<~~rbonato:s d~

2836.92

C<!!rbona,to de e:strôncio

2836.93

Carl:lono:~to

--

l:Ít±o

(!e

pra ui:

~~::~~!o~Í~~~u!~~!o~~;~!.!n=t~~~

28.44

de'bismuto

~s
e i.sótopos fÍsseia (cindíveis*)
ou férteia], e seus CoP~postos; misturas a
"rea!::luos contendo esses produtos.

OUtro~<

Cian.,tos, oxicianetoa e cianeto&

28.37

- compostos

- Carbonato de cé.lcio

2836.60

2836.99

DIVERSOS

Metais precioa_oB no estado coloidal;- eom.poatos ioorgíinicos ':'" or2'íinieo;'a. de meta~a
precioaoa, de -eonstl.tuiçao Ql.U.ml.CI!l defl.ni.da ou não; uiálgl!lllllls de ..etais preciosos.

28.43

- Carbonato diuÓdico ___ _

2836.40

permanganatoa

2842.90

tos); ea:.::bQaato de lU!Õnio eoaeo;~;ial
tendo earbll.all.to <le 4111Ôni.o.
2836.10

menganatos e

peroxo-

OUtros sais doli áeido:~~ ou pero;o;oácidoa
inorgíinicoB, exceto as a:r;idas.

28.42

pero:o:oco:o;l:>ono.t·o., (pe>õCGIC"l:>onOl-

perox~

- AluminatOm

2835.23

Co.l:bono.to•;;

compJ.e·

2844.10

- Cia"'etos tt oxicienetosr

28.38

( perboratom l

2835.10

2837.11

-- Oe sódio

2837.19

-- Outroa

2837.20

- Cienetoa complexos

2838.00

F'uJ...i.catos, ci.alultol!l' e tiocian.atos.

2844.20

- uríinio natural e seus compomtoB; ligas,
di..,persões [incluÍdos os eet:arnaia { "eez:
mets"l], produtoa o;el:'íimieos e mistut:a.s
conten;lo urânio n<!ltural. ou_ compo·,to:s
d1t urânio natural
udinio ent:iqueCido em U 235 e saus compostos; plutónio e seus coritposto_s; ligas, <:Iispersõe.s [incluÍ::!os os ceraaw~is
("cermete;")], pl:'odutos cerâmicos e mim- •
turas contendo urânio enriquecido em
u 23S, plutônio ou compostos 'O.estea
produtos

Outubro de 1981)
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b)

3003

QU c)

e) a.l!l outras soluções dos prOdutos \:l:aa alÍnea.l!l

a),
b) ou c)
desde que eSSllS soluções Constituam um modo de aconusual e indispim'3ável, deten:~in11,do exclu:sivamente pol:" ra::ões de segurança o~.·por necesaid~de!'l ,de transacima

2844_.30,

2844.40

~

dicio~amento

urini.o elllpobz:eoi~o em U 235 e IUtWI compostos; tório o seu:~~ compostos;· ligas,
cH11per11Õe11 [inclu.i:::Sofl oa ccre:mai:~ ("ce,t
mets")]; produtos cerâmico.s e mi:~~turas
contendo urânio e.lllpobrecido e111 O 235,
tóri·o ou compol!ltot~ de11tes produtoe

~;~~e, .,!r~ue u~o: !~=~~~fi~~" tâ:n:t~f~~~~~{~ r~~;c~~r~=~~
0

geral;

bJ,

fl os pl:'odutos ineluídos nas alÍneas a)-,
c), d) ou e) acima~ lldicionadotl de um
e.stabili::ante. indispensável i. sua
cont~ervação ou transporte;

- Elementos, isótopos e compostos, radioativos, excoto oa dilUI e:ubpollliçõee
2844.10, 1844.20 e · 2844. 3"0;__liga~~, dÜI-

g) os produtos incluídos. nas al.:Í:neas a), '!:>),
e), d), ê) ou
.f)
acima, adicionados de umll 8->,lbstãnci..ll ar'ltipoeira, de um

=~=~)j • p~~~~~;;o~e~;ni~~;:m:i:h~~~:;:

corante ou de uma $Ubstância ato!JiáticaL con finl!,:).,i.dade de
facilitar a sua identificação ou por rt~::oes de se;gurança,,
desde qua essas adições não t.ol:'nem o pl"oduto particulaX"men~
te ~pto pa1:'a uzros específicos de preferência à !lUa aplieação geral;

conteno!lo est.es elementos, isótopos. ou
C0111post:os1 re.aiduo:~ radioativoa
2844.50

Elementoa eombuat.:i:veis (cartuchos) u.saCioolll (irradiado.s) de, reatores nuclearas

hl os produtos_ seguinte.l!l, de concentração-tipo, desti~âdos
.3
produção de eorante.s azóico11: sais de diazõnio, copulantel!l
utilizado$ para e.l!lte$ saia e aminas diazotáveis e respecti"'
Vo15 11ai.s.

IsÓtopos Mo inclU.Ídos na potriçii-o -28.44.;.seua COIIIpoato.s .ino-rgâQic:mJ ou orgiinicos,
de coniJtituiçiio quim.ic:a definida ou não.

28.45

2, o. presente .capii:ulo não compreende:
2645.10

- .(gua pesada {Óxido do Clautériol

2845.90

- Outros

a) os prodUtos da posição 15.04, bem comO
15.20};
__ bl o álcool et.h.tC.o (po11ições 22'.07 ·ou

CompoiJtos, inorgânico'zs ou .<U:g"ânicoa, Clozs
~:letais das terra~:~ rarazs, dct
!t:rio ou de
e11cândi.St i;ni d11zs m:i:iltu.ras 'destes aetais.

28.46

2846.10

28.47

d) os COJnpostoa de cal:"bonc indicadoS na Nota 2 Capítulo 28;

2847.00

Pe:.:6xido (!'e hidrogên).o {ii:gUa õii{Jenadal,
mesmo solidificado c o• uréi..a.

f) as matérias c_orantel! de qrige-m .vegetal ou animal. _(posj,ção
_ 32.~03l~ as matéria.l!l corantes _QJ;"gS:nicas sintéticas, ·os

produtos orgânieos sintéticol!l doa tipos utilizado$ como
agentes de' avivamento fluorescentes ou' eomo J.u.in6foroa
(posição 32.04), bem como as tintura11 {tintas para tingir•) ·e OJ.ttl'as Jllll.tériaa corantes ·apres'entadas em fcrma.S
próprias ou embalagens para venda a .retalho (pol'lição
32.12);

FOsfetos do ·cor~:st.it.uiçiio qu.úlica definiou .,~o~ .exc.e'l;o. ozs :l'errof611foroa. ·

(l'a

2848.10

De cobre (t0sfetol5 de c::_obre). contendo
m11izs de 15%, em pet~o, de ,fÓsi.,:.X"o

2646.90

I'Je outrotf
metálicos

28.50

q) as enzimas (pol'liçãc 35.07);

h} o metaldeÍdo, ll he>:~metilenotett;atnina e os produtOS' semelhantes, apresentados em pasti:'lhaa, tabletes, ba.stonet.ea
ou foX"mas semelhantes que se destinem a ser utilizados
como cómbustiveis, l:iem corn.o os- combustiveis lÍquidos, a
COlllbustíveis gasosos liquefeitos, em :r;:ecipientes do:s _tipos utili::adoa ·pa:ra carregar ou reç;,rregar isqÚeiros..o1.1
acendedoJ:"e.l!l,. eom 1.1ma capaeidade não superior a :3_00 em~
(posição :36.06);
- ---

ou- de elel!'lentos não

- De c'lcio

2849.20

De silÍcio

2849.90

Outros

2850.00

2851.00

ij) os_produtoO> ext.intore.s,

apresentados como cargss para
a-parelhos ext.int.orea ou em granadas ou J:>ombas extintoras,
da posição 38.13; os pi'odutoS _apagadores de tintas de escrever (safa-tintas•) acondicionados em emba.lagen:s para
venda a retalho, incluídos na posição 38.23;

Hidrctoa, nit"Z:etos, a:::idas, silicietos e
baratos, de constituição qu.ÚIIic.s definida
Ol-l

28.51

inetais

c:n:bonetoa de constituição quÍl!lica definida ou não.
2849.10

22.bs);

el a uréia (posições_ 31'.02. ou 3l.05J;

- Outr-os

28.49

9'l!:cei-iila --(pO-zsição

c) o metano e o propano (pÕsiçã_o 27:-li)"i

- Com.po.stos de cério

2646.90

28.48

ii:

k.) os elementos de ôptica,

tais como os de tarta!;'atci de etilenodiamina (poaição 90.01).

ni.o.

outros compostos inoi-gânico:~ { ir~clu!das
all áqun:s .:lostiladas, de condutibilidade
ou de igual g"Z:au de pttJ:"e::a), ar liquido
(inclu!do o ar líquido cujo!'l g3ses ran>s
foram eli.l:iinado3); ar compr-imido; .amálgallla:s, c>eceto de aretai:~ pracios:os. -

3_.

_Qua.lquel' produto s1.1scetíve.l de ser incluído em dua.11 O\l mais
posições do presente o.pítulo deve- cia:s:sificar-ee pela posição situada em Último lugar na ordem numérica.
-

4. Nas posições 29_,Q4 .a. 29.06, 29.Õ<l a 29.l,l, e 29.13 a
29.2.0,
qualquer referência aos derivados halo-gena.:los, sulfonados,
nitrados ou nit:r:osadoa aplica-se também aos derivados m.i.stos, tais como os Slllfoalogênadr:>IJ, nitroalogepadoa,- nitrosgulfonados O\l ni t.ro.ssul.fcialogenadoe.
·
-

.

Notas.

aa

po'llições

do

Pl'e-

_

a) os eol'lpol!toa orgânicos di), consti;::;o q'di;mica .:!.1lfini<l:
apresentados il'loladament.e, me.aino, ~do imfure::as;
b) as misturas: de i.I!IÕmeros de um

meam~ ~pJpo:~~oi orgânico. (l!les-

~~a ec~;~~~ ~:p~~~=~=~i36~:r~;) ~~= ~~~;.,~~~~~~:~.,~e a~Í~~i=
1

0

cos, satutados ou nio {Capítulo V) (

S. a} Os éstc:r;:es resul tantea da <::Olllbinaçâo-- de coniposto5 c:r:gini~....._ - -·
cos de fwtção ácido dos -sub'cãpÍtulOS -r a VII eom compos'~
tos o:r:gãnicos dos mesmos Subeapítuloa claal5ificam-se na
mesma posição do comlí'osto situado em LÍlt:i-mo lugar, na ordem numérica, ne11sas S1.1bcap.Ít,ulos.
b) Os ésteres formados pela combinação do álcool etílico

ou
da glicerina com os eompo3tO.s orgânicos de funçiio áeido
ineluído.s nos SUbcap.Ítulos I a VII <levem claseificar-se
n,a mesma. posição que os-compos-tOs do função áClllo correapondent.es.

;

c) ;;,s pràdutoz das posio;:Õe15 2'3.36 a 29[\39..., .os éte:es e
éste-.
res de açúcarés e re15pectivo.111 .l!lai~, ~a posiçao 29.4G e os
prod::;.toa da posição 2.9.41, da con.:n.'tuiçio;quimicl'l definida
ou nao:
,
'

1,:•

.

Para a aplicação das posiç<3es 2'9.11, 29.12, 29.14,
29.18 e 29.22, consideram-se funçõas oxigenadas apenas ss'
funções {os grupos orgânicos característicos ç:ontenõo oxigénio} mcneiomr.das nos textoç das posições 29.05 a 29.'20.

Pro<Iut.o3 quindco:s orginicos

1. Resaalvada3 aa di3posiÇÕes em contrário,
sente Capitulo apena3 co-mpreendem:
,

.

Os grupos nitrados 01.1 nitrciiados _não devem 'cop:sideral"-se como funçõeB ilitl:Ogenildas (azoiadas*l__l;l_~__ llc.epção da
posiçã.,- ·29. 29.
-

Capitulo 29

'

c)

·~=s~a~~~~g:;Í~~l~i~ã~siçÕes

da Nota 1

_,d~

Seç;O V! e da No-

"'·

--..._.
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11) Os .sai.e inorgânico• dos ·compostos orgânicos, tais co11'10 OB composto• de funçao ácido, do "t'unçio
fenol ou
de função Emol, ou as baaea orginic~o~. dos SUbeap!tulos I 11. X ou da po11içê.o 29.42; classificam-se nos
posição em que se inclui o compoeto orgÕ:nico- ~rres

••
••

Po&ição

pon4ente;
2•) oe saia fo-rmado:~ pela reaçio entre ·compostos orqãnicos <!los S\lbeap.itulos I a X ou da po.sição 29.42 'clas-sificam-se na posição em que ee 'inclui tt. base ou o
ácido (incluídos 0111 COltiPOS!;.OI!I de função fença ou de
função enol) a p/lrtir C!lo ·qual sio for111ados e que estejo. situada em Último lugar, na ot:"dflm númerica, no
Capítulo.

nCL

do
S.H.

2902;43

-- p-Xileno

2902.44

-- Mistura de iséimeros do xileno

2902.50

d) O. o.lcoolatoa metálicOs devll!lll. clysificar-:~e pela Ríe'~:~liía
pos.i.çio quo os álcooi11 correipon(lente:s, salvo no caso do
etanol e da glicel:'ina (p'Osiçio ,29.05).
•) Os b4loqenetol!l dos lS:cidos carboxilicoa' _cl4ss.iffca ...•se
•ei!IJEICL pollliçiio doa ácidos co:i:re:~po'neent&&.

cótl:iqo

Estireno

2902.60

Etilbenzeno

2902.70

CUllleno

' 2902.90

- Qutros:

29.03

6. Os compostos das posiçõe:~ 29.30 li- 29.31 :~io c0111poatos ol:'ginicoa cuja 1110lÓculA contém, além é!• átpmci:~' de hidro<]ênio, de
oxig-ênio ou da nitl:'og-ênio (I!I.ZOto*l, á.tomoa de outros elementos não metálicos ou de metais, tãiS como enxofr8, CLrsênio,
•..rcúrio, chu.bo, diJ:'etamente -liga4os ao c,a't'bono.
-

2903.11

As posições 29.30 (tiOcomi?Ol!lt03 or'i!ânieos} e 29.31 (outros c:ompol!ltos orgCL·no-:i,JIOrg&nicos) nao compr-eendem. os der-iVII:dos sul.fonado:~ ou hal.ogemu:lo:=
(incluídos 011 derivados
llistosl que, exceçio feit;a ao hidrogênio, ao oxigêinio e 1!1.0
nitrogénio (azoto*),. aperu~.s possuam, em ligação dil:'eta com o
carbon-o, os b:t.omo:s de enxofre ou de b&logênio que lhem cont'eJ::elll "'"' caracter!sticas de deriv&dOl!l sulfonados Ou halogenadol!l (ou de derivados 111istosl.

-- Clorometano (cloreto de metiJ.a) oit
roetano (clo~:e'to de etilo11l

c:lo-

2903.12

Dicl.oz;ometano (cloreto de metiJ.enol

2903.13

Clorofórmio (triclorome-tano)

2903.14

-- Tet:r:aclof-eto de co11rbono

2903.15

-- l, 2-DiclorOetano (cloreto dCt e'tilenol

2903.16

1·,2-Dicloropropano (clor-eto de propileno) e d~clorobutanos

2903.19
7. As posições 29.32, 29.33 e 29:34 nio coml)l::eendell!. os epÓxidOl!l
co:m tJ::êl!l 1Íto111os no ciclo, os peróxidos de cetonas, oe po-líaeros c:.i:cJ.icos .:tos aldOÍdos ou do& ti.»ldeido:=, o& anidridoll
de ácido5 ca:r:boxÍlico:= polibiÍ3ieOII, os Ó11te:r:es c.fciicos de
poliálc:oois ou !Se pdl.i~en6is co111 ácidos polibásicos e a&
illlidas dti ácidos polibásico:=.

- Derivaaoa clorados não saturadol!l
drocarbone-tol! &CÍclicos:
2903.21
2903.22

Jl.& .:tisposições precedente!~ só se aplica111 quind-o a- -est.ruturi!l bete:r:oc!c:lic:l!l, r<tsulte exclusivzunent.e das funçÕel!l cielizanttHr acilllll enUJ:lera.:ta.s.

2903.23

llot.ll d<l: Subposição.

1. No .âmbito ae uma posiç&:o do presente Capítulo, os c9erivados de
um composto qÚ.Ímico (ou de um grupo de compost_os qu.i:niicoa) deven classificar-se na mesma subpo11içio
que esse composto
(ou esse grupo Qe cOmpostos], desde que não se incluaia. mais
especificamente numa outra Subposiçio e- que 'niio exista subposiçiio residual (l:enominada Outros na série ae . subpomições que
lhes digam respeito.

N•
da

Posição

<:~os

hi-

CJ.oret.o de vinila (cloroetileno)
Tric:lorpet_ileno
-- TetracloroetiJ.eno (pe'Ccloroetileno)

2903.251

-- Outros

2903.30

- Darivados fluorado&, bromadoa e iodados
dol!l hid1::oc,.rbonetos acíclico:=

2903.40

- Derivados halogenados dos hidz;ocarbonetos ac:Lclicos contendo pelo meno$ ctois
halogénios diferentes
Deriv~:~.dos· hal'ogenadOl!l dos hiã.:r:oc.arbonetos ciclânieos, c:iclênicos ou
c:ic:loterpênic:os:

2903.51

-- t, 2, 3, 4, 5, 6..;Hexa'c:loroc:icloexano

2903.5~

-- Outros

2903.61

-- Clorobenõ!:eno,
clorobenõ!:éno

2903.62

-- Hexaclo:r:obenzeno e DDT [1, t, t-tricl.oro-2,2-bil!l (p-clo:r:ofenill etano)

2903.69

-- Outro!!

CÓdigo
do
S~H.

I. HIDROÇl\RBONETOS E SEUS DERIVADOS BALOG~J\l)OS • SULFONAOOS, NITRADOS
OU
NITROSJ\OOS

llidroc.arbonetoa ac!clic:os.

29.01
2901.10

Saturados
Não saturados:

2901.'21

o-diclo.roben:~:eno

e J;i-di-

-- Etileno

2901.22

Propeno (propileno)

2901.23

Buteno (butilenol e seus isômeros
Buta-1,3-dieno e isopreno

290 I. 24

-~

2901.29

-- Outros

Derivados sulfonados, nitrados ou nitronados .dos hidrocarbonetos, •esmo halogelU'ldos.

29.04

2904.10

Derivados apenas sulfonados, seus
e seus éste.rea etílic:os

2904.20

Derivados apenas nitrados ou apenas nitrosados

sais
_

Bic9roearbonetos el.elicos.

29.02

2904.90

- Outros

- Cielânicos, c:ielênl.cos ou cicloterpên.icos:
2902. 11

-- Cicloexano

2902.19

-- Outros

II. ÁLCOOIS E SEl.lS DERIVADOS HALOGENADOS, SOLFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS

2902.20

- Benzeno

2902.30

- Tolueno
- Xilenoa:

2902.41

-- o-Xileno

2902.42

-- SI-Xileno

2'9.05

l.lcoois ae!clic:o9 e seus derivaaos halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados.
-: Monoálcoois saturados:
2905.11

-- Metanol (álcool metl:lic:o)

2905.12

-- P:r:opa.n-1-ol(álcool prop!lico) e
pan-2-ol (,jlcoo1 hopropÍlico)

pro--
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do

'

S.H.

Posiçã,o

2905.13

-- Butan-1-ol(.ilcool n-butílico)

2!105.14

-- Qutrop butanÓ.i:s _

2905.15

..
.,

cód.igo

CÓcli$o
do

S.ij.

2901.2.3.

Pentanol (álcool amÍlico) e seus

rqeros

isô2907'.;29-

290!\.lG

iiiÔ-

2905.17

!lodecan-1-ol (Ílco~l 1a1u:!lico~, hexadecan-1-ol (l'Í.lcool'cedlico)
octadecan-;L-ol (álcool e~t:eárico)

29,05.19

Ou~:.;o~ .

Quinta-feira 13 3005

-- 4,4•-rsopropilidenodifenol
(bisfenol
A, difenilo~propeno) e seus sais
-- OUtros
- Fenóis-6~coois

29.08

_Deriv&:Ios hal.o_gen;adop, sulf'onados, nitX"ad':?':" O';!- nit~osados 4o:s fené.i.s ou dos :fenoJ.s-alcoo:~.s •.
2908..10.

- Derivados
sai11

apenas

halo9enados

e

seus

DeX"ivadqs _apenas B_ul~onados_, !I_!:!~B
e ~:~eua estef:"eiS

.saia:

- MonoiÍJ.c_oois ry.iio saturados:
290a.:<!'o_

2905.21

Álco-ol alilico

2905.22

Álcoois terpênicos acíclicos

2905.29

-- Outros

2905.31

-- EtilenoQ"licol (eu'nodiol)

Outros
.IV. ÉTERES., PERÓXIDOS DE
RÓXIDO$ DE . tTEru;s,

- Dióis:.

290$.32

Propilenoglicol (pYopan..o-l.., :<:-diol)

2905.39

0UtX'OS
29.09

- OutX"o:s po~iálCoois:
2905.41

2-Etil-2- (hi<iX"oximet.-il) pX"opan0'-1, 3-<iiol (tX"ime:tilolpropano)

290$.42

PentaeX"itX"itol {pentaeX"itX"it.al

2905.43

-- Manitol

29'05.·44

-- n-glucitol úroX"bit.-ol)

2905.49

-- 0UtX'OS

·29cis.so

~t.ere11, • éteX"as-álcooiS,
éteX"ca-fenóiB,
etercs-alcoois-fenóis, peX"Óxido~:~ de álcooiB, pe:róxidos d11 éteX"ea. pe'rÓXidoB da
cetona~:~ (de constituição químic.a dclioiél.a

~~l~~~~do!; ~i:ad~~r!:a~i:ro~=~~;~nados,

tleX",ivados halogenados,- :n.tlfon~<ios, ni:tX"a<lor~ ou eitl"osados dos
álcoois ac!clicos

2909.11

-- !l:ter dietÍlico (Óxido de dieti~•J

2909.19

-- OUtros

2909.20

tteX'~B. ciclânicoa, cielênicoa,
eic~b
teX"pen:~.cos, e seus derivados
halogenado~:~, sulfonados, nitrados 01.1 nitroaadoa

2909.JO

!l:teres &X"Omátieos e seu11 derivados
log-~n&dos, . su~fona(loa, ni.tradps ou
trosados

- Cicliieicos, ciclênicon ou ciclot:.erpêni-- Memtol

2906.12

-- cicloexaeol, matilcicloexaQóis e dimetilcicloexanóin
·

2906.13

Est:.eX"Óis e inositóis

2906.!'4

TeX"pineóie:

2906.19

0UtX'OS
- AX"omátic_on:

2906.21

-- A.lcool benz::í:lico

2906.29

-- outros

2909.41

2, 2 '-Oxidietanol

2909.42

tteres monomet.ilicos do
ou do dietilenoglicol

et:.ilenoglieo~

2909.43

!!:teres monobutilicos do
ou do dietilenoglicol

etilenoglicoi

-- OutX"os ét.-erea monoalquilicos- do etilen,oglicol ou do d:iotilenoglicol

2909.49

-- Outro5

2909.50

tterell'--fenórs, éferes-.álcoois-fenÓill, e
seus del:'ivados halogenados,
sulfonados,
nitrado_s __ o_u ni.t.-.r.osadoB

2909.60

Peróxidos de álcÕois, peróxidos da éteres, peróxidos de: cet.onas, ·e seus cl'erivados halogen&dOB, sultonailoB, nitrado~!
ou nitroaados

RIVJ\DOS Il1U.OGENADOS, . SULFONADOS,
HITR'ADOS OU NITROSADOS
fen6ia-~leoois.

- Monofenóis:
2907 .ll

-- Fenol (hidX"oxiben:tenol e IJ.(lUS sais

2907.12

cresóis e seus sais

2907.13

Octilfenol, nonilfenol, e
ros; sais destes produto~!

2907.14

Xilenóis e seus sais

2907.15

29.10

-- Outros

2907.21

-- Resorcinol

2907.22

-- HidroqJJ.inon.!l e :!loult '"!latll

- l?olifenóie:

29.U
seus sais

EJ?~Xidos, epÓxi':í;eo~is,_ epóxi.fenóis e epóx;..eteres, eo111 tX"as atemos no ciclo, e seus
del."ivados bllloqe.nados, sulfona::!os, nitrados ou nitX'osad'os.

seus isóme-

NaftÓis e seus sais

2907.19

(dietilenoglico~)

2909.44

III. FENÓ:IS E FEt<ÓIS-JI.LcOOIS, E SEUS D]i

Fen6ia;

h;!J:ni-

tteX"es-álcoois o seus deriv&dos halogenados, sulfonedos, nitrados ou nitroRa.dos:

2906.11

29.07

PE-

- tteX"es acÍc:liéofl· e i3(ÍUB.-derivadoa- halogenados, -sulfonados, nitrãdos ou niti:osados:

Alcoois c.iclicos a- seus de:e.i~dO:!I halÕgenados, :nul.fonadon, nitr~:~.<ios ou nitX"osadoa.

2,,06,

ÁLCOOIS.

PERÓX_l;DOS DE
CETONAS, E$ID0S COM -·rafs _Á:I"OMOS
NO CICLO,- ACETA.J:S
E SEMi.;A6:TA:IS,
E SEUS DERIVAD_D$ .HALOG~ADps,, SULFONADOS~ . NITRADOS OU NlTROSADOS

2910.10

- Oxirano (Óxido de etileno)

2910.20

- Metiloxirano (ÓX>i:io d~ propi~eno)

2910.30

l-Cloro-2, 3-epoxipropa!lo { epiclori:ir i na)

2910.90

Outros

2911.00

Acetais e . semi-aeetais, mesmo contentlo
outras funções oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulforta.dos, nitrados ou
nit1"o~.

3006
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..••

PosiÇão

••••

códi'íJo

•o

Poaiçio

S.H.

CÓdigo

•o

S.R.

29U.69

-- Outras
Oeriva<:!os halogenado::~,
. trltdoe ou nitrosa<:!o:::s

2914.70

V. COMPOSTOS DE FUNçlO ALDE:tDO

Outubro de 1988

AldeÍdos, mcS11o contendo outJ:{II.e funções
o:d.gcnada11; pol~l!!ro"' ciclieoa doe alC!Ie.i-

VJ:J:. ÁCIDOS

aeiclicotl

_funçõe:~ oxiqona~ao:

_,: Metanal (formalde!do)

2912.12

-- E-tanal (acotalde!do)

Ácidoe monocarbox!licoa ac.l.clico.s saturadoe e seus anidrido::~, . halogeneto!', peróxidos e perácidos; eeue· derivados halogena<:!os. suJ.fonados, nitrados ou nitro:::sados.

291.2:.13
2912.19

--

-

Outro:~

- 1\..lde!do:~ c!clicoa nao
tunçõe11 oxigenadas:

coiiiãndo outral!l

2912.21

-- Benzalda.ido (alde:Uio- benzóico)

2912.29

--- Ouiro11

2912.30

·fórmico, seua Saie e seus- ésteres:

.<ci<:!o fÓnnico

2915.12

Saia <:!o Gci<:!o fÓxmico
tsteres do ácido fórmico
- J(cido- aco!):ico e seus sais; anidrido acético:

- Alde!do.I!I-IÍlcoois
2915.21
2915.22

-- .<ci<:!o acético
'--, Ac•tato de t~Ódio

2912.41

-- Vanilina

(al<l.eído me'tilpro~ocatéquico)

2915.23

-- Açeta_tos <:!e cobalto

2912:.42

-- Etilvanilina (aldeÍdo etilprotocatéquico)

2915.24

-- Anidrido acético

2915.,29

-- Outro=

2915.31

-- Acetato de eti.1a

2915.32

~ -- Acetato de vinila

-- Outros

- tateres d~ Gcido acético:

Políme:t::os c!clico:i dos alde!dos

291_2.59

29.13

J(ci~o

~915.11

2915.13

- Alde!dos-éteres, a.lde.Ídos-fenói•. e aldêr
dos contendo outras funções oxiqenada.,:-:-

2912.49

2912.60

- Paraforrnaldéído

291 3. 00 -

Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nit.rosados dos prod.utos da posiçio
29.12.
VI. COHPciSTOS DE . l"'NÇAO
FUNÇAO QUINOPA .

CETONA

2915.33
. 2915.34

OU DE

Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras
funções ·oxigenadas, e seus_ derivados halo-.
genados, sulfonados, nitrados. ou nitroaa.aos.

29.14

- Cetonas ac!clica11 não
funções oxigeno=do=s:
-- Acetono=

2914 .J...Z

-- Butanona (metiletilcetona)

2914.13

-- 4 -Meti lpentan-2-ona {meti l isobuti lcet.ona J

2914.19

-- Out.ras

-- Acetato <:!e 2-atoxietilo.
-- Outros

291_5 •.40

- J(cidos rnono-,<:!i- ou tricloroacéticoe,
aeus sais e seus ,éstexes

2915.50 .

- J(cido
teres

2915.60

- ki<:~os but:C"ricos, ácidos valàricos, seue
.soiG ~ seus ésteres

2915.70

- Áci<:!o

2915.90

- Outroe

-- cânfo:t:a
-- Cicloexanona e metilcicloexanonãs

2914.23

-- Iononas e metiliononas

2914.29

-- Outras
Cetonas aromáticas
funções oxigenadas

n.io COI\tendo outras

mo.nocarbox:Llicos acíclicos nBio
seue anidri<:!os, halogenetos,
peróxi<:!os e Peráci<:!oa e seus derivados~

2916.11

-- .<cido acrÍlico e seus S.!lis

2916.12

-- l!!steree do áci<:!o acr!lico

2916.13

-- .(cido metocrílico e_ seus ::sois

2916.14

-- !!:!Iteres <:!o ácido metacrílico

2916.15

-- J(cidos o1éico, 1inoléieo Qu linolênico,
z:seus ::sais e ::seus éGteres
-- Outros

2916.19

2914.49

Outrne

2916.20

2914.61

-- Antraquinon.a

e cetonas contendo_ outras
funções oxigenadas

- Ouinona!l:

Pll.lm!ticQ, áC:ido esteárico, seus
e seus ésteres

saturado::~,

4-Hidroxi-4-me ti 1 pen tan- 2-ona ( <:!iace tona __
álcool)

Cetona.:~~-f"enóis

·

coa, se<UJ anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; sous derivados halogenadoa, sulfonadoe, nitrado~:~ ou nitrosadou.

2914.41

-

e .seus .is-

- Ácidoe

- Cetonas-àlcoois e cetona.s-aldeÍdos:

2914.'5_0

:~ais

pxopiÔnico, seus sais

~!:!s :O~~·~~~~~!!~~bo~f~~~~~s n!ic~~=

- Cetonas ciclSnicas, ciclê:nic~jll ou ciçloterpênicas não contendo outras funções
oxiqeno=das:
2914.21

-- Acetato de isol::luti1à'

2915.39

29.16

2914.22

-- Aceto.to de n-butila

2915.35

contendo outro=.s

2914.11

2914.30

SEUS ANI-

PEJtAciDOS; SEUS DERIVADOS HALOGEMADOS,
SULFORADOS,
lU'l'RADOS
OU lfiTROSADOS

ntio conieo':So Õutra11

2912.11

CARBOXÍLICOS,

DRrDOS, HALOGENETOS, PERÓXIDOS E

Cioo; parafot:'IDillC!Ioi:1ci.

- Aldo.íÃos

sulf"onados, ni-

.(ci<:!os monocarbox!licos cicliinic_os, ciclênicos ou cicloterpênicos,_ seus ani<:!ridos, halogenetos, peróxido::~, perácidos e seus derivados
- .<ci<:!os monocarboxílicQs aromáticos, seu.e
onidridos, halogenetos, peróxi<:!os, peró:ci<:!os e seus derivados:

Outubro de 1988 .
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Posição

••••

CÓdigo
do

Po8iç:iío

S,H.
2916.31

Acido benzóico, seus sai$ e seJs

2916.32

""
Peróxido de

2916.33
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I

zo.ila

-- .<eid'o

~:~eue

do

S,H.
~916.30

- Ácidos carboxÍlicos de função aldeÍdo ou.
cotona lltllfl sem · outra função _oxi!Jenada,
seu5 anidrid'os, halogenetos, · pe"J;"oxido8,
pe"J;"IÍCidOS e seus derivados

2~18.9p

- Out;o8

éste-

ben:~;o!lá e clo:r:'!;to de

fenilac<itic:o,

CÓc!ligo

ben-

VJ::n:. .;:STERES DOS

5a.i•- e seus

2?16.39

--

E

TROSAIK>S

.o!lt~s_

,ileido's' Pólie~u:box!J.icÓa, 'll'CUIII ailidri<Ios,
hlllQ9enetos, pêl:"Óxidos 11 pe1;áeidos; seus
derivl!ldos haloqenado!ll, sulfonados, nitra-

~9.17

ÁC:IDOS J:NORGÂHXCOS

SEUS SAJ:S, E SEUS DERIVADOS HALOG.B"
!IAJ)OS, .SlÍL!'ONAJ)OS, NI'l'ItADOS 011 !fl-

ésteres

. . '. .
2').19

tsteres fosfÓ~ieos e j'leus sois, incJ.u{dors
'0111 loetofoàfat::os; seus deriv~:~dos hal.ogeEiados, .sulfonados, Elitt:ados ou n.iuosados.

2919.00

dos ou. ni..tro11ado.o.,
29.20

, -; Ae~do~ pciVc~:i:~cpq:~uTOs ad.glic9s,

l!:stex-ea de ont.ros ácidos inorgânicos {exos ésteres de halOC]eneto.s ~e hidrogênio) e seus llllis; seus deriVadQS · lulloqenados: -sç.lfonados, nitrados ou nitro-

. eeto

se'!s

anJ,d;rJ.dos, halogen~tos, peroxidos, peracido:; 111 seus deriva<:!ot"

2917-.u·
::n1.12

ISIIdos.

-- .(cido oxálico; seus Ml.!!l e :setu~ ésteres
-- .<ci<:!o ad:Ípico, l'l<lus ~~~~is
ll:cido areláico,
~cidÕ
sais e aeus éstere!l

2917.13

3eus ésteres

~e~eiC:o: seus>

2920.90

·

t8teres tiofoa-fóricos !fosfc:lrotioatos) e
8eus sai8; Seus derivados halogenados,
8Ulfonado8, nitra<:!os ou nitro,.ados

2920.1!)

1

Outr6s
:IX. COfU>OSTQS DE FlJNÇÕES KI'l'ROOE:tf~

,2!tl7.14

(AZOTADAS*)

2917.19

--

2917.20

- ;(cido.s

Outro;~

poli~al"boxÍÜco.r;' ei~linlcol!, ei-

n.;u

- HcÍnoa11inas acíclicas e
.ssis deste.r; pl:''odut-os:.

â!~d~~;" ti~~og~~~~~;~rp~~tâ~ldo~~us p:~i:
eiclo11 e 11eus derivados

;(ci<:!os policarboxílicos arom6:tiCos, seus
anid-ridos, halogene't:os,' peróxidos, pel:'6cidoa e seus dlll:'ivados:

••ina.

eo.poatos dll! função

seus derivado•;

2921.-11.

-- Hono-,di- ou trhet:í.lamina e seus aai,.s

2921.1"2 ·

'-- Dietil!!mina e seus sait~

2921.19

-- OUt,:rOB

2917.31

--

_Ol;'t,oft~1,~:~tos

2917.32

--

Or~of~l:lll}tpa ~c ~ioortila

2917.33

.1.-

Ortoftal.atol!l <:!e <:!inonil.a ou de, dideci1a

2917.34

-- Outro.r; éllltel"ej'l <:!o ácido ortóftálico

2921.22

Hexsmet.ileno<liamina e seus sailll"

2917.35

-- AniclX'iclo tt.álico

2921.29

Outros

.d.e ,d,ibutih

2917.36

kido t.ereftálico e' seus

2917.37

'l'ereftalato (!tt dimetila

2!h7.39

Outros

- Poliami!lll.S ac:!c:lica•
.s~:~.is destes p"J;"C!.Ciutos•

àtti.il

2921.30

- ;(cidos e~:~rbox!;!;ieos . ~e funyã,o 6J.coo~ m~s
sem outra funç~o oxJ.genada, seus anJ.drJ.dos, halogen'etos,
, peróxidos, peráci·dos e 5GU8 det:ivaclos:
2918.U

-- Ácido lllÍctico, .seus ~ais e 8eus é.stere.s

2918.12

-- .(e-ido ti:rt.áJ:"iCo
sais e ésteres do ácido t.~:~::tárico

2918.14

.<cido e!tric:o

2918.15

-- sais e é8teres do 6cido cítrico

2916.16

-- Ácido glucõnico, seua

2918.17

"'
-- Ácido

2<;118.19

-- outro&

.sa.i~

e

· -- Anilina e :seus sais
--- Derivados da anilina e

2921.43

-- Toluidina8 e 8eus
tes p:radut.o5

2921.44

-- Difenilamina e
destes produto!!

·seus

éste-

derivados;

sais

de"J;"ivado8~

:sai.r;

<:!e:rivados; . 8ais

1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naf
tilamin~ (beta-naftilamina) e seus (!e":
"J;"ivadoa; 8ais dest..ea- produtos
-- Outros
- Poliaminas a"J;"omát..ica8 e
Sai.r; de5te:s produto..r;~

2921.51

seu~t

8eus derivad'o8;

-- o-, •- e- P""Fenileno-<:l:iamina, diam;i.notoluenos, e seus .derivados; .sais
déste.s
prOdutos
-- Outros

fenilglicÓlico o(áCido
co), l>fiUS .l:l&i8 e sou.s ésteres

mandéli-

Ácidos corbo:dliCo8 dfl função fenol rnas
5em outt:a função oxigenada, !Jeus ;:.ni<.'lridos, halogenetos,
peróxido8, pe"J;"áeidos e seut~ derivadot~:
~alic!lico

2916.21

;(cido

2916.22

;(ci_do 0-acetilsalieílico,
lileus éstflret~

j'IEIUS

2916.23

out"J;"OS éstere8
seus sais

:~alicí"lico

-- Outros

2921.41'

2921.49

2918.13

2918.29

:.: Monoa11ina8 e poliamints c:iclânicat~, ci_clênica8 ou ciclot..erpenicas, e .seus der:í.vadoiJ; sais deates Pl:"odutos

2<;121.42

2921.45

de:riv~:~doe;

Etilenoéliamina e seus ssis

- Monoaminas aromi!Íticas e seus
8a~s deste.s p-roduto8'

ki<:!os c:srboxflic:~:s c:ontep.qo_ fw,lÇÕe..r; oxigtmad!nll suplcml!!ntiU"eS e seua anidridos,
halog-enetos, pcróxidos e pe"riÍCido.s; seus
derivados halogcmados, sulfçnados, nitradoa ou nit.rOsados:
'

29,18

2921.21

e .se1.1.s

o- seus 8ails

do-

ácido

sai~t

e
e

Co.postós a111inados de funçÕe.s oxigeru<daa.
- Aminoálcoois, seus fttere.s c seus
é;,teras, exceto os de funções oxigenadas diferent·es; sais de8tos p"J;"odutos:
2922.11

-- Monoetanolamina e seus sais

2922.12

Diet.anolamina e .seus :sais

2922.13

Trietanolamina e se1.1s 8ai8

2922.19

-- Outros
.- Allinonaftói.s e out"J;"OS aminofenóis, seu8
éteres e ésteres, exc.-eto 08 de funções
oxigenadas diferentes; sais destes p"J;"OdJ::!..
toa-:

óuiúbro c:ie L9àa
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NO

••

Posição

··"·

..•

I

••

CÓéligo

•

Posição

••

s.. H.

.

,i(cidos
sais

2922.21

2922.2:!

CÓdigo

2930.40_

'

aminondfto~II.UlfÔnicoa

-- Ani:sidinas, dülnibidinlu,,
oe seus saia

- Outros

fenetidinas,

29.31

2931.00

Alllinoalcle!dos, aminocetonas e aminoqui·nonal!l, exceto·os de' funções oxigenada!!
diferemtes; :~aie: dj'l_s_t_es prôduto:!l

'2922-,3?

Composto: cuja e9t'l:'utura contém um c;iclo _
furano· (hió.roqenado ou niol, nio co.n·.,ensao:Jg:

.--Aminoácido!'! e- :seu11 ée:te~:es: exceto os de
~~~~~d~~~~~na~as <!life~:entcs; 11aia del52$122.41

--- Li;:,ina o seus ést.erea; 1111.i:1 destel!l p-ro4utos

2922.42 •

-- Ácido glutiimico e, &cus, sail!l

2922.49

-- Outros

-- Tetrai.,ro.!urano,
2932.1.2

~~ 2-·F~ra-ide~d~ (furfurall

2932 •. 13

-- Alcoo.l furfut:l:lico .e álcool
fut:fur:!:lico

2932.19

-- Outro9

2932.21

-- Cumar-inav

Saia e hidróxidos de ~IRÔnio qu_~t~rio;
lecitinaa e out;>:oa J;o,afoaaill'olipÍ<Jiios.

2932.29

-- Outx-as lactona='

2932.90

Outz:os

- Compostos cuja est~utura eontém um ciclo
piro:~,..ol (hio:l~ogen!!.do ou nio) não conden4llo:lo: ·
-

· Compostos de funr;'ão 'carboxiamida; compostos de funçio odda do ácido corbÔnico.
- Amido:~= (inclu:Í:dos os carbamo:~to.lll) acicli·
caa e .llleu~deriva.:ios; sai.ll -.de.llltel5 produ-

2933.H

-- Fenazon11. (antipirirlal "e' seus derivados

2933.19

--

Amidaa {inclu!dos os carb8:mato.ll ) c!éli·
cas e aeu:s derivadç;.s; saia de.lllte= pro<:!utos:
2924.21

Ure!n11.s e
pro.duto:.

2924.2.9.

Outro~:~

:!IOUIII

derivados; sais

-

· de111te15

'2933.21
2933.29

- Imidal5 e
produt.ol5:
2925.11

So:~carina

2925.19

outrol5

2925.20

-

Imino:~:.

seus

derivados;

~Saia

e

2933.31

destes

seus sai:.

seu'15

2933.40

derivados;

.

~i::~~s (~i~~o;:~~~~ur~u c:o~~~) ~io c~~~~
'

·

·

--- Hio:lllnto.fn.a e seus derivao:lo:>
-- Outroa
- Compo-.llltCf;,- cuja estrutura contém um ciclo piridina (hidrogenado ou não) niio
conden:.ado: •

2933'.39

e

OUtrO!.~

densado:

compostos de função_ ca-rboxii•i<:la (incluídoiS a aacax-ina a seus sa.i8) ou de fUnção
i.mina.

29.25

- Outrol5
' compo.stos hct-ex-ociclicos exclusivamente de
hct.eroáto..o(s)
de nitl:'Ogênio (azoto•);
ácidos nucleicos e seus aa.i8.

29.33

- Leci tinas e out,roa, fo:rfo~ll!inolip:Í:dioa

2923.90

2924.10

meti1Cu!D,!I,ri.,nl!.5 'a etilcumari-

Càilna e seus aaizo.;

2923.10

29.24

te_traidt:o-

- Lactonas:

Alnino6lcoo;>i:!lf~nÓÜll, amiTioácidos!enÓi:!l e
outt:os compo.lllto= aminac1C!.S. de !unçõe= olQ.
gonades

29.22".50

2923..-20

OUtt:os compostos organo-inorgânicoa.
Compostol5 heter-oe1clicos exclusiva~~~ente de
lleteroátomo(s)_ de oxigênio.

29.32

2922.'29 -

29.23

- Metioninll

sail5 destes

-- Pirio:lina e seus sais
·--Outro.!!
compostos cuja estrutura contém um ciclo
quinoleít~a ou isoqui•noleina (hidrogenado
ou niio) niõo condensado:.
Compostos C1.lja estrutura contém um ciclo
pirimidina (hidrogenado ou não) ou piparazina; ácido.s nucleicos e :.eus .sai:.:

produtps

'

Composto:!! de funçio nitrila.

29.26
2926.10
29~6.20

2933.51

--- Maloniluréia (ácido barbitÚ"t'ico) e seu:.
ó.erivado9; sais <'estes proo:lutos

2933.59

-- Outros

Acrilonitx-ila
1-Cianoguani::lina (::liciamHamio:la)

2926.90

- Outros

29.27

2927.00

co.posto.s diazóico~; azóico.s ou :a.zóxicoa.

29.28

2928.00

Det:ivados orginicos da bidt:azina e da
di:O:Xil.alaina.
Compostos de outraa
(azotadas•).

funçÕI!II

- Compostos cuja l!strutura e-ontém um ciclo
tri!!.zit~a (hid"t'ogenado ou niio)
nio condensado:

hi-

nitrogenadas

2933.61

-- Melamina

2933.69

•• Outt:O:I
- Lactamas:

2929.10

- Isocianlltos

2933.7~

-- 6-Hexanolactama (épsilon-eap"t'olactama}

2929.90

- 0Utl:O:I

2933.79

-- Outras lactarnas

X. COMPOS"l'OS ORGAN'O-IKOI;l.GÂNICOS, COI'!POS'l'OS HETEROCÍCLXCOS, ÁCIDOS NUCLE,!

COS E SEUS

SAIS~

E SULFONAMIDAS

Tiocompo.lllto.B org&nicos.

29.30
2930.10
2930.20
2930.30

Ditiooat:l::lono:~t.os

2933.90

2934.10

- Composto.s cuja estrutura contém um ciclo
tia=l (hidrogenado ou niol niõo condensado

2934.20

- Compo:.to:!l cuja estr1.ltu.ra. contém ciclos
benzotiazol (hio:lrogenado:. ou não) sem
outra:. conden&ações

(xantatos, xantogenat.os)

Tiocat:bllmatos e ditiocarl;o!lmlltoa
- Mono-, di- ou t.ett:assulfeto.s de tiourama

• 0Utl:OS
OUtros eompoato.s heterocí.clicõã. -

29.34

Outubro de 1988

••

da
Posic;io

••

CÓdigo

da
Posição

do
S,H,

2934.30

- Composto:= cuja O!'Jt:r:utura contém ciclos
fenotll!l'lina' (bidrogenaélos
niio) eeJO
outro.!!! COI'Jdensações

2934.90

29.35
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- OUtros

2935.00

CÓdigo
do
S.H.

2939.21

-- Quinina e sau::s sais

2939.29

-- Outros

2939.30

- cof'eína e :!Jeu:!l sais

2939 .-4fl

Ei'edtina.s e seus sais

2939.50

Teofilina a am.inofilina {t.oofilina-etilonodiamina) e seus derivados; sais destes produtos

2939.60

- AlcolÓideil da craVll.gem dO cent.eio e seus
deJ:ivados; sais destes produto11

XI. PROVJ:TAM.INAS, V:n'AMIN'AS l:!: HORMO!uos

Provit.ar;oinas e vitaulinas, naturai::~ ou sintéticas (incluielos os concentrados naturais), bem como 0111 seus derivados utili:eados princ:i[llllmente c<mo. vitar:Dinas, lllizstu-

29.36

rados ou c&o antX"e si, llleBJDO em

soluções.
2936.10

XXXI.

mistu~:o:~das

- Vitominas e seus do:rívados; não miaturados:
2936.21

-- Vitaminas A e seus derivados

2936.22

--· Vita.. ina B1 e seus derivados

2936.23

-- Vita.. ina· Bi e seus derivados

2936.24

-- .(cido
~u Dr:..pantot6nieo (vitamina
B3 ou vitamina 'B 5 l e seus derivados

2936.-25

-- Vit..alidna B6 e seus derivados

2936.26

-- Vitamina

293&.27

-- vl.t..amina C e 111eu= derivados

2936.28

-- Vitamina E e seus derivados

2936.29

-- ou.eros vitslllinliÍ= e .=eus derivao:loa

2936.90

29.40

e aeulll derivados

- ~~i~ae, i.ncluido= os colteen,trados natu-

Ho~;"J:~ônios,

nattu:aia ou sintéticOJJ; seus ~
util.izodoa princip.ab:lente como bOJ:
..Qnio=; outros esteróides utilizados pJ:incipablente co•o bon~õnios.

29.37

riv~:tdos

2937'.10

29.4-2

OUTROS COMPOSTOS ORGANICOS

Açúcares qui111ica-..ente 'puros, e:.;ceto saco:rg
l!le, lacto11e, 1llllltose, glicose e fl::utose
(lnvulose); éteres e éstercs de açúca:res.e seus sa.i.s, nxcet.o os produtos das posições 29.37, '29.36 ou 29.39.

2940.00

Antibióticos.

29.41

0.:.

s 12

- outros

2939.90

'

- Provitaminas, não

, - NiCOtina e SeUl! IIOiS

2939..10·

qwtililquer

3009

2941.10

Penicilinas e seus d'arivados, com estrutura da ácido penici"l.ânico; .sais destes
produtos

2941.20

Estreptomicinas
deste11 produtos

2941.30

Tetraciclina=
- destes
produtos

2941.40

Cloranfenicol
destes prOdutos

2941.50

Eritromicino e seus derivado!ll; sais destezs produtos

•

.
.

derivados; i! ais

seus
seus

derivados;

sais

seus

derivados;

sois

2941.90

- outros

2942.00~

outros composto= orginicos.

- Hor111ônios (lo lobo anterior da hipÓfise
"' l!lemelbantes, e seus derivodos
- HormônioB
derivao!loiS:

éórtico-.supn--renais

:2937.21

Gorti:sona~ .· hidrocorti:sona,
prednisona
(de!droc.ortisona) e· pradnisolona {deídroidrocortisona)

2937.22

Derivados
hol'ogenodo.lll
córtieo-supra-renai.s

2937.29

Ou troa

:los

capitulo 30

e seus

Prody.tos faJ:mltCêutico:

hormônios
Hot4s.

- Outros ho-rm:ônios e seus -der i vades; outroa esteróides utilizados principalmente como ho-rmônios:

1.

o

p-resente Capítulo não compreende<

2937.91

-- Insulina a seus_ saiB

a) os aliment.o.a dietéticas, olimentos enriquecidos, alimen~
to11 paro diabéticos, compl.ementos alimenta-res, bebidas
'tônicas e líguos ~ninerailll {Seção IV);

2937.92

-- Eatrogênios e progestosrênios

b) os gessos especialmente calcinados

2937.99

-- 0Utt"OII

ou finamente tritura~
dos para ·o·dontologia {o-rte o:lentária*) {posição 25.20)i

c) as águae destiladas aromlíticas e soluções aquosas
Óleos essenciais, medicinais (posição 33.01);

E:

XII. HETEROSfDIOS
ALCALÓIDES Vl:GETAIS,
NATUR1\.IS OU SXN'l'ÉTICOS, SEUS SAIS,
:ÉTERES,
J!:STERE;:S E OUTROS DERIVADOS

de

d) as prepa-rações das posições 33.03 a 33.07, mesmo c= pro-

priedades terapêuticas ou profiláticas;

Hateroe1:iio:t, ~:~aturai~:~ ou =intéticoD, =eu=
sais, étoJ:ea, ésterea e outro= deriva~os.

e) os sabÕes e outros p-rodutos da posição ]4,01, adicionodos
ele 11Ubatàncias medicomentosas;

2938.10

- Rutos.:Í::iio (rutina) e 11eus de-rivados

f) as prepo-roções

2938.90

- Outros

2!1'.38

Alca.lóic:Jo" vegetais, natuJ:o.is ou sintéticoB, seus sai.s , étere:~, oi.ste~es e outro:t

29.39

deJ:iv~:~dos.

2939.10

- AlcalÓidea do -ópio
sai::s dcste11 ~oduto::s
- AlcalÓidea do quina
11ais de11t..as produtos:

e

seus derivado11;

à base de gesso,
denti-ria*) (posição 34.07);

2.

odontologia

{arte

g) a albumina elo sangue nãO' prepa-rada com finalidades
pêuticas ou profiláticas (posição 35.02).

tera-

::n~~e~~~f~~~~. P~~~;~~=r;~:~;: e

para

30.04 e da Nota 3 d) do p-re-

6) p-rodutos não. mistu-roo!los:

1) os soluções aquosas de produtos não lrlisturado.z;
e 11eu11 derivados;

2} todos. os produtos dos C:apítulos 28 ou 251;
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3) os e::xtratol!l vegetai11 simple.s da po:uçao J.;J.02, al?e.nas
titulado!!! ou dissolvidolil num solvente 'qualque"r;

N'

••

Posição

Outubro de 1988

C6óigo

<o

S.H.

b) produtoa misturados:

1) as 11ol.uc;;Õos e suspensõe., ecrloil!lai" (excet.o
coloidal);

o __ enxofre

2) 011 extrato.s vegetai:!! obtidos pelo tratameritêl: da miàtu:..
ras de :~ub.:~tíincias vogetaia;
3

> ~= 2:~:. 11 111 ~~~~= 1 ~o~~~~;~~~~s
'

---

-

obÚdo11

-por

ovaponção

300_3.10

- Contendo penicili11as ou scus"der~vados,__
com estrutura de áeido penicilânico,_ "ou
astreptomicil'las ou seus d_erivlldos

3003.20

- Cont<!'nóo o_irtros antibióticros

-

- Contendo horm.õniotr ou• outros ,produtos da
posição_ 29.37,- maã não Çontendo antibióticos:

o.s materiais esterili:::adqs
aelllelhantes pdro:~ :~uturas eiri.Íl:giea!l o os adesivo!Í e:steri~zao!los para tocidos orgânieoa,
utilizados em cirurgia
para fechar ,fe'l:"imentos;

3003.31

-- Col\tendo_ ir)sulina

3003.39

----Outros

a) os catequteZJ eateriliza4os,·

3003.40

-

c) os homost.áticos e:sterilizados ab11orv!veis
ou ol!lontol.ogia {arte dentária~);

:pai-.,.

ciiurgia
- - __

d) as prepat'açõfts opllcificantes para exames radiográfieos,
bem como os reage11tas de diagnóstico col'!Cebi~os para sarem !!ldminiàtrados l!IO paciente. e que col'!.st~tuam produtos
nio misturados apr6SOI'Itados em dOses, ou produtos miatul:"l!ldos c:onstitu:í.do!'l por dois ou maia ingredientes, p_rópr:ios para os mesmos usos;
e) os reagentes destinlldos

fatore!'! sangu!neos;

f) os cimentos e outros produtos pal:"a obtur!!ç.iio dentária;
cimentos para a reconstituiç~o óssea;

Meóiclllllentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou. 30_._06) -e~~l;_i:l;l!,i-:

~:o~~r p~~~:~~.:•!:;~r~~s o\~~~p~~~~6;,

ou profilátieos:, apresentados -em doses ouacondicioo....:l.o_:r para venda a rctalbo.

oa

3004.10

- Contendo_ penicilina~S ou seus derivados,
com estrutura de ácido peniciliiniqo, ou.
estreptomicil'lllS ou seus deriv11dos

3004.20

- ContendO outros: antibióticos
- Contendo hormõnio8 -ou: outros produtos
da posição 29.37, mas não c_ontendç antibióticos:

g) os estojos e caixas de primeiros-soeorros, gu!!rnecidos;

à blilse

de

hor;.,ô3004.31

-- COntendo insulina
Contendo lu:•rmônios cÓI:"tico-supra-renl!lis

3004.32-

O~.tt:r:os

3004.39

Contendo alcalÓides ou seus. derivados,_
IMIS não e-onten<;lo_ hormÕnios
ne111 O~.ttros
produtos da posição 29.37, nem antibiótieos-

3004.40

N'

CÓ<:ligo

Posição

s.a.

••

..0

3004.50

GlândulaS" a outros Órgãos pal:"a usos opoterápicos, deruJecados, mesmo cm pó; extratos
de qliindullil8 ou de outros ór!lios ou- das
IJUli.B seereções, para unos opot~rapicos; heM
rina e saus sais; outras substancias: humaoas:
ou animais preparadas para :fios te'E'apêut.icos
ou profilátieo.s, não especi.ficada.s ·nem compreerulida.a em outras poaições.

30.01

3001.10
3001.20
3001.90

3005.10

- Pensos adesivos e outros artigos cem uma
Clilmada ades i Vlil

3005.90

- Outros

- Outros·

di!!gnóstico; soros esp<JCÍfieos de llni~M~is
ou 'de pc:ssoa.s imunizados, e out~:os constituintes do sansue; vacinas, toxinas,c::ultuX'li.S de mic~:organismos (exceto lcvedu~:l!ls)
e produtos se>r~elhantes.
3002.10

- Soros espee:!.ficos de 11nimais ou <'!e pes801!18 imunizt~dos,
e outrc:B constituintes
do_ sangue

3002.20

-

Vaein~l!!l

para medicina humana

Preparações e artigos farmacêuticos
Ci>dOS na Nota 3 do Capitulo.

30.06

30.03

31

Vacinaa

3002 .3<;1

-- Outra1:1

3002.90-

- Outros

-

300&. 20

- Reagentes destinados A determinação
grupos ou dos· fatores Slill'lguíneos

4os

3006.30

PreparllçÕes opacificantea para exames
radiográficos; reagentes de diagnóstico
concebidos p!!rl!l serem administrados ao
paciente

3006.40

Cimentos e outros produtos plll:"lil obturação dentária; ciment0'5 pal:"a reconstituição óssea

~mtiaftosas

Mcdicamentoa (exceto os produto_G das posições 30.02, 30.05 ou_ 30.06) const.ituido3 por produtoa m_istu~a9os entre si, preparados Pl!lra fins terapêutieos ou p'E'ofilátieos, mas não ap'E'osent(ldos em doses nem
l!lcondiciooados para venda a retalho.

indi-

Categ~.ttes esterilizados, materiais esterilizados semelhantes pl!.ra suturas cirú.r
gicas e adesivos esterilizados Plil'ra tecj.
óos orgânicos, utilizados em cirurgia pa
ill fechar fer"imentos; laminárias esteri-:
lizadl!ls;
heiiov,.tátiCos
esterilizados
absorvíveis para cirurgia ou odon_tologia {llrte dentária•)

3006.10

- Vacinl!ls plilra 1.1edicina vaterimiria:
300~.

O~.ttros medicamentos
eontendo vitam.i,_nas
ou outros proóutos da posição 2<;1. 36

Pastas: (~quates"), gazes, attodu.rl!ls e ll'E'tj,
gos lltláloçtos (por exemplo: pensos, espa'E'adrl!lpos, s:irulpiamos), :impregn!!dos ~ reeobertos de substâncias farmacêuticas ou
acondicionados parlil venda a retalho
pa:ra
usos
meaicinais, ci:r;Úrqicos,- dentárioB
ou veterinários.

30.05

Órgãos

~=~~~~shu~:;~~~~ig~:. ~n!:~in~rc:d~uP~;

30.02

-

- Outros

-Glândulas e outros Órgãos, ::Iessecl!ldcs, me§
mo em pó
Extrl!ltOs de glán<.'lulas ou de outroa
ou dl!ls suas aecreçÕe8

antibió-

Outros

3003.90_30.04

à determinaç,iQ_do_s grupos ou dos

h) as pr-epa'l:"ações qu:Lmicas contraceptiva11
nios ou de espermicidas.
·

;~~t~R~o c~~~=~~~dehOr~Gni~:us n~!ri~~~~6.;
produtos da posição 29.37, nem
ticos

b) as laminâr:l:.dS e8tCt'iliz,das;

3006.50

- Estojos e caixas de
guarnecidos

primeiros-socorros,

3006.60

- PrePl!lrações qu.!miclls .cQntraceptivas
base de hOrJ!IÔnios ou dl) espermicidlla
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capítulo 31

3011

B) O:l!l adubos_o:u fertÜiz.llntes que e-onai:st!IM eM mi&tu~:as enLre
si doa Produtos indicados na alíilea A) ~c:ima.

Mubos ou fertili.zanten

S.

o bidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamõnico ou dia-

mon'iacal) e o c:liidrogeno-ortofo.l!lfato de amônio,(fosfato I!IOnoamõll..ico ou rnõnbamoniacall, m&smo "pu:r:os, ~ as misturas dostes
pt'odutos entre si, incluem-se na posição 31.05.

Notas.

.a expi-_Eisi:rio outioz5 srluhàs- ou fertil.i:zantes apenaS inclui Oll·pt"odutos dos tipo:s utiliz.a<loa c.omo
adubos ou fertilizantes, contendo, como. col'!stitui_nte eaaen·cia'l, :pelo men'Os. um dos seguintea elemento.s fertilill'antea: nit:-O_gênio ( azotÕ*), fÓsforo o_u. potássio.

6. N.a,;cepção da P.6s1çio _jl.o5~

1. 'o prel!lcmte CapÍtulo não compreende:

a) o sangue anim.i..l da posição 05.11;

b)_ ~~l!lpr~~~i~~a~:n~:~st!;~~~~o 0 ~u!~!~~.i~~;in~~= No~~;!!·~en}t;"
'3 A), 4 A) ou S abaixo;

c) os cri11tais cUltivados de cloreto ::!e potli:ssio {exceto- oS
elemento!S de Óptica}, (!.e paso unitário io;rual ou euperior a
2,5 g, da poSi"çiio· 38.23; os eleillentos de optica de dlén:etP
de potáuio (posição 9o.Oll.

2. A po~Sição 31.02 (<ômpreimdê ·ui\icamOnte, da:~~de que não a'ph!I!IG-nt!ldoi5 sob a.e: form"'.lll ou embaUigene previ11tas na posl.çiio 31.0!5:

N~-

,da'
PósiÇãQ

:n:.oi

CÓdigo
do_
S.B.

3101.00

A)' op PFOd~tof s'guintes~
l)

o nitrato de :u:Ío!lio, me.lli!1o puro;

;!') çi riib~~Jlo'

de'

à'~riio;

Adubos ou fm:tili.t:antes .inerais ou químJ.eoB,
nitrogenaaos (a.zotados*) •

ioésli.o' PUro;
ni-

3) Oi!l .sais dupl011, mesmO puros, de Sulfo.to de 11mônio

3102.1.0

tratO ·tre ailônio;
4) o

su.lflltc;'-~• amônio~

m~.smo

- Uréia, mel!:mo,em :solução aquo:sa.
- Sulfat_o de amõiú.o; __ sa·i., dupl,oà e mi:sturas,
de sulfato de aiuônio e nitt"ato de amônio:

puro;

5) os .1111is duplos, moamo puros, ou as miaturas
de cálcio a nitrato de amõnio;

puro:=~, ou as misturas
da c!lcio e nitrato d.e megnésio;
-

6) 011 11ais duPlozs, mesmo

de
de

3102.21.

nitrato

- Sulfato de amônio

3102.29

-- Outros

3102.30

- Nit~:ato de o:~môniO, melll!lo em eoluçii.o aquo11a

nitra'to

7) 6:1~!~namld11, cálcica, m_esmo pura, i111Pregnad.a

3102.40 . - Misturas de nitrato de llltlÔnio eom·earbonato
de elileio oQ com o>,:t.ras maté~:i11a inOrgânicos desprovidas da podQr fet"tilizante

8) li. u~ia, mtuimo puril.;
B) os adubos ou fertilizaetes que consistam em 111istu~:as
ai <los p~;~uta:a indi!=ados na_ alínea A) aci111a;

3ril2.50
entre

102.60

consistam em_ mist~ras de
elot"eto de amônio ou dos produtos in<lieados. nss al:t.nea:s A)
ou B) scima çom eré, gipsita ou outrlis riiatérias inór!l'ânlea.s do.sprovi<las de poder fortilizant~;

c)' os sdubo8 ou fel."t1ll.zsntes que

D)

Adubos ou fex:ti.l..iza.nt_es ~e origeJD lmialal ou.
vegetal. aePO .U.stl;lZ"ado:a entro si ou tiataqu.htie,.,eil.te~
ad"lwo:s ou. fet"tilizantes
X'<!sultantel!l <nA .J.st.on:a ou do t:r:atamento qui•ieo <le pt"oc!utos de o:rige• ~~;nhtal ou vagetal.
dos

os a.::Subos ou f!ln::tilizantes l.!quidos eon8titu.ído.s. por solO.- ções aquosas. ou amoniaeais (los produt.olil indicados· nss alíneas A} 2) ou JÜ Bl acimo:~, ou pot" Jni!lturo:~s dos11es prodUtos.

3. A po!liçio 31.03 COI!Ipreende unicamente, desde que não npre·sentados 110b itS for:mszs ou embolagen11 p1:evistas na posição 31.05:

1) as el!:cÓrias ~.-e de.~•lfoaforação;

'

2) 011 fosfatos n11turais da posição 25.10, ustuladoa, clllcinados ou que tcmbsm sofrido um t.ro:~tame~nto térmico superior ao empregado para elimin111r !11.!1 impurez.a11;

3102.70

- Cianamida cálcica

3102.80

- Misturas de uréia c_om nit1:ato d•
soluçÕe.ll o:~quosas ou amon~o.cais

3102.90

- Outros, inclu!oiaS_ aS mist.urâ11 nio meil.c"iOnãdall na.s precedentes a:ubpoaiçi5e!J:
Adubo111 ou fet"tilit:Gntes
eos, fosfatados.

31;o3

A) os pr"odutos seguintes:

Nitrato de só<::~io
- Sais duplos o Jnietut"aS de nitrato de cálcio
e nitratq de amónio

- Superfosfato!J:

3103.20

- EaeÓI:"ias d"e de11fo11foraçio

3103.90

- Outros
AdubcHJ

3104.10

~~~ h~~~~~ei~~~it~~o=~~=~i~~ ~&1~~~-~on~=~~~l~: p~~~~~çã~
produto &nidro no esU.do seco;

Minerai.s ou qu{-

-

;:~~:;l~~t~!~I~i!: b:u~~tros

3104.20

Clo:r:eto de potliaaio

3104.30

Sulfato de

potá.s:=~io

B) os 11dubo.s ou fertiliz.antes que consist11m em misturas

!li dos produtos indicados na alínea A) 11eimo,
do-se irt"elevanto o teot" liruit.e de flúor:

entre
consideran-

ou fertilizantes

ki.cos, pot.ássicos.

3) os supot"fosfatos (simples, duplos ou triplQs);
4)

llinezais ou. qu.úd.--

3103.10

31.04

lllliônio em

C) os adubos ou fertilizontos que consistam em misturas doa
pr"odutos indicados no:~:s ol.Íneas A) ou .8) acima, eonl!liderlln'dÕ-Ge irrelevantft o teor limite .::Se flÚor, com er.i, gipsita
ou outras matórilll-:!1 .inorgânicas desprovid&lll de po>::~er ferLili.zante.

31o:S,go

Adubos ou fertil.izantes ainerais ou qu.úiicos, contendo doia ou cyi.s ~os aegl.ti.ntes

31.05

:!:w~;o:~i~~i:!~~; ~~~~~~~~az!:

fertilizante~:~; produto:s do pzoesente C!lpÍtg
lo apresentados ea tabletes ou fo:t"'alls seaelhantea, ou. aindjl ea bbalagena coa pe.so
b:r:uto não supe.riot" 11 10 kg.

4. A posição 31.04 <)Ompreende unieo~~mente, desde que nii.o apreser.
tados :sob as formas ou embalagens previstss na posiçio 31.05:
A) O:s produtos aeg~intes:
l) os
ta,

3105.10

- PrOdUtos '"'"!-' 1JI:'tiiiOnte Cap.Ítulo rt.pt"ellentado.ll em tabletea ou formss semelhantes, ou ainda em embo:~J.agens com peao
b:~:u.to nio II,Upet"ior a 10 kg'

3105.20

- Adubo:s ou fertilizantes
minerais ou
qu:Í:mieo!J:, contendo
oa t~ês elementos
fertilit:antea: riitrogéinio ( a.zoto*), fósforO e potássio

3105.30

Bidrogeno-ortofos:fato de diamõnio (foiJfato diamõnico ou diamoniacal}

~

de potássio naturais, 11m bruto Cearnalita, eainj.
silvinita e outros); ·

2) o e-loreto de potá.l!l.sio, ·mesmo puro,
llições da Nota 1 e) acima;

ressalvada:=~

- outro"

as dispo-

3) o sulfato de potássio, mesmo puro;
4) o sulfato do 111~gné:sio o potá's~io, mesmo puro;

3012

••

••

código

do

do

Poaiçiiío

do

S,H.

Posição

- Diidrogeno-o:rtofosfato de ~ônio _(fosfato
moiiQamônicg ou_
ilonoamonill.cal),
mernno misturado com hid:rogeno-ortofosfato •de diamônio (folllfato diaillôni.co o.u
diamo!1iacal)

3105.40

3105.51

-- Contendo nitraJ:oll e fosfatos

3105. S9

-- Outro=

3105.60

- A<iu})os ou fertilizante$ minel."ais ou
químicos, contendo 011 dqis, elementoe
fertilizantes: fósforo e potas=io

CÓdigo
do
S,H,

Ext.r.atoll tanantelll' éle or~ vegetal; tanino~
11e1.111 aaiB; étens-, éste:ee.s e outros (leri.va-

32.01

e

élos.
3201.10

- out:r:_o.!l adubos ou fertil;l,zantee: lllil:leraie:
ou qu!mico:s, contendo os dols alelllentos
fe:r:tilizantes:
nitrogên.i,o (azoto*) e
fÓsforo:

31,05,90
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EXtl;'at.o (le__ mitn9SII

3201.30

Extratos

3201.90

32.03

~e

carvalho ou de Cll:!ltanheiro

- OUtJ:os
Produtos tan_~~,nt'!!s o~il;'ieos .:!lin.tético!!'; proélutos t.ananteB :z.norgan:z.cos; prepa~!IÇOel5 t.aIUintes, -~ _contenélo Pl'oCIU.toll tU~antfiS rn:aturaie; preparações cnz».átie.as P~.:ea. a précurti.l.entit.

32.02

Outro e:

- I!:Xtl:ato de quebrach·o

3201.20

Produto!!~

3202;10

-

3202.90

- outro:s

3203 .oo

tani!Jlte.s o:egiinicos 111intético·s

Matérias eo:rantes éle ori.ge• vegetal ou an~l.
(inc:tuiéloa ~ e:.;t;ratos tiDtoll:ia..i.s -~~~ exelu.Í,01111 n~ éle orig- ani.ii.J.), •esmo de
constituição quf.ica (letiniéla; prepa.r.!IÇÕI!III
indico:~élas na Nota 3 do presente Cap:i:tuJ.o, i
base de maté:d.as co:rantell éle orig-e• vegeta,l
ou animal.

~os

c~pítulo

-32 _' ·,

Matê:eia=

32.04

Ext:rato:~

tan11ntc!il c tintori:n.is; tanino.a c

I!II!Q!'J

ntêticas; produtos
org-ê.nicos dos tipos utilizados COKIO agentes de avivll~aento fl.uo:t"esccnt.e!l ou como
J.uminóforos, mi!=BI:Io de constituição quÚrlica
definida.

llllizstiquee:; tintas de eae:eeve:e

- MlltGria~ cot"antes org-ânicas sintéticll:l
e prepa't'ações indicada.s na Nota 3 do
pr~sente
cap:í.tulo, à ba:s~ dessa.s matérias corante$:

Notas.

o

orgii:nica.s sintéticas,
liltituiçio quf•ie.a definidll;

~"!~~a!a~~r~~;a ~e~nFe:"~~

a_erivadoa;

piqmentoe: e out1:as !Qll.tél:'ills corantes; tinta:s e verniz:e5;

l,

~ri!Íf!te-3

pre.sent.e Co:~pf t.ulo nio compreende'

Corantes dil!lpersos e preparaçõee à base
desses corantes

a) o.s produtos de constituiçã-o quí;.ica Qe_finid~
11presentado11
isoladamente, fllxceto os "QUe correspondam à& e&p('!cificações

3204.11

-

das posições 32.03 ou 32.04, os -Qfoduto& inorgânicos dos
tipos utiliz:.do:ll como·luminó!oros (posiçii.e: ~2.06), _os vidros obtidos a pllrtir do qullrtzo ou de outl:'as sí.licas fundi<:l:o!l: sob as forma!!: indicadas na posição 3::!.07 o I!.S tintura!!! Ctinta!l: pa:t"e tingir*) a outral!l: mate:t"ias corante.s llpresentada.s · em formas prÓp:t"ia:s ou e-m e-mbala<]ens para venda a
retalho, da poliliçii.o 32.12;

3204.• 12

-- Cc:.rantes áC:ido.s,

3204.13

-- Corantes bâ.sicos
:::lesses corantes

e preparaÇÕils

b) os tllnatos e outroe derivados tânieos dos Pl::"odutos inclu!dQl'l nas po11içõe11 29.36 a 29.39, ,29.--41 ou 35,01 a 35.04;

3204.14

-- C<:>:t"antes di:eetõs
õesses corantes

e preparações à ba:se

cl o.s mlistiques di!. asfalto e out:eo& máatiques l:ietoililinOso& (posição 27..15).

3204.15

-- Coran\:os à cuba (inclo.fdo:s os utiliz.áveill, no el5tado em que :!le IIP'I:"esentam,
como pigmentos) e preparações à baile
(lesses corantes

3204.16

-- Cor11ntes 't'eagentes e prepa.raçÕflls à ba:se
de.sses coralltes

3204.17

-- Piqméntos e preparações
Pigmentos

_c;:om copulantes
utilizao::l.o.s para e=tes zsai:!l; para a produçii.o_ de corantes a:o::óicos, incluem-.se na posição 32.04.

nas po=ições 32.03, 32.04, 32.05 e
preparações à base di! matérias coranta.s Çinclufdos,
respeita à posiçii.<:> 32.06, os pi~mentos da posição 25.30
capftulo 2B, e.e <:=:!!camas e os p_o~ metálicos), dos tipos

O!IS

32.06,

no que
ou 4o
utili-

:d~~2~:~ie~!~r*! i~~;{~=~i~a~=r~;~~~~;~~~~~n _~~;a~t=~:n~s~~;
11

po.siçoas niio compreendem, todavill, .01111 piq,.entos em dispersão
em meio:s não aquosoe, no estado lÍquido ou pastoso, do.s . ti:POB
utilizaelo:s na fabricaçii.o de tintas ú;>Qsiçii.o 32.12), nem li.S outrai!! p'l;"eparaçÕel!l indicada» nll.s posiçõe,s 32.07, 32.0B, 32.09,
32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
4 • .As soluções (excluidos os col<Ídi.os)~__ em sol\o'entel!l orgânicos
volátei:s, dos produtos referidos nas posiçÕes 39.01 a 39.13
incluem-se na posição 32.08 quando a proporção d"O s-olvente
11eja .supe:t"iO:t" a SO'II do pe110 da solução.

al pós l!letálico.s impalpáveis (meSmo de metei.s pre-ciosos) ou
pig-mentos, ag-lomerado11 por meio de cola, gelatino:~ ou de outros aglutinante!~;
bl metai1111 (maamo prec:lo.sos) ou pigmento=, de:positad0-:!1 sobre
umo:~ folha do;t qualquer llllltéria, QUIIII lhos .sorve de supo:ete.

à

ba:!lol'l

à base

dosses

3204.;!.9

Outros~ inelufda:!l a11 miatura.s
de matérias corantes de duas ou mais Cias S\lbPQsições 3204.11 a 32à4.19

3204. :!O

Produtos orgânicos .sintéticO= doe tipos
utili::ados como egentea de lllrivamento
fluorescentes
- Outro"

32.05

3205.00

;:~a 3 c~~~~=~nraeg:~~~~~.
ca11 corantes.

~~=d~= l~~

01.1tr"s •atériaa co:eantc=s; pl:"epar3<;;ÕCll indicatlas na Hot.n 3 do
p:t"escntc Cll.pftulo~
e:x.cato as dau: posi<;Ões, 32.03, 32.04 ou
32.05;_ produtos inorg-anicos élo:s tipos utili.zados co•o l,lDIIinÓforoiJ, mesmo de eoniJtituição quimiea definida.

32.06

6, Na acepção da posição 32,12~- 3p6nll.s ae cóll8ideram .folhas pa::e.a
marcar <1. fc'l:l:.'o as folhas delga4a:!l_ do tipo das utili:o:ad1111, por
e~emplo,
para ,marcar encadctr"(l.açÕell, col.lros ou fÕrros de chapeus e con.stitu:~.dolls por:
_ _

metalizat:loe, e

desses CO:t"antes

2. As mi$t'-ll:'a& do sai= de diazónio eetdbii,iúi~s

3, Também .se incluem

mcso:~o

~:~i:~a;~;~e~t~:see de=~==a~~~;~;eÂ; b~~;

3206.lO

- Pigmentos e pre-parações à base de dióxido de titii.nio

3206.20

Pigmentos a preparações à b11se de compo.stos de cro,111o

3206.30

Pigmentos e preparações à base de composto.s de cáclmio
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da

Posição
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código

"

NO

CÓdigo

da

do
S.H.

Posiç~o

S.H,

- out~.e.s mo:~tá~ia~ corantes e outras p'réparaç;Õell:

Azul _ultramar e suas prep!H"lrções

3206.41
3206.42

-- Litopônio, outros pigmentos -e p1'eparaçõa.s
ba:o;e d:e sulfeto de zinco

3206.43

Pigmentos e preparaçõeS" à ~se de hexa-

e

eianoferratos (ferrocianet.on e

3206. sç

- Mástiquesi ind1.ltos util.izados em pintu-

3214.90

- outros
Tintas de impr~ssão, tintas de escrever:
01.l desenhar e 01.ltras tintas, mesmo concentradas ou no estado sÓlido.

32.15

ferrici~

- Tintas do;: impressào:

0\.itras

ProdutOs inorgânicos dos tipós
'dO.s Cdii!O llilpl.rlól:oJ;"OS

utiliza-

321 S. 11

Pretas

1
·.132~5.19

outras

3;21 ~;?O.
Pigmentos, gpacificante~ e c_or~:o. prepa'>:"a·
dos, compol'JiçQes vitrificáveis, engobes.
e:lmllltes met.,licos líquidoo e pl'epal'ações
:~emalhante:.'l, dos tipos utilizaÇios nll:!l
inw
dÚ:!tl'iliS da cerâmica, do esmalte e- do vidro; fritas de vidro e outros- vidros, em
pÓ,' em ,grâ.nl;llos;. 'elll, l.alllelas ou em flocos.

32.07

320"7:10 '

- Pi>lfllentos, opacif.icantes e cores prepa, ~os a p~epato!fçÕes semelban,tes

3207.• 20

- ,composições
,prepara~ões

vitrificâveiS;
semelhantes

'-' Esm,'lltes 'm'eiái!cos líquidos, e
çõas semelhant-es

3207:J'q•

engobes

prepara-

Tintas c vernizes, h. ba.se :!e poll.mcros si.n
téticos ou de polÍmcro;s nstur11is mo:lificado:s, :;lispersos ou dissolvidos cm meio não
11quoso; soluções definidas n11 Nota 4 do
presente Ofp!t'ulo. '

32.08

À base de pollmel;'os acrílicos ou vinÍli-

3208.20

320"8.9_0_

~

"'
-- oUtros
aquo:~:o.

3209.10

- À base de pol!meros acrílicos ou vi?_íli-

3209.-90

- 01.ltros

32.1.0

3210.00

Outr:as tint&:s e vernizes; pigmentos a
.igua
pl."epa~a~os,
do9 tipos utilizados
pal."a acabamento ~c couros.

32.11

32ll.OO

Secantes

prcparo:~do=.

~-i~:Jt~fs;,;~;~;í~;!l m~io~ 6 ~ii; r;=:o:~t~~

32.12

Notas.
1. 'O' Presente cap[tUló "não compreem:le:

a) as preparaçaes "alcoÓlicas co:m'j:oóstàs dos tipos utilizados
para a f'abricaç~o de bebidas, da posição 22.08;
b) os .sabÕes e outro.!! produ_tos da_ pcisiç~o 3-j:.Ol;
e)

as essências de terebintina, de pinha.i:r;·o

~~t~=b~!c~~=~Ç~~ ~:~~;.de

ou

provenientes

papel ao sulfato e os outros pr.Q.

"Z. "" posiç~es 33.03 .a, -33.07 aplicam-se, en-tre- o1.ltl:"os, aos produtos. m~st1.lrados ou não, pr6prio.z para serem utiliz-ados como

produtos daquelas posições e acono::liciona<:J.os · pat"a veni:la a retsl~o tendo el!l vist;'- ~. s~u. emprego para
aqueles usos, excet.o
::s=~~i=i~~st~ladas aromat~caa e :soluções aquosas ele Ôle-os

Tinta.!! a vernizes, à base de pol!meros si.!!
téticos ou de polÍmeros naturais modificados, dispersos ou ::1-iJJSOlvi:ion em meio

3:2.09

Óleos essenciais c resinói_des; produtos de perfUlllllri& ou
de toucador preparados C" preparaçÕeG cosmética:~

À basa de pol ié:~_teres

,320~.10

- outras

C&~;~ftulo 33

e

- Fritas e outros vidros, em pÓ, em grânulos, em lamelas ou elt1 floc<"w

3207.40

3 • Consideram-se _produto-: -~e perfwrmris ~u de touc:ado~ 'preparados o prepa>:aç':'e.s c:'':"~!-"-ca:!'• !'<l_ec-epçao d~ posiçao 33.07,
entre outros, ~S segu~ntes produtos: saches (saquinhos contendo partes de P,1:anta a:t;:c;>mática); preparaçOe~ odoríferas que
at1.lem por.comb1.l~tao; J?Spe~a ·per.f,_m~dos e papeis impregnados
ou revestidos de co:smeticos; solc.çoes liquidas para lentes de
contato ou para olhos artificiais; pa_staa ("o"'-ate:s"), feltros
e fa~s'?s tecidos, impregnados ou- revestidos de per'fwne ou dE'
cosmet~cos; prod';'"tos .:!e toucaõor preparados, para animais.

..

da

Posiç~o

código
do

s.H.
Ólet;~s essenciais (de.ste'l:penados ou não),
incl1.l~dos
os chamados "eone'retos" ou ''absolutos"; resinÓides; soluções conc'entrad&s
de
Óleos essenciais em gord,_ras, e-m Óleos fixo$,
em ceras ou em matérias
amílogas, obtid&s
por tratamento de flores &tr~tvés de substâncias gordas ou por lll&ceraçi;:o; subprodutos ter
pénicos ·residuais da desterpena_ção dos óleoS
essenciais; águas destiladas aromátic11.11 e soluções aquosas de Ôleos essenciai,s.

33.01

eat.ado 1Íq1.lido ou. pastoso, d.o:s ti poli utili
za::l.os na fabricação de tint_as; folhas para
111arcar: a fel."ro; tintur11s (tintaa: para tingir") e outr:all matéri11.11 corantes .apres<Jntadas cm forma:s próprias ou em embalagens
para venda a ret-alho.
3212.10

- Folball para marcar a ferro

3212.9"0

- Outroll
- Óleos essenciais õe cítri-cos:
Cores para pintura artistica, atividadcs
ed"'-Ciltiva.s, pintura de tabuletas, modific~u;ii.o de tonalidades, recreação e
co1:es
semelhantes, Clll pastilhas, tubos. potes.
f'l:&acos, go~ês ou acom:licio_n_amep_t_Q.S Belllelhllntos.

32.13

3213.10

3301.11

-- De bergamota

3301.12

-- Do;: laranja

3301.13

De limão -

3301.14

De lima

- Core11 em sortiõlos

32Ü.90

3301.19
32.14

3013

3214. ro·

netos)
,3206~ 119' .•

Quinta-feira 13

Mást:.iquc de vidraceiro, cimentos de resina e outro::; nubt;iques; indutas 1.ltilizados
esa pintura; indutos não rcfratârios do
tipo dos utilizado::o em alvenar.i,a.

-- 01.ltros
- Óleos essenciais, exceto ~Et C-Ítricos'

3301.21

-- De ger.;nio

olARia DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

3014 QtÍinta-feira 13

••

do

Posição

,,,o

CÓdigo

do

S.il.

Posiçio

S.B.

CÓdiqo

ao

3307.41
3301.22

De jasmi111

3307.4.9

3301'.23

De alfazema ou de lavanda

3307.90

3301.--:24

-- De hol;'telii.-Piment.a {Mentba

3_30l.25.

-- Da outra=

3301.26

-- De vetivel'

3301.2~

-- OUtt:oa

3301.30

-: lt6sinóideJI

3301.90

•
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Agarbate_ e outras preparações 'odor.íferas que atuem por combustão
outras
- ,Outros

~ipe:rita)

m~nt'!:s

capítulo .34
OUU"Oll'

Mi1111turas de sub3~nçias odol;'.Í~ex-as c llisturaa (ineluidas a3 soluções aleoiilieas)
à bfti'UI de uaa· 0'\i·mais deata:s =ubstâneiaiJ,
d0l!l tipoz= utiliiaâo!l' ca.o 11111.térbol!l bÓsi. cal~ P~J.ra a indÚ8~r.i~.
'

33.02

3302..-10.'

- 00111 tipos ut"iiilado11 pa:ra 1111 .indústrias

alimentares oU 'de' babida11

'

3302.90
33.03

Notas~

a) as mistul:'aS ou Preparzlções ali,ment.ícias, de g'Ord.ul:'as
Óleos ani111ais ou vegetaia dos tipos utilizados como
raçÕell para desmoldagem (posição 15.17);

Protlv.toa de beleza ou de .aquilage• prepa-

rados e preparaçÕel!l para conse~açào ou.
cruidaêlos da pole, exceto .. edicamento3, •
inclli.Ídaa a.s preparaçõea anti-soUtrea e oa
bl:'or:n:~orea: preparaçõea para -.n:icu:roa e
podiCUToa.
3304.10

PJ:Qduto=:~

3304.20

Pro:iutoe de

3304.30

ma~u~ia9em

Prepl!:l:'ações par11. manicuro.s e pedicul:'oS

3304..91

-- P6s, incluídos 011 compactom

3304.99

-- OUtros

'

3

=~s a~=~~ ~~l~~:i;ã~m ~9~!: ~s t:~e~~~~t~~:na;l:'o~:to:pl~;~

quela posiçiio podem ter .sido a~ic:i,op.ados de o~tras substãncias
(por exemplo: desinfetantes, pos abl:'asivos, car'{l"aS, produtoll
medicamentosos), To<!!a.via, os que contenham abras.:r.vos só se incluem naquela posição se sG apresentarem em Mi--ras, pedaços,
figuras.molda<!!as ou em_pªes. Ap-resentados sob ou~raz fomas,
classif.:r.cam-se na pos:t.çao 34.05, como pastaa e po.s pal:'a arear
e preparações semelhantes.
3. Na acepção da po:sição 34.02, oS a!lentes orginicos de supert.icie
são produtos que qu,andÇ> mistu~e~dos com água numa concentração de O, 5t, a 2o<'C, e deixados em repouo:~o durante uma
hora à mesma temperatura:

Propax-açõem caPiJ,âx-e;S.
3305.1"0

b) os compostos isoladoe: de constituição qu.íniica definid.o.;

2
para os olhos

ou de
prepa-

c) os xampua, dentifrícios, c1:enies e espumas de barbeai:' e preparações par-a banho, contendo sabão ou outros o:~~gentes org-ânicos de 11uperf.icie (posições 33.05, 33.06 ou 33".07) •

de llh!IQUilagem para os lábio:t

ou.troat

]3.05

.

J.. o presente Capítulo niio compreende:

3303.00

33.04

·--SabÕes, agentea orqãnico11 de supe"rfieie, preparações para l.ill:.i:vi31s, preparações lubrifica~:~tes, _ceras ~;~rtif_ici;ais, cera:s -preparadas, p:rodutos de conae:rvaça.o e l:t.mpeza, velas e artigos
:se~lhantes,
~~~assas ou pa:staO!I para. II!Odel.ar, "ceras" paTa odontolo!lia (arte dentária*) e co.po:siçõe.s para odo~:~tologi.a (arte
dentaria*) à base .de ge.sso' · · .
·

Xampum

3JOS.21:1

- Preparações Pli.r'o:~~ 1 o'nl!luJ.ação ou ~isamen
to, peTmanentes, dos cabelom

a) originam um 1iq1.1il!lo transparente ou tra.ne:lÚcido· ou
emulsão estável :tem separação da matéria .i~solúvel;

3305.30

- ~q1.1êe (lacas*.)' P,.ra o cabelo

b) reduzem a tensão superficial da água a 4,5 x
dyn/cm), ou menos.

3305.90

- OUt:ra:t_
Preparações para
bigiene bucal 01.1 dentárill, incluí4os o:t pÔs • cremes pa'l:ll !'scilitar A aderênciA daa dontaduráa.

33.06

~306.10

- Dentifrícios

3306.90

- outros

3307 .lO

N/•

(45

4. A exp~eessão óleoll d• petróleo ou de •inerais betu.inosos Usada
no texto da posição 34.03 refere-se aos Produto=:~ l!lefinidoe: na
Nota 2 do Capítu.lo 27. 5. Reasalvadas as exclusões abaixo indicadas, a éxpressio C!~s
artificiai:s e ceras prepal:'o:~~das, utili.zada no texto da pos.:r.çao
34.04~ aplica-se apenas:

Preparações po:~~rà b!i.rbea1: "{antea, d1.1rante
ou apÓa), desodo1:antea CQE'pOrais, prepar•çÕes pa'l;a b•nboa, depilatórios, out:roa
prod\.lt.oa de pel:'fWIIaria ou_ de tOI.IC~C?r
prepal:'adoa e out'C.!UI preparaçoes cosmet:t.ca:t, não especificados nem compreendidos
e• outra.111 posiçõf.:t; deaodol:'ant.ell "-e ambientea, preparados.. mellmo não perfum.!ldo:!l,
coo- ou :se111 p:ropriodade:s desinfetA:tnte:s.

33-07

10-~

UIDII.

Prepal:'ações para barbear (antes, durante ou ApÓs)

3307 ;20

Desodorantes col:"porais e

antipel:'spil:'an-

3307. 30

Sais perfumados e outl:'as prepsrações para banho:!!

"'

Preparoções paros pcrfu;nsr ou pllra deso~orizar ambientes, incluÍtl!!.s
a11 prepllraçõem o"-orífera11 par11 cerimôniae -religiosoe::

A) aos prOOI.It_os que apresentem as características de ceras,
obtidos pol:' um processo' Químico~ meamo solúveis em á9ua;

.,

:B) aos Pl:'odutos obti::los por mistllra de dife~eentes ceras

entre

si;

Pelo contrário, a poaição 34.04 não

oompree~de:

a) os produtoa das posições 15.16, 15.19 ou 34.02,
apresentem as ca-racter.i:stic,..a de ceras;

quo

b} as ceras animais ou vegetais, niic. mil!lturatlas, . mesmo
das, da posição 15.21;

cora-

c} as ceras minerais e os pro.:Jutos semelhantes da poi!ição
27.12, mesmo misturados entre si 01.1 simpl.esmente oora·doa;
d) as cer.!IB mistul:'adas, dispel:'sas ou diaaolvidas em
quido (posiÇões 34.05, 38.09, etc.),

meio

1!-
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Posição

••••

CÓdigo
do

S.H.

Quilfta,-(eir~.

13 , 3015

CÓdigo

Pc.>l'lição
Sabões;- produtos a preparaçÕj'!S orgânicos
tcns_oativos utili~&dos como sabão, em bl!t:l,"ras,
pães, pedaços ou figuras moldada!!, mesmo contendo snbão; papel, pastas ("ouat:es"),
fal.tros e falsos t.c:cido:~, impregnados ou revestidos de aabão o_u de detergc:nt:e3.

SabÕes, pro:lutos e preparo:~çÕell orgãn:i.cos
tensoativos,
em barras, pães,
pedaços
ou figuras moldadas, e pe.pel,
pastas
{"ou&tes"), feltror; e flllsos teeidos, im-

,do
S.H.

3405.20

Enc::áu:sticaa e preparações aeme1han:tea,
para c;:onservaç~o e limpe ... a de móveis de
madeira,
aoalhoa e de outros llrtigos
de madeira

3405.30,

, - Preparações par;a d"ar brilhQ a pinturas
de carroçadas e produtos
-seme:lho!tntes,
exce~o
prepa~a_çõe s
1 para, dar brilho a
metl!l.:r.s

3405.40

pregnados ou revest:ido!l de sal::!ii.o ou .1-e _de-

- Pas"tas, pÓs

e outras

prepa~ar;ões

para

a~e117;

tel'gentes•
O«

3401.11

touca<:l:o~:

(incluÍdos oa

de

l405.9Õ.

- OUtXO.ll

34.06

3406.00

Velas, pavios, e.í.rioll e art:igos
tes.

34.07

3407.00

uso medici-

m.l)

Outros

3401.19

3401.20

- SabÕes sob outras formas
• Aj1entes orgãnicos do suptYrfi':cie

_(cxcetp 5«prep11raçõea:
lll:lr,rt.,lix!viaa (inelu!~as l18 ~~rações auxiliare~J de. liiVIIgem) o prepnraçõea par11
limpeza,
mesmo
cont.en.:'l:o !Utbiio, exceto ·as .:'l:a
po.siçiio 34.01.
• ,-.:r-::nte!'ll orcgânico:s de supe-rfície,
mesmo
acondicionado!'ll p11ra venda a rat.l!l.lho~ ~

34.02

bóes): prcpar&çÕ'es

3402.11

_;.. -AniÔriii!:O'!'II"

340"2 .12 ·

-- Catiônioo.t~.

3402.13

-- Não iônicol'll

3402.19

--OUtro=

3402;:Zor·•

- Preparl!lçÕes
retalho

3402.90

- Outros

tensoat.i.va.~:~.

!~~~~;!~~~t:!!;a !u~:lc~~ç:e:-~~!r ~~~

ri11:s têxteis, p~~ra wttllr couro:s, peleteria (peles com pêlo*) e outra!!' IQatéria:s.
e:~~:ceto
as que contenham, c;:QIIIO constituintes do blt.SO, 70t ou Dllli:s, em peso, de
~~=~=.~e petrôleo ~ de ~nerds betUllli-

- Cootendo Óleos de petrÓleo
raia betuminosos:

ou

de mine-

PreparaçOes p~~r;a tratamento de matérias
têxtei5, couros, peleteria (peles 00111
pêlo*) ou de outr11:1 matérias
Outras

3403.19

Preparações

Mlltária.s a.lbwaiqóide{l=;. produtos 3 blt.se de aaaülqn ou de 1'écuJ.r:oa
.lo:dific11dos; eo~; enzi~:s

~ --· ·

Notas.
1. O pra.l'lenté Cap!thlo' ríiio compreende•
;a) aa levedur;as (posição 21.02);
b) os constituintes do. sangue (exceto a. albwriioa do sa~gue não
preparada com finalidlldll!ll!l terapéutica• óU profiláticas), ou
mediclllnento:l e outros produtoa do cap!tu1·o JO;
e) 11a prep~~r-açõe_:s. enzimática!!! para a
32.02);

para tratamento

(peles

Outras

3404.10

- De linhita modific;ad;a quimic::amente

3404.20

- De pO"lictileno~glicóia

3404.90

~

Outras

d) as prepa.raçõea enzimàtioa:s para molhage,;,

(pié-lavagem)
para lixíviaa e os o!.l:t.z:o:s produtos do· Cáp!tulo 34;
en~urecidas

(posição 39 .13);
(Ca-

2. O termo dextrina, empregado no texto da posição 35.05, ap:t,i~
ca-ae aos prc:>duto-" prove.nientes da degradação doa 11midos ou
féQulas. c'OlO um teor de "açÚcllres redutore:s, el-:presso ein aeJ.:troaa, sobre matéria seca, não ..,"uperior a lO",
nll pos~~~~a ~~~~~to:s, com um __teor auporrior ~- lOt~ _ inclu(_!in-se

1

••

do

Pomadas o cremes para calç!ldos, encáustieas, pt."eparações p11ra dar brilhO a pintu~

Pozição

código
do
S.H.

~:: ~e~~r:~:r!~:;/!d:~~~;:is, 8 ~:::

ca.se.fnas, casein.atoa e S~utros derivados das
c;a&e.l.nas; colas de c;ase:z.n!l.

lhantes [me.:slltO 1:1prc:scnt.ados elll papel. pastas ("otW.tc!l")." L:elt.ros.,
f:!lls_os_. tec::idos,
plástico ou bOl:"rachll alveolares, i.mprc:gnat.Jos, revestidos ou recobertos daq\lelas
prc:p:>raçõe::) , COI!! e;o;clu:são da$ ceras da P.2.
l'liçao l4.04.
3405.10

(posição

maté-

de

Cel:"lUI artificiais e ccr;as preparadas.

34.05

p;-é-curj;imenta

f)_ c;>a prod~tQS qaa a~tes gráficaa: em :suporte de gelatina
pÍtulo 49).

~~:• Pã~~~ji~{. :u~~~;a~e!:~~~~!,.

3403.99

11presentadall sm sortidos, em emb11laqena
p.il.ra vendll 1). re~:J;h'? ou em placa:s, ~erra
duras, varetas ou formas sel!lelhl!lntc:s; ou·
tr11s composiçÕes p11ra odontologio!t (ll-.:te
. ':"e.ntÁ-.:ia~) à ~:~e de gelSso'.

e) as prota.i:nas

- Outras:
3403.91

Mo!IIUJllf!' ou. pasu~ para ,mo!!elar, in<:lu,ída:l'
as propri.as Pl'orll i;:ecreaçao de cr:z.ança-s;
',nc~l:"aa" para odoÍltoiogia (arte dentária;*)

o!toondicionadas parl!l venda a

Prep~~rações
lubri.ficante:s (inclU!do:s o:s
Óleos de corte, a:s.. prepllrllçÕel!l '<!mtiaderent.e:s de porcas e parafu:so:s, a11 prep~~ra
Çõe:s rint.i.ferrúgCm ou 11ntico:rrosio e 11a
pj;-epllrllçÕes par;a desmoldllgem, à blt.se de

3403 .u

semelhan-

Pomadas, c;:remes e preparaçÕeiS semelhantes, para c;:alo;ados ou para c.ouro:s

35.02

3501.10

- Ca:se!naa

3501.90

- O<.>troa
Albumii:ul.s, albwainato.s
daD albuai.Juae.

e

outros derivados.

3016

,,

NO
d•

d•

Posição

35.03

Posição
3502.10

Albumina do ovo

3502.90

0Ul.I:OS

3503.00

Gelatinas
folhas

ode

(inclUÍdas
fonna

as

3504.00

do
S.H.

3601.00

PÓlvoras propulsivas.'

. 36.02

3602.00

Explosivos prega:radÇis: exçeto_ pólvorms propg.lsiva:s.

36.03

3603.00

Estopins ou rastilhos, de segurança; cordéis (cordões*) detonantes; espoletas ou
fulminantes e cápsulas fulminante::<; eacorvan:; .detonadores: elétricos.

quadrada o_u._retangulllX',

'

'
'
Peptonas e seus derivados;
out:r~:~s matérias
protéicas e seus derivados, niio espccifi':'
cados nem. compreendidos em outras_ posições; pÓ de peles, tratado ou não pelo

FogO~ d.; i.rd.fíC:io,
.ção ou contra_c o
bombas, peta'l:"d03 e
rotecoill.. _

36.04

CJ:QmQ,

Dextrina e outros amidos e fécula!) modificados (por exemplo: amidos e féculo!ls · pX"éqclatiniz:Ddos ou esterificados): colas à
base de amidos ou de féculas, de dextrina
ou de outi:OS ~idos ou fécula~ modi~icados

35.05

3505.10.

~

CÓdigo

ap<:"esentadas cm

JI\Csmo - t;..rllbalhlldas na superr.h:ie ou cora. clt~s) e neus derivados: ictiocola~ outras
colas de origem animal, exceto colas de
ca::~eina da posição _35;.01.
35.04

Outubrp
de 1988
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- Oextrina e outro:~ amidos e fécula~ modi-

36.05

3604.10

Fogos de artificio

3604.90

Out:r:os

3605.00

foq\\etes de sin~tliza
c semelhmntes.
outros ai:tigos de pi-

g:~;~qi~

FÓsforos, exccio os . artigos de pirotecnia
da posição 36.04.

cado$.
3505.20

3506.10

0

flamlivei!J
Capitulo.

Cola~
e out~:o.s:: adesivos preparados, niio
especificados nem compreendidos em outras
posiçOes; . produt.os de qu11lquer espécie
ut.i,lizado:s c0111o colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas
ou ade: i vo:s, com peso líquido não supe1:io1:
a 1 );.q.

35.06

~~~~~:~~ f~r~:;~ =r~~~~= ~!r~!~~!i::· ~~~

36.06

- Colas

3606.10

3606.90

Produtos ele qualquer espécie utilizaclos
como colas ou adesivos, a.condicionados
para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso liquido não superior a

8

.f!ldicad.o!l na

H~ta

2 ,do presente

- Combustíveis liquidos e combustivei$ g-asosos liquef;litos, em :r:eeipientes dos t.i
pos utiliza.dos pal"a carregar ou recarregar isqueiros ou acenC!edores, com _ capacidaõe· não supel"ior a 300 em~
Outros

1 kg

- Out:r:oa:
3506.91

-- Adesivos ~ base ae b_o:r::r:acha ou de plástico (incluídas as resinas a:r:tificiais)

3506.99

-- Outros

Capítulo 37

En::o:ima15; enz:imas pi"ep:t_J;"ade;s não especificada"' ne• eompre .. nd~dil"!: ,elll outru.s posições.

35.07
3507' 10

Coalho e :seu:s poncent:r:ados

3507.90

Outras

Produtos para

.fotog:~;afia

e cinclll.lltogre;fia

Notas.
presente Capitulo nio compreende os r-esfduo:s nem os artigos
de refugo.

1. O

2. No presente Cap:Ítulo, o termo fotográfico refere-se a um proce.s~o que permite a forl!'ll-ç.iic de imag'ens
visíveis, Clireta. ou
~;~:>.~~~~:e~~;~·rf~~i::s a;:~s~~ei~~ ou de outras fOJ;mii.S de :r:adia-

Capítulo 36

PÓlvora.:s e explosivos; artigos de pi~:ot:e.;,n'ia; fÓs!o:rol'l; ligas
pirofóricas; ~térias infl,à.;u'Í._veis

,.
d•

Posição

CÓdigo
do

S.H.

Notas.
1. O_pres~nte

Capítulo n:iio compreende, os p:r:odlitos _d_e_ constituiçao qu:a.m:..ca definid.a .apresentados isolad.amente, e>:·ceto, porém,
os indicados na:s Nota:s 2 a) ou 2 b) p.baixcr.

2. Na

acepç:iio da posição 36.06," consideram-se arti"gos de
rias inflamáveis, exclusiv-11mente:

Chapas e filmes planos, fotográficos-, !lensibilizados, n.ii.o impressionados, de matérias
diferentes do pa.pc 1, do cartão ou dos têxteis; filmes foto~ráfico:l planos, de revelação e copiagelll (copia ... ) instantâneas, sensibilizados, )lào impressionados, me,smo ea cu.:~;
tuchos.

37.01

maté-

e-

a) o metaldeido, a hexamef.:i.lenotetran\imiO:s _ j;il:o(l.ut,os semelhantes, apresentad.os em tabletes, pastilhas. bastonetes
ou fo:r:mas · semelhantes, que se destinem a :ser utili:o:a.dos
como combustlvcis, bem como os combu:~t:iveis à base d.e álcool_ e o:~ combu~_tiveis preparados ~;~emelhªntes, _apr_esentados no estoad__o :~CÍlido ou pastoso;

3701.10

3701.30

b) os comb.ust:ivei:~ lÍquidos e combustíveis gasosos liquefeitos, "'m :r:ecipientcs dos tipos utilizado:~ para ç;arregar ou
:r:ecarregar isqueiros ou acendedores, com capacidade niio
:~up.::rior a 300 em•;
e} os archotes
tea.

Para

raio:~

-x

3701.20

- Outras chapa:~ e filmes cuja dimenSão de
pelo menos um dos la.dos seja superior a
255

mm

- Outros:
3701.91

-- Para fotografia. a cores (polic:r:omo.s)

3701.99

-- Outros

e tochas de :r:e:sina. as acendalha!l e !lemelhan-
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N'

••

Posiç~o

37.05

código

Chapas e filmes, fotogr!Í.ficos, impres:sion_!
do:s e revelados, exeeto filmes cinemato-_
gráfieol5.

do

S.H.

Fiblas fotogrlÍficoa sen:aibiliz~dos, nio ~
prol!lsionados, c• rolo!!• do .ater~"~~ di~ero;n
tos do p{lpel,. do c~u::a:.o ou doa_toxt11i11, ,f:a.l-

:n.o2

~6pi!~)0L;:i~~&ne::. :v:!~~=~ :e~:r~i~~
udoa, nio i..presaionados.
Para

3702.10
3702.20

r'llio:~~

3705.10

- Para reprodução ofsete

3705.20

- Microfilmes

370S.90

- Outro11

37.06

l"ilmeiJ cinelllll.togr!Íficos
impressionados e
revl'llllcloiJ, contendo ou não gravação de
ou contendo apern•a gravação de som.

X

-.Filmes de revelaçiio e cOpiagem (cópia*)
instant.mneaa

- ouu·oe filmes, não

perfura<::~os,

Quinta-feira 13. 3017

Jí06.10

- De largura igual ou superior a JS mm

3706.90

de largu-

ra não 11uperior 11 105 111111:
(policromo:~)

3702.31

-- p_,:ra fotografi& a cores

3702.32

-- Outros, contendo uma eml.llsio de halogenetos de prâta

3702.39

-- Outros

Preparações qu.í-ie~:~s (lllra uso11 fotogl:'áfi- .
cos, exceto vernizee, co:!,a111, adesivoa: e
preparaçôe:11 semelhantes; produtos não misturado:~, quer dosados
tendo ea vieta uaos
fotogrâfi.cos, quer acondicionados pare ven
"-a 1:1 retalho par& esses mclnD05 uso111 e pron
to11 para utilização.

37.07

- Outros filmes, nio pe'l:'furados,

largu-

<:~e

ra 11up•rior a 105 IUI:
3702.41

37J)2.42 .

-~ De lar9ura auperior os 610 1m11
mento superior os 200 111, posra
fia a cores (po1icromo:~)
--

e comprifotogros-

~:n~~r~~~=~~~~~~~i~~o \.~~~x~=t~ P~~:P~~:

3707 .lO

- Emul11õe's para

3707 .. 90

- Outros

I!'Upe~:f!eies

sensíveia

tografia a cores
3702.-43

-- De largura superior a 610 111ia. e
memto 't'J.iio .superior a 200 111

3702.44

-- De largura superior a 105 mm, mas niio
superior a 610 mm
- outros filmes,
(policromos):

para

compri-

fotog'rafia a cores

3702.51

-- De larqura niio superior .!l 16
priml')nto niio supe-rior a 14 01

3702.52

De 111rgura niio superior a 16
prilllento ~upel:'ior a 14 111

3-702.53

De largura superior a 16 mm, 111as não
.superior a 35 llllll, e compt:imento não superior a 3'0 m, para d~apoaitivos

3702.54

De largura •uperior a 16 mm, ma111 nio
•uperior a 35 mm, e compriment_o nio superior a 30 111, nxceto para diapollitivos

3702.55

' -- De 1argur11.
superior a
rior a 30 111

111111

e

com-

11111\

e

com-

Produtos diversos das indÚ:11t1:ias químicas
Notas •
1. O prelll!l~te Capítulo niio comp1:eende:
·'a) os Produtõi de constituição química definida,
isolaélament;e. exceto os seguint.,.s:

~) a grafita artificiei (posiçi;:o 36.01);

superior a 16 mm, mas não
35 mm, e comprimento supa-

2) os inseticidas, rodentic.i.:las,
fu~gieidall; herbicidas,
inibidore.111 tle germin111çio e reguladorea de crosci111ento
Pll.l:'a plantas,' de.sinfetantee: e produtos semelhantes,
nas formas 'ol,l l!lllbll.lagena previstaa na
apresentado.!!
posição 38.·08;

-- De. largura superior a JS mm

3702.56

3) os produto:~ extintores apresen;a.dos como cargas para
aparelho11 extintorea ou em granad11.s ou bombas, extintoraa (posição- 38.13);

- Outros:
3702.91

De 111rgura niio supa'X'ior a 16 mm
primento não aupal;"ior a' 14 m

3702.92

Do largura nio Superior a 16 mm

4) o• Produtos espeeifiC;adoa mi111 ·Notas 2 a) e 2 c)

abaixo;

o com-

b) as mistura11 de produtos qu!inieos e de substâncias alimentí-

prilllento supel:'ior a 14 m

cias ou ou_tras, possuindo valor nutritivo, dos tipos uti1i:!Eill~os IUI pt'eparaçio de alimentos próprios Pftl:'O!il consumo
hu•ano (em ge_ral, po•ição. 21.06);

~:ri~~g~r;5 ~~~~r!o~o:p;~m=éo ~i o n=~p=~

3702.93

apresentados

riora30m·

e) os medicamentos

De 1argur11. aÚperior a 16 mm, rna ouopõo~~.~~~~
perior a JS mm, e comprimento
•~ •
a 30 III

0

3702.94

3702.95

Papéis, cD.rtõ&IJ e têxteis,
t'ofOgráficoiJ,
11ensibili:r:ado;11. nii.o içres:sionatlos.

37.03

:t7.04.

-- De la1:guró!l :Superior a 3S_mm

-

3703.20 -

- outro111, par.a fotografia a cores
,eromos)

3703.90

- Outros

3704.Q.O

CMpo.•• fil-a, 11GPtiis. ca~:tões e ~xteill,
f'Ot.OOi~:át:ieoa, illpre~~;aionlldo ......a-.-a..ra-=lados.

Eln

(poli-

30.03 ou 30.04}.

a) os cri•taia cultivados _(exeeto os element-os de Óptica) de
Ó:.:ido de magnésio ou de eai111 halogenado• de metais a1ealillOII ou alclllino-terl:'oeos,· de peso unitário igual
6_u
Sl.lperior a 2,5 g;
b) os Óleo11 fÚlleis; o Óleo da Dippel;

cl

rolos do' largura superior a 610 mm

3703.10

CPosições

2. Inclui!Jil-se na poaição 38.23 e niio em qualquer outra posição d111
Ko•enelatura:

0111 pl:'odutos apagado1:es de tintas d111
eec"X"ever(.slllfa-tintllll*)
acondicionados eJn embaló!lgenlll para venda a retalho;

d) os

produtos para eorreçiio tle matrizes de
("~steneilll") e os outros lÍquidos corretorea,
dos em el:lb.it.lagens para ven.:la a retalho;

ol

o:~

duplicadora:~

acondiciona-

'inélie"adores fus!veill para Villrifi.c111ção da temperatura do.111
fornoa (por exi!JIIplo: cones de Seger}.

3018
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38.0$1

Agentes de apresto ou de acabamento, acele-radores de tingil!lento (tintura*) ou de
fixação de matêriaa cor~ntea e outios produtos e
'
r exemi;ilo: aprestos

do

s.H.
38.01

. ~:~~~~

Gr.,fita artificial; l!'rafit4 coloidal ou
scmicoloidal; preparaçoes à bllee de g:t"afita ou de outr:os e~n:bano:s, e• pazst.,:s,
blocos, lamolas ou outros produtos inte-r;~~te"-ijrio.,.

••

artif~cial

3801.10

- Grafita

3601.20

- GX"afi ta coloid!ll gu. 801)1icotJ!iidal

3801 • .30

ti.

dústria do papel, na i
e111 i.ndústri~s :semelhantea
especificados nem compreendidos em ou.trl.!la poFJ;içõcs.

da

Posição.

Pllstas carbonl'jdas para elert.rodos e pll.stas semelhantes plU."Il. reve:s'timento interior de fol:"nos

3809.10

- ). base de matérias amil.ácaaa

3809.91

-- Doa
til

Carvões ativados;" m·llt.!rias minerai11 natgra.is ativadas; neg:;cos de orig:e111 animal,
incluÍdo o negro tlnimlll esg_o~.

31!09.92-

-- Doa tipo$
papel

- Ca:t:VÕes ativados

3809.99

-- Out.ros

- Outros:
Outr;s:s

3801.~0

38.02

3802.10
3802~ 90

,

- Outros

38.10

38.03

3803.00

.,'1'(1.11-oil",_ meslllO.:r:efinado.

38.04

3804,00

Lixivia= residuai3 da fabricaçiio das pe.sti!IS de c:eluloae, lllesmo concentradas, deaaçucarlildDII ou tratada~~; quimicamente, :l.ncl!Údoa o:s ligno1111:ulfonat.o11, aa11 exclu:ido
o "talJ.-oil" dl!li posição 38.03.

tipos utili%11do111 nD indústria tãxutili:..ados

na

indúatd~

do

Preparações para decepagcm de metais; fluxos pera soldar e outras preparaÇÕes auxiliares para aoldar__ m_etais; past<~.s e pÓs

=~~ri=~~da~~e~=5~~s ~~s "'~i=~s :ti~i~::

38.05

'EII'IIências de terebint.ina, de pinheiro ou
p-.:-ovo:niente:s da fabricação de pa$t.a éla
Pflpel aQ sulfato e outra11 easências terpi;:
nicas provenientes da de11tilaçii.o ou éle
butros tratamentos élas madeiras de con.í.feros; dipent~no ea bruto; esaênci.a p-.:-oveniente da fabl:ieaçiio da paat.« de papal
ao bissl.l.lfito e outro!:! paracimenoa em br,Y.
to; Óleo de pinl'to- contecCio alfa-teq>ineoJ.
como constitu~t<'l principal.
3805".10

3S05.20
3805.90

dos para enchi111ento ou revestimento de el_g_
trod.os ou de varetas para soldar,

3810.10

3810.90
38.11

Preparações antidetonantes, inibidores de
oxidação, ad:\.tivos peptizantes, beneficiadorc::s de viscosidade, aditivos anticorrossivoa e au.tros aditivos prepa:J:"ados, po.J:"a
Óleoa mine:J:"ais {incluÍda a ga11o1inal ou
para outros liquidas utilizaéloa pnra 03
mes111os f:ins Qt:te os Óleos minerai=.
- Prepa:J:"ações

- Esllêfleiaa Cle terebintina, de pinheiro
ou proveniente!! da fabricação da pasta
d& papel eo· 11ulfato
-Óleo Cle pinh_o

antidetonante!~:

38ll.ll

-- À base de Compostos de e)Juml;>o

38ll.l9

-- Outras

3811.2~

-- Co"ntendo Óleos de petrÓleo ou de
l:"ais bQtwr.inosoa

- Mlitivos para Óleos lubrificaflteB:

- Outro=

3811.29
Colofônill..fl. e ácidos re:sínicol'l', e seus deri
vado11; nssência ,d.tt col_oft.oia e Óleos d,"C;
colofôni~:~,; gomas ftmd.id.as.

38.06

- Outros

3811.90

mine-

. --,OUtros
-

0Ut1:"08

- ColofÔnias
3806.20

- Sais da colpft.nh.s ou de i!Õcidos

rouíni-

co•

38.07

38.12

3806.30

- Gomas-éaterol'l

38,05.90

- Outros

3807.00 _

AlcatrÕ<!Io~~ vegetais: Óleos de alcatriiio
vegetal; creosot·,-- veg-etal; metileno; breu
{peJ::) vegetal; breu_{!;~'"'') para a indú:stria

~: c~~e~l~f~~i~:~a~~i~o:~:;~~~~= ~u.b~;

breu {pez) veg-eta1.

Inseticidaa, ro4en~icidca, fungicidas, he;E:
bicidal'!, inibido~:es de g-e-.:minaçiio e regul!!;
dores da cresci111ent.o pa.ra plantas, desinfet.«ntes e produ.tos semelhante_!!, apresentados em quai111qu.er formas ou em emb&lagen!l'
para venda a ret~lho ou COIIIQ preparao;:ões
ou ainda sob ~ :fo'l:lll.._ de artig-os, tai111 C::OIIIo
fitas, mechas e veJ.~s sulfuradas e ~pel
mata-1110sccs.

l8.08

3808.10.

Inseticidaa

3808.20

Fungicid~a

3808.3_0

- He-rbiCidas,
regul~tdorea

inibidorea d<e germinaç~o e
de cre-scimento pera plantas

3808.-110

- Desinfet11nte111

3808.90

- Outros

PreparaQÕes d~nominadas -"aceleradores do
vu_leanizaçiio" ~ plastificantes campostos,
para borrac:ha o:u plástico, niiio especific-A
dos nelll compreendidos e111 outras posiç9-ea;
preparações antioxidcntes e ou_tros estabili,.,.,.dores compostos, p:n:·a borracha ou pláJ!
tieo.
3812.10

Preparações denominad.as "aceleradores de
vulcanizaçiio''

3812.20

~~as~~~!~~~;ea

3812,30

-

l'~eparações

bilizadoH:a
plástico

c~~poatos, para borracha

.!lntioxidantes e outros estacompostos, para bo-rracha ou

38.13

3813.00

Composições e cargas po.l:"a aparelhos e,.;tintores; granadas e bombas, extintoras.

38.14

3814.00

Solventes e diluentes orgânicos coo:opostos,
não especificados ne111 C<:!mpreendidos em outras po11ições; preparações concebidas: para 'remover tintas ou vernizes.

38.15

:tniciadore.s de rc:açiio. acelerl!ldorc:s de
reaçiio e prc:parações cat.«liticas, não espacificados ne• comproend.idos: ea outras
posições.

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIOI'fAL (&e,ç:ão II)

Outubro de 1988

••••

Posição

Quinta-feira 13 3019

5~~0 VII

CÓdigodo

S.H.

Plásticos e 15u·as obra:~~;
borracha e sue;!i obrils
3615.11

3815.12

em suporte•
n.io;~ual_

Botas.

Tendo -.:como substância •tiva u111 metal
precioso ou um _compOsto .:!e D~~~tal precioiiO

outro=

38:.5.19

38.16

Catalisac:toN~s

-- 1-en:!!o COlnO substância ativa o
1.u11 composto de niquel

3815.90

• Out:z::os

3816.00

Ci..entos, a"J:qamal'lsas, Concretos {betõea)
e c0111p0sições sea.el.habtes, rofratários,
,axceto oa: pr:odutoa da posição 38.01.

1. Os

prcdutQs :apr(lsentados em sorticlo:s formados por vários elell'lentos constitutivos clill<tintp~.
inc:lu.l:clos, na totalidade ou
ein parte, na_presente Seção, e que :~e- reConheçam como destina. "(fo's, apÕ:~·T.ii"stUr:a, a constitui'!; um~protlutC)__ clas Se<;Õ,es VI .ou
. V~I. devem classificar-se na posiçao c_orrespondente a este ).11:. "timo produtO, "desde que t1:1i:~ ,.lement.oa constitutivoll sejam.:
a) em face dÕ 'seu·-.,odo de :aeomUeion:amento claramente reconhecíveis como destinados à util,iz:açãÓ conjunta sem pr_évio
J:e:acondicion:amento;
b) :apreser;tados

e~o

meslllo tempor

e'} reconh'ec!veia,
dade:~,

MistuJ:"IlS cl;e alquilbenzenos o~ Cle alquilnafUt.l.enos, exceto 118 das po11içCies 27.07
,ou 29.02.
.

38.17

'3817 .lO

38.18

31J.l9

- Mist.uras de

alql.Íilben~enos

3817.20_

- Misturas .:te alquilnaftaleno.e

3818.00

Elementos químicos i-.purifiCD.dos {"dopés"),
prÓprios para uti1i:r:açiío e. eletrônica, ea
fonK~; de di:~coá, pl~:~quetas àu fonllla ilnÁlogaa; composto:~ qu.illico:~~ i...purificildoa
{"CIQI?Óa"), pWprioa Para ut:i.lizaçiío ea
elot.rônica.

3819.0"0

2. Com exceção elos artigo!~ eles "p~SiçÕeB
e 39.19,- dla:~:~ifi
.cam.;.Se pelo Capítulo 49 os plástie"O:s, a bor;~;aeba e as Obras
desta~:~ t~:atérias, com impt"essõe:~ ou ilu:strações "quC!I não
tenhom
c:ar6ter :ac:e11sÓrio relativ:amenté à :sua utilização original.

JS·. ia

CapÍtulo 39
Plásticos e .suas. ob_ratl

para f~:eios (travões"'} hidráuli-

1. Na Nomenclatura, consideram-se pl.á.sticos aa J:i:atérias das posi-

~!:~ao:"c:=~~~~:~o~":.d;r:!:~!!~- :i::I~~

=,~~~~e s~:c!~l~:i;~ ~~ ~~:t; ~=t~~i!~;~~~.. i~oo!u~~:!~~=~=

Llquidos

co:~~
e outro:~~ lí:quidolJ prepa.radoll' para
tram:udseõe:~~
hidraulicaa, nao
contendo

ii

70t, e•

pe:~o.

38.20

3820.0"0

Prepo.raçõell ilnticongelaiite~ fll
prcpartt.dos para deacongelaçao.

38.2].

3821.00

Meio:~~

38.22

3822.00

Rea.gentea coapo:~~to:~~ de diaqn611.tico
l.aboratÓJ:io, exceto 0111 das poaiÇÕetl
ou 30.06 •.

lÍquidolJ

de cultura preparildo:~~ par~:~ o
volvi.ento do aiero:J:9ania.oa.

3823.10

-

3823.20

- .!ci~oa naftênicq:~, :~~eus •aia
em ag-ua e seu:~ e:~terel!l

Aql.utinante:~~

J)l!lra

núcleo:~~

Pl:eparadoa paril
di! fundição

ções 39.01 a 39.14 que, .submetidas a Ulll_l!,_ influ~nci:a exterior
(em 2eral o calor e a ~;~ress.io c_o_m, s':'n~o ~Jece.ssá!io, a i~te~1

posterior, de adquirir por moldagem, vazamento, perfill!lgem,
laminagem o-u P.or qu:alque-,: o-utro processo, uma forma que con:~~ervam qu:u;JdO>ltSII:a influência debr;a de se exerc~r.

,
Na No:n,;enclatura: o te~-o Pláliticos inclui.· t-a-mbém a fibros
vulcanizada. To.davi:a, esse i.ttr111o não ae· aplica ii.s matérias
consideradas c:_omo m:atêri:as têxtei~:~ da Seção XI.

desen2. O -·presente Cllp! tu lo não· compreencl<t:

ou de
30.02

Aglut.inantetl preparado!! para aQl.o!les ou para· núcleos de fundição; pJ:oduto:~~ qu.ÚO!cos
e p1:eparaçõea das indúatrias qui111icas ou
da !!I indústrias C(n':l.~!:l (inclui do:~~ 011 conlltituidoa po-,: lli4tur&S de PJ:Oduto:~~ natuJ:Ili:~~), niio especificados nea co.p-,:eendidoa
ea outJ:aS posições; p-.:odutoa r<s!t~iduai• da:~~
incl.úatJ:ias éjuímieas ou das indústria= conexas, niio e:~~pecific:adol!l ne. ~endido:~~
ea outJ:a:~ posição:~~.

38~23

cl:adas a sua natut"ez:a ou respectiva:= quanti'cbmo -c:omplementat"tHJ uns.dos outt"os.

molde:~

ou

insolúvel•

a) as ceras aas

po:~~ições

27.12.ou 34.04;

b) os· cOliipo~:~to~:~ orgãnico:s isolados ele eónstJ.tuição qu!m!ca definida {Capítulo 29);
c) a heposrina e seuõ!l 'Saia (posição 30.01);
d) as folho.O!I pata marear a ferro {posiçiio 32.12);
e) ~içi_~"'~!~~ ~rgãnicos de ~:~uperfície ·e :a_s p;;.eparaçõeà, d~~; po-

2

f) as gomas tuncl.id:as e :a:~·g:oma:s-ésterea

(poaição 3B'.o6};

g) a borracha .sintética, ·c:onfort:~e definida no C:apítulq

suas

h) os artigos de saleiro ou de cotreeiro (pcsiçiiío

111a1as·, maletas, a!l
42..02; ,•
.
ij) as obra:s de
k) 011

40,.

obra:~;

bolsa.:~

e:~partaria

revestimento:~~

e oB outros

ou de

ele parede ela

ce:~~taria,
po:~~içiio

artigo:~

42.01), as
da l)QSiçiio

do Capítulo 46.i
411;.14:

1) 01:1 produtos d.a Séçiío XI {maté\:ias têxteis e :suas. obras);_

3823.30

- Cilrboneto:~ me__tálico:~~ ,niio aglomer:ad.olll,
:~~J~i~~~l!l entre •i ou ~_=om _ag-lutinantu

3823.40

Aditivo~ prepar:ado.11
tla~:~:a~ ou cconcreto:~

para cimentos, arga(betão:~~)

3823.50
3823.~0

3823.90

não

I-

Sorbitol, exêeto o da

- Outros

:~ubpo:~~içio

2905.44

m) o.s artigos d"- Seção XII
[por exemplo: calçados e. :~u:a:~~ parte&, ch:apêua e :art-ef"at.o.s de u:~o :~emelhat:lte e .su:a_:S p:ax-te11,
g-ul!lrda-chuv:aQ, guard.:a-sôi.s, bengalas, chicotes, t"ebenquell
{ping:alin:~~* l, e suas partes] ;
n) os artigos de bijuteria da posição 71.17;
o) os artigo.s da Seção xv;r {111Õq_uina~:~ e :aparelhos, EMtterial
elétrico);
p) 1!18 partes do material de transporte ela S~:~çio XVXX;
q) os artigos dCl Ca~.ítulo 9ci (poi "exemplo: l'il.em""n-to.s de
ca, armaçõeS ele ôculos, instrumentos de desenho);
r) oa artigos do CapÍtulo 9"1 (po~ exemplo: Cllixas de
e' de aparelhQS, semelhantes);

ópti-

relcigios

s) os artigos do Capítulo 92 (poi eXemPlo: in"strumentoa
caia ·e suas parte:~~);

llnlSi-

3020
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os o!!l:ti9o:s do.Ce.p{tulo--94 .. (por eltemplo: m6veis, aparelho_s
de ilumimu;ão, sinail!l luminosos, con.llt.t:uções pré-fabrica-

_a.) reservatório:~, ·cis"ternas (inclul:~ll.'!3 as·

cubms e t"ecipientea' 'análogos,
300 litros;
•

das);

fossma sépticas),
<:!e capllcidade supe2:'ioz; a

u} os artigos do. Capitulo 95 (pol:" exemplo: brinquedos, jogos e
material de espot"te);

b) ele1<1entos estruturais utili>::lld0s, por exemplo, na con.stX"U-

v) os artigos "-o C!!pltulo 96 [por; exemplo• escovai!, botÕes,
fechos ecler (f"""ec1ios <!e cCirt."efJ, pentet~, boquilhas de cachimbos, piteiras (boquilhBS*) ou ·eemelhari.tes, po:~rtos de
garrafa" térmicas, cenet..as, lapi:seirat~].

c) cmlhas e seus acessórios;

ção "de pavimento,,

cl) portas,

g)

d) os silic~maq_,(po15ição 39.10);
e:) os resób (posição 39 .09J e- oa outros

pré-po-i'fm-oii-'o-~.

Se não pre~ominar nenhum c::oll)onõmeX"o 11imples, os copol.imeros ou misturo:~s de pol:Ímeros, conforme o caso, incl.uem-:~e na
Última, por -o-rdem numêriclll, dtt:s_posiÇões- em quo poderio:~m ser
c:lall'sifieadoa.
Conl!lid12X"II.m-se copol{meros todos os pol!meros · (!ll1 que nenhum monômero· repre11ente 9S1õ ou. mais, em peso, do total élo
polimaro.
5. Os pol.:Ímaros modific(ldos cpdmicamenta, nos-- q1.1ai15 apenas os
apêndices da cadeia polime~ica princip111 tenham sido modificados por :remçii.o química, devem cla:s:sificar--se pele po:~ição
referente ao pol:Ímero nio modifica~o; E11ta disposiçDo niio
aplica eo,:, copol!meros· enxartadol!l.

artefatos

:s~~~!~;s d;e~~=~~~~e~!~~~~Õ:~/::~!~~~~ 8 e·: '~~j:s, mo~~1~1~
nas,

m~:mazéns;

-

com_o _ canelura11,

ij) ac~ssó.rios e. gumrniç$:ies, destinados a serem fixados permanentemente em portas, J:anelaa, e:scadas, pmredas ou_ em _outrlls parte= do conat.J::uçoes, tais como puxadOras, • maçaneta!!, aldrabas, 8uporte:s, toalheiros, espelhos de interrupto:r-es e outras placal5 de proteç.ão.

1. t:lo âmbito <:!e uma po5iç.ão <:lo presente Capítulo, 015 copolímeroa
(incluído$ os eoJ?olicondensado_~, ·os p:rodl,ltos de copoliadiç.ão,
os ·copo1.Ímeros em bloco:i
-os copolim.eros enxet:"ta~o~~o) devem
classificar-se n" mesma subpoaiçiio que os homopc;~limeros elo com.onôme:ro prec:J:ominante e os pol.fmeros rnodif,icados quimicamante
dos tipos mencionados na ~lota· 5 elo Cap.{tulo, aevem classificar-se na mesml!""l!Ubposição que o poJ.ilaet:"o não mo.:lificado, da:see que esses ·copólÍmeroll ou e~sses polímero_, modificados quimi-.
cemente não se encontre"' incluído• mail5 especificamente em out:ra subpo•ição ou que não exista subpoedção resi<:l.ual de~nomina
da Outros na série das subpol5ições em cau:sa. As misturas éle
polime:ros devem cl.m15:sificar~se na mesma subposição que os copol!me:ros (ou c;o.:~e o11-homopol!meros, se-9undo o caso) obtiel:os a
parti:r dos mesmos monômeros e nas mesmas proporções.

e

N•

••

l'osição

CÓdigo

•o

S.l:l.

fonmas
I. f'ORMII.S PRIMÁRIAS

a) l:Íquidos e pastas, inclu:Ídaa a:s di:spersõos (<!_muls9ell e. :suspensõe:~) e al5 soluções;

Pol.i~~~e:roa

J!J.Ol

b) bloco:~ i:rregulares, pedaços, grumo:s, pós {inclui4os o:~ pÕ11
par& mo1dage111), grânulo::~, floccis e ma11sas não coerentes semelhantes.

.3901.1"0

de etil:eno. e• forma• prilsárJ.a..

- Polietileno de densidade infe!:iot:" a 0,94

3901.20

- Polietileno de densidade igual ou
:riot:" a O, 'il4

formas primát:"ias (posiçÕell

3901". 30

- Copolimeros de etiJ.eno e &cotato de
nila

N& acepção da posiç:;o 39.17, o termo tubo• aplica-:~e 11 artigos
ocos. quer so erate de produtos intermediário,, que:r de
pro~utos mcabados (per I!XIIlmplo: as
mangUeiras de rega com
nervuras c os t.uboa perfurados) ~os tipos utilizados geralmente pnra conduzir ou di!!!tribuir gases ou liquides. Es15e
termo ap.J;ica-se igualmente aos invÓlucros eubul&J:"es earm enchidos e s outros .t.U.bCJ.!:I chatos. Todavia, com exclu.sao del5te-15
Últimos, ol!l tuboa qu(l apresentelt1 uma seçii.o eran!!!Ve2:'So:~J. interna di:fe2:'ente da re<:lo11da, oval, retangular (o comprirncnto não
excedendo a l, 5 vezes a J.argurs.} ou em forma poligonml reglllar, não se considarsm como tubos, mas sim como pe2:'fis:.

'3901.90

- ouerol!l

1. A posição 39.15 não compt:"eende 011 de:spQrd,idos, res.Í:duci8, :su"- _
cat& (obrm5 inutilizadas*) e aparas, de uma únictl m&té:ria
termoplá:~tica,

transfol'medos

em

39.01 a 39.1ll).

e.

e

Rota do S1-1bposiçii.o.

4. F.essal.v&do:~s as eisposições e111 contrário, na acepçiio do presente Capítulo, os. c.opol.imeroJS (inclul:dos os çopolicondensados,
os produtos ee cbpoliadição, os copol:Ímerõs 'em blocos e õl5 copol:Ímeros enxertados) e as mistut:"a8 de,pol.i111eros, classifiC&m-se na posição que inclui 011 pcl'l:Ímeroa do comonômero que
pt:"edomine e111 peso l!IObre todos os outros COIIIOnÔmeros 8imples,
devendo consi<:lerar-11e como constituindo u111 comonômero simples
05 comonômeros Cl.t"jo:~ poli111eros se incluam na masmm posição.

G. Na acepção das 'po15ições -39.01 11 39.14, a expres.são
pt:'imária3 aplica-11e unicamente i.11 seguintes formas:

e soJ.ei:ra:s;

alizo:~rel5

h) motivos decorativos arquit.etônicos, tais
cúpulas, et.c._ .. ;
__ __ ___ _
-

b) aa rasirll'lS fracam<!!llte polf;!ll~riza_élas do tipo_ ÇY!!i_~U:Ona-indeno

lnoti--

e aeu:s caixilhos,

f) postigos, esto::es (incluÍdaa o:~:~ ven<!.:::>.anms)
8emelhant.es, suas,partes e o:~cessórios:

al .n.s poliolofinas llintática= l.Íq•Üdã5 quft·-~-e~titü;;--u~a fração
inferior 1'1, 60't em volume, a .loooc e à pre:ssiio do-1013 mili'b:n:as, por aplicaçi:o da um mét..o® ___ éle élostilaçã·o 11 baixa
pressão (po11içõe:s 39.01 a :Hf.02J;
·

c) os outtos pol.Ímeros ll'intlit.icos__conterido pelõ ioerios 5
110~~< monoméricoa, em média;

tabiques, tet.ol5 ou talhados;

eJ gradis, balao.stra<:las, cot:"rimões e art'_.;os semt!!lhante15;

3. Apenas sa claasific11m peHuf põ:dções 39.0l a 39.11 os produtos
obtidos mediante s.ínteae qulmica e que se incl~m n11s seguintes catego.r.ia.ll;_

(poaiçii.o 39.11);

jo:~ne~las

~redes,

9· ~:d:;e~~ã~ed~ero::ç~~

~~~;~i~ 9 :x~~ri~:::.~~~C:~:t~~~~~~s

na:~:~,

3902.10

- Polipropileno

3902-• .20

-

3902.:30

- Copol:Í:mcros de propileno

3902.90

- Outros

Poliisob~tileno

39.03
- .Polieseireno:

10. Na acepção dAs posiçÕe15 39.20 e 39.2l,o.n t.ermo:s chapas, :folhas, peliculas, eiras a l.âminas aplicafll-:Se e~x.cJ.usivamente ãa
chmpas, folhas, pel.iculas, tira5 e .l.liminn= (exceto as do Cal?itulo 54) e aos blocos de fot:"ma geométl'ica :re~JU;ar, mes~
:~.mpresaos ou erabaJ.ha<:los <:!e outro modo na
:super:f;..c;~.e,
no:~o
:recot:"t.ados ou :simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular, rt)II.S não t-rabalhad_os ae outra fo:t"IIJ!l (me=o que eesa
operação lhes di m co:~racter.iatica de oli:X"tigos prontos ~ra o
uso}.
lL A posição :39 • .25__ aplica-se cxclulllivamente~ ao= seguintes artefatos, de~ade que nao ae incluam naa posiçi5os precedentes do
Subcap;( tulo II:

vi-

PolÚJe:ros de propileno ou de outr11s olefiem fonmas primõirias.

39.02

P:;

d=ue
opresenee"' em rolo= com uma largurb. mínima de 45 cm, suscetl:veis de serem utiliza<:lo15 para decoração de po:~rede:s ou de tetos, con8titu.Ído:s por plásticos fixados de_ forma _permanente
num. suporte de matária diferente do ~pel, apresentando-se a
cammdm de plástico (da face a~rfllnte) granida, 9ofrada, coloJ:"ida, com motivos irnpX"e8sos ou decoralla l111 qualquer outra
torma.

supe-

39.04

3'9Q3.11

-- Expansi:vel

3903>,.19

-- OutrQS

:3903.~0

- Copolirnero.s
(SAN}

3903.30

- CopoUmeros de
elltireno (II.BS)

3903.90

- OUtros

de

estireno-acrilonitrila
acrilonitril&-buta~ieno

f'ol:.úaeros de cloreto de~ vinila ou de outrai! olofinas halogenllda:s, m11 f'onlli.S .Fi.ári.&a.
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3904.10

- Policloreto de vinila, não misturlldo Coin

,39.,10

ou.tra.11 subsjl:.âncias

- OUtro ploricloreto de
- 39Q4.h'
3904,22

'

vinil~:~~

3910...,00

39.11

Plastifie~:~do

391,1.10

3911.90

e ace-

Silicones em t"o:rm"s prin>Ó.ria:s.
Resinas de petrÓleo, resinas de eumaronaindcno, politerpenos, polissulfeto(l., polf.!!
su.lfonas e ou.tros produtos 111.encionados n"
Nota 3 do presente Capítulo, ni.o especificados nem compreendidos em. out:o:-as posiçêies, em formes primárias.

·-- Niiõ. Pl'll:stificado
--
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- Resim~ts de petróleo-, resinas de cumarona,
l:'esina.s dé indeno, resinas de cumaronaindeno e poli terpenos
Outros

3904.30

Copol!mcros de cloreto de vinila
tato C!e vil'lila

3904-.40-

outros -copolímeros de" ·cloreto de vinil a

3904 .so

Pol!meros ele clol:'eto de vini_l,ideno

Celulose o seu$ élerivndos qu:~om:~.cos,
niio
especificados nem compreendidos eiQ outrõ51s
posiçÕes, eu fonaas primárias.

Pol.Ímeros fluorados<

- Acetatos de celulose:

3904.61-

-- Politetr,.fluoretileno

3904.69

--Outros

3904.90

-Outros
PolimeX"o:s

de

.~9-12

3~n2:n

Nii.o plastificados

3912~12

PlastificadoJ!I

acetato de vinila ou de ou-

tros éster.:!!s de vinila, em formas primárias; outros políme:r:os de vinila, em for-.s primárizn;.

3912.20

Nitrato& de ·c-elulose
l.Ódios}

(inclu{doJ!I os co-

- Pol!mercns-de acetato de viriila:
!>!teres- de celulose::.
390~.11

-- Em dispersii.o aquos.a

3905.19

--

3905.20

- Álcooi:=~

3905.90

'391'2:31

-- Carbo:ximetilcel.uloae e zseua sai.s

3912.39

-- Outro"

3912.90

- OutrPZI

Outro:=~

q~:upos

polivinllicos, mesmo con_tendo
acetato não hidrolizados

- Outtos
39.13
Pol!meroa

31.06

acrílico~,

3906.10

- Polimetacrilato de metila

3906.90

- Outros
Poliacetair., outros poliéteres e resinas
opÕxiélas, eJR fo.t'JD.Il:s p...-imárias~ policarbonato:~,
r-esinas alqll.Ídicas,
poliêste...-cs
al.Ílico~ e outro~ poliésteres,
em formns
primârias.

39.07

3907.10

Poliacetais

3907.20

OUtros poliéterea

3907.30

Resinas epóxidas

3907.40

- Policarbonatos

3907.50

- Resinas alquídicas

l>olhleroJ!I naturais (por exemplo: õicido algínico) e polímeros naturais ..Qdificados
(por exemplo: proteínas endurecidlu!l,
derivados químicos da borracha natural), ni.o
especificados nem cmnpreendido.s em. outraa
posiçêies, em forllllls primáriaJ!I.

em fo:r:ma5 primárias.

39.14

3913.10

Acido algínico, seus sais e seus éateres

3913.90

Outros

39l4:oo

:n:.

39.15

- Tereftalato da polietileno
- Outro= poliéster ou~

3907.91

-- Nio =aturados

3907.99

-- 0Uti:'Ol'l

de

polímeros

DESPERDÍCIOS, RESfOUOS,

APARAS E
SUCATA (OBR"S INUTILIZADAS*); PRODUTOS INTERMEMEDIÁRIOS; OBRAS

Desperd!cio:s, resíduos, apara.s e sucata
(obras inu.tilizaãas*), de plásticos.
3915.10

3907.60

Permutlldo:es de !ons à b11se

:~i::~içoes 39.01 a 39.13, em formo..s pri-

- De pol!meros de etileno

3915.20

De polÍmeros de estircno

3915.30

De poll.:neros de cloreto de vinila

3915.90

De outros plásticoJ!I

39.16

Mono.filamentozs cuja maior dimensão
do
corte transversal seja superior a 1 (1110nofioal, varas, bn:stões e perfis, mes-a trabalhados à su.perfície mas sem q\111.1Qu.er outro· trabalho, ~e plásticos.

Poliamidas em formas p...-imárias.

39.08
3908.10

Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10
ou -6,1:0:

3908.90

Outl:llS
Resinal'l amínicas, X'esinas fenÓlicas
liuretanos, em formas primárias.

39.09
3909.10

- Resinas uréicas; resinas de tiourêia

3909.20

ReJ!Iina;!l_ rnelam!nicas

3909.30

Outras

3909.40

3916.10

- De polímeros de etileno

3916.20

- De polímeros de cloreto de vinila

3916.90

- De outros

e po-

39.17

Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, f).anges. uniões), éle plásticos.

esinas am!nicas

- Resinas -fenólicas
3917.10

'3909.50

plásticos

-

Poliuret11no:=~

Tl:'ipaa artificiais de proto!naJ!I endurecidas ou g.e 'plásticos celulÓsic_o::r

J02~ Qüin!Üeirá · 13
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"'••

I

Po_siçii.o
~

O!Jtubró de '198!l

CÓdigo

••

s.a.

Tubos"r!gidos:

- De out.,ro.ll!

pliÍstico~_:

.

3917.21

-- De polímeros d<!l etileno

polÍ~erol!l

de p:ropiieno

.

3920,91·

-- De butiX"al de polivini,la

3917.22

-- Do

3920.92

-- De poliamidas

3917.23

-- De pol!meJ:ol!l de c'1.oreto de vinil~

392~.93

-- De resinas aminica.s

3917.2-9

-- Dfl d1,1tros plásticos

39.20.94

De :t"asines fen,ÓliC;!ts

3920.99

De outroll p'lást.io::o.s

-·OUtros tubol!':
~

3917.31

-- 'I'ubos flon::t'veis _podeno:lo suportar
pressão m:i:nima dé 27,6 MPa

3917.32

-- ~~!;~a~e~ã~3 ~~:~;~~~d~e c~~t~t~~~mama~!~

3!U7.33.

3917,39'

outras :r;::bapas, folhas, p~líeulas, tiras
lÂminat~, de plástico:s.

39.21

- Pro_du_tos alveolares:

01.1tras mstêrias, sem acessórios

3921.11

Outros, não r•l!if6içadba com ou.tras matárias, nem lulsociado~.'d.e outra forma com
outras m&térias, cotl acel):sórioll

3921.12

De polÍiueros de cloreto de vinila

3921.13

De poliuretanos

~- Out'ro~:~

3921.14

3917.40

3921.19
3921.90
Itevest:úleneos de pavi.lllf!!ntoliil, de ploi11tico:a,
~IDIO auto-ade.,ivos, em. :t:Ololiil ou f!•
f'orma
de lad:r:inhoa ou de JaOZillieos; revestimentoliil
de part!cle1111 ou do teto~. do pl.isticos, defi,
nidos na. Nota 9 do presente Capitulo.

351.18

~918.10

3918,90

3922.10
3922.20

pl!htJ.coll

-- De pol:Í:meros de estireno

De celulo.,se regenerada
--- Do ·outros plásticos
- Out:ras
llanbeir'!le:, chuvei:ros, 111v11.tÓrios, bidês,
sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga (reservatórios de autoclismo*) e artigoS semelt.enteS:, par<\ usos
B<\nitários .ou higiénicos, de pl<isticos.

39.22

De polímero" 4e cloraeo de vinila
- Dili OUt:t:OII

~

3922.9Õ

Banheires, chuveiros e l11.vatÓrios
Assentos e tl'lmp<\s, de l'lttnitiÍrios
- OutJ:Oll

chapas, folhas, tiras, fita$, películas e
outras fOJ:IDWI planas, auto-adesivas, de
pláaticos, ~~~esmo em rolos.
Em rolo~:~

3919.10

-

3919.90

- Outra.n

de le:t"gura n.io superior a 20 cm

Artig'OII dé tran!'<pOrte óu'de-t;mbalaqem, de
plásticos; rolhas, tampas, capsulai!J e outro11 dispo.llitivo~ d<:stinedos 111 f~char recipientes, de p:1ast:;,c:os.

39.23

3923.10
outra11 cbap1111, folhas, plllicula;!l, tiras c
lâmin{ls, de plásticos não alveo:>la:r:es, niio
roforçado:>s nem eZ~~tratifieados, nem associadoa a outras 'matériatJ, sem suporte.

Cl!.i;K:as, caixotes, t:ngx-adados
semel.hantes

- Secas d~ quaisquer dimer~sões,
certuchos:

:·

artigos

bol.SIIS

e

3920.10

De polimetos de etileno

3923.21

3920.20

De polímeros de propileno

3923~29

De outros plásticos

J920.3'J

De polímeros de e11tireno

3923.30

Gar%"afões, g~J."rafas,
semelhantes

3923.40

,Bobines,

3923.50

Rolhas, tnmpas, cápsulas e out.-ro.11 d.ispoaiti_vos_ destinedos a fechar recipi~ntes

De polÍmeros de cloreto de vinila:

r,

e

3920.41

-- RÍgidas

3920.42

-- Fle;dvei.s

De polímeros de etilano

..

frascos

e artigos

carretéis e suportas

semeThan-

- De polímeros liCl:'Ílicos:
3923.90
3920.51

- Outl"OS

De polimetacrilato de metila
Serviços de mel'.<a ~ outros artigos de uso
doméstico, de higiene ou_ de toucador, .:lo:t
plást;l.cos.

39.24
3920.59

3920, Gl

-- De polical."bonatoll

3920. &2

-- De tereftlll.!!to de polietileno

3920.63

-- De poliÓ$teres nii.o Sllturao!los-

3920.69

-- De outros poliésteres
- De celulolle ou dos seu5 deriva<!los quimiCO.II:
-- De ca.lulc>lle regenereda

3920.72

-- Da fibra vulcanizaC!a

3920.73

-- De a cota to de celulose

3920. 7'1-

-- De outX"Otl derivados <!la celulose

3924..10

- Serviços de mesa a
mesa ou de cozinha

3924.90

- Outros

outro's utensílios de

Art~fatos para spctl:'ech~mcnto de
construçõc.:, de plásticos, não ~spc!cificados ne111
compreendidos em outras posições.

39.25

3925.10

l'!.eservatórics, cisternas. cubas a recipier~tes análogos, de capacid:ade superior
11. 300 litros

3925.20

Port-as, janelas e seus
res e soleires

3925.30

Post.igo.s, estore.s (incluida:~ as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas paz:

"'

caixilho:~,

aJ.iza-
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3925.90

- Outros

39.14..

21) pigmentos ou outl'all lllatél:'ias" col'~ntlll~, exceto

3926.10

- Artigos do eserit.ório e a:t"tigoe:

3926.20

- Vest~é.rio .e seu•

acessórios

Pla:~mente

escola-

b) A.e • borracbas e mistul'as de borl'achaa co~:~tendo as substância"' ind-ieao:l.all e seguil' Pi:rmanec<im ele.ssificadas na.s posições 40.01 ou 40.02, confo"rllle o.cl!lso, desde que' .rssas horJ:"achas e misturas "d_e borr.a<;bas consel'vem as ca.recter1aticas
es~enciais de matél'ia em bt"\l.tO:

CÓdigo
do
S.H.

3926.30 ·

- Guarnições para 111Óveia,
Doemelhante.s

3926.40

-

Es~tuet4s

c:~n:roçarias

o outrol5 objl!ttoll de

ou

11)

•

,.,

Outl"IIIJ

CO.p:ltulo 40

Borrac:Qa e aq.ee obraa

•atas.

1. lleliiU!.lVadas as diaposiçõe:s em contran.o, a denomina-ção borracha. Ábrange, na Nomen.clQtura, os Produtos seguintes, mesmo

011mulsi~icantes

e age?tea antiaglutinl!lntel!l;

21) peq_uen11.~ quantidades de J)J:Oo:lutos

ornamen-

taçE:o

vulco.nizado:~~,

0111 _simdestinados a facilitar a 11ua i:l:entificaçao:

3g) Plastificantes ou diluentes (exceto oe Óleos mineraie
no ca.t~o das borl'acbas" distendi::Ía11 por <:Íleos) l ~até-rias
de carga, inerte)~ O!.!> ativas, I!IC!lvent"e:~ o:tgan:.cos ou
quaisquer O\ltl'aa aubst.incias, exceto ae ad111itidas pela
u!nea b) abaixo.

(inclu!dtlS

li.IJ 11.\VIII!I)

3926.9Q

302~

lR) acele-rado-reli, ·retal'o:l.adol'es,· li!tivao:l.ores ou out-roe- agentoll do vulcanização (exceto os adicionados paia a pre- ·
poração do l6tax pl'éi-vulc.anizado);

OUtras obras de plúticol!l 11 abras de Ol.ltraa
-térias d.as poaiçÕe11
39.01
ll

39.26

Quinta-feira 13

de

decompo:~ição

do•

II!IKu~ll!lificantes;

"-98l'ltas te;mossensíveis (utilizados, em ge1:al, pazca obter láticall tenloas:ensíveis), agentes de supe-rfÍoie cati8nicoa (utilizados, em geral, para obtel' Iátice:5 e;l-•trÇij)ósitiVos), antioxio:l.:mt•is, coagutantes,agente,e dasagra'gadot-es, agentes anticongelantes, egentes 'pàptizantes, coneervadol'eS, as,t.abili.zantes, ·agentes de cont-role
d6. viecosidade e outl'OS aditiVos especiais análogoe, am
quantidades muito reduzidas._ .,

6. Na ecepção dll posição 40.04, conaidel'am-se desperd!c.it~s, l'ea!<ruo:~, sucat11.(obraa icutilizadae*) e aparas,
os· dosperd!eios,
res1duoe, sucata (obras inutilizadas*) e apa-ra's pt:O"IIenientell
da fl!lb:ricação ou do tl:'abalhp _::la borracha e as ob-rae (!e bo-rra-cha definiti.vamente inutilizad111s COKIO tais, deviA;o e col'tell,
dosgal!lte ou,_out-ros llfotivos.

~ar

en'-urecidos ou nii.o, aim!la que l"egen(!lrados:

racha natural, .bal.o~,ta,' guta-porcha, gua!Úle, chicle e gomas
nat\lrais análogae:, borracha!! sintéticas e borJ:achll. 1utificial
deX"ivada dos <:Íleos.
2. O Pl:'esente Cap!tulo não coii!Preende:

a) ozs pro::l.u.tos da Seçio XI (matérias•têxteiB

s\lb.s obras);

b) os calçados e suas part•u, do Capitulo 64;
c) os chapóus e artefatos ~e uso semelhante, e suas p11rtes,
clu.ÍdiUI aB toucas de ba~:~ho, do Capítulo 65;

i..n

d} as i;lo:lrtes (!,a borroeha e~:~duX"ecida, para mliquinae: e aparGlho=

111eeanicos ou el~tricom, bem como todos.os objetos ou,_p_artes
de objeto::J cl.e bot:l:'IICha o~~ndurecida, para u11o11 eletrotecnico11
da Seç:iio XVI;
-

e) os artefatos dos capítulos 90, 92,

94 ou 96;

f) os artefatos do Cap:!tulo 95, e~coto as luvas do espol'te
oa artigo11 indicados na13 po11içoes 4.0.11 a 40.ll.

3. Naa posições 40.01 11: 40.03 e 40.05, a <;!!:Kp~esa!í.o fol'IIIB.S
r~ aplica-se apenaa à= se~Uinte= fot:ma.e:
a) 1.\quidoB e pa.etas (incl\l!dos o látex, me.smo

o

pr;illllÓ.-

9. Na acepção das posições 40.01, 40:02, 40.03, 40.05 e: 40.08,
considetam-se chapas, folhas C! tiJ:as apenas ·aa chapas, folhas
e ti_raa, bem como O!l blocos· de forma re.g-ular, não reco.rtados
ou_ simplesmente co:taà9s em~forma quadraàa ou ret._angular (mesmo que ~esta operaçao lhes de ~ caJ:acterística de arti<;ro~ prontos~ pa)("l!; o u~o), o:l.esde _que nao tenham sofrido outra operaç.!io,
senao um simples trabalho A superfície (impressão ou outro).
J:l'a ~cepção da poaiçiio_ 40.09, os tel'mos peffis e varetas
aplicam~se·apenas a estes pl'odutos, mesmo cortao:l.os em comprimentos <leterminados, desde que não. tenham sofri"do out.c 11 operação, senão urn __simples_ trabalho A supe-rfície.

pl'é-vulcaniza-

do, e outras di11pe-rsões • .soluções);
b} blocos it"l'O~la-res, ~deços, fa-rdos, pÓ111,
lha!! e 111a.eee.s não coe-rente:~ semelhe.ntos.

8. A posiy~o_40.10 compreende ·as eorreias tran·sportadorilS oU de
transm1ssao, __ do tecido ·impregnao:l.o, revestido ou :recoberto de
borrach11. ou_es.tratificaQo com ~ssa matéria, bem cerno as fabricadas com fios ou corãéis cl.e maLérias têxteis, impregnados,
revestidos', recobertos ou embainhados de borl'acha.

g.dinulos,

miga-

,,••
Posição

' · Na Nota 1 do Pl'esente Cl!.p!tillo e no texto da poaiç:iio 40.02, a
(lanominação bol:'rllcb!l Dintética apliea-=e:

CÓdi9o
.do
S.H.

40.01

a) ias matérias :~~intótiea~ n:iio :~atu-rad~~;s que possam t"ran:~for:
mar-se i-rrOVDl':llivelmente, pol' vulc~:~,nizaçio pelo enxofl'e, Gltl
:~ubstâncias n:iio tet"moplásticam, as quais,· ir. uma temperr'lltul:"a
compre~ndid._ entl'o 16"C e 290C, põil:~~am, sem ae romper,
81!:1fl'er uma dilfl:ten:~~ão l!le trâs vezes o seu comprimento primiti-

Borracha natural, bal11.ta, <;~uta-pel'c:ha, guaiú
le, chicle e gomas naturais anâlogas, cm for
~<~aa: pt:"irMrias ou em cha~s, folhas ou thari:4001. 10

=~e q~=~ ~::~~m~~t~e~~~m~~i~~~o v~~~e~~e~:=~o~e o:1~u; ~i:
11

- Borracha natural em outras. formas

•o
nuto•, a med.i'e, no m&ximo, uma vez e meio o seu comprimento
pr;imitivo. !?ara a l'ealização deste en.llaio, eel'mite-ae a
adiç:io o:le I[J:ubstãncia.s necessárias à retificaç .. o, tais COII10
.ativao:lol'ell ou acel.,rado-res de vulcll.nizaç:io; também .se admita 11. pl'e:~en~;a de m'até;ias indic;ada~ na Nota 5 b),
2g) e
31). No entanto, não é ad111itid11. a presença do- quaisquer
oubstãnciaa nio neceaaál'ia.s A ;etit'icação, tai:s co.mo o:l.iluontes, plastificantes e matGrias o:le cal'ga;
b) ao~ tioplámtico.e (TM);

c) Q borracha natul'al 111ocli!'icada pól:' lllisture

4001.21

Folhas furnlj.das

4001.22

Borracha natu.ral
cada (TSNRJ

po-r

4001.211

-- Outras
- Balata, 9Uta-percha, 9uaiúle,
gqmas natUJ:ais análoqas

11

~~~uP~=s~~~~~ia: ~i~~~~~~a~a~a~a;ll.~~~:!!m;r~:a~~to: p~if:

mel'oa sinté.ticos 11atu-rados, o:l.e~de que estes produtcB aati~
façam .sos requesitos l'eforentes A vulcanizaçao, di.stensão e
reinanência, fi:~~:ados na al:Ínea a) acima.·

~;ito>···de~

especifi-

chicle:
·

e

Borracha sint.êtica e bor:r:acha artificial ~e
rivada dos Ôleos, em formas prilnÁrias ou em
chapas • .folhas ou ti:t:as; mistu~:as d:o.s produtos da posição 40.01 COln produtos dl!l presente posição, em fOJ:IIIIlS primárias ou em cha-:pas. fol.has ou t.irii.JJ.

enxerto

S. a) As po11ições 40.01 e 40.02 não eófup\"eãndem ae borracha!l ou
•i•turall de bol'racbas, adicionadaJ:J, entee ou após a coagUlJL

tecni~ente

4001.30
40.02

ou

- Látex o:l.e borracha natuz:al, mesmo pr.!-vu.caniza(lo

,,

- Borracha d:e ~stireno-butao:l.ieno (SBR): b_orracha óe estireno-blitao:l.ieno carboxilacla
(XSBR):

4002.11

-~

LIÍtex

..•
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CÓC!igo
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Posiçio

4002,19

-- Outras

4002.20

- Borracha de butadi.eno (BR)

4002~1_

I

do
S.H.

..

Nio reforç-ados com outras mlltérills nem
a.ssoeilldOs de outra for~oa com outras m~
térias, sem llCessórios

4009.20

Reforçados apenas com metal ou associados :ie outra forma apenas com metal,
.sem acessórios

(buti-

4009.30

Reforçados llpenas coço mlltérias têxteis
ou associados de outra formll apenas com
matérias têxteis, sem acessórios

• BorX"acha de el.orop-r·eno {clOt'ObUTiidieno)

4009.40

Reforçados com oUt:t'ãã matéri&s ou associados de outl"a forma com outras matêriaa, sem acassórios

-- 1-'>rrll.cha de i.!lobuteno-isopreno
' •L) (IIR)

{CR):

4002.41

-- Látex

4002.49

-- Outras
- Borraehll

4009.50

de

ac:.:iloni.tri.lo-butadieno

(h"BR):

4002.59

-- Out:.:-as

4002.60

- Borracha de isopreno (IR)

4P02. 70 --

Borraçha de etileno·pX'Qpileno-dieno não
conjugllda (EPDM)

~

4010.10

- De seçiio tl:"apezoid.!ll

4010.91

-- De largura superior a 20 cm

4010.99

-- OUttas

- Outras:

Pneumáticos covos, de boJ::rach!l.

40.11

Mistur&s dos produto:~ d& poflição 40.01
com pror!l:utoa di. presente j:)o'ài'ção

4011.10

Dolil tipos utilizados em automóveis de
pasa.!lgeiros (incluídos os veicules de
uso _misto e o.s automóveis de corrida)

4011.20

- Dos tipo.!! utilizados em ônibus (autoc4rros* l ou caminhÕes

OU.t'I;'&S:
4002.9t

-- LáteX

4002,99

-- Outras

400J,O(f--

B01:1:acha regcncr&dói!O, em formas PJ:i<aáriaa
ou cm chapa:~, folb&s ou ~i.rluh

4011.30

Oos tipos utilizados em aviões

4011.40

Dos tipos utilizados em motocicletas

4011.50

4004.00

DesperdÍcios, res:í:duos, suesta (obras inu
tili:r:ac;Ias*) e aparas, de borra.cb& não en::
durecida, mesmo t:Cci<U:idos a pó -ou a gr.in.l!
los.

.f,O.OS

4005,lCt

4011.91
4011.99

- Borracha adiciont~da de ncg'!;'O de fwno ou
de sílica

- Soluções; ::tiapersõea, axeeto as :ia subposição 4005.10
~

Outras:
Chapas, folhaa e tir&s

4005.99

Outras

de espi-

Outros

Pneumáticos recauchutados

4012.20

Pneumáticos usados

4012.90

Outros
câmaras-da-a~::,

40.13
4013.10

4005.91

Com bandll de l"oé!agelll em forma
nha de peixe ou semelhantes

PneWDIÍticos recauchutados ou uaados, de
borracha; proteto're.s, bandas de rodage11
amovíveis para pneu.aoáticos e flaps, de bo,!i:
t:acha.

40.12

4012.10

4005.20"

Dos tipoa utilizad.os em bicicletas
- Outros:

Bot:t:acba mi.stura.da, niio VUl.Cãnizada, em
forma.D PJ:illlárias ou em chapas, folhas ou
tit:ó~!~So

- Com acessÓJ:"ios
Cort:eio!is transpo>:t<tdorns ou de t:eansmissão,
de bot:racha. vu1cani.zada.

40.10

4002.51

40.04

.

cód.igo

4002.3"9

4.0.03

.

4009.10

- Borracha de isobuteno_-i.sopreno (butila]
{ IIR); borracha da- isobuteno-isopreno
h&logeriada (CIIR ou BilR):

4002.80

.._
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da borrach&.

Dos tipos utilizados em automóveis de
psssageiros (incluÍdC!s os ve:í:culo.s de
ulilo misto e oa automove1.s de corrida),
Ônibus (autocarros*) ou em caminhões

40.06

40.07

4006.10

- Perfis para recauchutagem

4006.90

- Outros

4007 .ao

4013_. 20

- Doa tipos utilizados em bicicletas

4013.9,0

- Outras

Fios c cot:dlls, dê ,borracha vulcanizada.
40.1.4

Artigos da higiene ou ele fa:rmácia {incluídas as chupetas), de borracha vulca.nizadólll
não endurecida. mea1110 coa partes de bo:r:rac,ha enduracicia.

Chapa11, folh~:ts, tiraB, va:reta.a e perfis,
de bot:rólllcha vulcanizada não en::lurecicia.

40.08

- De bor'l:"acha alveolar:
4008.11
4008.19

4014.10

- Preservativos

4014.90

- Outros

Chapas, folhalil e tiras
Outros
Vestuá:eio e seus aca.ssor:f.os { inclu.idas aa
luvaiJ), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos.

4-0.H

- De borracha não alveolar:
4008,21

-- Chapas, folhas a tiras

4008.29

-- Outros

- Luvas:
4015.11

40.09

Tubos de bo-.:rach& vulcanizaa:a não endurecida, -slliQ providos dos respectivos ace.:::!
só~::io:~~
(por exe.. pl.o: jun~s. cotovel.o:s~
fl.ange11, UlliÕes).
-

4015.19
4015.90

Out:o;as
- Outros

.

OutUbro de 1988
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Posiçiio

CÓdiço
do

S.H.

410l. 22

DorBos (crapões'*) e
-cmpões*)

meioo~~,-dorsos (meioo~~

SJ;;ÇÃO Vl:U

4101.29
Pel.ea, couros~ peleteria (peles COlEI pêlo") e obras destAs
maté'.l:'ias; 11.rtig:o=: ,:e corl:'cciro ou ae sel.eiro; artig-<:>:!1' de
'll'iA.qe•, bolsas e artefat.os Bc.el.hantc:5;

o~:cas

4101.30

Outras peles de
<:~utro modo

4101.40

Peles de cqÜÍdeos

41.02

4102.10

nouus.

4102.21

.;tespc:rcHcios semelhantes, <ie peles não curtidas

{posiç:io oS.lll;

4102.29

bl as peles e partes de peles, de aves,
revestida:!! das suas
pl!!nas ou penugem (posições 05.05 ou 67.0]."'- conforme o Cll":
1!10);

n~o

depiladas.
de pilo {CapJ.tulo 43) ._:tnclll":m-st:e., no entat;tto,

(in~~~Ü~~o ~!· ~~f~i~:), e~/;~~fd~~~. d~~;~~~~6~ dÍex~~~n~:

dos coJ;:deiros
l;!lenominados lUit.:t:llcã,
~areitsch
w~n:-.", c~racul, -<'persianer" ou,semelh~n~~s-, e o~ velo~
dos
eordeil:os da :fnd:i.a, d{l. China, o::lll Mon9oll.a ou <:lo Tibet,e), ~e
caprinc::>s (elecet.o as peles de cllt>r~ll ou de cabrit~s do I~
men, dl:l Mon'tJÓlia ou do Tibete), <!!e suínos (inelu-.do o ca:~.
titu), (!e eamur'ia-, de ga:z:~la, <te rena, de alce, de
veado,
de cat>-rito moptcs ou de c~o.
~ _

v~los

2.

4103.10

::e~~:i~~!!~~~~bs ~ ma~~~i::s~~el~~~;~ ~~c~~~~~~~u!~~ 11 ~e fere-se

Outras o'b-raS
cncl.u"t"ecida.

40.16
4016.10

~

De borrachi;i alveolar

~

Outras:

4016.92

~-

BQrrachas de apagar

4016-93

~-

Juntas,

4016.\14

~-

DefensaB, mesmo infl!Ívi!i~, parB atrillcação de eJllbarcaçOcB

4016.95

~- Outro:s o.rtigos infláveis

4117.00

g~xet~;~s

c

e

De I:êpteill

4103-~0

0Uti:8.S

Couros e Peles, dcpilado.s, de bovinos e de
~ídeos, {:u:c~rlldoa, exceto_os daa
pOsi-;.
ções 41.08 ou 41.09.
·
4l04.10

4104. 2l

~emclhantcr.

0

Couros e peles, de bovinos,
dos de outi:o modo

4l04.29

Outros

4lD4. 31

-- com a flor, mesmo divididos

4l04. 39

-- 0Uti:05

41.05

pré-curti-

Peles élepi ladaa de ovinos. prep3rad~s. exas 13as posiçõen -41.Q8 ou 41..09.

-

'

!

4.1.05.11

\

I

4101-21

com pré-

~eto

cal. "pieladas~ ou <:onscrvada~ dctutro modo, ~~~~s ni.o cu:r:tidas, nc• llpcrg inhilldas.
ne• prcpa.:r;adas de outro modo)~ 111e o <lepilllldaa pu divididas.

\

bovinos,

4l04.22

~f!::c::. ~~u;~lg~~as~ ~!~~=. ~r~~~~~;:!:~:

I

Penes in.tci:r:1u dt1 bovinos. de p~so unitário nlio superior a a kg quan.:::to secas,
kg quan:lo salgadal!l sec~~ e a l4 kg
qu~ndo f'res<::as,
a11.1gadi1lll úmidas (verde!! .. ) ou conservadas da outro !llo::l.o

'"

do

Outras

~-

)Jot:rllchll- endu~:;"ocidll {por exe~~~plo': ebonitc)
~tob guaisqucr formas, incluidos Olil- dcspc:r:-dieie:s, resíduos e sucauo.; obrar de borJ.""acha endurecida.

4101.10

--·Couros e peles,

Clli."timenta vegetal

I
41.01 '

- eou·n:fs e peles, inteiros,- de bovinos, de
aupe-.:-f:Ccie unitária não superior a 2,6m 2
(28 pés 1:JUadrados)
__
- Outi."OS couros e Peles, de bovinos e de
cqiiíC!eoa, curtio:'los ou recurtidoo~~, mas
se-m outra prep~rnção ulterior, mesmo divididos:

~pll

-- Revestimentos paro pavimentos
chos

- De caprinos

4103.2D

41.04

bo=acha Vl..l1canizn.da não

4016.91

4.016.99
4.0.17

"-c

Outras
Outra.!lc peJ.~s elll bruto (fresc~s. ou salSJadal!l, Qecas, tr~~ot~das pela cal., "piclada.l!l"
ou cot~,ser1nldllS cl.c outro modo, ,..,s não curtidas, nem apcrgaminhll<!laa, nem prcparad.as
tlc outro IIIO:io), mesmo depilad!IIS ou dividi,
das, COJII e:>cccçiioo d~s c:-tcluída.l!l pela Nota
Nota 1 b} Qu l c:). do preaente capÍtu_l.o.

41.03

.

c;:) IUl pele 11 em b:r\ltO, c:1;1r_t._.l,.<!~s ol.l preparadas,

de . animais

Com li (não depila.,a:!ll
- Depila"-"aa ou a em lii:

present.é Capítulo ni.o .compl:'eeno;l.e:

'11.) aB oparal:l e

de

Peles cm bruto de ovinos (f):esoal!l, ou sa~
gad~s.
sec!lla, tratllcla.s pela cs~. "pieladas•• ou conse~daa <le outro modo, mas não
curtidas, ne• i!lperglu;dnhadas, De,. prepar!lldaa de outro lll.odo)~ mesmo depi~adas ou
divididlls, co"'- exc(!ção &!..11 e:~tcluid~s pe'lll Not~ 1 c:) do pre'>ente CapS:tulo.

Peles, excet.o a peletcX"ia (peles com pêlo*), e C()tlros

o

con11ervadas

tlc t>:"ipa

cap!tulo 41

l.

t><:~vinol!l,

Inteil'BB

-1

de• bovinos,
( ver:l.es") :

I

frese~.!!

ou t"ecurtidas, mas sem outrlll
preparaçã-o ulteric:Jr, 111111smo divididas:

-- Com prê-curtimenta veg-etal

4,05.12

-- Pré-curtidas de outrO mol3o

4105.19

--

4105.20

-

Outr~s

Apersam~nhilldas

ou preparadas apÓ,e curti-

m~nta

Pel.e~ 13cpile"-a~>

41.06

exce~o

a 10

Outrllls p~~tles
g~:l.IIIS linli:l.as

CUrtid~s

de c:~prinoo~~, prepa:r:a.<las,
as d:ts posições 41.08 ou 41.09.

- Curti.;!as ou rGcurtidill.l!, mas sem ou.tr&
prepa-.:-açii.o ult:erior, mesmo divid.id~s: ·
4106.11

'-;- Cl:lm preõ-c:u.rtimenta vegetftl

41El6.12

--

4106.19

-- Dutrtts

ou sal-

PI:-é-cu-rtid.~s

de outro modo

••
••

2. Além das dispo8ições da Nota 1 acima, a posição 42.02 não compreende:

CÓdiQ'O

Po:~~iç~o

do
S.H.

4106.2.0
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-

Ape;-gaminhed~:~;.s

menta

ou prepara.:laB apÓs

curti-

a) as sa.colas {aaco.!l*) fabrica.das com folhas de plástico, me.1.
mo impre:!ls:tul, com alça.ll {pegas*), niio concebidas para uso
prolongado {po.!lição 39.23);
·
b} os arte!a.tos fe;bricadoa com matérias"pe;ra entrança-e
çiio 46.02);

Peles tlopiltu3~:~:5 de outros anialliJJ, preparf!
das, exceto a:=~ dtll!l pos:i.çóes 41.08 ou 4,l.09.

.f.l.07

4:107.10

- oe sufnos

4107.21

-- COlrl P:t:"é-curtimento veget.al

4107.29

- - 0Ut.J:415

4107.90

- De outro"' animais

4108.00

Couroll

- De- x-éptois:

4:1.08

IDUTÇil

(posi-

c} os a"rt..igos de met11is pre<::iosos, de metai.n folhaados ou
chapeados de ·metais preciosos, de pérolas naturais ou
cultivad11s, de pedras preciosas ou sélnipreciosas, de ped>:l5..!1
sintéticas ou reconstituídas {Cap!tulo 71).
3. Na a.cepção c:J.a posição 42."03, a e"xprã.ssão vestuá-ei-o e seu.s ~ce.~c
sórios aplica-s&, entre outros, àa l.Uvas (incluÍdas as de esporte e de proteção), aos aventais 1!: a. O"Utro.s equipamentos espaciais de proteção ir:tdividu111 pal:a quaisquer profis8Ões, aos
suspensórios, cintos, einturõa:s, b111ndoleiras ou talablll:r:tel5 e
pulseiras, exceto as de relÓgios {posição 9l.l3).

e peles acamtu·çados {inCluld& a cacoabinad;s).

4-1.09

4109.00

CQuros e pe!les cnverniJr.ados ou revestidos;
couJ:"os e pel.os .,.,t..:lliz:ados.

41.10

4110.00

Apari!U!I e

out.roa. de.sperd.icios de COUt:'OS

ou

••••

Posição

CÓdig-o

••

S.H.

de p.eles preparado.s ou de COI.I>;O recon.atitu!do, nio utilizáveill para fabricação tle
obras d01 couro; :=~e:n:ageii, pÓ ·e fosrinba,

dyou1:o.

.U.ll

4111.00

4201.00

Couro X"eCoristi tuio:lo à base de couro ou .:te
fibra$ de couro, ea chap!UI, ,folb"'s ou ti:r:as, ~~~~~;smo en:r:oladas.

~~g~:l:~:i~~~f::j, a~:s~~i:q:~a~~~~ê:~.s~~
Malaa e maletaa, inc1uid:as 1111 de toucador
(frasquoiras) e 111!1 maletaS e postas par;s dg
· cu.aent.os e de estudante, os estojos para
óculos, bir:tóculos, máquinas fot.og'Ú~ic11s 11
de filmar, instrumentos lllusica.i.s, a~s. •
a:r:tefato:~~ sl!ll!lelhantes; sac:os de viage•, bo.l
sas de toucado:r:, III.Ochil.as, bol..sa.s, saeoJA.
(sacos pa.r11 compe..,s*), cartt~iras p(l.ra dinhei-eo, c11rtei-eas pa.:r:a. pa.sses, cigarreira.s,
tabaqueiras, estojos para ferramentas, bol.rraa e liiiiCos para arti!lolll de esporte..
estojos pa"J;"a frasco5 ou joiaa:, cosixaa p.a.:r:a póde-ar-eoz, estojos para ourive.sa.ria, e a-etefatos aemelh11ntea, de couJ:O D!ltural ou reconstituÍdo, de .folhaa de plá.stico, de llllltéri!ls têxteis, de fibra vuJ.canizada ou da
cartiio, ou recobertos, no todo ou na maior
parta, dessas mcs111aa ma.térioss.

42.02.

Ol.pÍtul.o 4~

Ob:ras de couJ:O; artigos ile eo:.:reci:r:o ou d~
seleiro; artigos de viogcm,. bolsaa e artefatos
11emclhante.s; obras da tt"ÍPG

Xota.s.
1.

o

- Malas e maletas, incluídas as de toucador
{frasqucira.s) e 15.15 maletas e pastas p11.ra
documantos e de estudante, e artef11tos
semelhantes:

presente cllpí tulo niio compreende:

a) os e"'tegutes esterilizados e mate;riai.s asterilizados
lhantes, pora suturas cirli:z:gicas (pollliçiio JO •.Ó&); ·

seme-

b) o ve.stuário e seus ace.iSÓt""ioa (exceto. as "luvas), de courO,
forrados interiormente de peleteri~~; (peles com pêlo*), natu:r:al ou o:~rtificial, aaaim como o vestuário e se1.1a a.ccas.sórios, de couro, ap:r:t~aentando p~~rtas exteriore.s de peleteria
{pele.s cQm pêlo*), nat1.1r1111 Qu a.rtificial, q1.1111ndo astas partes excedl!lm :a f"1.1nção de l'limples gua:r:niçõea (poaiçÕetl 43.03
ou 43. 04, conf"o:r:me o C li .!!lO);

4202.11

--.Com a superf:i:cie exterior de couro na, turaJ. ou reconati·tuíd.o., .ou de cou-eo envernizado

4202.12

-- CQm a superfício e!leterior de
ou de matérias t.lõxteis

4202.19

-- Outros

c) os a-etj!lfatos confeccionado8 com rede, da posição 5&.08;

.au~:~.e

parte)l, do

f) os chicotes, rebenques{pingalins•l e outros 11rt.i9'os da
=:~içiio &&.02;

po-

g) aa abotoaduras {botões de punho*},. braceletes ou .pulseiras
e outro8 artigo• de bijuteria (po.tiçiio 71.17);
h) os aeesaório.a e guarniçÕes para 11rtigo.1L~e. 15eleiro oU ~e
correeiro (por exemplo: freio:s, estribo.l!l, fivela.!!), lllpt"esentados isolllldamente {em get""llll, Seçii:o XV);
cor~a,,
pelea de tambores ou de in:!ltrumento.l! .scmelt>antes, assim como as out~aa pat"tes de in:!ltrumento5.. musieaie:
{posição 92.09);
·

4202.21

Com a superfície exterior de couro natural ou reConstituído, ou ~e couro enVernizado

4202.22

com a superfície exterior de folhas
pl.Jstico ou de matérias têxteis

4202.:<!9

4202. Jl

1) os 11rtefatoe: do Capítulo 95
g-ol!l, ll.t"tigos ~e e.!lportel;

(por

levados

Com a superfície exte-rior de couro natural ou reconstituído, ou d.e couro envernü:adcl

4202.32

apare-

exemplo: IJrinquec:J.os,

4202.39

jo-

m) o:s botões, os bot3és d:e pressão, formas e outra:!l partetl da
botõee: ou ~e botões de P>:essão, os a:sboço'OI de botões, da
posição 96.06.

ou troa
- Outros:

4202.91

de

Outras
- Artig-os do tipo dos normalmente
nos bplao9 ou em bol.sas:

ij) a:s

k) os 15.rtefotoe: do Capitulo 94 (por exemplo·: ·m6veis,
:Lhoe: de iluminação);

plliatico

- Bol:o.~a.s, mesmo com tiracolo, incluÍdas a"8
que não possua!rl alça~ {pegas~):

d) os artefa.tos do Ca:PÍt1.1lo &4;
e) oa chapéu8 c artef111tos de u8o semelhante, e
Crap.itulo &5;

A~tigo.s
o:le seleit""O ou de COJ:"reeiro, pll.r;a
quaisquer a.niiDll.i:J [i~:~cluidos as trala.s,
joelheiras, foc.inhe-ir~~;s {açaimas•), man.UI.S

Com a superfície exterior de couro
tural ou reconstituÍdo. ou da couro
verpizado

DIÁRIO DO CONGRESSO_NAOONAL (Se~o U)
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S. Na Nomenclatura eonsideram.,-:~~o peleteria {peles com' pêlo•) _ artificial as imitaç5os obtidas a partir õa líí, pêlo:~~ ou outras
fibl."as aplicadas por colag-em ou costura sobro couros, teêidos
ou outras matél."ias, exceto as imitações obtidas por tece1(9em
ou por tricotagem {em geral, po~;~iç5es 56.01 ou 60.01}.

có~igo

N'

••

do

Po.siçiio

s.H.
4202.92

-- com a .('luperfi:cie exterior de folho.:s
plástico ou de matérias têxteis

de

.•.

4202.99

N'

Vestuário e 11eus l!<C:e9SÓri.os, de couro
tural. ou reconstituÍ-do.

42.0.3
4203 .lO

Posiçiio

códigO

•o

S.H.

Peleteria (peles co• pêlo*) e"• biuto ~in
cluÍdas as cubeça:s, caudas~ pat.as e ou.tl."a.S
partes u.tilizáveis na indê!strU.. de pelc.s) 1
erceto as peles e• l:!:ru.to do.s posiçõea:
41.01, •U.02 ou 41.03.

43.01

- Vestuário
-Luvas:

4203.21

-- Especialmente concebidas para a prática
de eaporte11

42'03.29

-- o,;tras

4203.30

- Cint..os_;
bartes

4203.40

- Out.X'os acessórios de vestuário

42.04

4204 :ao

42.05

4205.00

<;cint.,.X"Õe:~

De "viscn",

4301.2.0

De coelho ou de leore,
inteira,
sem cabeça; ca1.1da ou patas

4301.30

Artigos de couro natur~l ou recons.titu:ldo~
usos técnico".

4301.40

out:ra.:f obras f'e couro natural ou roconst:i.t.uido. •

4301.50

p~~;ra

42,06.10

- Cordc.8 de tripa (cat.egutea)

4206.90

- Outra11

inteira; mesmo
cauda ou pata&

sei'~\

4301.10

e ):landolei'l.·o,as ou tala-

Obras de tripa, de "baudruches", de bexiga
ou lle tendões.

42.06-
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col."deiros
den_ominados
, astracii,
"Breitschwari~",, Caracul, · "persianer" ou
semell'!antes, de cOI."~eiros da tnd:ia, da
China, da Mongólia ou do Tibete, inteira, mesmo· ~em cabeça, cauda ou patas

De castor, inteira,
cauda ou patas ,

mesmo

sem cabeça,

- De rato-almiscarado, inteira,
cabeça, elluda ou p~tas
mosmo

:~~em ca~eça,

4301.70

De foca ou_ <~o etária,
inteira,
sem cabeça, cauda ou patas

43.02

inteira,
cauda ou patas

mesm9_ eein

De raposa,

4301.90

De· outros animais, inteira,
cabeça, cauda ou patos

mesmo

maamo

·Sem

·

- Cabeças, caud.as, patas e outf"as pa:;;tes
utilizoiveis na indústria de pelos
Peleteria (peles c0111
pêlo'"') cw:'tida
acobada: (inclu:Ít!as fi.s cabeças, caut!as,

ou

pa-

~ ~~a~e=~~=s(na:e=~~~~t ~u re~:
0

.C~~op:í.tulo

meSl!IO

- De

4301.60

4301.80

Cabeça,.

;::)
e
da (Jnont.ada) sem at!ição õe outr3s lltllt,Í:
riaz:s, com exceçíio <:los da posição 43.03.

43

- Peleteria (peles com pêlo*)
int8ir.!l,
mesmo sem cabeça, cauda ou patas, niio
reuniõa (niio montada):

·Peleteria (peles COIIl pêlo*) e _suas obrlt.tH peleteria
(peles coa pêlo*) artificial

-- De "viaon"

Not3s.
I . Ressalvac3as as peles em bruto, õa posição 43.01, o termo peleteria {peles com P~lo"), na Nomenclatura, refere-se___ ns peles

curtid.!la ou acabadas, niio .:lepilaOas, de quaieq1.1er i!tnimaie.

4302.12

De coelho ou de leb;r;-e:

4302.13

De cordeiro:!!
denominados
astraeii,
"Breit;schwanz", caracill, "pei."Sianer" ou
B'i'melhantes, de cordeiros da tnõia, .:l.a
Chiea, da Mon:gólio ou do Tibl!te

2. o pre5ente C3pitulo níio compreenOe:'

ou

a) as peles e partes de peles, .:103 avos, com as suas penas
penugem (posições 0!>.05 ou 67 .01~ _eonfo%mc o caso);
b) as peles em bruto, nào depila.d•~ls, .:lo CapitUlo 41 {ver
1 cJ daquele Cap!tulo);

Nota

e) as luvas fabricadas cumulativamente

com pêlo"),
42.03);

na.tural

com' pe:t.eteria {peles
artificial, C! com couro- (posiçíio

ou

d) os art.efatos do Capitulo 64·
e) os chapéus e ·arte fatos doi=
"-.o Capitulo 65;

UJ50.

fl os artef;,tos õo Capítulo 95

semelhante,

(por exemplo:

e

suas

4302.19

--

4302.20

- Cobeças, caudas, patas e outras __ pai:I;I!!S~
õespel."dÍcios e ·apar'lfls, niio ·reunidos
(não montados)

4302.30

Peleteria (peles com •pêlo*) inteira,
.suas pa-rtes e apal."as, reuni~s (montaõos)

Outra:.~

partes.

brinquedos,

jo-

gos, material de ospor;t.e}.
3

•

3

!~~;ue;;~e~~ P~!t~~âa! ?;o~t~~!:re~~: ~~i~ã~· .,;o~ut~=~o:~

·
té:
rias, e a peleteria {peles com pêlo*) e suas partes, costura(las sob a forma (!e vestuário, Cle suill.s partes e ac~ssórios, ou
Oe outros artefatos.

4 •. :Incluem-se nas po::dç5es 43.03 oii- 43.04,
cpn_forme O~ ca_a-o,
o
vestuá:Ho e seus- acessÓrios õe qualquer espécie (com <:lxceção
dos artig-o:~~ exclu.Ídos do Pl."oaente C.!!p:~.tulo_ pe!a Nota _2),
forrados interiormente de peloteria (pelP.:s com pelo*), natural ou.
al:.'tificial. assim e:olll.o o vestuário e :seu:s acessóriois apresentando pal."tes exteriore:s de peleteria (pele:s com p&lo"J. natural ou artificial, quaedo o:stas pa:z:te.s axcetlam a funçíio Oe
simple.s guill.rniçÕell.

~=~~~á~!oPe~=~=·ri~e(:I!~s cÓ..~~~!). arte-'

43._Q3_ __
4303.10

Vestuário e seus acessórios

4303.90

0Uti."OS

4304.00

Peleterio (peles com pêlo*)
obras.

S1ULfll

a.rtificU..J. e
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:SEÇAo IX

N'
do

Posição

Ma~eit:a, Có!llrviio vegetal e ol1-c-~s de
madoit:3; co:cctiça e suas obt:a.s;
obras de e8pat:t(l;;.;:ia ou de ce.stat:'ia

CÓdigo
do

S.ij.

desperdfcios, resíduos ~ sucata (obras inuti1iza.dall .. ), de madeira., mes11t0 aglo-rado•
elll bol.a.s, briquetes, "pel.l.et:ll" ou e• forlllls
Bemelhan.tcts.

Olpí.tulo 4.4
&dei r a,

Outubro de 1988

4401.10

ca:eviio vegetal e obz.-IUI de -.;!!eira

-. Lenha em qualquer esti!ldo
- M11deira em chapas ou em partícull!lll:

........
1. O presente Capitulo rlio COrnpl::eende:

o) a madeira, em lascas, em apal."a.s, triturada, moída ou pulveriz.a<la, das el!lpécies utiliz111das principalmente em perfuJ:laria, em medicina ou como inseticidas, pa~asiticidas ou
se10elhante.s (po:siçii.o 12.11);
·

440J.21

-- De ccín.Í:fera11

4.401. 22

--

44.02

d) os cArvões ativados {po:~~içio 38.02);

44.03

não _coní.feras

4401.30

- Serragem (.!lerradura), dellpe'l."dÍcios; resíduos e sucata (obros.:s inutiliz:lldas*),
de madeira, mesmo aglomerados em t>ola.!l,
briquetas~ " pellet:s" ou em fo'C'maa
11111melhantes

4402~00

Carvão veg-eta1 (incluído o carvão ,de Cllseas ou caroços), llleSIDO agl.0111e:ra.do.

b) o ba111bu e outras matérilll!l pl!u:a entrançar, da posição 14.01;
c) • mao:!eit:a, em· ltu1caa, em aparas, mo!da ou pulverizada, c:ta11
espécie.= utiliz.adaa pd.ncipalmente em ,tintut:aria ou curtimenta (posição 14.04);

Da

1'111Cieira em bruto, mes1110 des~11scada, deJia1burnadll ou e~~qUB.driada.

e) os at:tef;:,tos da posiçiio 42-.02;
f)

1:u1 ob:ra11 Cio CapÍtUlo 46;

'iJ) 011 cl!IJ.çaC!os • suas pa:rte11, do'c-apítulo 64;
h) os lutefatos do Cep:l:tul<:l 66

bengosla11, e
ij)

l!lll

:~uae

4403.10

- 'I'ratadll com tinta, creosoto ou colll
t:ros agentes de conservação

4403.20

- Outras,

gua:r:Cia-chuva:~,

(po:r, exemplo:

d~

conifer11s

- Outr11s, de m11deiras
enumeradas:

po'l."tes);

ob'l."as d• posição 66.08;

tropicais a sequi:r

4403.31

-- Dark Red Meranti, Light Red
Meranti B11kau
'

Meranti

o

4403.32

--"White.
Lauan, White Meranti,
Seraya, Yellow Meranti e Al_an

4403.33

-- Kerwing, 'RaJnin,
MerbaU, Jelutong-

4403.34

-- Okoumé, Obeche, S11i;lelli, Sipo, AcAju
africano, Macoré e rí:'oko

4403.35

-- 'I'iama, Mansonia, !lomba, Dibátou, Limba
e Azobé

k) ao bijute:rÜI.II, d11 posição 71.17;

1) os a'l."ti'iJO& da Seçio XVI ou da Seção XVII (po'l." exemplo:

111ecinicaa, estojos, invó1ue-ro11,
o aparelhos, peça~:~ para car'l."oa);
ÇIIII

pepara máqv.ina11

móveis

m) os artigo11 da Seçiio XVIti (poi exemplo: c11ixaa e

tes para relógios e apat'<llhos 11emelhosntes,
lllusicais e suas paX"te!ll);

e

semelhan-

instrumento!~

n) a111 partes do 111:mas (posição 93.05);

o) os ru:tef.atos do Capítulo 94 (poX" exemplo: móveis, a.p11ralhoa
Cle ilwnin"çiio, ~onstn~çõea pré-fabrl.caC!as);
p) os artefatos do capitulo 9S (po'C' exemplo:
CJOII, material de ell!)ortel i

brinquedos,

tenha sofrido um tl'atllrnento qUímico ou fÍsico {relatiVl!IJ!Iente à
madeil'll con!:<tituÍda !)or chap11s ou p111caa, tUIS<:t tr-atamento deve
ser m11is intenso do que o necessário p11ra assegurar a coesão},'
de forma a provocar Um aumento sen11Íve1 da den.si~ade ou ::la :l.u:rezd, be11 como u~ m11ior :resistênci11 11os efeitos mecânicos,
quimicos ou elét"C"icoa.

4, Os artef~tol d1111 posições 44.10, 44-.ll ou 44.12 podem ser t'C'abalhados, de fo'l."rnll a obte'C'em-se os perfi~ da posição 44.09,
osrquea:l.os, ondullldos. perfurado11, corta.:'lo~ ou obtidos co111 formail diferentes da quad:;ada ou retan;ular ou ain::!a submetidos a
qualquer outrll opll!raçiio, da11::!e QUe esta não lhes confi'l."a o cariÍter de a1:tefs.tos de outra.JI posições.
5. A posição 44.17 não inclui as feX"ramentall cuja liimi_pa,
gume,
superf1cie ope1:11nte ou qu111quer outra pa'C'te operante seja.
constituída por u~na das m~:~lerias ·mencionadas n11 Nota l ::lo Capítulo 82.
·
6. Na acopção do· pX'esente C9p!t.Ulo e res1111Íva~s as Notai< i t>f e
1 f) acima, o termo -deira aplicawse tari>bém ao bllmbu 4 ~S
out:r;as ~;M.téri&s de natureza lenhosa.

••

44.01

CÓdigo
do

5.!1.

I
I

De carvalho

4403.92

De faia

4403.99

Outras

44.04

3. P11ra. aplicaçiio da11 posiçÕe:. 44.14 11 44.21, os ll"C"tefat.oll fabricados :l.e p11inéi11 de pal't!culas ou p11inéi11 zsemelhllntes, ::!e paim5ia de fib~as, de madeira oatrl!ltiricadll ou de ~::!eira ::!eazsificl!lda, são equipiiX"a::!os aos art'efatos co'l:'respondentaa de madeirll.

da

;e

11r~~,).

2. Na a_cepç;,;. do presente capítulo, consi::!el'a-se: .. a~ei:ra densificad4 a roa:l.eirll mac::iça ou c::on11tituÍd11 pol' c::hapas ou plaC6S, que

Posição

Te11k, Jongkong,
Kemp11s

~apur,

- Outra!!':
4403.$11

jo-

q) oa artefatos__do Capitulo 96 (por exemplo: cachir.,;· s e
parte::;, botões, l!Ípis), exceto o:. cabo11 e armaç'i~.~. de
deir11, para artigos ~a posição 96.03;
r) os obje_tos Cio C11pitulo 97 (por exemplo' obje;tos de

White

Lenha. em QUalquer esUdO, madeira e. chO.p!lll
ou c• partícula~; ,lle'(1;'age• ( l!lerradurll),

44.05

Arcos de madoiX"a; est.acas t'endiC!as; estacas aCJUÇadl!lll, nii.o serradaa J.c;ongitudinallllente; IIISdeiX"a simplesmente Clesbast.ada ou
anedondadl!l, não torneada, não recurvada
nem traba.l.hada de qualquer outro modo, plll~:a fabricação de bengalas,
guard.!l-chuva•,
ca])Qa de ferr4lllentl!ls et selllelOOntes; madeira e• f:011quia11, liminazs. fit.lliJ e selllelhautes.

4404.10

De con!feraa

4404.20

De não con!feras

4405.00

Lã da maaei:ra; farinhll de
DoZ'lllentes ,de ~~~adeira
ou se.,elhante:s.

44.06
4406.10

Não impregna<los

4406.90

Outros

~~~adeira..

p!l'r&

vi11:s

férJ;"e&s

!'ladeira serrada ou endiroaltada long-itudinalmente, cortada ou desenrolado;, -smo
apl.ainad-11, polida ou unida por -lhete11
de espessura superio:r 11 6 IDlQ. '

44.07

4407·10

Da con!fa:r:as
De mad~ir11s tropicais a seguir
das: '

enumera-

OutUbro de 1988
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Posição
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"'a.

CÓdigo

ao

S.H,

4407.21

Posiçi5io
c~rk Red. Me:t'anti,
Light Red Meranti,
Meranti Bakau,
White Lltu.!ln, White Me-

rant.i, White Seraya, Yellow Meranti,
Alan, Kerwinq, Ramin, Kapur,
Teak,
Jongkong, Merbau, Jeluton:g o Kernpas

4407.22-

Oko_umé,

Obeche,

Sapelli,

Sl.po, Acaju

africano, Makorê, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibâtou, Limb11. e l\,zobê
4407.23

Baboen,

Mogno

( Sw;i.eten:Ln.

a:pp. ) ,

-- De carvalho

4.407.92

-- De

4407.99

-- 0\ltrii.S

ao
s.. 1-1.

4411.91

-- Não trabalhado.s me<::anicamente
cobertoo à superfície

4411.99

-- Outros
Madeira compensada 01,1 con.traplaca.:la, 111adej.
r.;:r. folhellda , e madeiras estratificadas a~
me:lhantes.

44.12

Im-

- MadeiX",a cOmpensada
ou
contraplacada
constitu:ída exclusivamente po't' folhas da
madei1:a cada 1,1ma das quais com espessura
não t!'_upe't'iOr a G mm:
. 4412.li

f~~;ia

Folhc.11

44.08

~i~'~i~~ ~=~a~~r~i~~: Lt'f.~~~ecl o~~~!6:

para

folbeados e

fo~s

paro <::0111-

De con.i:feras

4408.20

De madeiras tropicais a S(t91.lir enumera<las: Dark Re<l Meranti, Light Rod l'!eranti
Wllite Lau•n, Sipo, Limba, Okoumé,
Qbeche, Acaju africano, Sapelli,
Baboen,
Mogno (Swietcni!l: spp.), Jacllran~á-mi
moao (Pa1il5sao.:lra do _BrasiP') e JacarandáiS do !]ênero ~Dalbergia·" (Bois de
Rose fêm.ea")

4409.20

De con:Lf:e~as

4410.10

De madeirll

4410.90·

De outras matérias lenhosas

COII.

-

- Painéis "-e fibras, com
rior n 0,8 g/c~n•:

"-<!!nllidll.de

4411.11

-- Não trll.balhados mecanicamente
cobertos à sup~rfície

44.11.19

-- 0UtX'OS

4411.29

face

de

ma-

-- Contendo pelo menos um painel de partículas

4412.29

-- OUtra.s
- oui1:as:

4412.91

Contendo pelo menos um painel de partículas

44!2.99

0Utl:a9

44.13

4413.DO

Madc.iX"a "densificada" em blocos, pranchas,
lâroinas ou perfis.

44.14

4414.00'

Moldura:~~

de madeira para quadros~ "fotografias, espelhos 01,1 objet.os semelhantes.

Caixotes, caixas, engradado.s, barricas e
embalagens semelhantes, de ~>:~adeira; carretéis para cabo5, de madeira; paletes,
:_;:~~5d~õ9!~~~ir:. outros cstX"ados
para

44.15

4415.10

Caixotes,· cai:<as, eng"rad.,dos, barricas e
embalagens semelhantes; carretéis para
CllbOS

4415.20

Paletes,
palet:es-caixas
trados para carga

Barris·, cuba:~~, balsas, doX"naB, selhas e
ol.ltr(ls obras de tanoei;:o e respectivas
partes, incl ... idas as lldl.lcl(ls.

44.17

4417-00

Ferramentas, llX'maçõ_cs c cabos, de (crrame.!!
tliS,· <lc escov.as e de vas.soura.s, do madei;:a; formas, alargadeiras e esticadores, ~
ru. cal<;ados, de madeira.
Obras de carpintaria para. constrl.lçÕcs. incluÍdos os painéi:~~ celulares, os painéis
para scw.lhos e &S fasquias para telhados
(Nshingles" c "sh<~kes"), de madeira.

44-18

Não trabalhados mecani<::ament.e
à superfÍcie

Pllinéis de fibrlls, com densi"-~:~de sl.lpcrior a 0,35 g/cm', ~nas· não superior a
0,5 g/cm':
4411.31

-- Não trlllbalhados mecanica~nente
colX:rtos à superhcl."

4411.39

-- 0Uti:"OII

nem X"e-

outros

4416.00

coberto:~:

Outros

e

44.16

Sl.lpe-

Painéis de fibras, com denoidade superiot a 0,5 g-/c~n•, mas não ~:~upeX"ior a 0,8
g/cm''
4411.21

Outras

4412.21

Painéis de CibX"as de 111adeira ou de outras
m«té't'ill.s lenhos&:~~, meBmo aglomerõ9tla:~~ com
resina.s ou com outros aglutinante.s orgíini-

U.ll

de ma-

- De niio conífe't'as
P1.linéi1J de partícullls e painéis semelhantes, de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglome't'adills com resinas
com out~:oa: aglutinanLe.s OX"gíinicos.

44..10

Outras, com pelo menos uma face
deira n.S.o conífe't'a

- Ol.ltras, co~n pelo menos
deiX"a não oonífera•

- Outrlle
Mlldeira {incll.lÍdoB oB taco9 e frilfoB para
!Soalhos, não montados) perfilGda
(com
espigas, ranhl.lras,
filetes, entalhes,
chanfrada, com jl.lnt&s em V, com ce"readura,
boleada ou semelhante:~~) ao longo· de uma
ou maiJJ bor4a.s ou faces, mesmo aplainada,
polida ou unidll por milllhete:!l.

4409 .lO

4412.12
4412.19

4408.10

44.09

Com, pelo menos, uma fo~~ce de madeiras
tropicais dentre as a seguir enumeraObeche, Acaju africano,
Sapelli,
Baboen, Mogno (Sw.ictcnia spp.),
JacaX"andá-mirnoso (Pali:~~sandra do B't'a.sil*)
ou Jaca't'andiis do ·gênero
"Da1beX"gia"
(Bois de Rose fêmea*)

pensados ou contraplacados (meslllo unidas) e madeira serrada· longit.udinalJDCnto,
cortada ou desenrolada, mes1110 ttplaim:~da,
polida ·ou unida por malhetes, do espessura
não superior a 6 .......

4408.90

3029

CÓdigo

buia e BaJ.sa

4407.91
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4418.10

- Janel(ls, janelas de sacada e respec;tivos
caixilhos c a1izares

4418.20

Portas e respectivos caixilhos, alizares
e soleiras

4418.3D

Painéis pllX"a soalhos

44l8,4D

Armações (c;:ofX"agens* J pat'a concX"eto (be-

4418.50

Fasquias paTa
"shak.a.a"l

tõ,o)__

4418.90

telhados

("shingle~~:N

e
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N~

código

da

do

Po.siç:io

44.19

S.li.

4419.00

Artcfato:l de maêlcira para mesa ou cozinha.
Madeira lnll.rchet.ada

44,20

c madeira

incru.st1.!da;

001tojos e gua.nla-jóiss, para jonlharia.
e
ourivesaria, e obras :~mnelhanto.s, de m!!ldeiJ:ll.; o.statueta5 e outros objetos de ornomentação, de madeir"; artigos- de mobiliãrio, de madeiro., _qu,e_ não so, inclUlllll no
Cllpi tu lO 94.
4420.10

logos. - Consicleram-s"e'- como- -tai:~, entre outros, a palha, as
va1:as ele vime ou :ie sal9ueiro, os bombus. os juncos, as canas, as fitas de madeira, a-s tira::~ de outros .vegetais (por
exemplo: •!Ífia, folhas eat•eitas ou tiras de folhelhci) ou de
cascas, as fib•as têxteis naturail!l não fiadas, os manofios: e
as lâminas e fo-rmas semelhantes, de plástico,_ e a!l tiras de
papel. Todavia, a e:>:pressão não obrange as tiJ:"as da coura, de
peles prepaJ:"a:ias ou de eouro •econstitu:í:do, as tirai!! de feltro
ou de falsas tecidos, os cabelos, a crina, as mechaa e fias de
matéJ:"ias têltteis, oa monafios e as l!iminas ou formos semalhantes do Cap.i: tu lo 54.
2. o presente Cap:Í.tulo nãa-eampreen:de:

a} os revestimentos ::le parede da posição 4B.l4;

Estatuetas c out~os objctos de ornamentação, de madeil"ll

b} os cordéis, coroas e cabos,

Qut-z;aa. obras de

m~de,tra.

4421.10

Cabides para vestuário

4421.90

Ou._tras

Cot:"tiçc; o :suas

obra:~

..

os a:~:tefatos do C11pltulo 95 (por eXemplo;
gos, ~naterial de esporte).

:~uas partes, do

Cortiça natu:ral,
mente p:reparada

brinquedos,

em bnito

4503.10
4503.90

Tranças_ c artigos sCJoclhantes, de ma tê-rias
para entrançar, mesmo reunidos CRI tiras;
matêrias pal;;"ll entr~nçar •. trançaS" e a1:t.igo$
semelhantes, de matérias para entrançar,
tecidas ou paralelizados, em formas plana:s.
mesma acabados {por e:o:eJ>plo: esteiras, capachos e divisórias}"..

jo-

4601.10

Tranças e artigo!!' :sl:!melhantes, de matérias para entrançar, mesmo ruuniC!os em
ti•as

4601.20

Estei•as, "ci.pachas e divisórias, de mati
rias vege~ais
Out:r:as:

ou simples-

Outros
Cortiça natural. 11em a croStll ou sim_pJ,esmcnte esquadriada, ou em cubos, chapa$,
J:olhas ou tiras, de íon1a quadrada ou retangular { incluido:s o:= esboços co111 arestas vivat~, para rolhas}.

4601.91

De matérias vegetais

4601.99

Outras
obras dC cestaria ot>tidos Cli•etameiJ.te na
:sua forma a part.it' de materiaa: pora entran
çar ou fabricadas com oa artigos da posiçiio 46.01; obras de lufa.

46.02

Obras de cortiÇ!ll ne.tural.

45.03

do.

S.H.

46.01

Cortiça notur&l., cm bruto ou t~imples111cnte
prepa.:roda; despcrdicios <le cortiça; eortiç.u. t.riturlldlll, granulada ou pulVerizada.

4502.00

semelhante,

I

b} ~=p~~~i!u~S; ~~tef"at.os <:J:e uso semelhante~-

45.02

uso

CÓdigo

do

Posição

a) os calçados e 8uet8 parte!S, do Capít..,lo 54;

4501.90

(posição"

J. Na aee-pção da posiçãO 46.01,- consideram-se ma.té1:ias pora en-_
t:Z:IlDÇat', tz:oanças e a:r:tigoa scme:Lh.antes c::le matêrias psra entran
çaz:o, psralelizac:los, os a.rtefatos constitu.i:dos par matérias para entz:o~nça:J:"; 'tranças ou artigos semelhantes "de matérias parll
entrança•, justaE'ostos e reunidos em manta& pol:" meia ae mate:.:iai:s de ligaçao, mesma que estes Últimos Sf!jam c::le matérias
têxteis fiadas.

Nota.

~50l.l!J

não

e) os a>:tefatos c::lo Capltulo 94 (par eltemplo: móveis, aparelhos
c::l!l iluminação}.

1. O presente Capitulo niõ compreenOe:

45.01

:ou

d} os ve.i:culos e cart'oÇaJ:"ias pat"a ve".foulos, :ie matérios utili:r:adaa em abJ:"a-s de oestaz:oia {Cap.i:~ulo S7);

QI.O[tu.lo 45

c)

entran"çados

56.07);

c) os calçados. os chapéus e "s.J:"tefatos de
suas part-es,. dos Capltulos 64 e .65;_

4420.'30

44.21

Outubro de 1988

4602.10

De mlltérias vegetais

4602 90

Outras

- Rolhas
- Outras
Cortiça aglomeroda (com ou sem aglutinantes) e sua.s obras.

4504.10

Cubos, blocos, chapa~, folhas e tiras;
ladrilhos .:le qualquer forma.t.o; cilindros maciços, incluidos os discos

4504.90

Outras

sÊçM X
Pastas de- madeira ou de outraa: mat-érias
fibrosas cel.ulÓsic;:~;s; dcsperdicios e
apuz:oa::; de pap,-,:z_ ou d<> cartão;
pa-pc!l e suas obras
capitulo 47

Capitulo 46
Pastas de madei:r:a ou <!!e outz:oas matéz:oias
fibrosas celulÓsicns; despcz:odiciaa e apa1:aa: <!!e papel ou de cartão
Ot>r.as do ospurtaria ou õc ccstaz:oia
Mota~.

L

Na p•esentc Capl'tulo, a e.l':Pre-ssão maté-rias p>:u:o ent:r:ançat' refere-se às rnatérJ.&s num esto!lclo ou numa ro:.:ma tais que" pass:11m
ser entrançadll::;, entJ:"claçadalil ou submcti::l.ns n p:rocessos- aná-

Not;;>.
1. Nu acepção óa posiç.iio 47.02, consióernm--ae- pastas químicas
11111doirt~,

par~ dissolução-as pastas

quÍmica!'!

cuj&:

fraçã.o

de
de

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção ll)
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pasta insolúvel
p~~tstas de madt~ira
mosi.11, tratando:.se
hora numa solução
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c5 <:IIli 92l, em peso, ou mai-s, t<"aUmclo-se de
i:o iliOda ou ao sulfato,. ou de 8811, em. peso, ou
de pastas de madeira ao bissulfito, após uma
de soda cáustica a 18'11 do hidt:Óxido de sódio

(NaOH) a 2ooc_-e, iio -qua X'1!1$peita aPII!'nas às pastas

de

3031

Capitulo 4.8

madeira

ao bissulfito, o teor e"' cinzas niio exceda 0,15'1;, em peso.

Not~:~.s.

1. o pres .. nte Capl:tulo não eompreencle:

CÓdigo
ÓO

a) os artefatos <lo O!pítulo 30;

S.H ..

b) as folhas para m11rcar a ferro, cM posição 32 .1-2;
•&7.01

4701.00

Pastas Recini.ca= <:!e Blldeira.

4702.00

Paat.D.G

c) o papel perfum.!ldo e o papel impregnado ou revestido de coeméti-cos {Capitulo 33);

qu.imica:~~

•a<:lei~;a,

de

p&:r;a dissol.uçii:o.

Pastas qu.!aicaa de mal!l.,ira, 4 .soda ou ao sul
fato, exceto aa pastas para dissolução.

47.03

d) o _papel e a pasta ("ouate"l de celulose impregnados, revest.:..dos ou recoba~;tos .de sabao __ o_u de detergentes {posição
34.01), ou de cremes, encáusticas, preparações pai-11 pol.i.;~;
ou t;emelhantes (posição 34.05);

- crua::.:

e) o papel e o cal: tão _sensibilizados,
37.04;

4703.11

--De conÍfera:g

f)

4703.19

-- De não conífera11
-- Se<nibrat"lqueaaas ou branqueadas:

4703.21
4703.29

De coníferas

posições

37.01 · a_

os plásticos es.tr~ti;ic.,.do.s que contenham papel ou cartão,
o! produtos. eona.tJ.tuJ.dos por ll!MI ca~llc:la de papel ou de ea~;~
tao, revestJ.C!os ou recobertos d" plastico, quanC!o "' espes~
sura desta Ültima C!XCeda a metllde da espessux-a total e as
obras destas matérias, exceto os I;C!Veistimentos de par~do da
pozdçio 48.14 (Capítulo 39};

~} ~= )~tefatos da posição 42.02 (po;~; e;.c:emplo: a;~;tigo:s e~e-via-

111

-- De niio con!fel:as

Pa:Jtas químicas de madu.ira, ao bissulfito#
exceto as pallta:ll para diaaolução.

<17.04.

das

h) os arte"fatos ·do Cap:Ltulo 46 (obras de espa~;ta~;ia ou de ees- __
taria);
ij) c:~~~sx~);papel e

011

artofatos têxteis de

fios

de

papel

- Cruas:
4 704. r1

k.)

De con!fera11

4704.19

De não c-onÍferas
- Sem.ibl:anqueadas ou _branquead.llS:

4704.21
4704.29

De conit'el:aa

Oi!J

Al:'te.fll!tos dos

Capítulo~

64 ou 65;

1) os 111brasivos aplicados sobl:e papel ou cartão (posição 66.Q5)
e a mica ~plic111da sobre papel ou cal:ta"o (·posição 66.14};
pelo contrario, o papel e cartão polvilhados de mic.11
inclueM-se no presenta Capítulo;
m) as folhas e tiras delgadas de metal, sol:>~e suporte de papel
ou (le eartão (Seçiio XV};

-- Do t"lâo conífel:as

n) os al:tefatos da posição 92.-09;

.n.os

1 4705.00

I Past&.s semiquímicas

d.e matleira.

o) os artefatos do Capítulo 95 (pol: exemplo: brinquedos,
joqo•!. material de esporte) ou do Capítulo 96 (por exe"mplo:
botoea) ..
2. Ressalv.lldo o disposto ·na Nota. 6, consideram-se incluÍdos nas
posiçÕ<!s 46.01 a 48.05.o,papel e cartão que, por calandragem
ou por qualquer outro pl:ocesso, se i!!p;~;es.:.ntQm lisos, acetinadoa, lustrados, polidos ou com_qui!!lquer outro acabamento "seme:lhante, ou ainda com falsa filigrana ou engomados a também o
papel, c1utão, pasta ("ouate") de celulose e mantas de fibl:as

Pastas de
•icas.

out;~;as

lÍntere:~

4706.10

- Pastaa de

4706.91

-- Mecânicas

4706.92

-- Químicas

4706.93

-- Semiquímicas

-

47.07

matérias fibl:osas celulÓde algodão

Outra-t~:

Desperdícios e aparas do papel ou de cartão.
-4707 .lO

De papéia ou cal:tÕe:~, Kraft, cr-ua, ou de
papéis ou cartõea ondulados {canelado:~")

4707.20

De outros papáis ou cartões, obtidos
principalmante a partir do- pasta química
branquea.da, não c_orada na missa

4707.30

De pap<iis ou cartões, obtidos J?rinciplllmet"lte a parti-r: ele pasta mecanica (por
exemplo: jornais, perió_dicos e impressos
semelhantes)

4707.90

Outros, incluídos o.s del!pt!:r<:Hcios e aparas não selecionados

~~pe;~~~i~)~' p~~r~~~q~~r m~~~~~!~~o,;o~=v~=~s~ ~!;;~, ó' c~~~ii~~pasta_ ( "ouate"} de celulose e m11ntas de fibras C!e CJ!lulose que
tet"lham sofrido out:r:o tratamento, tal como revestimcn_to ou im~
pregnação, não se incluem t"lessas "posições, salvo disposiçõeS
em contrário da posição 48.03 •.
não;~
l:evel!tido nem impl:egnado, do tipo utilizado pil.ra impre~l'!ão de
jornais, em que &5~ ou mais, em peso, do conteüdo total de
fibra-li sejam constituídos por fibras d.e madeira. obtidllS por um
processo mecânico, não engomada-li ou levemente engomadas:, cujo
Índice de alisamerito medido pelo aparelho Bekk não exceda 200
pegundos- em cada uma das faces, COl!l grama:tura (gl:amagem") não
inferior a 40 nem superior a 57 a com um teor en( cinzas não s1!_
perior ·a e~. em peso.

l, Neste Capítulo, considera..;:ile papel d,;, jornal o papel

e ca;~;tiiO feitos à mão (obtidos folha a, folha),
a pol'liç&o -46.02 compreende apenas o papel e cartão fabricados
principalmente a partir de pasta branqueada ou obtida por um
processo mecânico, desde que satisfaçam a umas elas seguintes
_condições:

4 • .Além elo eapél

Relativamente ao papel ou cartão com gramatura
não superior a 150:

(gl:amagem")

a) conter 10'11 ou mai11 de fibras obtid~s pol: \lm processo
nico, e

mecâ-

1) apresentar gramatura {gramagem*) não superior ·a 80, ou

2) ,ser corado na massa;
b) conter mais de 8\ de cinz:as,
1) apresentar gramatura (gramagem") não superiol: a 80, ou
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2) o~~e:r- corado na massa;
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t>riU'JCU-

.lo. Incluem-se, entJ:e ·outros, na posição_ 4.13,23 o_ papel e o cartão
perfurado:s para maquinetas Jaequ.,rd ou :semélhantes e o papel-renda.

d) conter maia de 31: mas niio mai" de 8't de cinz;as, po.e.tn.li:r- um
.:i:ndice 4e brancura (fator da roflexiio) inferior a 60\_ (l) e
um Ínc1ice de resistência ia
:.:uptu:nt. não
aupex-io:r: a
2, 5 kPa/q/m~;

11. com exelusão dos :e~:rtefatos das posições 48.14 e 48.21, o papell o caxtio, a p:etsta ("ouate") de celulose e as o]:l::-as de:stas matérias, impresso:s eom dizeres ou ilustraÇOe:s g:ue nio
tenham caráter acflssório relativamente à sua utilizeçao original, incluem-se no Capítulo 49.

c) conter mais de 3 t de cinzas e po:u•ui'l:' uni Índice de
ra (fator o::!.e

:r:-efle;~~;io)

de 60\ ou m11ia (1);

e) conter 31; ele cinz:aa ou menos, poesui:r: um índice de t>rancura
(fatot de reflexão) de 60J; ou ,mais ( l) e UJ!l Índice
sistência a, ruptura não supe:dor a ·2, 5 kPa/g/rn 1 •

Relativamenta iliO papel, ou cartão com
gem") aupe•ierr ·a 150:
·

-'~e

gr11mat•.u.·a

re-

Notas de Subpoe:içõcs.
(grama-

a) 15er corado na massa;
b) possuir

um

índice~

do brancul:'a {fator -de reflexi.o) de 60\

ou mais(l}, e
1) urna espessura não .superioJ:' a 22S microns, ou

2) uma esplHIIIU"ra supeJ:iol: a 225 mie1:ona ma:~ não supctJ:iol:
508 micron's e um teol: em cinzas eupeJ:"ioJ: a 3'11:;

e 4804~9.,_ considerlllti-Sfl
papl'll e ea1:tio p.5ra cobeJ:tu.J:a, denomina.:Io.s "Kz:aftlincr", o papel fi o ea1:tiio friccionados ou aC-etinad_os, apJ:esentados eon xololl, em que pelo menos 80t,. em pep:o, do con;teúdo to.taJ._de fibras :sejam constituídos' por fibras do madeira obtidas pelo
procflsso qu.Ímico do sulfat._o_ ou da lJOda, C"OIQ~ gramatura (gramagero*) superior a 115 e com uma, re:sistêneis. n\l.nima à ruptura
Mullen igual aos valores indicados no quedro :seguinte ou seus
equiv&lentfiS interpolados ou extrepolados ).inaarmente, quando
se tr&tar de outroli valores da grillmatur& (gl"amagem"}'

l . Na acepção das subposições_;4-8Ói.ll

a

e) possuir um Índice da b1:ancu1:a (fatol: de J:eflexão) inferior
a 60t (1}, uma a:~pessura não superior a 254 mierons e um
teor em cinzas superior a St.

Grarnatura (gramagem*}
1'15

6. o papel, o cartão, a pasta ("ouate"l de celulose e as mantas
de fibl"a:s de celUlose que poe~aam e11t.ar compl"ecmdi_dos simultaneamente em duas ou mais d&S posições 4lLOl e 46.11 classifiâ::-~:mé~i~: d~o~~~=~cl~~~r=~ enc_ontl:'al: _em Úl-timo lugar na orSÓ se incluem Jias-posiçõa:~ 48.01, 48.o:z;·o48.04 a 48.06,
48.10
e 48.11 o papel, o cartão, a pasta {"ouate") da c•lulose e as
mantas d• fibras de celulose ·que se apresentem em qualquer das
seguintes formas:
a} em tira:s ou -eolos cuja 1argu1:a

ultrapasse lS cm, ou

'"
.,
"'

"'

TodavU. a posiçiío 48.02 não eom12reende o papctl-filtro
(ineluido o_ pt~pel p~n::a s&quinhos de _el:_IO,L o cartão-filtro, o
papal-feltro e o cartão-feltro.
--- ·""
- - 5. Nesta Cap.ít.ulo, consideram-se papel ·e ca1:t.ãt> k1:aft o papel e
o cartão em que p~tlo menos BQ,,
em peso, do _conteúdo total
de fibr&s sejam eon11tituído: por fibras obtidas pelo p«oeesso
do sulfato ou· da s-oda.
'

Resi.stência m.ínima à , ruptura
M1)1l en kPfl

sLli!õ
200

. l<f0460

82_4 961

2. Na acepção das subposições 4804.21 e 4804.29, considera-se papel II:J:aft para sacos de or,:rr:ande cspacidade o papel fri=ionado,_
ap~esentado
em rolos, em que pelO' menos SO%, em peso, do conteudo total (le fibras sejam constituÍdos por fibras _obtidAs
pelo processo químico do sulfeto ou da so(la, com gramatura
(gramagem*) rtiio inferior a 60 nem supeJ:ior a 115 e que obedeçam a uma da:s seguintes comliç;ões:
a) apreeent:etr um Índice de ruptuoa Mullen igual ou auperior a
38 e um alongamento supel:'ior a 4,5t no sentido transve-eaal
e a 2'1; no :sentido longi.tudinal;
b} apr-eaent&r as resistências mínimas ap ra11gamento 1111 4 ruptura por- traçii.o indicadas no quadro seguinte ou seus equivalentes interpolados linearmente, quando ae tl":ettllr de outros
valores de gJ:amatura (grsmegem*):

b} fim folhas de fo1:ma quadrada ou rfltangul"-r em que pelo menos
um l&do exceda 36 cm e o _outro 15 cm, quano!lo não dobrados.
Ressalvado o d.if'posto n& Nota 6, _o papel e o ett.J:tiio feitos
4 mão (folha a folha), (la qualqueJ: forma ou dimensões, que fie
llpre:~entem tais como são obtidos, iato é, cujoe:
bo1:do11 apresentem -eeeorte11 provenientes da fabricação, ela:seificam-se pela posição 48.02.

GJ:amatura
(Gramag·em"')

""

8. Na acepo;ão da po11içio 48.14, considel"am-lle papel (le parede
1:evcstimcntos de pat:'Cdo ncmalhll.ntea::
a) o papel aprescmta3o em rolo_s, com uma la1:gura
perior a 45 cm mas que não ultrapi:UJse 160 cm,
deeo-eação de pareo!les ou do te tos:
1) granido, gofrado, eo,l(!fi::lo, im~l"es:so com
decorado de outro modo " supel"f;~.cie - por"
"tonti1111e11" - mesmo revestir:ló ou reeobc:trto
Ji'l:Otetores tr&n15p&rentes;

igual ou :~~u
prÓprio para

g/m'

de11enhos ou
flxemplo: ·com
de pllisticos

"ao

2) com a supef.Ície granulada pala incorporação
' eulas de madaira, de palha, etc..;

de

70

700
830
965

100
115

1230
1425

.

sentido ·1on·
gitudinal
transversal

sentido
transVexsal

1510
1790
2070
2635
3060

1,9
2,3

entrançar,

e} 08 revel!ltimentos de parGdft, de papel, foJ:"ma:dos po1: divexliOB
painéi:s, em rolos ou em folha15, illlp-eesaos di'! forma a constituÍJ:em uma paisagem, um quadl:O ou wn dasflnho, uma vez
apliéado11.
As obra11 11obre um 11upo1:te d.e p&pel ou de Cal:'tiio,
susde :Sftl"em utilizadas como reve111timentos, tanto de pade pavimentos, incluem-se na pos_iç_~o 48,15.

cet.íveit~

q1.1an~o

9. A po:!liçiio 48.20 não inclui a: fcilha:!! 150lUt:5 cortadas em foJ:mato prôprio, mesmo impreasae, estampada:s ou perfuradas.
(l) O Índice ele brancul"a (fãtor de refiex-.iiol deve 1EI!I.diJ:-:a pelo método El.repho, GE ou Pdl:' qualquer outro 111étodo equivalente internacional.Jnente reconhecido.

'·'
'·'
3, 7

.

b} as bordadura11 e frilios, de papel t.ratado por Qualquer das
formas acim& indicada11, mesmo am J:Olo.e:, próprioa para deeol:'açiio de pa-eedea e tGto:s;

redes

sentid'o
longitudinal

parti:-

3) revestido ou racoberto, no lado direito, de pláeticos,
apresentando-lia a_eam.ada d.e _plá_stico granida, gofradOll,
colorida, impre,sa com desenhos ou_ decorada de outra
forma; ou
4) recobertq, no lado direito, de matérias pa1:a
mesmo tecidas ou par&lel;l.zadall;,

Resistência m:Lnima à
ruptura po' traç;ão
kN/m

Resistência m:Lnima e o
rasgamento

.

sentido longitudinal
tranavers&l

'

7",2
8, 3
lO, 6
12,3

3. Ntt. acepção da subposição 4805.10, considera-se papel semiqufmieo para ondu~ar (canelar*) o papel apresentado em 1:olo:~ em
que pelo meno11 6!;it, em peso. do eontelido total de fibras sejam
constitu.Ídos por fibras eru11s de madflira, obtidas por pl"oceaso
semiquímico, tt cuja J:esistência 4 compressão, medida segundo !)
método CMT 60 (Coneora MediWII Teat com 60 minutos de condicionamento) fiXCe'da 20 kgf sob uma \UIIidado rela:tiva de 50\ e ii
tempeJ:atura de 23°C,
4. Na acepção da subposição 4805.30, considera-se papel 21ulfite
de embolavcrn o papel scci:iilado em que ~~~~;~is de 40", em peso,
do contcudo total c:le · fibrs.s·aejem constituÍdos por fibras de
madctira obtid.,_:s pelo proe~sao químico do bis:sulfito,
com um
teor em cinzas não su-perior a 8\ e com um !ndice dQ rupt._ura
Mull.en igual ou superior a 15.
5. Na acepção da subpoS:iç;ii:-o -4810.21, Considei:a-se -papel cuchê leve (L.w.c. ~light-weight coat~") o papel revestido em
ambo!IS as faces, com gNimatura (gramagem•) total não supel"ior a
72, em que o peso das substãncia:s l"evestidoras nio exceda 15
gjm• por facG, da:vendo ainda 11- composição fibrosa do papel-:supol:te ser constituída por, pelo menos, 50\, em peso, de fibr&a
da mnde.ira obtidas por processo mecânico.
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Posiçio
48.01
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4604.42

c6digo
do
S,H,

4801.00

--

:sr~~;nqueados

jOI"qal~

em

rolo::~

ou' 191 folhas.

4804.49

:~in~os c=~~= ;s~i~~'i:~~~~=áodo~u ti~~

à mio (folhlll a

Papel e ca:r:tão feitos
lha)

4802.20

Papel e cal:'tào pr6pri0s para fabricaçiio
de papéis ou cat"tÕcs fotossemd:veill, ter-

4804.51
4604 •.52.

fo-

4804. 59

mossens.!vais ou eletroszu;.n:~!veis

4802.30

- Papel prÓprio pa:r-a fabricação.
CIU,"})ono (papel químico")

d:e

papel-

4802.40

- Papel próprio para fabricaçõo
de pat"ada

d&

papéis

-

unifomementc na mass& e em

ma<::~eiri!l

ol:otidas por

pt'oCea:a:o
-

·

OU.tt'o·s
- Outros papéis e cartões Kraft do gra!flatut"a (gramagem*l
igu&l ou superior a
225:

t:co& t"ins gnificos, e papel e cartão pora
fabricar ca~rtões O!.l ,ti:r:.u.s perf.'ux-ados, em %'2.
los ou e• fol.hl!.s, com exclusão do papel das
posi~?Õca 48.01 c 48.03; papel o cartão feit.os a mão (folhl!. a folhÕ.)-.
4802.10

3033

fo~..,~ill~= ~;i:;:~ a:ja~e~~~stf~ui~~;e~~~-

fibri!ls de
químico
Papel de

0

C8.02

Quinta-feira 13

-- Ct'uD
llr~~;nqueadoa uni fot'memente na fl\iliSSa e eD1
que' mais de 95\, em peso, do conteú<lo
tot&l de fibJ:as sejam constituídos por
fibi:'<!IIS de D!adeira obtid4a pot' proCesso
químico •

-- OUtros

ou.tJ:os papéiB e ca1rtões, nõo
e• t:olos ou e• folhas.

48.05
4SOS.l0

~~;r~t"~~~~:s:o c=~~~~~~o s~~ ~!b~~= ~b~!~

Papel
lar*)

t:evestidos;

l!le!lliqu!mico -pãr& ondulat"

(cAne-

P11.péis o cartões do çam&das múltipla-S:

centagem destila fibraa não meja superiot"
a 10,, em pe:~o, do conteúdo total de fibras:

4805.21
,4805.22

-- com tod&s as camadas branqueadas
-- Com <"!penas uma c:!a.s

c~:~m&dQ8

extftrior•.•

branquead&
48'05. 23
4802.51

-- Com qt"amatura

4802.52

-- com gramatura

4802.53"

(grainagem*) inferior

a

'4805.29

(gram~~;gem*) igual
ou su•perior a 40 mas não superio-r 11. 150

-- Com

~ama.tura

(gramagem*l aupet"ior

lSO
4802.60

4803.00

-- Com t:rê.; ou mais camad&s, das quais 11p,2

nas ~:~s du&s
branqueadas

40

se

apre:u1nt0ll'l

-- Outros

4805.30

Papel sulfite parl'l. omball'lgém

4805.40

Papel-filtro e C<"'rtão-filt:t:o

4805,50

Papel-feltro, ca..:-tão-feltro
cal:-t.ã:o lanosoa

4805·.60

Pll.pel dos tipos u.tilizt~dos para fabricação
de papéis higiénico:~ o de t01.1.cador, toalhas, gllllrdanapos e de outros artigoB :~e
!Eielhc.nte:~~ pa.ra usos domdisticos ou sani t!it:io•, pasta ("ouate") de celulose e mactan de fibras de celulose, mesmo cnc"<.'espa403, pli:~~aado3, gofnu~os, est.ampadoa, pet:furados, eol.~;~ridos h. supet:fície, decorados à superfÍCie ou imp:n:III.SQI$ 0 em t:olos de
la~ut:l.l superior a 36 cm ou em folhaa
(!a
fo~ quadrada ou rotl!lngular em
que palo
menOlll um lado .seja Buperio..:- a 36em, quando não dobr&do.
-

exteriores

e

papel

e

- Outros papoH! e ea_rtões ~e grl!l:uatul."a
{gramagem*1 noso superior· a 150
- OUtros papéis e cartões ~e gramatul."a
(gr&magem* l superior a 150 e inferior a

225
4805.80

Outros papéis e cartões :le g..:-amatut'-!1
(gramagem*) iguo:~~l ou superio"Z: a 225

Papel-perga111inbo e cartão-pergaminho (aulfuriz.a~os).
papel impermeável a gorduras,

48.06

~~~~ co.r=~~;=~~s P~i:!a~~~:~~!seo~~~~~siú:
1

Papel e cat:tiio Kr.U:t, não revel!ltidos,
cm
t:olos ou ma !"olhas, cxceto os das poQ:ições
48.02 e 46.03.

4806,.10

- Papel e cartão pc.ra cobartura, denominlldo• "Kl."aftliner":
-

4806.20

4804.11

-- Crus·

4806.30

4804.19

-- Outros

4806.40

c:i::los, em rolos ou em :folhl.l3.

- Papal l!:l:'aft par11 saco= de grl!lnde cllpacidade:

-- Outros
4807~

10

- OU.t•os pap&is o cartões K:t:llft de grll.rnlltu
r11 (gt'amagcrn*) nii.o ecuperior 11 150:
4804.31

Crus

480,4.351

Outros

Iii

gor:luras

- Papel vegetal
Papel cristal e outros papéis c&lan:lra:loa t~anaparentea ou tl'ans1Úcidos

- Papel e cartiio estratifica:los com
ma, &lel'ltrão ou llSflllto

betu-

- OutroS:

48,08

-- Crue-

Papel imperroeável

cartão-perg&minho

4807 ;91

4807' 99

4804.(1

e

Papel e Cl:lrtfto obtid.os por colagem de :folhas aobrcpomtas, não revcstid.os na superfície nem impregnados, mesmo reforçados
itJtcriot:mentc, em rolos ou em folha3.

4.8.07
4804.21

.4804.29

Pape1-pe•9alllinho
{sulful:'iza.::lO$)

--- Outros
pe.pc.l e cartão on:!ula:!on
(canelados•)
(mesmo recobertos CO<Il !'olhas planl'ls, por
eolagem) .---_eccx.e~pa;:lQB~ .• .P;Li.-::sa.::los, gofrados, esta111pa:!os ou perfut:adoa, eá:. rOlo, c:iU'
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Códiqo
do

da

S.fJ.

14800.10

Posição
e111

folhmzs .. excct..o
48.18.

0'5

da:11

poaiçoes 48.03 e

- P11pel e ca:rtiio

on;tulados

CÓdigo
do
S.H.

Papol, c::a>:tào, pasta ('"ouate"l de celulose
e mantó!IS de fibras de· celulose, revezn:.idoJ'I:, impreqnado·s, l:'ecober:tos, col.orido:11
A .superfíci~, decoJ:aó:os à supe'l;'ficif! ou
iu>pressos~
cm l."Olos ou em folhas, exc::eto os pl."odutofl das posiçõel! 48.03, 48.0!01,
48.10 ou 48.18.

4,8.11

{canelados*)

mesmo perfurado11

4608.20

- Papel Kraft. par1.1. sacos de grande capacidade, encrespado ou pl .i ssado, mesmo qo-

4809.30

- Outt::o:'l

48l.l.1Q

.f'tado, estampcdo ou pel:'furado

papéis

F:raft,

Outubro de 1988

encrespados

Pnpel e có!lrtão alcatl:"oado·s,
ou asfalt.ndos

betuminado•

ou

plissados, mesmo gofrados, est.!lmpado!> ou

Papel e càl:'tio gomaaos ou adesivos:

perfurados

4909.90

- outrOs
Pllpcl-carbono '(p.!lpel quS.mico*), p.!lpel

48.09

-Papei-carbono
lhantes

(papel químico*)

4909.20

- Papel tlut.bcopiativo

4909.90

- Outfos

e seme-

Papel e ca~:tiio ~:evestidos de eaulim ou
de out.tas substancias inorgânicas numa ou
nas du~:~s faces, com ou sem aglutirwntes,
imp~:cssos,

em rolos ou em folhas.

- Papel e cartlio dos tipos util:l.zados piU'Il
escl"ita, impressão ou outl"as íinalidlldel';.
gl"IÍficas, sem fibr11s obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não s<tja supel:'ior 11 10%, em
peso, ào conteúào total àe fibl:'as:
4810.1 1

4811.31

-- :Sxanqueados, de
supel:'iol:' a 150

4811.39

-- Outl:'OS

4811.90

OUtros pap,&iB, cal:'tÕe::., pasta ("ouate")
de celulose e ma,ntas de fibl:'"-S de celulose

4812.00

4813.10

Em cadernos (livros*) cu em tubos

4813.20

Em

4814.20

4810.29

-~ Out~:_os

rolos de larg_ura niio superie>r a 5 cm

- 0Utl:'OS

- Papel denominad-o "Ing'l;'airl"

..

Papel de parede e revestimentos de pare-

~= :~~i~~a~~o~~e~~~~~~~u~~o~a~~rdi r~~~~

pol:' uma co.mo.da de plâatico gl:'anida, qofl:'ada, coloxida, impressa eom desenhos
e>u deeoxllda: de qualquer out'l;'a forma

,Papel de pal:'ede e .l:'evestimentos d.e parad;e aeUtclbantes, constitulàos pol:' papel
recobel:'to, do laào dil:'eitc, de matériaB
pal:'a entrançar, mesmo teciclas ou paraleli:z:aclaa

4814.30

481.4.90
(L.W.C. -

d•

P~:~pel de
parede e l."cvestimentos de parede
semelhantes; _papel para vi.trai.::~.

4814 .lQ

- Papel e cartão dos t.ipos utilizados para
escJ:ita, impl"essão ou outl:'as íinalidaàes
gl:'âf.icas, em que mais de lO'l, em peso,
ào conteúào total de fibl:'as sejam constij:.u.íclos por fibras obticlas por processo
mecânico:
·

·- Papel cuchê leve
weight coated")

Blocos e chapas, filtTantes, de pasta
papel.

Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões prÓprias, em G"adernos (livros*)
em tubo.s.

De gl:'amatura (qramagem*) superior a 1:;0

4.810.21

(gra=gem*)

Papel e cartão l:'eveBtidos,
impregnados
ou J:ecob~l:'tos de cera, parafina, esteollxj.
n.._, 6leo ou de glicerina

4B.l4

Óe 'ql:'amatul:'a (gramagem*) não superior a

gra111aturo.

4811.40

4813.90

ISO
4810.12

-- Outxos

48.13

~~id~~aliu:~p~~~{~i~~ve~;~~~~~~; ~e~:e~~
!Ície ou

4811.29

Papel e ca.l:'tão revestidos, impl:'egnados
ou :.:eeobertos àe plástico (<'!xceto os ad.st
si vos):

48.12

48.10

-- Auto-o.daSivoa

au-

tocopiativo e outros pDpéis J?ara cópia ou
duplicaçào (inclu1dos os paJ?eis revestiilos
ou i:jnpregnadoa, para estenceis ou para
chapas ofscte),
me:sCtO imp~essos, C!lll l:'Olos de l:u:gul:'a superiol:' a 36 cm ou em
!olhas de form4 quadrada ou retangular em.
que pelo menos· Um lado seja superior a
36 cm, quando não dobrado.
4809.10

4811.21

- Outros

"light

48.15

4815.00

Revestimentos para pavimentos com

suporte

de papel ou de cartão, mesmo rccoTtados.

4810,31

Branqueados unifonnemente na mossa e em
que mo.is ~e 95't, em peso, do conteúdo
total de fibl:'às sejam constituídos por
fibras de l!ladeil:'a obtida:~ pol:' processo
qulmico, de gramatul:'a <9ramagem*)
não
superior. a 150

4810.32

Branqueados unifonnemente na mnsse._ e em

48.16

~~~a~á: d~i~;!; s:ja~e~~;a~i~uf~~;e~~

Papel-c::. .. bono {papel químico•), papel o.utocopiatiyo_ e outros papêis para cópia ou
duplicação (exceto os da posição 48.09},
e.stênceis completos e chapas ofsete, de P.§.
pel, me.smo aconclicionados em ca.ix~.ts.

Papel-carbono (po.pe1 químico*)
lhantes

48l6.10

fibJ::aB de madei'l;'ll obtidas pol:' processo
QUlmiC<:>, da gramaUll:'ll. (ql:'amagêm*) supe'l;'iOl:' a 150

4816.20

Papel autocopiativo

4810.39

-- Qutl:'OS

4816.30

- Estênceis completos

- Outl:'OB papéis e cnrtÕel'l:

4816.90

-

4810.91

-- De eamad.dl'l mÚltiplas

4810.99

·- OutrOII

48.17

e

seme-

Out~os

Envelopes, aerog'l;'ama.t<, caTtÕes-post.ai.! (bi
lhetes-post.ais*) não il.UBtTI:Idos, caTt.oefl e

..

da

Po.siçiio

••

C6digo

da

do
S,H,

Posição

para coirespon::'lência, de papel ou
eaix3s, s~~;cos e semelbi!lotes. de P.!l
pel ou cartão, contendo uao .sorti::'lo de a:r::
tig.;us para co..:-espondênci<l.
papel

eaJ:t~o;

4817 . .lo

- Envelopas

4817.20

- Aeroçrn•ma:s, cal:"tÕes-postais (bi:lhetes•
po.lltai.s*) não ilustrados-, cartões e pap('!l !)lilra correspo-n::'lêneia

4817.30

4818.10

códig-o
do

S.H,
4820.50

Álbuns par'!! amostras ou parl!l coler;;Õe!l

4820.90

Outros-

48.21

Etiquetas de qu11lquer espéCie. éle pap_el ou
cart.ão, impress&s ou não.
4821.10

Impressas

4821.90

Outras

48.-2"2

Papel higiênico,
lenços ( incluido.s oa o e
maquilagem), t~lhaa elo mão, to,olhas e
gu11rdanapos, de me,.,a, fralllan para bebés,
absorventes (pensos•) e tampões hig.iênicos, lençó.i!l e 11rtigos semelhantes, para
usos dOI!Ie:&tico:~, <:lo touca:lor, higicnicos ou hospitalares, vestuário e seus
acessórios, :3e (Milita de papel_. papel, (Milita ("ouate") :3e celulose ou de mantas de
fibras ~e celulonc..

48.18
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Carretéis, bobinas, canel&s e suportes se~~relhantes, de pastll dé papel, p~~pel ou Cli,I.
tão, meSI:Io pe:rfurao:!os ou endurecidos.
4822 .lO

Dos tieos utilizadoS- par11,. flnrolamento da
fio"' taxtGis

4é22.:9o

0Ut1:0S_-

48.23

Outros papéis, cartões, paata ("ouate") de:
celulose e .m11ntas de fibras de celulose,
cortadon __em· for111a p:róp:ria; out1:an obra::o éle
pasta de papel, papel, cartiio, pasta ( "olli!i
te") de celulose ou de m~~ntas de fib:falll de
celulose.

Papel hi'g'iênico

- Papal gomado ou &desivo, e111 tiras ou
rolos:

4818.20

- Lenço11 (incluÍdos os
toalhell do mão

4818.30

- Toalhas e guardanapos, de mesa

4823.11

-- Auto-adesivos

4818.40

- Absorventea (penllos•) o tampõe" higiêni
co,, fr111ldas para bebêa e artigos higiênico:s semelhantes

4823.19

-- Outrot:.

4823.20

- Papal-filtro a .cartiío-filtro

da,

111aquilagem)

4818.50

Vastuário e seus .ace:ssórios

4818.90

Outros

4823.30
4823.40

'-"•·

4823.51

-- Impressos, estampados ou_

4823.59

-- Outros

4823.60.

- Bandejas, travessa11, p'l:"ato:s, xícaras ou
châvenas, taças, copos e artigos
.lhantes, ele papel ou cartão

4823.70

- Artigos moldado3 ou prensados, ele
de papel

caix1fs de papel- ou cat-tão, ondul111dos
nolllldo:l''•)

4819.20

Có!!iXIII:I e cai'tonagens, dobr6veis, de Pll":"
pel ou cartão, não ondulados (canelados*)

4819.30

S111cos -cuja base tenha
suparior a 40 C'ln

4819.40

outros 11acos; bolsas e Cllrtuchos

4819.50

outra:~. embálagen,s,

igual ou
482.3.90

inclu.io:!as

as

pé"r:f~traaos

(c~

4819.10

largura

~~!õ!;iq~~~a~e~!u~=~~5~a m==~~u;:o:!o;iras,

- Papéis-diagrama par11 aparelhos registrlldores, em bobinliS, em folhas ou em disooo
Outros papáis e cartões dQs tipos ,;tilizados par& escrita, impressão 'ou outras
final'idades gráficias:

caixas, .~~:acos, bolsas, cartuchos e ou..
tras embalagens, éla papel, çe;rtão,
pasta
("o1UI.te"l de celulose~ ou de mantas de fibras de celulose; cartonagetur para escritório!!, lojas e e11tabclecimentos selllelhlln-

48.19

-

e'm

pas-ta

Outros.

capa13

para dl.8COS
4819.60

Cartonagens para
estabelc:cimentos

eS"critórios. lojas
sernelht~ntes

Livx:oa éle :.:egil!ltl.''O e éle contabilidt~de,
blocos éle notas, éle en-comendas, de recibos, de apontamentos, de p.!lpel para cartas, 11genda11 e artigos semelhantes, ~adeJ:
nos, pa11tas para documentos, classiíicadores,capall para encade1:naçiiio (éle folhaa
aolt&s ou outras), capas éle procea:!los e

48.20

~~t~~=.,;~;!~~s i:~~~~~~=s~s d~o:~Z;t!o ~:
blocos tipo "mani.fold", mesmo com folhas
intercalaélas de papel-cat:bono ( papel qu!lllico*), de papel ou cartão; álbuns para
.!lmo:~tras ou para coleções e capaS pli.J:a livro:;, dCI pll.pe.l ou caJ:tão.

'CapÍtulo 49

t.iv1:os, joriUI.is, gravu1:as e outros produtos él&s indústriazo
gráficas; taxtos manuscJ:itos ou. datilog:i:afados, planos: e pllllntlls

Not.as.
- Livros da registro e <:l:e COhtabiliclade,
blocos de notlls, de encomendas, de recibos, de apont.!lmentos, de papel para ellrtas, aqeno:!as e artigos se~<~elhantes
4820.20

- Cadernos

4820.30

- Classificadores, capas para encadernação
e capas- o:! e processos

4820.40

- Formulários em blocos tipo "m.anifolc:l",
mesmo com folb&s intercalacl.!la de papelct~z:bono (papel químico*)

l. o presente Capítulo não compreende:

11) os neglltivos e positivos, fotográficos, em suportes
parentes (Capitulo 37);

trans{po-

c) as Cllrtas de jogar e outros ~~trtigos do Capítulo 95;
d) t~s gravuras, est-ampas e litogl:ariss, originais (posição
97.02),-0s selos pOstais, selos fiscais, marcas postais, en

3036
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velopes de primeiro d.i.s

(F.o.c.

-'fix-àt-day c.SVerB), int.ei·

t'OO!I po8tais e eemelhantes, <!la posiçiío 9"7.04; --bem como, lUI
ant.igüidac:les com mai8 do 100 •nos o outros ari"i.goz do Capítulo 97.

--

·-

'--·~-

~

••••

CÓdigo

Po.dçiio

••

S.H,

nhos industriai:&; -comerciais, topográficos
ou se111elhantes, originais, "leitoa à Klioo
textos manusc1:it:os; reproduçõe11 fotogTáficas em papel sdn.aib.ilizado e CÓpias 11 papel-carbono (papel qu.ímico*) dos planos,
planUul, deaenhos ou textozs acillla referidos.

2. Na acepção do C.ipítulo 49, o 'termo U.presso significa também
r-eproduzido mediant'e duplicador, o'6t'id()"pcít processo comandado
por eomputa<:lor, por estampagem, fotoçjrafia, fotocópia,
termocópia ou datilografi:~~.
3_.
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Os jot:n:~~i;~~ e· pilblicaçõas periódicas, car'tdnad-os ou enc:~~derna
<1o:r;, J;>em como a:& colações de jornais ou de publicações periódicas, :~~preacntaõ'aa aob capa COl!IUltl,
inc1uem-se na posição
49.01, quer con..tenh~:~m ou niio publicid~:~<le.

49-07

selos postais, fiscab: e S<!'!me:l.hanteiS, não
gblite"radou, tem(lo ou <!lestinando-se a
tol:'
curso leql!ll no país do destino; papel selUdo; papel-DlOeda, chegues,
ee:r:tificados
cl:e açÕeA QU de obrigó!llçoes e títulos
lhantes.

4907.00

4. Taltlbém se incluell'l n.a posiçiio 49.01:,
a) as eoletâneas <le gravura.l!l, r!le reproduçÕa!l de obra!! d.e art.e,

-de de!lenh:o!l, eto., q:ue eonst'itua!l'l obraS compl,e_l;.a~.
paginadas e suscet!vei" de formax: um 'livr6, quando &companhadas
4e lJm tex-to referente a. es:sas obras ou aos :seus alJtores;
b) as ihustr.!lçÕea que acom!'l'nhem·oa. li.vr;S e que deles
co!Oplemento; · · · • ' ~--•
'

Decalco..anias de qualquer espécie.

sejam

c) os liv:t:os apresentados em fa:sc!cúl:os ou em folhas soltas de
qualquer f'ormato, que constituam uma dbra completa ou parte
de uma obra e que J:Je destinem a ser bro-chados, cartonados
ou ancadormu:lo=.

4908.10

- Decalr::omania:s vitrificáveis

4908.90

- Outra.s

4909.00

Cal:'tÕes-postaiB (bilhetes-postais*), ;lapt:easos ou ilustr&dos; cartões ilnpl:'6SSOII
com votos ou. menaage-.is pesiJQlli.fl, 111esmo
il...,tra·dos, co:m ou nem envelopes, gtl&rnições ol.l, aplicações.
·
·

4910.00

Calendários de qualque'r espécie, . i.Jii:pJ;"essos, inclu!dos os blocos-c.alendá"rioa p.a'ra
desfolhar.

'l'o4avia, ae: ·gravul:".!ls, l:"epro~uçõe..i e i1U:straçõos,
sem
texto, que se apresentem em folhas :soltas de quolQue>; fO'I:"IMltO
incluem-se na j:losieão -49.~1.
·- ~
S. Ress;~~lvadas as diSposiç-õç~ da NOta 3' (ler presente C"aj;lltulo, a
posição 49:01 não compreende as publ.ieaçqep consag:radas essencialmente a -publicidade- (por exemplo: broehur:'as, prospactos,
catálogos comerciais, anuários 'publica:óo:OJ por aSsociações comcrcip.i::~, propaqanda
tur:í.stica). ESS(I:S. puJ.:>licaçÕ<!'ls incluem-se
na po.dçilo 49.11.
·
6. Na acepçilo da r;:iosl.'ção· 49·.:o'3-, C:oilside_r~m-se -álbuns ou livros ae
ilustrações para crianças os .::Ílbuns ou lfvros cuja ilustração
constitua o atrativo p"rincipal e cujo_ texto tenha apenas um
interesse secundário.
- " - -"-

49.10

outroa _ i.,pressos. inclul:das as est11.111pan,
qravura:s e fotog"rafiu.s.

.C9.ll'
4911.10

- Impressos pu.blicitários, catálogos
me'l."oiais e semelhantes

4911.91

-- Estampas, gravuras e fotografi;sa

r::o-

- OUtt:OISl

..••

Posição

4911.99

:j:EÇÃO XI

.,

cóõigo
S.H.

Maté"rias têxteis e suaa ob'rl:I.S

Livros, brochur:as e impressos
mesmo CJII folhas soltas.

49.01

semelh:~~ntes,

-

4901.91

-- Dicionários
fascículos

4.90 1. 99

-- Outros

- Outros:
e

1. A presente Seç~o niio compt:eende:
a) os pêlos e cerda:s para fabriceçiio de escovas,
semelhantes {posição 05.02), e as crinas e seue
cios {p,osição 05.03);

Em folhas soltas,' mesmo dobx:adas

490 I. !O

enciclopédias, mesmo em

pincéis e
desperd!-

b) o cabelo e suas obras (posiçOcB.OS.Ol, 67.03.ou 67.04); todavia, os. teeidos filtrantes e os tecido_s cspesBOB de cabelo, dos tipos normalmente utiliza.dos em p"ren:&a!l <!e Óleo ou
para usos técnicos análogos, il'lcluem-:!le na posiçlio 59 .11;
c) os lintet:es de algodiio e outros produtos vegetais, do Cap!tulo 14;

Jornais e publicaçõt:l!l: pcriôd-icas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade.

49.02

Outros

4902.10

Qua liie publiquem pelo menos 4 vezes
semi!lna

4902.90

Outros

por

d) o amiantO da posição 25.24 e os artcfatoa de a.,ia"tlto ra outroa_ produtoa das posições 68.12 ou 68.13;
e) os artefatos'das posições 30.05 ou 30.06 (por exemplo: pas-

tas ("ouates"), gazes, ataduraiS e artigoS análogos, destil).l.
dos a usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterin•rios, e matex:i.a.i..= _e,~t=ilizados pttra BlJturas cirr.írqieas];
f) os têxteis sensibilizados das posições 37.01 a 37.04;

49.03

490_3.00

49.04

4904.00

Álbuns ou livros -(]c ilustt:ações e álbuns
para aesenhãr ou colorir~ para crii!lnças.
MÚsica manuscrita ou impressa, ilustrada ou.
não, mesmo encadernada.
Obras eartogrlÍficas de qualquer "'spécie,
it'lclu:í.dos as cat:ta.s I'Rurais, as plantas topográficas c os globos, impressos.

49.05

4905.10

- Globos

h) os tecidos, inclu.fdos os de m:~~lha, feltros e

fa.l:so11 . teci-

~~~;a!~~I~~~~~os~o~e~:~;i:~é~ia:e~o~:~!~~e~:to~1~=~~i~ad~~

eom estes produtos, do Capitulo 39;

ij) os tecidos, il'lclu:idos os de malha, feltros e

falsos tecidos, impregnados, re:vestidos ou recobertos ~e bot:racha ou
eatratifir::ados com esta matêria., e os artefatos fabricados
com estes px:O<!Iutos, do Capítulo 40;

- OutrOBJ

49.06

g) o:s monofilamentos cuja maior dimensão d4 seçiio transversal
seja auperior a 1 mm e as .l.Sminas e formas semelhantes {por
exemplo: palha artificial) de largura aparente superior ll
5 mm._ __de plásticos (Capitulo 39); bem como o_s entrançados,
tecidos e olJtras obras de espax:taria ou de cestax:ia, fabricados cQm e::~tas matérias (<:_ap!tulo 46);

-- Sob

4!105.99

-- Outros

4906.00

Planos, plantus e dcsenho:s, de al"quitotura, do cmgcnharia e outros planos e dese-

tl

forma de livros

-6u

490$.91

bx:ochuras

k) as peles nio depiladas (Cap!tulos 41 ou 43} e o artigos fa-

bricados com peleteria (peles com pêlo*), naturlll ou
f'icial, da1:1 posições 43.03 ou 4 3. 04;

ax:ti-

l) os artefatos fabricados eiom matérias têxteis, das posições
42.01 ou 42.02;

m) os pro::lutoa e artefa't.os .::lo capl_tulo -48 com:o, po't'
a pasta ("ouate") de celulose;
n)

10;11 ,Cii.lÇlt:iOS C BU~!I partes, polllill6.B, perneiraS
, amiÍlogos, do C:-"PJ.,tul.o 64:.
,

'~ ertefato:s

.êqifaS -e' ie.J~:s..~ a;Jàrá o 'Cab~1·0, cha~éus 'e arte fatos
, uso semelhante, e l!'uas .partes, do Cllp~tulo 65;

q) os

ll) em c:,1utões, bobinas,
tubos e suportes
com o pe11o rru§ximo (incluído o suporte) dG:
l)

de

recobln·tos

aS ·g;.q~and.o

se tr-;_tar.

semelhsntes,

~~- Úot~ do seda,. de

despcrd.;:-

~f~~s; d~u .seds ou de- fi,iamentos sintéticos .ou artifi-

dO Câpi:l;'ulo 67)

pro::lutos . têxteis
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noB Capítulos 50, 51, 52, S-4 e .55, oa fi.os .(simples. retor' eidos ou retorcidos mÚltiplos) que t~e aprt";sentem:

exemplo,

,ó) ,ás

p) os ·artefa.tos
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2) ~25_ g, qusndo se tratal:' d;e outt:Oii! fios;

de

abrasivos

(posição

68.05}, bem como as fibras ".::l!J carbono e suas ol;IJ;_i~l.s,_ da

b) em bolas, novelos ou meadas, com o--peso ·máximo de:

po-

sição _68 .1 5;
l) 85 g, quando .se tratat: de fios 'de filamento.s sintéti- cos ou a:r:tificia.is com me no::: do 3000 de c i tex,
de
sa:!la ou· de deapel:'dicio.s de seda; ou

r) as fibra11 de' vid,rq, ·seu·s .a·r.t.efa~:ooa e os bf>:r:::lados químicos
ou fl.eJJI ,íun::J'o vi.sív,el' cujo fio de bordar I'Jeja de fibra de
vidro {Cllp.ítulo 70);

2)
s) os artefatos ao Capítulo 94 (por oxemplo: móveis, colchões,
almofadas .e ::~elnelhantes e apat'~lhos de ilumin~ç~o_l;

g,,' Quando ee tt:at~.,; de- outros fios com
2000 _decitex; ou

12.5

ménos

de

3) SOÕ g,- quando se tt:&t.;_l:' ~e· Óut;os 'fio's;

t) os art<;lflltoa do C~p!tu.lo _9~ (po;t' e!lrempl.o: . bt:inquedos,
joqoa, material de esporte e redes pat:a atividade.s el'lportivas),

c) em mead~~ subciivididas em ~esda.s.meno;t;"es por um ou mais
fios divisores que as t<:>rnam inde~:en::lentes umas das outras, , apresentando cada aubdivisao um ·peso uniforme não
auperior a:

2. A) os pt:oduto.s têxteis 4o8 Cap!tulos 50 a 55 ou

das pos,ições
5B.Q9 ou 59.02, que contenham duas ou maia matérias t,~x
_to;tis, .clapl'li,(iea!n-ae_ e_omo -.se :fossem inteit:ament~ coos_ti._tu!dos pel;!l meú\ria, têxtil que predomine em peso, rel!l.tivamente a cada um.,, -~ali put,t:a.s_ mat.il:'i·a.s têxteis.

.

.

'

.

~)-BS g:, quil:mdo t~e.tratl:lx de fios de seda, da

desper::l!cios do seda. ou de filamentos sintéticos ou artificiai!;;_ ou

'

'.

2) 125 g, quando só- tratar 4e outt:os fios.
II) Pat:a aplicação deata l:'egl:'!l.:
.a~

oa f_J.,OS de ,cr:~.n"'' t'eveef,i,dos pot: enrolamento (posição
51.10) e' 011 l!io.s meua:z.cos (f'OlllÇão 56.05)davem set: con.s.ide'l:edoa como ·matér:~.ss tcxte:~.s unas, cujo peso total
corraspontle .õ. soma dos pesos dos seus componéntes; oe
fios. _do metal- .cons~deram-se como matoi!'l:ia têxtil para
efeito de classificsçiio doll tt;cidos, em que e5tejsm incorpora<:lol:ll
-

b) a classificação sel:'á ditterlllinsda em primeiro 1uga1: pelo
C~:tp.l.tulo,
e cm :saguidll, no interiot: do Capí:tulo, pela
posição aplicável, desprezando-se qualc;;:ual:' matéris têxtil não incluída no csp!tulo;
c) qusn:1o os Capítulos· 54 o 55 devsm· amCoil: set: compat'ados
com outto Cap:i:tulo, _devem t~quele:s doia Cap!tUlon .ser toIIUI.dos come '!m. Ún~co capítulo;
d) c;;:uan:1o um caPítulO 'ou uma posição ae referit: ll diver:ssa
matériaa tâxteis, estas consideram-se como se fossem uma
Única matéris têxtil.
C) As ::liapoaiçõea õos pst:ágrafos :O.) e B) splicam-lle __ ts!llbém aos
fios espccifica::lo!< ns~; Notas 3,. 4, 5 e 6, abaixo.
3. A) Ressslvadas a!l exceçõ"ea.previstall no par!Ígl:'sfo II),- abaixo,
na pl:'esente seção cntenO:em-se por cor-déis, cordas e cabo!!
bl5 fios (.t'lirnplcs, retorcidos ou retorc,idos múltiplos):
s) d<õt seda ou de despet:dÍcios de seda _com
decitex;
·
-

mais

de

20000

b) de fibr"'s sintétic"'s ou artifici&is (inclu!4os 011 fabricados com dois o_u mail'! monofilamentos O:o CllpÍtulo 54),
com ml!lis de 10000 decitex;

~)

l!s dispo.;lli,_ç:P(\s acima não se aplJ.cam:
a) s!?s f!ci_!.!-- _,_iliiplee de
sao: -

quill-q\l:er~~matê,;-iii----:têxfil,-

:1e

1) ::los fio.!! s.imples de lã ou,

coro

exclu-

·pêlos finos,· Cl:'us; e

2) Oos fios simples de lii ou de pêlos

dos, tintos ou. eatampados 1 com

~ai.s

finos, branqueade 5000 deC.itex;

b) ·ac;s fi'o= crus, ~etôrci::los.ou.'retorcidos múl~ip-los:
l) de sed!l. ou de despe'X'dÍcios ae "seda: quslq~er que seja
a forma como se apresentem; ou
2) de outt:aa matériss têxteis (excluÍdos a lã e os
los finos) apresentados em meadss;

pê~

c) aos fios retorcidos ou. retorcidos mÚltiploa, branqueados,
tintos ou estsmpsdos, de seds ou 'de despel:'d:Í:cios de seda,
com 133 (leeitex ?U menos;
d) aos fios s-imples: retor~ido~- ou- retorci:l:.os mÚltiplos, de
qualquer matét:ia têxtil, ap1:eaenta:1os:
1) em mea<la11 dobacias em cruz; ou

.

.

.

2) em Sl.lporte ou outrç acondicionamento pt:Óprios para a
indústria têxtil {l'OI:' exem:plo·: é!'ll bobinas de torcedores, c1n1elas, canelas cônica11 ou cones, ou apresentados em casulos para teares de toorda:t;:) •
_

S. Nas posio;õcs 52.04, 54.01 e 55.06, __ consideram-se linhas para
costu,;-ar os fios retorci:1o's 'ou retorcidoll múltiplos que satisfsçsm simultane;amcnte bs seguintes condio;Ões:

c) de c.;nhamo ou de linho;
a) spresentarem-se

1) polidos ou lustrado=, com pelo menos 142!l decitex;
2) não polidos nem lustrados, com m8.i8 de 20000 "decitex;

d) de cairo (fibras de coco), Com trêl5 Ou maia cnbos;

em Sl.lportes (por _exemQlo; bobinas,
tubos), com peso não ::~upet:ior s 1000 g·, incluindo o suporte;

b) oncontral:'ern-se acsbadoll• (aprestados•);
c) apt:ese'ntsrem torção finl'll em "Z",

e) de outrss :fibJ:"as veget.ais, com mais de ':20000 decitex;
f) rerorçd<loa com fios de metal.
:s) As dispoiÍições acima não se aplicam:

a) sos fios d(l ~ii, de pêlos ou de cri:nas, _e ao~-- fios d01 psplil, nã<:~ reforçsdos com fio11 de metal;
b) sos cabo11 de fi~amentoll llintético.s ou artificiais do cap!tulo 55 e aos multifilamento.lil sem tol:'ção ou com torção
inferior 11. cinco voltall por metro, do Capítulo 54;

6. Na prasente Seção, coneiderl'lm-se fios de alta t.enacidad0 os
fio.!! cuja tenacidade, expressa em cN/tex (cen.tinewton POJ:C
tex), exceda os seguintes limites:_
Fios .dmples d;~ náilon, d~- outrss _
poliamidas ou de poliésteres ••.••• ~ ••••••••.•...... 60 cN/tex
Fio-li retorcido-li ·ou t:etoroicios múlt.iplo.ll,

~li~!~~~~s~~. ~~:~~~. ~~~-~~-~:-~~. ~~-~:~ ••••••••••••••

53-- cN/tex

Fios simples, retorcido!! ou retoJ:Ccidos- -múltiplos, :1e 1:aiom de viscos_e .•••••••• , ••••••••••• 27 eN/t.ex

c) so pêlo <la Messina cl& posição 50.06 e aos monofilamentos
do Cnphulo 54;
d) ao11 fios metélico11 da posição 56.05; o_s lio::~ ct.êxt.eis reforçados com fios de met&l seguem o t:egime do parágrafo
A) f), aei.JJia;
e) aos fios de ft:oco {"chenille"), aos fios revestidos por
enrolamento e ao= fios denominados "de cadeia" ("chainettc"), ds poeio;ão 56.06.
4. A) Ressalvsdas as: ex-c;-cções previ=tas co paúg.r.afo o-D),. ab&-i>co-,.
entendem-se pOl:' fios acorn:Jicionado~s pa1:11 ven&l a retalho,

7. Na presente Seçiio, conai:1el:'am-se conf"eccionados:
a) os a1:tefatos
retsngular;

cortados

em forma difet:ente de quadJ:"ada
-

b) os artefatos obtidos já scabados e prontos pare. serem

usa-

;~~~= po~~~~~ s~~s ut~~~=a~~~ ~~i~!~~~~:d~:~a~:;o~;s~~~!a~!:
outz:o trabal-ho complementar, t!l.is como alguns esfregões,
toalhas de mão, toAlhs$-.d<J·-masa--,--1-enços-de pe~;coÇQ dG for...a
quadt:ads e msntsa;
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c) os artefatos cujas orlas tanham sido quer embainhadas pc;r
qualquer p'rocasso, quer arrematadas por franjas com no~
obtidas a partil" da fios do próprio artefato_ ou de fios
acrescentados; too:lavia, não se comilideram confeccionadas as
matérias tib:taia em peça cujas Ol;'lll.s, do~providas de ou>:'elas, tenham ~ido simplesments !ix,oadas;
d) o& ,oartefatos eortllo:los em
com fio.s tirados;

qualqu~r

fO:I;'!Ila,, que !!le,

apresentem

e) os .!lrtefetos reunido.!! por c-ostura_, eoJ,agem ou por ra;ualq1.1er
outro procel5sO (com exclu:são daa peças .:lo 111el!mo têxtil reunidas na.s extremid.!!::les de maneira a fol:"marem um11 peça de
maior com~-rim'eritO,- 'bem como das pec;;a11 constitu:Lda:s _por dois
ou mai11 taxtei3 sobrepo:~~tofl em toda e superfície e uni:iaa
ent-.:e si, mesmo; com intel:'posiçao de uma matéria de acol-

8. Nio se inclue'm nos cap!tulos 50 a 5!i nem, re~saivad,oas as <:l.isposições em contrário, n011 ca:Pftuloa 56 a 60, os ,oal;'te.fato~
confectdonados conforll!e _o;l.efiniçiõo da. Nota. 7. Não sa incluem
no>' CapÍtulos 50 a 55 os arteftltos dos C&pftulos 56 "" 59.
9. Equiparam-se t~Ol!l tocidos dos C,oapítulos 50 a
55 os produtos
eon:stitu:Ldos por mantas de fio" t<lxteil!l paralelizad<:ls que se
sobreponh!tm em iing-ulr:i agudo ou rato. Es:sas mantas r:ixam-se

::t~;lu:tn~~~e~~t~~r· ~=~~~:~~â~~~;~~:s

respectiVoS -fieis

mater;~.as

texte;~o:s

11. Na'presente Seçio, o

cobertos por imsl;'.siõo.

a

as:soc;~oadas

f;~oos

de borr,oacha.

- -

~

~

eomp~:eende

também

re-

Ressalvada-S a.s di.spozsiçõezs em cont~:ário, o vestuário de rtlatérias têxteis inclu.i:do em diferentlis ;Posiçõe.s deve clas.sificar-se pel'as respect.Xvas posições, mesmo QUtt &e apresl!nte em
zsortidos ,para vomda a retall'io.

As definições acima llplicam-se ttlmbém, wmu_tatis mutan:lizs",
·abs monofilamentos e as lâminas ou fo~:mas s~melhantos :l:o
C~p,l tu lo 54.
- ·

~~f~i~~d~:mo~;!~~~e!m~~~ir n~: ~t~~u;~~s ~c~ue €~~~m~~~:~
'EStes tecidou podem ter recebido um ac,oabamento não coloii.tlo oú uma. ebr fúgaz. .
•
f) Tecidos branqueado.s

Os tacidos:
1)

branqueado!! ou, ~:essalvada di~:~pozsiçio em cont~:á~:io,
tingidos de br,oanco ou que tenham ~:eeebido um acabamento branco, na peça; ou

J) -con~Üt_uíd_o~ :x'r fios c~s e -.fio3 branqlie!ldo~:~.

g) TecidOs tintos

Os

lo"ddO$:

1)

tin2idos de cox- diferente do branco (ressalvada dizsposiçao em cont~:ário), de uma Única cox- uniforme, ou que
tenham ~:ecebido um aca~l'l\ente colo~:i.:lo diferente do
bnmco ·cressalvo:~da disposição em contrário), na peça;
ou

2) eon11titu:Í:dÕ11 por, fios coloddos -de -u~a únic,oa cor

uni-

h) Te.;id0:11 c·~ -fiozs ·d~ ·di~e~;.,_s cr:n:es

1. N!t px-esonte Seçiio e, onde aplicávo;l, em toda
conaideram-zse:

a

Nomenclatura,

Os tecidos (E;xceto -o.S 015tampadoa):
1) constitufdo~ por fios de diférantlis co~:e-s ou por
fios
<!e tons diferentes de uma mesma cor, com exclusão da

a) Fiozs de eltllllltÕ:meros
Os fios de filameX'Itos(inclu:ídos oa monofilamentos) de ma':é~:ill"' tôixteis zsintêtica:s, excluídos
011 fios -- teXtut'izt~dos,
8

~=euP~,~:~;im=~~o =.,.l!i~I~~' s~f~~. ~~f!t~~,~~r~! !o~~~~~

urna distensão de 2 vezes o >5eu ComPrimento primitivo, voltem, em meno11 de 5 minutos, a' medir, no máximo, uma vez e
meia o >5eu comp>:'imento· primitivo.

Os

por

fot'me.

Subpoz~lições.

b) Fios

4) retorcidos ou >::etoroidos mÚltiplo.~. :COJ:l_stit>.~.Ídos
fio~ cru~ ou branquea::los e fios coloridos.

as

aramidas.

•ot.as de

es-

2) constituídos por fios branqueados; ou

term~ l-pre9Ji«doS-conipieenae também

12. Na presente Seçio, o termo polia:midas

iJ.

3) cuja mecha ou fita da matéria text.il tenha ai::!o
tampa;ia; ou

por

10. Claasifiearn-.a~ J?Glll ~res7nte Seç~O os pro~utozs el'.á:sticos for-

po>:'

branqueó!idas' C'Qm f.l.oras coloridas (fios ja.spea::los ou
misturados), ou einda estampados com uma o"' mai$ cores, de espaço a espaço, de forma a apre-s-entarem um
aspecto pontilhado; ou

e) Tecidos 'ciu>.<-

.chQal'llento):;

f) os ,oaztcfatos de malha obtidos na (ol;'ma própria, liPX'<Hientados em peças contendq Yárills unidades.

~~~e~dos
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CO'!;'

natux-al das fibras constituti'llas; ou

2) constit,_,_.\,;tos por fios orus ou branqueados e

po.;

fios

coloridos; ou
3) constitu.i:dos po~: fios jaspeados ou mistux-ados.
(Em qualquer dos casos, os fios que conStituem a:s oure:I.azs
ou as extx-emidades da)l! peças não 11io levados em consideração).
'

cru:~

fio:~:

ij) Tecidos estampados
1) que apresentem a cor natural das fibras conzsti'tutives e
nio tenham sof~:ido nem branqu&amento, nem tintura (mesmo
na ma::e!la), nem· estampagem; ou

2-l.. eam cor be111 definid11. (dito>' "fios pardacentos") fabricado.e a partir de trapos dezsfiados.

-

Estes fiolJ P.Odem ter racl!bido um acabamento não colorido ou
uma cor fug&:z (a cor fugaz desaparece depois de uma simples
lavagem com aabiio} a, no caso ,das fibras 11intéticas ou artificiai,, podem ter sido tratados J?-11. massa com agentes de
foseagem, (por =emplo, dióxido de titânio).

os fios:
1) que tenham sof~:ido uma oQeração de branqueamento ou
tanham sido fabricados com fibras branqueadas, ou,
ra.ssal.vada di.sposiçiiio em contrário, tenham sido tingidos de branoo (me11mo na ma:!l'sa) ou recebido um acabamento branco; ou
2) const.itufdo~:~ po>:' uma mistura de fibral'l crua~:~ e de

fi-

bras brahqueadas; ou
3) retorcido.s ou retol"cidoa mÚltiplos,

constituft~os

por

fios cru:s e fios bl"anqueadoa,
{tinto::~

sejam
-

consti-

(Equiparam-se aos tecidos elltampados, por exemplo,
os tecido:~ que ap~:eaentem deãen'hos obtidos a Pincel, a e,4
cova, a· piatola, por decalcomania,
flocage~;~,
e por

~~!!~:~izaçiio

nio tem '';;Jualquer influência !'la classific,oaçiiio dos' fioa .ou tecidos acima definidos.
k) POnto de tafetá
A estrutu.rtt de tecido em que· cada fio da trama passa altarnadatnente por cima e por baixo de fios .sucessivoS d,oa
urdidura e cada fio da urdidu~:a passa alternadamente por
cima e por baixo de fioa sucessivos da ,t~:,oam,oa.

c) Fios br&nqueados

d} Fios coloridos

os tecidoa estampildos na peça, mesmo que
tuídos por fios 4e div~rsa1:1 core11.•

ou estampados)

a) ·pat'a aplicação desta

~;egra:

a} quando for o et~so,. só se levariÍ. em conta a parti! QUe
determina a classificação seg;;.ndo a Regra Geral InteX'pretativa 3;
b} no caso dozs produtos têxteis con.stitu.i:dos por um tecido de ba.se e uma .superffcie avelud.ada ou anelad,oa ( "bo.l.l.
clée"l, nií.o se levará em conta o tecidb de base;

1) tingidos (mesmo n~ massa),

exceto d~ b~:anco ou ~e
qualquer cor fugl'lz, ou então o;tstampado:s ou fabricados
com fibras tingidas, ou estampadas; ou

2) constitu.ldos por uma mistura de fibt!l8 tingidas de eo-

re.s diferentea ou por uma mistura de fibrazs

2. A} Os produtos dos Capítulos 56 a 63 que contenl;lam duas ou
maia matérias têxteis con.sideram-.se inteix-amerite constitu.ldos pela matéria têxtil_ que l.he corresponderia :!l'egundo a
l>!ota ;;! da preaen_te Seção para a claasi__ficac;jo;> ~e um l!roduto
dos Cãp.\tulos 50 a 55 obtido a pa~:ti~: das me.sm&s materi,oas.

cx-uas

ou

c) nO. caso dos bordados da poSição 58.10, somente ae levará em conta o tecido de fundo. Todevia, relativ,oamente aoa bordados qu.\micos, aé~:eos ou sem fundo vis.\vel,
a classificação será determinada unicamente pelo>' fios
do box-dado.
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Ca~f tu lo

......

SO,

Poaiç~o

,.•..

Posição

CÓdig-o
.do.
' 'S".H.

Pêlos· finOU: ou
nem penteados.

51.02

CÓdigo
do
S.H.

5102.10

SO.Ól

5001.00

Casulos de bicho-da-secl:a próPrios para dobar.

50.02

5002.00

:Seda cru.a. (não f4.llldlll.

5~_crz

• Não ca:rdados nem penteados

5003._90

- Outro=

5004.00

Fio11 de sat111 (exceta os fios de daspm:d!cios
4e seda) .não acQndicionados para venda a l:"Ct!!

out-co:s
finoS

lho.
SO,QS,,

SOOS.QO

fiol!l Clc daspcrcl!cios-de sedl!l
doa P!lrft venda ll

·50.06

não acond.icJon,!!-

.51.04

cardados

Pêlos finos

- Despel:'d:Í:Cios da
pêlos finos

!ilQ3.• :l,O
50.04

niio

Despcrd:Í:cios de li ou de pêJ.os fino:s ou
grosseiros, incl.uidos os despe:rdicios de
fios e e-xclul..do3. o& .fiapos.

51.03

5003.10

grosseiros,

•.:to

D)'lsperdício.ll éJ.e -sej'!ia · (~:ricJ,Üí<Jos os- ca.suloll de
bicho,-da-secla impróprios para dobAI;",
tis desperdicioiJ de fios c os .fiapos).

50.03 ,

3039

51Q4.Q.O,

penteação da
·

dasPerd:Í:cios
'
·

de

lã ou d011

lii ou de pêlos

Despel:'d:Í:cios de pêlos g-rosseil:'08
Fiapos de li ou de pêlos finoa: ou grassei-

=•·

Li, pêloa firi.os on grosseiros •. cardado:~: ou
penteados· (inclu:i:da a "1ii. penteada a gra-

51.05

~talho.

nel").
- Li

5006.00

ca~:dada

- Li pente-!ldà:.
5105.21
Tecidos d:e sed& ou <la det8perd:i:cios de ::sedt~-.

51Q5_. :;:9

5007.10

- Tecido_, de bo-c-ca d:e 11eda

5105.30

5Ci07 :20

-

50.07

Out~:os

tÍicidos que -cont.imh~m pelo menos
85'1;, em peso, do .(Ieda. ou de de8perd:i:cios do
E~Xccto.
b_orr.a .de .!Ieda

,•.e~a,

5007.90

5105.40

- Contendo

pelo menos BS'l, e"" peso, de li

5106.20

- Contendo

menos

5107 .lO

Contendo pelo- menos SS'l, em peso,

5107.20,

Contendo

menos

de

de lã

85'1, em Peso. de lã

Fios de pêlos finos, cardados ou. penteado:~, não acondic.ion111do::~ PI!. r a venda a
retalho.

5108 ..20

- Pente11dos

Lií:, s fibra natural que cobre o5 ovino11;

b) Pêlo& finos; os pêlÕs d"e !llpacã,· __lh11ma,
vicunhit.,- camelo,
iaque, cabra angorá ("mohair"), ca)?ra do Tibete, cabra de
C:axemira ·ou semelhantes (exceto ap cabras comuns), de coelho (inclu!do o angorá),
lebur, caator, nútria e dera-

51..09

to-almiaca~:ado;

c)

85'l, em peso, de li

5108.10

1. Na Nomenciatur~, comsideram-se:
1!1;)

de

Fio: de li pente<Jda, não acondicionados P.!!
ra venda a -cetalho. •

51.06

Not'a.

Pêlos gl:'osseiros, ce.-cdados ou pentead08

5106.10

51.07

51

Outra
Pêlos finos, cardados ou· p-enteados

Fios de li ca-cde.dll., não acondicionados p:o.ra venda a retalho.

51.06

- Outros tecidos

C&.p~tulo

"Lii penteada e.' granel"

Pêlos ·grosseiros, os piilOs dos'a.nitnai.!l não mencionados anteriormente, cxclu!do:s os pêlos c cardas utilizados na fabriea.;ão· de pincéis, escovas c sernelhan~es (posiÇão 05. 02)
e as crinas (posição 05.03).
51.10

Fios de Lií ou de pêlos finoa:. acondicionados para venda & retalho.
.. Contllndo pelo menos 8S'Ió,
ou de pêlos finos

5109.90

- Out-cos

SllO.OO

Fios de pêlos grossei-cos ou de crina, (inclu.idos os fios de el:'ine. revestidoS por
en-col.a!Qentol, mesmo acol"l(li.cionados para
venda il rcta1t,1o.

51.-ll

- Lã suja, inclu!da a lã lavada- ã dor.so:
5101.11

Lã de tosquia

5101.19

Out-ca
-

De.:~engo-c.:lu-cada,

5101."21
5101.29

-- outra

eJII

peso, de

'l'ecidos de lã ou de pêlos fi!'los, cardados.

Lã não cat:dada nem penteada.

51.01

1i:

5109.10

- Contendo pelo menos 85'11, em
,ou de pêlos finos:

pe:~o, de; .lã.

Slll.ll

-- Com peso nio superio-c a 300 s/m 2

5111.19

-- o_utros

5111.20

Outl:'os, combinados,
p-cineipal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou aJO:

5111.30

0Ut>;Q8-, combinados, p!-inciplll ou unicamente, com fibra$ sintéticas ou- arti!icia.i8 descontinuai!!

tifieiaio~~

não carbonizada:
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l'oaição-

••

CÓdigo

do

do
S.H,

Posição

5111.90

-

código
do
S.H.

0Ut:t."OS

Tecidos de li ou de pêlos finos, penteados,

51.12

- Contendo pc~lo menos 8S'Io, em peao, de lii
ou de pêloe finotn

5205.14

Com menos de 192,31 dec.itex mas não menos Cle 12.5 decitex {no.lmero mét:z::ico ~u
perior a 52 mas não ~up&rior a SO)

5205. 15

Com menos de 125 decitex {número mét:r:ieo ~uperior a BO)

-- Com peso niio superior a 200 q/m%

5112.11

- Fil)s :;~impl.es, de fibras' penteadas:

5112.19

- ... Out.x'os

5112.20

- Outros, coml:>inados, principal ou unicamente, com fil.!!Jnentol!l sintéticos ou arti,.
ciah:

5112.30

Outros, combinadoS, principa:j. ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais descontímw.s

5205.21

5}.13.00.

Tecidos !!la pêlos.grosseiX"Os oa de crirut..

~p{tuJ.o 52

Com .Pelo meno~ 714,2:r decitex
métricO não' suPerio"r'a 14)

{nUmero

_520~.22

Com menos de 714,29 deeitex ma~ não menos de 232,56 decitex (nUmero métrico
· aupe:r:io:r: a 14 mas não superior 11 43)

5205.23

Com menos de 232,56 decitex mas não Menos de 192,31 decitex (número métrico
superior a 43 mas nãt;t suponior a 52)

5205.24

Com menos de 192,31 Cle"citex maa não menos de 1i5 <leci"tex (mimero métrico superior a 52. mas não 111uperior a BO)

5205.·25

Com ':meno:s de 1.25 decitex (nÚl!le:FO métric-o· 111uperior a BO)

Outros
51.13

Outubro d~ .1988

Fiots retorcidos ou :r:etorcidos mÚltiplo•,
de fibras não penteadas:
Bota de SUbposiçõoa.
o termo denilll
dpfine os 'l;.ecido~ d~ ponto s&rjado cuja .relação de texturos ni.o
aeja .supeiio'l:" a 4, incl•.lindo-se o sarjado· quebrado ou cetim de
4, com urdidura pelo lado direito, apresentando os fio.s d,.. urdidura tingidos <l:e azul e 011 da trama crus, branque~:~:do.s ou
tingidos da cinzento_ ou de ozul mail!l claro do que os fiol'l <l:a
urdidura.

5205.31

Com pelo menos _714,29 decitex por fio
l!limples (número métrico não superior
a 14, por fio 111imples)

"5205.32

Com menolf de -714,29 decitex mas não -..e~
nos de 232,56 decitex, por fio l!limple.,
(núnlaro métrico supa:r;ior a 14 mas não
11uperior
43, por fio simples)

5205.33

Com menos de 232,56 decitex ma!l n.6.o -..enos de 192,31 deeitex, por fio
s.i,•simples (númet-o .métrico superior a 43
ma111 não superior a 52,' por fio simple8)

520!-.34

Com menos de 192,31 decitex mas não meno:5 de 125 decitex, por fio simplea
(numero métrico superior 11. "52 mas niio
auperior a 80, por fio simples)

5205.35

-- Co111 menos' de 125 d(!citex pOr fio si•ple:5 (número métrico superior a 80,
por fio simples)

1. Na o!llcepçii.o das suõpoaiçõe11 5209.42 e 5211.42,

"'
••
Posição
52.01

CÓdigo
Oo
S.H.

5201.00

52.02

A1gotlii.o rW.o

ca~ado;

ne111

pente~:~:do.

De.spardícios de algodão ( inc1uÍdos os do.spe:r
d!eios de "fios e os fiapos).
5202.10

fio~

- Dasper<l:íeios de

- Fios retorcidos ou reto~:cidos mÚltiploll,
de fibras .penteadas:

- Out:r::Osl

52.03

5202.91

Fiapos

5202.99

Outros

5203.00

52.04

Algodão car-dado ou

pente~:~:do.

Linhas para costurar, da algodão,
acoDdicionada:l para venda a ratal.ho.
- Não acondicionad~:~:.s para venda
5204.11

~:~;ndo

5204.19

Outras

5204.20

-

ll

par~:~:

Com pelo menos 714,29 decitex por fio
simples (número mét__rico nio superior a
14, por fio simple!l)

5205.42

com 111enos· de 714,29 decitex mas não menos 'Cie 232,56 d.ecitex. por fio simples
{número
métrico supel"io:r: a 14 mas nio
superior a 43, por f_iQ_simples)

5205.43

-- Com :meno111 d.e 232,56 decitex mas não menos de 192,31 decitex, por fio simples
(número métrico_ superior a 43 mas n~O
superior a S2, por fio ·Simples)

5205.44

--Com menos de l.92,31 decitex mas nio me-

.esmo

retalho:

pelo meno.!l 85\, em pe.!lo, -de

Acondicion~:tdills

5205.41

al-

nos Cla 125 d.ecitex, por fio_ :simples
(número métrico superior a 52 mas: n~o
superior.a 80, por fio simp1ea)

venda a retalho
5205.45

52.05

!"iol!l da lllgodão (exeeto a.s l.in.has para eo.sty
rar), conteru:lo pelo 11111nos 85\, ea peso, de
algodão, não acondicionados para venda a retalho.
- Fios simples, de fibr&ll não

Fios de algodão ( exceto llS linha.s: para COl!
turar), contendo menos de 85\, e111. peso,
de al.godiio. não ~:~:condiCionados para venda
a retalho.

penteada~!':

5205.11·

Com pelo menos 714,2-9 deci__tex
métrico não superior a 14)

5205.12

COlO menos de 714,29 decitex ma111 não menos Cle 232,56 decitex (número métrico
.supe~ior a 14 mas n.6.o superior a 43)

-- Com menos de 125 decitex por fio simples (no.lmero métrico superior a 80, por
fio ~imples)

(número

- Fios 111imple.s, de fibras não penteadas:

5205.13

Com menos de 232,56 decitex ma111 nio menos de 192,31 decitex (no.lmero métrico
11uperior a 4:3 mas não superior a 52)

.5206.11

-- Com pêlos menos: 714,29 decit"ex
métrico não superior .s 14)

(número

5206.12

--Com me-nos de_7l4,29 decitex mas não menos de 232", 56 decitex (número métrico
superior a 14 mas não superior a 43)

Outubro de 1988

,."'

Posiç:So
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NO

do
S.H.
520€'..1~

d•
Posição
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3ü41

CÓdigo
do
S.H.

com meno11 de 232,56 deeitex mas niio .!!'Ie-

nes de 192,31 decitex (nÚmel:"O métrieo
.lluperior a 43 mas não ,aupe:.:ior a 52}
5206.14

Com menos de 192,31 decitex mas não meno:ll <:~e 125 decitex (núme>o mét:dc-o superiOl' a 52 mas não superior a 80)

5206.15

Com menos de 125 decitex {número métriC•f superior a BD)

. 52. os

- Crus•

5206.21
5206.22

5206.23

5206.24

5206.32

100 g/m'

Cqm ineno.e d~ 714,29 dm,citex ma:; não meeos de 232,56 decitex {nUmero métrico
super·ior 11 14 ma:s não 'superior 11 43)

~çron~~ ::;~~~~ ~iod~!~~n=~Pe~i~~

52b8.13

a r:-

--Com menos de 232,56 decitex mas ni.o menos de 192,31 (l<!'!cito:tx . (número métrico
superior a 43 mas não superior a 52)

5208.19

com menos "e 192,31 (lecitex.mas não me-

5208.21

Em ponto Qe ta(eto!Í, com peso não supe-

5208.22

&m

5208.23

Em pont_o s_arjado ou diagonal, cuja rel_!

5208.29

outros tecidos

outx:os teclõ.os
-

au-

ponto de tafetá, com peso superior a
100 g/m' ·

çilo de text.ura não seja .superior a 4

-- Com pelo menos 714,29

diecitex por Jio
simple.ll (número Jilétrico não .superior
a 14, por fio si~t~Pl<!'!s)

- Tintos:

Com meno.ll de 714,29 decitex mat; não menos
232,56 deeitery, por fio simpl!!l!l
(número métrico superior a 14 mas nao
superior b. -43, por fio simples)

5208. )1

-- Em

5208.32

-- Em ponto ,de ta( e tá,
a 10.0 q/m'

5208. 33

-- Em ponto sarjado ou diagonal, cuja relaçao de. textura não sej"a superior a 4

5208 .l9

-- Outros tecidos

5208.41

-- Em ponto de tafetá, com peso não supe·
rior a 100 g/m'

ponto de tafetá, com peso não
rior a lO? q/m_'

"e

--Com menos--de 232,56 decitex ml!ls não menos de 192,31 decitex, po"r fio simpl:s
(número métrico t;UpCl'rior a 43 ma.ll nao
superior a Si!, po.r fio simple11l

5206.34

com menos "e 192,31 decitex ma11 não me-

Branquea~os:

riox: a 1 OOg/m'

Com_ menOs d:e 125 "éci~(t),C_ (número métrico .l!Uperio~ a 60)

5206.33

com

supe-

peso superior

- De fios de diferentes cores:

nos de 125 (lecitax, por fio 11imples
(número métx:ico t;uperiox: a 52 ma.ll não
supex:iox: a 80, por fio simples)

5206. JS

ponto de tafetá, com peso 11upex:ior a

&m

5208."12

- Tios retorci.,os ou re1:orcidoe: mÚltiplos,
de' fibras 'nio pentea.,as:
5206.31

supe-

rior .a 100 g/m'

(númel:"o

nos de 125 decitex {número métrico
p<!!rior a 52. mas não superior a 60)
5206.25

-- Em ponto de' tafetá, com peso não

520a.ll

- Fiol'l l!limples, de fibrafl pentead5!H

___ Com pala memos 714,29 decitex
métrico não, IIUPe•ior a 14)

Tecidos de algodão, c;:ontendo pe:J,o menos
85t, em pc!l'o, de algo.,i.o, com peno não superior a 200 g/m 3 •

5208.42

-- Em ponto de tafetá, com peso superior a
100 g/m'

Com roemos de 125 de.;itex por fio simples (nÚmero mé~rico superior a ao,
por fio simples}
'

5208.4-3

-- Em ponto sax:jado ou diagonal, cuja rela
ção- de textura não seja super'ior a 4 . -

Jrio='"retorcidos ou retorci.,os mÚltiplos,
de fibras penteadas:

5208.49

-- outros teC.idos

pelo menos 714, 29 "e c i tex por fio
simples (númel:'o métrico·- n6o superior
11 14., por fio simpleiJ)

5208.51

&m

5208.52

Em ponto de tafetá, com peso superior a
100 g/m'
_

5208.53

Em ponto sax:jado ou diagonal, cuja rel!,
ção de textux:a não seja suplll:rior a 4

5208.59

outros tecidos

- Estampados:
5206.41

-- Com

5206.42

Com meno= dé 714,29 da<:itex m~a não l!lenoa de 232,56 decitex, por fio simples
(número métrico superior ~ 14 m~" não
superior a 43, por fio aimplos)

5206.45

eom

5206.44

5206.45

ponto de tafetá, c-om peso niio superior a 100 g/m'

iii&l'los-de--::::r~:.-sG

-Qecitex mas· não meno~;
de 192,31 deeite:<, por fio simples
(númex:o métrico supl!rior a 43 mas não
auperiox: a 52, por fio simples)

52.0!:J

TCc.iélos de algodão, contendo pelo manos
85'1;, em peso, de algodi.o;
COlO. peso supe-

Com menos de 192,:11 "ecitex mas não me~
no.ll de 125 decite:l::, por fio simples
(númex:o métx:ico superior a 52 mas não
superior a ao, pox: fio simples)
menoB de 125 dec.itex por fio sim~
plee: (númex:o métx:ico superior 8 ao, por
fio =imples)

-- Co-m

r.ior a 200 g/F1,13.

- Crus:
5209.11

Em

5209.12

ponto sarjado ou diagonal, cuja rel!!_
çio õ.e textura não 11eja superior a 4

ponto de t6:fetá

Em

5209.19

OI.IUOII

tecidos

- Branqu<!'!ados_!_

Fiol'l de Blgodão (ex-ceto as linhlls pe.ra co~
turar), acondicionados pBra venda a retalho.

52.07

5201.10-

- Contendo
algodão

520"J:.90

- Outro8

pelo .menoa 85'1;,

<!'!"III

peso,

"•

5209.21

&m

5209.22

Em

ponto de tafetá·

ponto sarjado ou diagon-al, cUja relA
ção de textura não seja superior a 4

5209.29

-- Outro.ll tecidos

S"209.Jl

-- 'l!:m ponto ae tãfe,t;--

-

Tinto~;:

3042 Quinta-feira 13
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céi_aigo

"'

do

da ..
Posic;;ao

S.H.

5209.32.

-- Em ponto· sarjado ou _diagonal,, cuja_ relA
ção de textura não soja suPerior a 4

5209.3!;!

-- Outros tecidos
- Do fios .:!e diferentes

5209.41

"Oenim"
outros tecidos em ponto !'l&rjado ou diagol'lal, cuja "relaÇão de textura não seja
superior a 4

Em ponto de tafetá
Em pont-o -sarja(io ou diagonal, Clljl!. rel~
ção de text.ul:"a _não s_eja _S!Jperior a 4

. 5209.59

-- Em ponto sarjado ou d1.agonal, cuja rel!!_

5211.39

-- outros tecHlos

- Crus:

-:. Em ponto sttrjado ou diagonal, cuj.s. rol~
c;;io de textura não seja :!!Uperior a 4

5210.19 '

--- outr<:Js tecillos

-- Em ponto de tafet.á

5211 .52

-- Em

ção
5211.59

d~

Em ponto

5210.-22

Em ponto sa-rjad<:J ou diagonal, cujo:~, relA
c;;ão de texturo:~. não seja _">Uperior 11. 4

tafetá

5212.11

-- Cn:Js

5212. 12

--

5212.13

-- Tintos

5212. 14

-- De fios de diferenteS:., cores

5212. 15

-- Est-11mpados

5210.32

-- Em ponto sarja<:to ou_ diagonal,

5210.39

-- outros teci<;los

cuj11. rel:§.
ção <;le textura não seja .11uperíor ll 4

De fios de diferentes. eorqs·

~~ Em

5210.4.2

crus

5212 '21

-- Em p<:Jnto de tafetá

poMo de

Bro:~.nqueados

- COm peso superior a 200 g/m':

- Tintos:

~

-- outros tecidos
Outros tecidos de algodão.

-- outros teeillos

5210.31

ponto sarjado ou Cliagqnal, cuja rela
"(le textura não seja superior a ~
-

- Com peso não superior a 200 g/m':

- Branqueados:
5210.21

Outros tecidos

5211.51

52.12

5210.12

~Denim"

-- O"utros tecidos, em_ponto sarjad.o o~
diagonal, cuja re:lsc;;ao de textura nao
seja superiOr a 4

- Estampados:

~fet.ií

-- Em ponto de

Em ponto de tafetá

5211.4.9

Outros teeic:los

5210.11

~ranqueadoS

5212.22

--

5212.23

-- Tinto11

5212.24

:.__ De fios de diferentes cores-

5212.25

-- Estampaõps

t~h:t_á

Em ponto sarjado ou diagonal, cuja relA
c;;io de }OXtUra não Beja Superior a 4
Outrol:'l tecidos

52~0.4.9

-

C~p.Üulo 53

Estamp.~u!los:

5210. 5_1

-- E:m p<:Jnto de tafetá

5210.52

-- Em ponto sarj11d0 ou 4iagonal, cuja rel.'!
çio de textur11 não seja superior a 4

5210.~

-- OUtros tecidos

..••

posiç6o
"J;"eçidos de mlgollão, contendo menos de 8511,
peso, de algodão, combinados, principlll
ou unicamente, ·COIII fi"t!:r:l!S ªj,nt•hicas ou ll.1i:
tificinirJ, coa peso $Uperiox- a 200 g/m 2 •

~

~

Outra:~ fibras têxteis vege-tais;

fios de papel
e tecidos de fios de papel

CÓdigo
· do
S.H.

53.01

C-.:ua:

Linho em b-.:uto q.u trabalhado .. mas não fi11llo;
e a topas e despet:"d.icios de linho (incluídos
os desperdício~ de fios e os fiapos).
5301.10

Sfll.ll

Em ponto de tlt.!ctá

5211.12

Em ponto so.rjado ou diag<:Jnal, cuja rela
çii.o de textura não sej-11 superior a 4 -

5211.22

5211.32

5211 .42

de c.lg-odií.o, contendo menos lle 8S'2o,
cm peso, de alg-odão, colllbinlld':'s• .P:inciplll
ou unicamente, com fibras s::..ntet:t.Cll.s ou
artificillis, com peso não superior a 200
g/m 2,

5211.21

-- Em ponto de tafetá

- De fios de a.'irerentes cores:

~cillos

5211.19

5211.31

5211 .43

5209.52

52.U

-- 0UtJ:OS te"cíd<:>S

5211.41

E:~5tampados:

-

521'0.41

5211 .29

çào de textura nâo seja 11uperior a 4

Outros tecidos--

-~

5209.51

5210.29

do
S~H.

- Tintos:

c<:n:e~:

5209".43

52.10

CÓdigo

Em ponto de Ulfetá

5209.42

5209.-49

Outubro de 1988

- Linho e:m bruto ou.

macera~o

- Linho quebrado, espadelado, penteado ou
trabalha<lo de outra formo!~, mas não fiado:
5301.21

-- Quebrado ou espttdelado _

-- Outros tecidoS

5301.29

-- Outro

• Branqueados:

5301.30

- Estopas ·e desoerd.Í.cios de linho

·- Em ponto de taietá
Em ponto Sarjado ou diagonal. cuja rel~

çào

d~

tex-tura não seja superior a 4

.53.02

cinhamo ("Cannabis sativo!l; L."}, e111 bruto ou
trabalhado, _mas não :fiado; estopa_.s e despel:dÍcios de cânhamo (inclu.Í.dos os desperdÍciQs
de fío.s, e os fiapos).

DIÁRIO DO CdN-GREsSO NACIONAL (Seção 11)
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••••

••••

CÓdigo

"

Po:siçiío

s.H~

5302A 10
5302.90

,Posição
- cânhamo em bt'\ltO ou macerado
- Outros

Juta e outras fibras tôxtei::~ libe't"iana!l {exceto o linho, o cânhaao e o rami), em b:ruto
ou trabalhadaa, mas não fiac!las; estopas e
de5perd!cioa destas fibX"as ( inclu!do:~~ oll dcJ!.

53.03

53.11

Quinta-feira 13
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cótligo
Oo
s.H.
5310.10

- Crus

5310.'JO

- Out:.:os

5311.00

'l'ec:idos_ de_ out:.:,a_s fibras têxteill! ve;get.aie.;
tecido.a de fios de papel.

, perdÍcios de fios e os fiapo5).
5303.10

- .Juta e outr&.s

fibras

têxteis libe'J;'ianas,

em bt'\ltO Oo.t maceradas

5303.90

capítulo S.C

- OUtros

ii'.ilaaerltos

!!!~e: ~~~s 0 ~i~~=:a~:~:!~ d~;ên~~~ ;~~~

53.04

dos; e:~top:u• e de!Jpcr<:l!cios delltas fibra$
(i.ncl.U.:Ídos o: é:lespcrd!cios de fios e os f,iapoa).

sintético:~

ou art,ificiais

'Hota:a.
fibx-ãs sintéticaS OU artifir::iailll
:.:efe-re-l'le a fibras <!!et~_cont~nua!ll e filamftnto.!l, de_ po1..:i;lllet;:os o:t"- -gân-iCos, obtio!los iil.du5tr-ia1mente:

1. Na NOlllenclatura, 11 eXpreaaiiio

5304.10

Si,lll e outras fibra11 têbctei= do q&nero
"Agavb". em bruto

5304.90

Outros

a) pox- polimc;rizaçiio de rnonômeros Orgânieol!c, tais como -polia.. i~lis, polie.!ltare$, poliuretanos ou derivaCI015 polivin!lieos)"

cairo (fibras de coco). ablteá (Cânhalllo.:ae~ilha 011
"Musa textil,ia Nee"), rami e
outr:as fibr1111 têxteis vegeta,is niio espeeif,icad'as nem compreendidas e• oUtras posi.ções, e• bruto ou trabalhados, mas .n.iio
fi.ado.s; estop1111 e desperdÍcios :!estas fibr:a.s (inclu!Cio!ll os despe:rd:Ício.s de fios e
oa fiapo,).

b) po'l.'" tranaformaÇão química o!le pc>1.Ímeros org"inicos -naturaia
(por exemplo: ·celulo:se, case:Lna, "Proteínas, algas), _tai·lll como raiam de viscose, acetatos de cel.Ulose, cuproamoniacais
ou alginatos.

53.05

- De c111iro (fibras de coco):
SJOS.ll

-- Em bruto

5305.19

-- Outros

5305.21

-- Em bruto

Consideram-lia como sintéticas a111 fibras o!lefinidas
al!nea a) e como artificiais as o!lefinidas na alínea b).

na

Os termOs s.intétiea!ll e artificiais, ap1Í'Cados à expressiiio 1111tci:.:ias têxteis, conservam os mesmos signific11dos· acillla
defini:!os •
- 2. As posições 54 :·o2 e 54.03 niiio Compreendem o e c aboli de
tos 11intéticos ou ·artificiais do c-apítulo !15.

filamt~n

- De abacá:

5305.29

••
"

-- Outros
- Outros:

5305.91

-- Em bruto

5305.99

-- Outroll

Po11içiio-

do

S.H.

54.0].

Fiol!l do linhO.

53.06

CÓdigo

530&.10

SimpleS

5306.20

Retorcido" ou retorcidos mÚltiplos

Linh11..11 para costura:.: de fila-entoe sintéticos 0t1 a:.:tificiais, ae~ acondícionada•
para venda 11 1:et.alho.
S.COl.lO

- De filamento.s JJ.intéticos

5401.20

- De filamentos artifiCiais

5402.10

- Fios de alta tenaei<!!ade,
de, outras poliamidas

5402.20

- Fios de alUi tenacidade, de poliésteres

5402. 3l

-- De náilon ou de outras poliawida=•
c0111 50 tex ou meno;t, por fio simples

54.02
5J-.Ó7

Fio11 . de juta ou de outras fibra.a têxteis
liberianas da posição SJ.Q3.

F

5307.10

- Silnpt.s

5307.20

- Retorcidos _ou ratorci:!os mÚltiplos
Fios do outras
fios de papel..

53.08

fibras têxtoi3 vog .. taill;

5308.10

- rio:s de oe:airo (fios de fibra"' de coco)

5308.20

- l'io11 de cânhamo
-- l'io3 de papel

5308.90

- Outro"

54-02.3.2

-- De náilon ~:;_ <!!e outr11s polial!lidas,
mais de 50 tex, po-.: fio ~rimplos

Tecidos de J.inbo.

5402.33

-- De polié=teres

- Contendo pelo menoa 85\, em peso, de linho:
-

5402.39

5309.11

-- C1:us ou br11nqueados

5309:19

-- outros
- Contando menos de 65'i, em peso, o!le linho:

5309.21
5309.29

-- Crus ou branqueao!los

ou

- Fios texturizadoll:

5308.30

53.09

!;>3.10

de náilon

COIQ

-- Outros
- Out'rOS fios, siMples, 11em torç1io ou com
torção nio· superior a 50 voltas por llletx-o:

540.2.-41

-- De náilon ou de outr11• poliamidas

5402.42

-- De poliésteres, parcialmente orientado!!'

54"02.,43

-- De poliésteres, out~:os

5402.49

-- Outros

-- Outros
'l'ecidos de jutll ou de outnus fibx-aa têxteis libex-ianas da posição _53.03·.

- Outt"OS fios, simples, com torção
riot" a 50 Yoltas por motro: '

supe-

3044
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••

Posição

••

CÓdigo

da

do

Posição

S.R.
54.02. 51

-CÓdigo
do

S.H.

De· náilon ou de out::as pol.Íamidas
De poliistereB

5402.52
5402.59

Outubro de 1988

-- Outros
- 01.lt::os fios,
mÚltiplos:

ratorcid.os

ou

5407.43

De fios de diferentes coras

5407.44

Estampados

'!:e-torcido:~

~~i: :m t~~!~~s de q~i1~~~~~~a~e P~~~ i~=~~~
0

t.extur iz:ados:

5402 .&1

De náilon ou de outràs poliamid!UI

5402.62

De poliésteres

Crus ou branque.Sd"os

5407. 52

Tintos

Outro=

5402.&9

Pioa de fi~l!llaentos artificiais (excoto as
linh4a pdra coatuJ;IIr), não acondicionados
paJ;"a ''l!'enda a retalho, incluÍdoa os monofilaJ>ent.os ~U:tif'iciai11 coa 111enos de 67 decitcx.

54.03

5407.51

5407. SJ

De fios de diferentes cores

5407.54

Estampados

5407.60

5403 .lO

- Fios de alta teoncÚiaOe, <l,e ra,i.Qro "e- viJ!.

5463.20

-- Fios tel<turizlldO!I

5407.71

- Outro.s fios, siillples:

5407.72

- Outros tecicj:os, que contenham pelo menos
85%, em pe:!lo, de- filamentos de poliéster
não texturiz:ados

COI!! O

5403.32

-- De raiom d<!t viscose, co!rl
rio~

torção
a 120 volt.ils por metro

De acetat..o de

5403.39

5403.42

Da acetato de c.elulo:Se

5403.49.

Outros

cores

teciaos. que-- contenham menos de
sintéticoa,
combinados, principal ou unicamente, com.
algodão:

as'l:, _em peso, de filamentos

c~lulos_e

_z:etOr'cidos_

ret:or-eil!los

<:l:ife~:entes

- outros

supe-

De rsiom rte viscose

5403.41

De fios de

5407.74

Outros
- outrOS fio11,
mÚltiplo!!<:

-- Tintos

5-407.73

De raiom de viscos&, a:em torção ou com
torção não auperio;:- a 120 voltas -por m~
tro
-

54QJ,Jl.

5407.81

-- Crus ou_ branqueados

5407.82

-~Tintos

5407.83

-~

5407.84

-- Estampados

o~

fios de dife;--entes cores

- outros tecidos:

HonofilamentO-lil sintêticos, com pelo menos
67 decitex e,c;:uja maior dinlensão da sec;iio
tranavl!=rsal não aej;s superior a 1 mm; lamj,
nas e formas semelhantas (por exemplo: palha ortificial) de matérios têxteis sintêticas, cuja largura aparente nõ.o sej!l SuPQ
riorll5llllll.

54.04

5404.10

5407.!)

Cru.s ou branqueados

54!)7.';1::

Tintos

5407.'33

De fios de rtiferente8

5407.94

Estampados
Tecidos c:le fios de filamentos ortifieie.is.
inelu:Í.dos os tecidos obtidos a partir dos
produtos do posiçã-o 54.05.

54.08

- Monofilamentoa

5404. 9-o-

- Outros

5405.00

Monofilamcntos artificiais, com pelo •enos
67 rtecitex e cuja Jlaior dime~-s~o · lia seção
transversal niio seja superior a 1 mm; lâmi,
nas e for111a8 semelhantes (po-r exe111plo: pl:llha artificial) lle matérias têxteis artifi
ciais, cujo lorgura oparente não seja supg
rior o 5 mm.

5408. 10
54.05

- Outros tecidos, que contenham pêlo menos
85'11, em peso, de filamentos· ou de liiminos ou fo:rmas semelhantes, artificiai::<:
5408.21
5408.22

Fios de filomentos sintéticos ou ortificiais (exceto os linhas paro
costurar),
acondicionados para vemla a retalho.

54.06

540&.10

Fios de filamentos sintéticos

5406_.20

Fios de filamentos artificiais

-Tecido::< obtidos- a partir·de fios de alta
tenacidade, de raiem de viscose

crus ou J:>ranqueados
Tintos

5408.23

-- Dlil fios d.e diferentes cores

5408. 24

-- Est!!.mpados

5408.31

-- Crus ou branqueados

- outro·s tecidos:

Tecidos <le fios de filamento:!! sintéticos,
ineluido3 os tecidos obtidos a partir llos
produtos <:la posiçõ.o S4.04.

5408.32

Tintos

5408.33

De fios de rtiferentes e.oz-es

5407 .lO

- Tecidos obt.irtos a partir de fios de alta Ulnacidade, de nóilon ou·-- de outras
poliamidas ou de poliésteres

5408.34

Estampados

5407.20

- Tecidos obtidos a
p11rtir
de formas semelhantes

5407.30

- "Tecidos"
ção x-r
-

rte lâminas ou

mencionados na Nota 9 da

~pitulo 55

SeFibras sintéticas ou artifici.ai.s rtescontínuas

Out~:os

tecidos, que contenham pelo menos
85'l, em pêso, de filamentos de náilon
ou de outras poliamidas:

5407.41

-- Crus ou branqueados

Nota.

5407,42

-- TintO$

1. Ha acepção das posições 55.01 e 55.02 consirteram-se cabOs de
filom.entos sintéticos ou artificiilis os cal:>os constit.uÍdo8
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por um conjunto de filamentos paralelos, (!e comprimento unifol:me e igual ao dos caboa, o;l.esde que .satisfaçam às Seguinte.s
condições:
-

••••

Posição

CÓdigo
do

s.H.

111) comprimento do cabo superioX" a <I m;

b) torção do ca"bo iAú:Hoi- a 'S voita~ por metro;

~~~e~~~~~~~~n~=~ ~e ~i1~~ ~~s~~ ~~t~!~
0

c) títulO unitlii-io dos; filamentos lnferiõr a b7 l:!êd.tex;
d) para o-e-a11o de cabos Q.e filamentos si:nt~ticos·, eapaciclade
de estiramento não superior a lOOt. ,do seu comprimetlto;
e) titulo total do cilbo -suPe-dor a 20000

os cabos cujo comprimento n~o
posições 55.03 ou 55.04.

o;'!X,Ct'!<!lll.

8

poliamidas~

5509.'11

Simples
Retorcidos ou >:"etorcidos múleiplos

5509~ 12

deciteX.

- Contendo pelo menos as~. e'm peso, de fibt"as descontínuas de poliést<H:

2 m , i,nçlue!n-se

SimpleS

5509.21

Reto>:"cidoa ou retorcidos mÚltiplos

5509.22

Contendo pelo mehos 85%, em peso, da. fi·
bras descontínuas acr.Í.licaa ou modacr:í:1icas:. ·

••••

Posição

código
do .

S.H.

5509. :n

-- simples

5509.32

-- Retorcidos" ou retorcidos -mÚltiplos
- Outros fioS, contendo pelo menos: 85'1;, em
peso, de fibras sintêticas descontínuas:

Cdbo11 de fil.amentos .r:;intéticos.

55-0l

5501.10

, -: pe rláilon ou de outras

pol:i,~~tmid1HI

5501.20

Oe poliésteres

5501.30

Acr!licos ou modacrilicos-

5509.41

-- Simples

5509.42

-- Ret_orciaos ou

retot'cidos múltiplos

- OUtros fios de fibras descont!nuas da PQ.
liéater:

5501.90
5509.51
55.02

5502.00

Fibras sintéticas descontínuas, nií;o cardadas, não penteadas nem transf'orlllll.óa:s óe outro .odo para f'Lu.ção.

55.03

5503.10
5503.20

5509.52

Combinadas, principal
com lã ou pêlos finos

ou

unicamente,

5509.53

Coml:linadas,
com algod~o

ou

unicamente,

- outros fios de fibn•s descontínua:~ acrílicas ou modacr!licas:

Oe 'poliésteres

--

550!).62

-- Combinadas,
com alÇrod:iio

5509.69

·~!~!!~ ~~ift;~~!=d~=~c~~;!n~=~s~~~m~~!;

5509,.92

-- Combinlldos,
com _algod:iici

Desperdícios do .fibras sintúticas ou artificiais {inclu!dos os desperdicios da pen·
teaçio, os de fios e' os fiapos).

5509.99

-- Outros

5505.20

- De fibras al"tificiais

55.10

5506.10

De náilon ou de outras poliamidas

5506.20

Do poliO:Õ:!>teres

5506.30

Acr!J.icas ou modacr:Í:licas

55Q6.90

Outras

5507.00

Fibras srt.i.fieiai:J descontinuas. cardadas,
penteadas ou tran~;formaãaa de outro modo
para fiaçiio.
Linha.s para costurar, de fibl"a.s sintéticas
ou artificiais descontinuas, mesmo acondicionadas para venda a ret.alho.

55.08

5508.10

De fibras sintéticas descont!nuall

5508.20

- De fib.rss -artificiais de,.,cont!nuas:
Fio'l de fibrttB sintéticas dc.scontínuas
Caxceto a~ linhas pa•a costurar), não acon
dicionaC!o~ pa•a venda o. retalho.

pt"incipal

ou

unicamente,

Fios de fibnts ao:tificU.is descont!nua.l!l
(exceto ss llnhas pao:a costura:.::), não acon
dicionados pax-a venda a retalho.
- Contendo pelo me.nos SS'l, em peso, de fi·
bras al"tificillia descontínuas:

li'ibl"as sintéticas ãescontinua:s, cardadas,
penteada.s ou tnmsformadas de outro modo
parn f iaçiio.

55.06

55.09

unicllmente,

- OUtras

- De fib1:a:s sintéticas

unicamente,

5509.91

- Oa via-cose

5504.90

5505.10

ou

-- Outros

5504.10

55.05

Pt"incipal

unicamento,

- Outros fios:

de outro modo para fiaçiio.

55.07

Co~nbinadas,
principal
com lã ou pêlo.s finos

5509.Ql

- tlo polipt"opileno

5503.90
55.04

principal

o_utros

5509.59

Oa náilon •OU de outras poliamidas

5503.30
5503;40

-· Combinadas, principal ou un±camento,
com fibras arti.ficiais descontinuas

cabos de f'ilament.os artificiois.

5510.11

Simples

5510.12

Retorcidos ou

5510.20

- ~~Í~~~e;!~~· co~

retol"cidos mÚltiplos
0

~!i~~do~ilo~r;i~~;al

5510.30

Outros fios,
combinados,
unicamentE>, com lllgodão ·

5510.90

Outros fio11

55.11

Pl"incipal

ou

Fios de fib•ras sintéticas ou artificiais,
descontínuas {exceto as linhas para costurax-), acondicionados pa~:a· venda a retalho_.
5511.10

Da fibras sintéticas

tendo pelo_
fibras
.5511.20

5511.30

menbs

descont!nuas, con8S'l, -em peso; destas

Oe fibtas- sintêticas descontínua.s, con-_
tendo menos de 851, em peso, destaa fibl"as
- De fibras artificiais desc-ondnuas

,3046 ' Quinta'feira 13

••

da

Posiçio

••

CÓ~igo_

"

da

Poaiçii.o

S.H.

55-.12

CÓdigo
do
S.H.

5514.12

De fibJ:"as descond.nuas de poliéster, em
ponto s&J:"jado ou dia';l"onal. cuja relação
de tel(tura nãQ seja superior a 4

5514.13

Outros tecidos
de poliéster

'l'ec;i.dÇIS <,J.e fibt:ap ..eintéticas deiJcontínulls,
contendo pel.o menos "s_S,'l, em pesO; dos tas
fibras.

- cOntendo pelo
bf~S

menoS'

es!t., em poãso, de ti·

.

deacont.!nuas ~e poliést:.er:

.

5512.11

-- c.rus ou branque_ados

5512.19 -

-- Outros
1 •'

, bra!l

j1e:~contí.nu1u1

5514.19

,

I

pEn~o,

Cli.B,:

-- Crus ou branqu<!lad:os

5512.29

·"" OUtros

- Outros:
5512.91

Ct'i.ls ou branqUeaClds'

5512.99

Outros

5514.21

De fibras descontinuas
em ponto de tafet~

5514.22

De fibras descontínuas de. poliéster, em
ponto sal:"jado ou diagona.l, c].lja relação
de textura não seja superio:.:- a 4

5514.23

-- Outros teciõo.J:I.
de poliéster

5514.29

-- OutJ::oS tecidos

De fibras descõnt!ní.Jill! do poliéster,
ponto de t.afeti

5513.12

De fJ.bx-aa descontínuas de poliéster, em
ponto sarjaóo ou di!lo;on!ll, cuja relação
de textura não u1ja ·s\lperio:.:- a 4

5513.13

Out:r:os tecidos
de poliéç:ter

5513.21

5513.22

5513.23
5513.29

De fibras descontínuas de poliéster,
ponto de tafet~

5514.32

De fibras descontínua!! de poliéster, em
ponto sarjado ou diagonal, cuja :.:-clação
de .t.extur.a não geja superiQr a 4

5514.33

-- Outros tecidos
de poliéster

5514.39

-- Outros tecidos

5514.41

-- De fibras descontinuai! de poliéster, em
ponto de tafetá

de fibras desContinuas

-- Out:r:os tecidoS

5514.42

Oc

5514.43

Outros tecidos
de poliéster

5514.49
55.15

De fibras c:lescontínuas de poliézter, em
ponto sarjado ou diagonal, cuja relação
4e textura nio. seja supel:"iOl:" a 4
-- Outros tecidos de
de poliéster

fibras

5513.33

descontínuas

Outl:"os tecidos

5515.·11

-- Combinadas, pl:"incipal ou unicamente,
com fibras descontínuas õe viscol!e

5515.12

-- Combinada11, principal ou unic!lmente,
com filamentos sintéticos ou !l.rtificiail!

5515.13

-- De fibl:"lltl descontínuas de poliéster,
ponto de tafetã
De fibl:"as dntscont!nuas de poliéstex-, em
ponto sarjado ou diagonal, .;uja relação
de textura não- seja aul?~rior a 4
fibras

fibras õescontÍnuas

- De fibl:"as descontinu~s de poliéster:

-- Outros tecidos

Outl:"os tecidos de
de poliéster

de

Outrotl teciilos de fibl:"al! sintéticlls dnscon
tí.nuas.

5515.19
5513 • .32

fibras def"cont:í:nuas de poliéllter,
l:"Claçao de textura não seja supeJ:"ior" a 4

em fiOnto. sarjado ou diagOnal, Cuja

Tint~s:

Oe fibr!ls d.esc.ontínuats de poliéster,
ponto de t!lfetã

de fibl:"as desÇontÍnuas

- Estampados:

- De fios c:le diferentes
5513.31

deaeon.t:Í:nuas

q/m~.

5513.11

-

de fibras

poliéster,

5514.• 31.

- Crus ou branqueaóos: ·

'5513.19

de

- De fios õe cUferentes core11:

Tecidos de fibra11 si.ntêticas del'3C~ntinuaa,
contl'lndo meno:s de BS'l, em peso, ~estlt.ll :fibras, colllbina~os, p;-ineipa1 ou unicamentl>,
com algodio, ~e peso nio
sui;>erior· a
170

-- Outros tecidos

de fi·

.ac:::!:ticas o\.1. "modacr:Lli

5512.21

de ;fibras detscont:Lnuas

- Tintos:

- Contendo pelo mcmor;· 85,, em

55.1.3
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-

Outros

- De fibras desr:::ontinuas acrÍlicas ou
crílicas:

Combinadas, princiPal ou unica1nente:,
ccrm filamento.s sintéticos -ou artifici-

5515.21

descontinuas

modo~.

!IÚI

5_513.39

Outl:"os tecidos
Combinadas, principal
çom lã ou pêlos finos

5515.22
5513.41
5513.42

-- De fib~as descont.ínuats de
ponto de tafêtã
·

-- Outro.s tecidos de
de poliéster

5513.49

-- Outl:"os

fibr!ls

5515.91

De fibras d<!scontínuas
ponto de t11fe~tã

~e

poliéster, em

.J<.~tros

tec;:idos:

Combin~:~dos,

principal· ou
com filamentos l!intético=
ciaia

unicamente,
ou artifi-

5515.92

Combinadoa, principal
com lã ou pêlos finos

un.icam.

5515.99

Outros

teci~oa

- Crus ou bl:"anquaadoll::
5514.n

~

descontinuas

Tecidoa de fib:.:-as sint.ética·s descontinuas,
contendo l!lcnos do 85~. e111 pc:so,. dctstna fibras, com~inados, principal ou unicamente,
com algodao, de peso superior 11 170 gim~.

Outros

5515.29

De t'ibJ:"t~s descoLitínuas de poliéster, em
ponto ~arj&d!;! ou ~iagonal, cuj11 relação
d11 textura nao sejil superior a 4

5513.43

55.14

poliéste~.

unicamente,

55.16

ou

·<~c..

Tecidos de fibran: lll:"tificiais déscontinuas.
- Contendo pelo menos 8St, em pe~so, de fibras ar ti fie ia is descontínuas:
5516.11

-- Cl:"us ou branqueados

5516.12

-- Tintos

Outubro de 1988
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CÓdigQ

Posiçiio

S.H.

da

Quinta;-feira 13 ; 304 7

DIÁRIO DO 'CONGRESSO NAOONÃL (SeÇão 11)

do

5516~

13

2. o ter:mo fe~tro abr&nge o feltro_ agulhal!lo, bem oomo -os

-~

çamento ( "couture-tricotage" J,
própria manta.

-- De fios de .SiferentiHI coras

5516.14

J,
Contendo menos de 85\, em peao, ae fibross artificiais dea:cont.ínua:!l, c:ombin"--

~~to~r~i~~~~i~~ ~~i~~~~~~~i~~i~~
5516.21

-- crus ou branqueados

5516,22

-- Tintos

fila-

--' c., fios de diferentes c:o:t'ea

5516.-24

-- l!::l.tamp~:~.dot~

- c-onténdo menos de 551;, em peso, de fibras at-tificiaill descontínuas, combinadae, principal ou uriieamente, com l.S ou
pâlos finos:
·

5516,32
55l6.J:i .·
'5516.34

--crus ou branqueados

~s;tampa_do=

<riio~

5516,47

Crus ou Oranquo11.dos

5516.42

Tintos
De fica de <:lifez:entcs cores

A podçio !i6.d3 abran9é, tilm'b'êm, os falsos tecidos
contenham plástico O!,! borTacha. c,ol,'lo ag,lutfna~te.

que

a) os feltros impra'ilnados, revestidos, recobertos ou estratificados, oom ]:lltl'stico ou cdm l:iot:t:acha, contendo, em peso,
50'l ou me:í-os. da matérias têxteis, bem como_ O$ feltros complet;~~mente
imersos em pLástico ou· em borracha (Capítulos
39 ou 40);
b) oe: falsos tecidos compl,et<amen.te imer11os em pláStico ou ·em
bo:.:rs.eha, ou t;Qtal~ente reveQ:tidos ou recobertoa em amba 11
face~ por estas materias, desde que o revestimento ou re.:
cobr,.mento sejam percept.íve.ia ia_ vista deQ:armada, não Q:e
leva!'l<:l:e em col'l~a qua1.quer mudança de cor deeor'rente o:l:est.&":~
operaçoes (Capl.tulos 39 ou 40);

4. A po.miçã-o 56.0~ ~;tão comp-reende os- :Éi.os têxt~is nem ai~ lâminas
e form~s semelhantes, das posiçõe11 54.04 ou 54.ps, cuja im·
pregnas:so, revestimento olf l:ecobrimentb não t~ejam percept.ívoi-:' a_vista d!IIJ;'Iaf1!1&da {jleralm~nte,. Çapítulos 50 a 55}; para
apl:..caçao de.staa dl.sposiçoes, nao se levam em conta as muclanças de cot decorrente!! destas opersções.
·

Posição

código,
do·

S.B.

56.01

Pa.,tas { "ouates" J do matét-iaa têxteU e
artivos destas pastas; fibras tê>tt.eU · de
eompr-iiDCnto não super-io-r a 5 11111 ' " tontis:~~!.i:.bol.otas· (borbotos*)' de
matérias

-- Crus ou branqueado!!'

5516.92

Tinto;~;

5516.93

De fios de difetentes core.s

5516.94

.

posições s6.'o2· e 56.03 cdtnpreep.6e'm respa~tivament.C~ o~ fe-ltros< e os fa'l.'sdll tecidos, ~imPrluin_ilP:o.S,' revest.ido:5·, reco'OOrtos
-ou estratificado~!, eo111 pls.stico· ou com borraeha, qualquer
que 11eja a 15US. n~t:ureza (compac~a ou alveola-r).

As

••••

-- Estampa<:los

·-- outroa;·
5516.91

fibra.s da

c) as folhas, chapas ou tiras, da plástiCo a'lveblãr o..: de
bo'l"raeb';l alvoo;a~, ~~l!lbinadas c:om t",eltro ou f,als_o tecido,
.~;~o~u;~ 80 ~ M~=~J.a uxtU apenas s,irva de ref,orço {Cap:í-

Da fios de diferentes cor--es

mel'lOS de 85\, em p41('1o, de. !5.br:a:l artificilli8 dellc:ontinuo:s, combinadas •. principal ou _unicamente, com algo-

5516,44

.

as

· -- Tintos

- Contendo

5516.43

uti~.izando-.se

As posiç2iee 5&.o2 e 56.03 nio c::,ompreendem, tpd11Vi11:

5516.23

5516.3L

produ•

~~~ha c~i~~i;~~~~~a~~t: p:au~a~;~c~:a~i~~a~o;~~;:i:o~uj_:n~~=,~=~

5601.10

--. Estampados

-Absorventes (pensos*) a tampÕes higiénicos, f'ra"ll!las para beb<lQ: e artigos -h.igiên.i,
coe aemelhan.t.ea, de pastas ("oulltea")
·-

S60l.21

cap!t~lo

56

i::t{~o~:~:~)r> ~ outt-os 11rtigos de pa~'-

-- De alg-odão

5601.22

-- De fibras llintátfcas ou artifioiais

5601.29

-- Outros

5601.30

- "TontiS:5es" e bOlotas {bot-botos*l de
térias têxteis
'

56.02

~~~~~;
5602.10

:Pa~tas ("ouates") • feltros e falsos tecidos; fios .
especiais; cordéis, C()rdas e eabo11; artigos de cordoarJ.a

ma-

::s=t!:IT;re=:!: revestidos,

- Feltros agullladoa' e arte'fato::~ obtid:oa
pot: eol!tur~ 1'0'1" entrelaçamento ("couQ:ustricotes")
- Outt:os fel~t-os, nio imp-regnado$, niio re:.
~~:;idos nao recolx!rtos, nem estratificA

Notas.

5602,21

1. o presente C:llp!.tulo não eol;flpreeru:le:

al'

11111 pastas C "ouates"), foitr6s o- falsoa t\;"::i':"os,
imP'rcgnados
revestidos ou recobertos do s_ubstaoc;..as ou prepar~
çõe~; (por exemplo: pe:rfume5 ou.co::~métiCos, <:l:o Csp:i:tulo _33,
sabÕC~s ou detergentes, da posiç:iio 34,01, pomadas,_ erem!'•
encá.usticas, prepara!Ões psra dtu: b1:ilho, ou prcparaçoe1:1
s.,_melhantos, d11 poaiçao 34. 05, lliMCilldCJr~a de_ te11;;-eis~ da
poaição 38,09), dasdt;t _·que essal!l m~tei:"J.&S texte:t.s s:t.rvl!lm
unicamanto de suporte:

56.03

-- De outras fllateít:ias têxteis

5602.90

- O..:tros

5603 .oo

l'&laos t.ecidos, 111esmo iJ:lpre<]nad!')l5, revestidos, recobertos "Ou eat>:atificados.
Fios e corda5, dlll bcir-i:acha, reoobertos de
têxteis~ fios têxteis,
lâminas e formas
semelhantes das posiçõc~ 54.04 ou S4.05,
i~~~pT"egnó!!dOI5, re~eatidos, recobertos ou embainhados de borracha ou do pl1Í5tico.

b) os produtom têxteis da posição 58.11;

s:l os abraSivos naturais ou artificiais, em pÓ ou

em qrãos,
aplic-ados cm supo-rte de feltro. ou de fal::~os tecidos (posição 66.05);
_ .- ----- -- -

à) a mica aglomerada ou reconatitu.Ída, em Q:uporte

-de

-- De li ou de pêlo111 fino.s

5602.29

5604.10

- Fios e cordas, de
de têxteis

5604.20

- Fios de alta tenacidade, .de poliéll'teres,
náilon ou outras poliamid11s, ou de raiom
de viseose, impregnados ou 'l"evezstidos

feltt'o_

bo-rracha,

recobertos

ou de í&lsos te_cidoll {p9aição 66.14};
e) a 111 folhas e ti:.:as delg&dlls do metal, fixadas em suporte de
feltro ou de fnlsos teeidos (Seção XV).

3048
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CÓdigo

NO

da

. 1'<2'

S.H.

'

- Outro:s --

5605.00

Fios metálicos o fios mctaUz_ado_s,_ _mesmo
revestidos por enrolaml:mto, constituidos
por fios têxteis, lâminlll'! ou formas_ s~me_-.

!~~~;e~~a!e~~~i;~.sas1~~!a o~ 0 s~i~~: ~ma
111i~aa

56.06

$606.00

do ·

Po:si;;ão

5604.90

ou de pÓs, ou,

reco~rt.oa

<:le metal.

54.05.-

5607 .lO

z;_eV<l.!l~_.idlls

"

- De outras matérias têxteil'l
Tapetes e outros revesti~~:~entos pa't"l!l pavimento:s, de maté"t"ias têxtc>.s, teciaoe, exc-etc os tufados e os ~locaaos, mesmo confee_c-ionados, inclUídos os tapetes denominaaos "Keli.," ou "Kil.im", "Schum(!Ck.B" ou
"SouWak", "'Kara~~~anie".- e aemelhantes tecidoa à mão.

5702;10

5702.20

5607.29

outros

Revestimentos para
(fibras de coco)

pavimento.s, .:la cairo.
-

5702: Jl

---De li ·ou de pêlos finos

5702.32

-- De matérias têxteis :sintéticas ou llt"ti. --!iCiais

do

Cordéis !)ara at(ldeiras ou enfardadeiras

- Tápetes· denominados -~Kelim"' ou "Ki1im",
"Schumacks~ ou "Soumak'", "Karamanie",
e
semelhantes tec:ii3os à m.!ío

OutrQS, felpudos (aveluda:l:os") .• n.!ío eonfecciona::!os'

5702.39

-- Dct out-ras matérias têxteis
- ""Outros; "felpudos (aveludados*),
cionad_os:

_e"oófee-

De abacá '(cÜ.nhamo-:je-manilha ou Musa
textilis Nec) ou de outras fibras
(de
folhas) duras

5702.-41

De li ou de p,êlos finos

5702.42

De matérias t.êxteis sint.étics.s ou artificiais

De polic.till!no ou ::!e poliprop,i1enor

5702.49

5607-•Ú

-- Cordc!iill p,ara ata::IG"iras ou enfar::la::Jeiras

5607.49

-- Outroa

5607.50

De outras fibr_as sin:t,~ticas

5607.90

Outros

-- Outras

5608.90

- Out't"all

5609.00

Arti90il o:te fios, lâminas ou fo't"mas sellelhantes das po.siçõea ~4.04 ou 54.05, cordéis, c-OT:das ou c8bos, não
especificados
nem comp"t"ceruiido:J em outras po:.ições.

,_

' -

De l.!í ou de pêlos finos

5702.52

De matérias têxteis sintétiC:as Ou artificiais
De outX"as matérias têxteis
- Outros, não felpudos
confeccionados'

Redes c-onfecciona::!as para a pesca

-!!'

5608.19

avelul;!l~db.!J'*),

5702,51

5702.59

Re::le!l' de tallllhas com n6s, e~ mantas (panos*) ou em peça, obtidas a partir de CO.[
dêia, co"t"das ou cabQs; redes confeccionadas pa't"a a pesca c outras "redes confe~ci.,Q.
nadas, de aw.téril!lll têxt.eis.

5608.11

De outras. matérias têxteis
- óutros, não felpudos (n.!ío
n.!ío confeccionados:

- De matérias têxteiá si.ntéticas ou - artificiais:

56.09

- De l.!í ou d9 pêlos tines

5701.90
~7.02

De juta ou de out"taa fibras têxteis liberianas da po5içio"53 .. Q3

5607.21

56.08

5701.10

por o;;n..:olam(!_nto, exceto

De sisal ou de o~traa fibras têxte-is
gênero "Agave";

5607.30

Tapetes de matér.ias têxtei>:~, de ponto:s nor;!ados ou enl"ola:los, mesmo c:onfecc"ionadO_>:~.

~57-~~

cordéia, cordaa "' cabos, entrançac!oa ou
r~iio~ lllcamo
imprcqnac!os, l"I!VI!!Istidos, l:ecoberto!l: ou embdinh~doa • de bQl"J;"acha ou de
pl.IÍstico.

56.07

s.H.

~!~~e;::;~~~~t~~r. ~~~o~~:i~ã~; ~:~~2a"o~
os da posição _56.05 e cm _fios de crina revestidos por enrolamento;
(ioa de fraco
("chenille"l; fios der.u:ut~iX1ados "de cadeia"
("chal.nettfl"l.
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CÓdigo

••

do.

Posição-

56._0.5

.. DIÁRIO I5b CbNciREsSO NACIONAL (Seção R)

(n.!ío aveludados*),

5702.91

-- De li ou de pêlos finos

5702.92

-- De matérias têxteis
ficiais

5702.99

sin~ét...icas

ou arti-

-- qe outras matérias têxteis
Tapetes e outl"oa: .,-eveat;>.mCntos para pavilllentos, de zoatér>.as têxteis, tufados, mesmo confeccionados.

57.03

5703 .lO

- De lã ou de pêlos finos

5703.20

- De ~áilon ou de outras poliam~das

5703.30

- De outras matérias têxteis sintéticas ou
de matérias têxteis artificiais

5703.90

- Oe outras matérias têxteis
Tapetes e outl"OS :revea:t>.mentoo pa't"a pavimentos, de feltro, à exceçiiio dos túfados e
dos flocados, mes111o confeee.ionados.

57.04
Capítulo 57
5704.10

- De forma quadrangular
não Superior a o, 3 m•

5704.90

- Outros

5705.00

Outros t.apetes e revestialentos p.lll""- pa.viJtCntbs, de matérias têxteis, .,es111o confeccionados.

Tapetes e outros revesti.soentos pa't"a pavimentos, de
.,t~.têl:'ias

têxte.i3
57.05

Nott~.s.

1. No presente Cap,!tulo, enten:le-se por t;:ap(!tes e out:z:oa reves·
timentos para pavimentos, 4e maté;rias '·'oxteis, qualquer reve~>timento c:uj& íace de maté"ria têxtil ; · ;J. a
face superior,
.tepoi~>
de l!lp,licado. Consideram-se ig•· ~:mente abrangidos os
e.:o::tefatos que ap,resentern liS cat"acter!sticds dos revestimentos
para pavimentoa, de matéria:s têxta:is, utilü:ad.os para outros
fins.

e

de

superfície

C.pftulo 58
Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas;
Upeça"t"ias; p8ssamanad.as; bol"dados
Notas.
1. Não se incluem. no presente Capítulo os

tecidos esp,ecificados
na Nota l do Cap,.ltulo 59, impregnados, "revestidos, recobertos
ou estratificados, nem outros artefatoa do Cap!tuJ,_o 59.
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2, A- posição 58.01 abl:'ange também os véludos ot pelÚcias obtidos
po-r trama, ainda mio_col:'tado.s, que não apresentem
felpa:~
ou
pêlo:~ nem anéis ("boUclGl!") ii supel;'ffc:ie.

ss.o2

3,· Entendem-se por t.eci,do.s' cm ponto de go:~:r;e, na acepção tio posição 58.03, os taci<:~os cuja ul:'didura se~a formada, no 'tod':!- ou
em pzll'te, pol:' fios fixos (fios retilJ.neos) e pol:' fio!! movei=
{fios de volta}, !a.tendo elite= Últimos, com o.s fioa fi:teo.ll, uma_
111eia- volta, uma vclta eompleta ou mais de uma volta, de modo a
formar um anel que prenda a trama.

a) -

5802.11

-- Cnls

5802.19

-- OUtro.!!

5802.:20

- Tocidoa atoa:Lhados (tecido!!!
de outras matê't"iaa têxteis

5802.30

tiras de ,largur" não ~Superior a 30 em;· provar'iienteS- do
corte de tecido= e providas de f"alll'll15 ourela= tecidas,
oolaC!as ou o"tltida:~ de outro modo;

--a:~

De: al.godão

5803.90

De out'ra~ matérias têxteis

5804.10

5804.21

cla~:~sificam~se

5804,29

58.05

- Rendaa de fabricação manual

5805.00

:rapeçariaa tecidas .1t miío (gêneros Gobe1ino, Fiandres, "AubmJaon" "Beauvaiz:<" e 15e~
lhant.es) e tapeçarias feitaa .1t &gu~bll. (por
exempl.o: ea "pct.it point", ponto de cruz),
111eltlll0
confeccionadas.
v

_ss.og, estlío igua-~nionte inCluído~
~aa poaiçoea elo prez:<ente _Capítulo os ~rtefatos eonfeccion~doa
com fio" ele meta~ e dos tipos utiliz~dos em vcstl.l~il:-io,
para
guarnição de interiores ou us.o.s semel.llantea.

FitaiS,
58.07;

exeeto os art.ef"at.ou da pc>sição
fit~:~11 aem trama, de fio:!!
ou fibras
paral.e~i!ldoz:< e col.adol5 ("bol.due8").

5806.10

- F'itau de vel.udo, de pelúcias, de tacidos
t!e froco ("ehenille") eu de tecido.!! a toA
lho:~doa (tecido.!! turcos"')

5806.20

- outraa fitas, contendo, em peao, 51> Ol.l
Elt!l.iS <!!e fios de e1aatômeros ou de .fios
de borracha

5806.31

-- De algodão

5806.3'2

-- De fibraa l!lintéticaa ou artificiais

5806.39

-- De outraa matérias têxteia

5806.40

- Fitam :~em trama, de fios ou fibras parsleliz&dos e eo1aóos ("bolclues")

CÓdigo-

••

- Outra.s

S.H.

Vol.udos o pelÚcia" tccidoa e tecido~:~ de froeo (Mehenil.l.e"), 'cxceto oa i!lrtefl'ltoa da PCI"i
çi9o 58.06.

58.. 01

5801. lQ

De lii ou de pêlos fino.!!
- De

slg~dio:

ss.o7

5801.:21

-- Vel.udos e pelúcias obtido" po'r trama, niio
cortados

5801.22

-- Vel.udos e pelúcias obtidos por trama,
tados, eanel~eloa { "CÔtol.és")

5801.23

-- Outros velu~os e pelÚcias ob_tidotl_ por tt".!!.

..

CO.I.

5801.24

Veludos e pelúc::illts obtidos por urdidura,
niio cortados ( "épingléS"l

5801.25

Veludos a
cortados

po!'!lÚeiat~

obtidos pot'

-- Tecidos do froco ( ~chenille" l

5801.31

-- Veludoa e pelúcias obtidOB por trama, nio

- De fibra11 .!lintétieas ou artificiais:

5807.10
5807.90
58.08

58.09

- Outros

5808.10

-

5808.90

- Outros

5809.00

Tecidos de fios "e metal. ou de :fios têxt.1:1is mett~lizados d3 posição 56.d5, dos ti-

Entrançt~dos

em peça

~! ~! I!~=~~!r:: ~~s~:~i~~m~~~=nt;~~~~~
1

eapecifiei!ldos nem compl:'ecndidos ea
poaiçõea.

veludo:~ a palúe,i.as obtid<JII por trama, CO.I.
Udoa, canelados ( ~eôt:.el.éa" J

Out'l:OS vel.udo~ e pel.Úeia.s obt:.ido11 por tr~

- Tecido:!!

Entrançados em peça; artigos de,passamllnaria o art.igo5 ornamo!'lntais análogos, elli pc.ça, não bor'dado$, exceto os de rn.alhi!l; bo't"laz:<, pompons e artefatoz:< semel.h:antes.

eort~dos

5801.33

fito:~s:

Etiqueta~.
embl.emaz:< e art.ef"atos aemel.hantes, de Elt!l.térillu têxteis, em peç&, em fitaz:<, ou recortados em form& própria, não
'bordados.

urdidura,

5801.26

5801.32

De fibraa .!lintétiea.s ou artifieb.i.!!l
-- 0e outraz:< matêrias t.êxtei!!l

5804.30

' · JI.J.ém doa eroduto~ da posio;io

••

- Tu1em, filÓ e tecidos de ml!'tl.haa c0111 nóm
- Rend&a de fabricação mee.!iniea'

58.06

Po~içiio

ar-

'l'Ules, filó e tecidos de IDII.lhas com nÓs;
rendas -em peça, em ti"ras ou em motivos para aplicar.

58.04

c) o:~ tecidos cort.ado:~ em vié, com orlas dobradas, C!e larsru1:a
nio superiot' a JO em, quando desdobradas.

6. O termo bordados da po:~içio 58.10 abt'ange também ati aplicaçÕe11
por co'stura de lantejoulas, contas ou de ornamentos dei ll'lat:éria= têxteis ou outra:~, eobre fundo vi,!vel de ma'térias têxteia, bem como os artefatos confeccionados com fioz:< para bordar, de mc.tai ou de fibraz:< de vidro. Exeluem-z:<e d:l' po~:~ição
58.10 al5 tapeçsriam feitam com agulha (poaiçiío 58.05}.

- Tecidos tufados

5803.10

largura,

Ali fita11 com franjas obtidas por tecelagem
na poeiçiio 58. OS.

cuja

turcos"'),

:recido::s em ponto de gaze, exeeto· os.
tofatol5 da posiçi.io 58.06.

58.03

o.s toeidoa eom urdidura e trama (incluído& o= vCiludoa}.
em tiraiS de largura nio supl!rior a 30 em, Com ourelas
verdadeiras;
-

b) o:~ tecidos tu'bV.lare= com urdidura fi t:J:'ama,
qu~:~;ndo ac:hatad<:lll, não exceda 30 cm;

Tecido~ at.oal.hados (tecidos turcos""), ex~
to os art.ef&toa da posição 58.06; tecidos
tufa<:!o.s, exceto os a,rtefat.ol5 da poaiçiio
,57.03.
-

- Teeidoa atoalhado= {tecido!!! turcos"'), de
al.god.So:

4, Niio aiiO ab:.:aegidlll!l pela po11iÇão 58-.04 as 'iedês com ru:Ís,
e ..
mantas (pano="l ou em p!!!ça, obt.i<:l:as a partir de co't'dáis, co:!."(las ou cabol5, da posição 56.0_8.
5, Conaider&m-se fitas na aoepçiio da po:dçiio 58.06:

13" 3049
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58.. 10

Bordados e111 peça.
para aplicar.
5810.10

e111 tirlla ou em

- Bordado.!! qu!miec>z:< ou aéreos e
Colrt funC!o reeorto:~do

outraa

IPOtivos
bori!lados

5801.34

-- Veludos e pelúcias obtido11 por
niio cortado= ( "Ópinglás"l

urdidura,

5801.35

-- Veludos e pel.Úcias obtidos por
cort&dos

urdi<:!ura,

5801.36

-- Teeir;lol!l do f'l:oco ("chen:llifi")

5810.92

-- De fibra~ .!lintéticam ou artificiais

580!.90

- De outrae matérias têxteim

58ljl.'519-

-· De outraa 111atéria.s têxtei~

5810.91

3050

Código

b) oa" tecidos fal:l.ricados com fi",s, lâminas ou formas se,;.elhant.es, impregnados, revestiõoa:,
t'ecobertos ou_ embainhao:So~,
com l:lorracha, da posição 56,04;
·
- · ·

•o

S.H.

sau.oo

56.11

Outubro de !9B8

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÔÓNAL (Seção H)

Quinta-feira 13

Artefato:.

t~xteis

e• peça,

c:o~l'll~ituiJtos

PQl" wn4 ou varitus ca~~~adaa de mater:r.as text.,is aa:~oeillda!ll a . uma 1111:\t.,;ria, ,Sio etlchimento (eatp:famento), aco;tchoadoa po:r: qualpi~'X'

, procesao.

o:=~

exceto

bol:'dadoa

c) as mantas de fios têxteis paralelizaO:os e aglomerados entre
si per meio de borracha;
el) a11 folhas, chapas

QU tiras, de-borracha alveolar,
combinadas com tecido, nas quais o tecido constitua mais õo que
um 11imples reforço, exceto os artefatos têxteis õa posição 58.11.

.;la po::u.çao

56.10.

S.· A posição 59.07 não colilpreei':Jde:
11) o; ~ecidos c:u.ja impregnação, revestimento

ou recol:lrimento
não sejam"percept.Íveis·.; vista desarmada (geralmente, Capítulos 50 a 55, sa ou 60), ·considerando-se irrelevantes as
mudançaB de cor provocadas por esta:s _operações;

b) os tecidos pint11do1S [com excl1.lsiio das telas pintada:s para
cenários teatrais, fundos. pictóricos para fotog;~:"«fia (fundos de estúdio'!') ou para uaos análogo!!!];
..
c) os tecidos parcialmente x-acobartos de "tontisse:s", de pó de
cortiça ou de produtoa am.Ílogo_s, que apresentem desenhos
resultantes desses tratamentos;_ today:j.a~ as i_l)litaçÕell de
YO!luclos classificam-se nesta posição;

<:op!tulo S9

2:'ecido:s impregnados, revestidos, recobertos ou_ e11tratificados;
artigos ~ra UBOlll técnicos de matérias têxteis

~:")

os tecidos que tenham recebido- os --preparo-s normais de acabamento .; Mse de :Elatérias amiláceas ou de matérias análogafl;

e) as folhas para folheados, de maõeira,
~:~upo:~:t~ de tecido (pol'liç.iío 44.08);

Notas.

1. Res111aivadas a:l dispoe:içõen em contrário, a 'cie:si9naçii.o tecidos,
quando u,tiliz:ada no presente Capí_tulo, ccmpreen"-e os tecic:Jos
dos Cap!tuloa 50 a 55 e das posiçoes SS.OJ e 58.06, os entrançados, os .ftrtefatqs de pafil'llllmll.nal:ia e oe artef11tos ornamentais
•nli1o2o:5, em peça, da_pozsiçiiio 56.06, e os tecidos de malha da
posiçao GO. 02.
,
.
2. A posição

~9.03

a) os teci~ofl impregoadoe, revestidos, recobertos ou e-Stratificados, com plástico, qu11isquer que 11ejam o se-u peso por
Met:eo quadrlldo e a natureza do pla~Stico (compacto ou alveolar) , c0111 exceçiio:
l) dos tecidos cuja impre9m11çiio, .revestimento ou recobrimebto não 11ejam percept,íveis À vista de11armada (geralmente, capítulos 50 a 55. 58 ou 60),. co.n,_ll.í,de;rando-se irrelevantell a11 mudanças de c.or prov_ocadas por e11ta11 operações;
' ·
·

l!t'lrol~;-11e manualmet'lte, eem
11e femderem, num mandril de 7 mm de diâmetro, a 1.llt1a temperatura compre011ndida entre 15°C e 30°C (geralmente, ..Cap!tulo 39);
·

2) d011 produtos que t'làc;> pos11am.

3) do:~ prod1.lto!! em que o tecido e:~teja,

quer inteiramente
embebido no plllist-ico, quer totalmente rev<!!stido ou reco-

~~!~~i!:n~~~ r:~o~~i::~t~e:!;a:a~=~!!J,tí~!!~eã q~ist~

!iJ) a mie.!! aglomerada ou_raconstituS:da, com .9uporte

§~A

tecido

tira.!l dêlgada.!l ele mêtal, com supot'te de

tecido

posl';iió 59.10 não compreende:
IIUt:a,· em peça

'oir~cOrtãdaS

l!lll1 de espcsem coinprimentos determinados;

cCr~:reias de tecidos- impregnados, revestidos ou recobertos de borracha ou estratifi_cados com esta matéria, bar.
as fabricadas c0111 fios ou cordéis têxteis impregnados.
revestidos, recol:le'rtos ou eml:lainhados com l:lorracha (po:siçiío
4-0.10).

b) as

COlnO

1. A posição 59.11 compreende os sag1.lintes p~:oduto·s-, que se eoneideram exclufcloa: das 01.ltras posioões da Saç.ií·o XI:
a) os produtos téxteis em peça, cortados em·- comprimento~. ·-él~
tet'lllinedos ou simplesmente cortados na forma quadrada ou
retan2u1ar, que a l'lêg"1.lir se enllmeram limit;;~.tivamente (com
exceçao· doiS que tenham a carac-terística ele produtos elas posições 59.08 11. 59.10):
l) os tecidos, feltros ou· tecidos forrados de feltr:O, ctombinados com uma o\l mais camadas de l:lorracha, couro ou de
outral'l matérias, dos tipos utilizados na fal:lricaçiio de
guarnii!Õe~ ela cardas,
e produtos enálo9os para outros
usos tecn;~.eos;

dos tecidos reve11tidoS ou :eecol:lertos parcialmente com
plástico, que apresentem de!!lenhos .resultentes desses
t.ratamentos (geralmente, capítulolll SQ a 55, 58 ou 60);

2) as gazes e tela3 para pene;~:at';

nadas com tecido, nalil quai11 o tecido sirva apena11 de teforço (Capítulo 3'3);
<1011

de

A) as c~rreias de matérias têx:t.ei.B com meno:~ de 3

5) 4all folh~u!l, chapa!! ou tir~11 ~e plií:~tico alveolar, combi-

6)

um

(posição 68.14);

de11arm11da, cOn!!idex-ando·l'lfl irrelevante!! as mudança"' de
cor provocad1u por estÍ!.s operaçõe:~ (C<!!p!tulo 39);
I~

sobre

f) os abraSivos naturais ou artificiais, em pó ou em grão:s,
aplicados sobra um. suporte de tecido (posiçiio 68.05);

h) as folha$ e
(Seçiio XV').

compreende:

aplicadas

3) o:~ tecidos filtrantes e tecidos espessas,

compr-eendendo
os de cabelo, dos. tipos usados em prensa11 de Óleo ou
outros usos técnieos aoálogos;

produtos têxteilll da pollição 58.11;

4) os tecidos-planos, com urõidura ou trama mÚltipla.s, fel-

traclos .ou. nao,
U:IOS tccnl.COS;

b) os tecidos fabricadO!! com fios, 1âmina111 ou formal!! aemelha!'ltes, impre9nado11, revestidos, recobertolil ou embainhados,
com plá11tico, da posição 56.04.
3. Na acepção da po:sição 59.0~, consideram-ao xyvelJtimcntoll para
parcdms, de ~natéxias têxtei.11, os produtos apresentados em rolos de la~X'a igusl ou superior 11. 45 cm, próprios P!I.X'!I. a decox-açiio de parêde!!l ou teto=, constitufdos por um11 sup-erfície
têxtil fixada num suporte ou, na fa.lt,a de111te, t:.en.:lo sofri.:lo um
tratamento no avesso (impregnação ou revestimento que permita
a colagem).
Todavia, esta posição não _Compreené!e 011 revestimentos para
paredes constituÍdos por "tontissea:" ou por 'poeira11 têxteis,
fixlldas · diretamente 11obra um suporte da papel (posição 4S.l4l
ou sobre um supox-te de matohia têxtil (geralmt.nte posição
59.07).
.

4. Consider11.111-se
59.06:

tecidos

com

borracha,

- de peso não .superior a 1500 9/m

"COm

metal,

ou
dos

revestidos,
:t.ipos

para

utilizados _

6) o:~

cordões lubrificanteiS e os entrançados, cordas e outro.s produtos têxteis semel~;,.ntea-, para vedar, ele uso
industrial, mesmo impregnados;· revestidos ou reforçados
com metal;

b) os a:~:tefatoa têxteis {com exceçãõ dos inclufdos nãS _pOzi:fçÕes 59.08 a 59.10} pa.~:a usos técnico.!!, tais como os tecidos e feltros, sem fim ou com di.spositivolil de união, dos
tipos utilizados nas máquinas pat'e fal:l:dcaçiio de papel ou
máquinas semelhantes (por exemplo, para obtcnçiio de pasta
de papel ou de fibrocimcnto), os discos para polir, juntas,
anéis (anilha.!!) a outras partas de !Mquinas ou aparelhos.

OIIStrati-

••"'

Posição

;

-de peso superior a 150_0 gfm%_e_ que
mais de 50_t de maté:.:iae têxteis;

:;.) os tecidoa reforçaé!os
para \lsos técnicos;

imp:r;egnaé!os

acepção da posição_

a) os tecido11 impregnados, revestidos, recobertos ou
ficados, com box-racha:
2

m~smo

contenham,

em

peso,

5>!1-01

código
do
S,H.

Tecidos rnvcatidos de col.a ou de
arail'liceas, õos tipos utilizados

ma.téri:r:m
no enc<:~-
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Posição
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CCÍoUgo
do

S.H.

5911.20--' '-.Gazes e tela:~ pil.ra peneit:ar, mesmo
. · fecci.onao:tas-

lhante!!

u!los

:seme-

'

- Outros

5911.31

Telas PQra pneumitico:s .fabricadas com fio!S
de 111 t1.1 tenacidade de náilon ou de outra:~
polialllidi'J:II, de poliéstere:~ ou de raiam ele
vi.aco:•u,.

59.02

5902.10

De náilon ou o:la outras poliamidall

5902.20

De poliésteres

590"2.90

OutXa:s

con-

- Tecidos e fel troe:, sem fim ou com disponitivos de união, dos tipos
utilizados
nas ~quinas para fabricação d• papel ou
máquinas semelhant.as (por exemplo, Pil!tra
obtcmção de pasta de papel ou de fibrociii!Einto):

'I'ecidos reve8t.idos de col4 ou ao matériats amiláco~:~;,, dos tipos utilizados na

encadernaçiio, cartonagem ou
5901.90

S.H.

'.

~ernação, ca:r:tonage .. oll :usos
seiiiClhantes;
-telas Ptlra decalqu.e e telas txcanspao;entes
para desenho; telal!l prep.n.rado.s pe.r!l pintura; entretela.e: o tecidos ~:ig-idos semelh~m
tes, dos tipo.s utili:.a•do:s em ehapéu, e artefatos de tUIO .:semelhante.

5901.10

3051

I

código
do

Paeição
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De peso inferior a 650 g/m'

5911.32

De peso igual ou superior a 650 g/m'

5911.40

-Tecidos filtrant.es e tecidos espessQa,
compreendendo os de cabelo, dos tipos
U'J'ados e"' p:r;:ensas de Óleo ou out:.J:os U.!!os
tecnicos analogos

5911.90.,

- Outtos

'I'ecido:~ impregnaélo:~,

revestidos,. :.:-eeobe:r:toa ou eatratificados, c:om plO:Ístico,
to os da poaiçiio 59.02.

59.03

5903...10

- Com policlo:t:"eto de vinila

5903.20

- Com poliuretano

5903.90

- Outroa

capítulo_ 60

Notas.
Lin61eos, me:~mo recortaaos; reve:~tilu.entos
para pavizllentoa constituidos por u.a iDduto
ou recobrimento aplieaao sobre suporte
têxtil_,_ mesmo recortai!io:~.
---- - -

59.04

5904.10

1.

o prel!l:ente Cap!tulo não compreende:
-li;) aiS reno:tas de crochê, da POI!Iição 58.04;

- Linóleo:~

b) as etiquetas, emblemas e artefatos aemel,hante.t~,
da posição 56'.07;.

- Outros:

c) os teci~oa de

5904.91

-- com suporte comJtitu!do por feltro agulhado ou por falso. tecido

5904.92-

-- com outro:~ suportes têxteis

5905.00

Reve:stimentoa
tôxteis.

::!e

malha,

maJ.h~~; impregnados, revestióos, recobert-os ou
estratificados, do Ce.p!tulo 59. Todavia, os ve).u::los, PtfltÍeiall e Ol!l t.eeidos atoalhados (tieeidos com anéis*}. d11 malha, imp:t:"eg~U~.dOB, revel!ltido:ll,. recobertos ou e:~tratificados
cla:~llificam-'se, -nil!t posição 60.01.

2. Este Capitulo cOmpreende igu~:~lmente os tecióos ::le malha f<1bri59.05

para

pa:t:eélen,

cados com fioa de metal,· do.s tipos utilizados e~t~
para guarnição da interiores ou usos se~t~elhante.s.

de .,térias

3. Na Nomenclatura, o termo malha abrã.nge também 015 artefatOs obtidos por costura por entreJ.açamento { "COUIIUII-tricotés"), nos
quo~~is aiS maJ.ha:~ ~Siío constitu!::las por fios têxteis.

Tecido" COIB bo:t:racha, exceto oa da posição
59.02.
-

59.06
5906.10

- Ji'iuu:1 adesivas de largura_ n~o_11uperior a
20 cm

5906.91

-- De malha

590&.99

-- OutrOII

59.07

5907.00

outros tecielós ~egnlldos,
recobe:rtoiS; telas pintadas
teatrais, fundon; pictóricozs
fia (fundos de estÚ4io•) ou
logoll.

59.06

5906.00

Mecha:s de IQatérias têxteis, i:ecide."s,
entranç~~;das ou tricotada:~, para
candeei~a.
foo;:rareiros, isqueiros, velae e SCIEielhan-

- 0Ut't'OS:

59.09

••

do

Po~Sição

do

S.!f.
Veludo~!!: e pelúcias
(incluídos os tecido:~
denominadoa de "felpa longa" ou.- .. pêlo ca-pri::lo"') e tecidos atoalha<ios (tecidos co•
anéis•), de malha..

Go:o1

6001.10.

- Teci!fo:, denominados de ''felpa· longa"
"pêlQ <::ompri~o"

~:~~la~:=i~~ieo~=d~~ee.~~=e=n~!: e f!~~~~~

6001.21

-- De aJ.ç;o::lii.o

ção, mesmo impregnaeloa.

600l. 22

-- De fibrai5 sintéticas ou artificiais

6001.29-

-- De outras matérias têxteis

Mangueiras e tubos semelhantel!l,
rias têxteis, me~mo COIIl refo-cço
s6rio:~ de outras -térias.

ae

5~110.0"0

correias transportac!oras ou

t;ran~mis":'

ae

-

~:· n!~a~a~:r~~~r;:x!:!&~~:~mo ~eforçadas

-

~cUios,

teltrozs e tecidoe forra4oa de
feltro, combina®_s _com u_ma oq 'ª_is camac:tas o:te borr~~;cb~~;, 'CO'-\ro ou de outras ma·
tériall. dos ti§!OS utilizadoa na t'ab-cicação de guarniçoes de cardas,, e. produto.s
análogo:~ para out-coa usOJJ teeru.co•

ou

- Tecidos atoalhados (1"ecidoi5 com an<Hs•)'

maté-

P-co4utol'l e •lllrtefatos, de IDI:ltérias tixteis,
para Ul'I03 técnicos, indicac!QS na Nota 7 do
presente capítulo.
5911.10

CÓ::ligo

revest:i.dozs ou
para cenários
para fotograpara uaoa anoi-

5909.0_0

59.11

vestu~rio,

_

Outro~!!:<

6001.91

De algodi.o

6001.92

De fibras sintética~!!: ou artificiais

6001.99

De outral5 matéria~!!: têxteis
Outros

60.02

teciêlo:~

ele -lha.

6002, lO

- De largura não supe't'·ior a 30 cm, conteh4o, em peso, 5'11 ou mais de fios de elal!ltômeros ou de fioa de borrp.eha

6002.20

- Outros, de largura não :~upr:!rior a JO ca

3052
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PoaiçQ.o

do
S.H.

6002.:30
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- o "smoking", consistindo num casaco 4e corte semelhante
ao dos paletós (casl:lc'Os*) co1zuns que, po:!end.o_ ter __ uma
maior aLet"tur·a no péito, t.t'im a psrticulari:!ade de illpre~e~tar
lapela bri1htlnte, :1e seda ou de t:ecido que a
l.llll.te:.

C<:Ídigo

NO
da

13

b) enten::le~se por conjunto um jogo

4e peçtt.s de vel!ltuário
os al:'t.r:fato.s das po11ições 6L07,.Gl.08 e 61.09),
varias peçaa confocciona:!as com o meamo tecido, acondiciona::lo para ven::la a retalho e composto PQl:':

- Do largura superior ll 30 cm, çontendu,
e111 peso, 5'1; ou mais de fios de el#lltô-

(lll!xceto

co~npreendenao

l!leroa ou de fios de borrtu:ha
- Outros, de malha-o.lrdit~lo.u·a, incluÍdos
fabric3dos em teare• paro. glllÕea:
6002.41

De li ou de pÕloll finos

- Ullla .11Ó p,.ça, concebi::Sa pal:'a cobrir a pllr'te 'Supe~:iol:' do
corpo, at!mitindo-:se a inclu:siio de um pu1Õver, como aegunda peça exterior no c~.11o dos "(!uaa peças", ou (!e um
colete como aegz,:mda p~a. nos outi:'Oa ctiSOIH

6002.42

De algodão

-• uma ou duas paças 4it'oran"tes,.

6Ó02.A3

De fibras sintétic::aa ou 11rtificiaia

6002.49

Outros

conc~bi::las

par:a cobri :r:

a

~~~~nef~!~r~~; ~~r:~~~· u;0 ~=~~~~!!c1o (~=1~!) c(lça;x~:~

çiio :!los de banho), uma saia ou .uma saia-calçe..

'l'Odos os componentes de um conjunto deve"' ter .a
mesms ~:s:!:;rutura, o rnefJII.!O estilo, a mesma cor e a 111esma
compos1çao; devem, aJ.em di.s.so, .11er da to:~manhos correspon.::tentes ou compativeis. O termo conjunto não abr:ang'
O! abrigos (fatos de tl:'eino~) pal:'a esporte nem os mac:acoell (fatos-macacos*) e conjuntos, .:te osqui, da posi~io
61.12.

- outros:
6002.91

-- De li ou de pêioa finoll

6002.92

-- De algodio

6002.93

-- De "fibras sintéticas ou artificiais

6002.99

-- Outrol5

4. "AIS po.aiçõa• Gl.OS e 61.06 não compr:"eendem Q vestuário que
apl:'esente bolsos 111baixo .:!la cintur:a, cós retr:átil oU outr'o.s
mttios que P~~ita111 aper:uzr o:~ p;,.rte .inferior do , vestuário,
netm o vestuarJ.o que aprasênte, em me.:!lia, mer~os de dez malhas
~r _cent!l!letro linear em ca:!a di"reçio, conta.:!os numa aupert'!cie l!e pelo noanos 10 x 10 czg, A posiçiio 61.05 nio co111.:
preenc1e o vestuliria.sem mangas.
!õ. Pal:'a a interpretação 4a posição 6l.ll:
11)

b) o• llõrtefatos .~~uscet:lvei.ll :!e incl.-Uihio aimultânea na po.lliçio 61.11 e em outras posi2Ões da pre.11ente Capitulo devem
aer classificados na posiçao !'>l.:tl.

co.pí.tulo 61
Vestuário e seua accu:sór.i.OS, ciO -lha

6. Me acepção 4a posição 61.12 consider:am-se .ac!lcõe8 (flltos- 111.1.
caco.11*) e conjWltos. de esqui o vastuli:r:io mesmo em jogoa
que, em t~:~ce da sua aparência qer'al .e text~ra, "ejam reconhec!veis COlllo principolrnent.e do.stinados ia prática ao esqui
(o:~lpino ou de funde>) e que consistam:

Notas.
1. o pre:5ente Capítulo coj!!preende apenas os e:rtefatos
confeccioiladoll•

de

lllll.lha,

11) quer nulll -caciio (fato-ma._co:~co ... ) de eiJClUi

isto é· UDla 8 ó
peçe. 4a veatuári9 concebida para Cob~ir todo: o col:'po;
das mangas b da gola, este ar'tefato po:!erá ll.])re.llenUr-.lle com t>olilo.s ou com alças para o• pés;

~:~lem

2. Este Cap!tulo não comp'l."l!!l!néle:

o) os artefatos da posição G2.U;
~)

oa artefatOII

u11o:~do11

b) quer num conjunl..o de esqui~

isto é, um jogo de vestuário
compr-eendetndo du.aa ou três peças, aconc1icionad.o Plilt'll venda a r:etalho, e formado por;

da posição 63.09:

c) o• aparelho" ortopédicos, tais como fundas
cin_ta= médico-cirúrgicas (posição 90.21) ,'

e. expre.11aiio vestuário e seu.s ace.s.sÓr'ios, para bebê11 COIIIp>:eende os artefatoa par'a c:r:iança ::la: tenra idade, da e"t&tur'a niio superiol:' a 66 cm; compreendq o:~in4a os cueiro.s
e fl:'alc1as;

p~~ra

hérrdas

e

-uma peça de vestuário tipo anoc·aque,

ca11aco (b1usiio*)
ou semelhante, com fecho ecler (fecho de correr"), ev•ntualmente acompanhada de Ul1l colete; e

3. Na acepção daiS Po5içÕell 61.03 e 61.04:

- \ljlla calça, J:lesmo de cós acima da cinturà,
ou uma jardineira.

a) entendem-se por ternoa (fatos*) e "tailleu'l:a" (fotoll de
IUI.ia-callaco*) os conjuntos ~e dua" ctu três peças de vestu.irio, confeccionadas no mesmo tecido, foriEIMio" por:

'l'odo5 os c_omponen.tes de um conjWlto "de esqui devem Sel:' confeccionados em tec·ido com a
mesma textura,
o nu:uzmo padóio e a mesma composição, podendo t~er ou nio
da_mosma co:r:; devem 110er, além disso, de tamatJhos corr'espon4entetl ou compat:íveis. -

- um paletó (ca!laco*} cOncebido ·po:~i-ii Cobril:' a pal:'te lluperio'l:' do co:r:po, cuja face extal:'ior, ia excaçio daa manga11,
seja constituS:da por qu111tro panos ou mais, poden~o 11er
ll.eQmpanhado de um colete.
-

o termo ter:noa (fatos*) a:oranga igualn~e:nt:e os trajes de
carimõnia ou.. da noite, a aequir' menciono:~doll, mes~;~o q11e não
.11e encontrem 11atisfeitaa todas as condiç3e.e pl:'ecedontots:
- O· fraque, que apresenta abas arredondado:~s e bastante comPl:'idas a.eras, combinando com u11111. calça 4e liznre.s ver'ticiais;
- a casacn:, qer'o:~lmenta qonfeccionacta com tecido preto, con.llistindo em uma jaqueta rel4tivalltltnte cut"tO ia fl:'ente, que
ae mant,;m :Per'monente~<~ente f!.berta e cuja• a~• ostt"eita.••
abertas 11101::>1:e os quadria, penl!le• po~:a t~:.ia;

t>er111u<1a

O conjunto de esqui pode igualmente
ser: constituído por u!!l macacio (fat:o-maco:~c.o*Lde esqui do tipo
acima referido e por uma espécie ela cas..co (blusão*)
acolchoado~ sem mangl'l5, \lsadc> por cima daq\lelól.

- uma peça concebida Po:~ro:~ cobrir a parte inferior do cori.'o•
~dendo tcel:' uma calça, umt> bermuda, um
"short" (co:~lçao)
(à exceçio do11 de banho), Ullla 110.i11 ou saia-~lça, """' alças nem peitilho;

Todo& QS componentas 4e um terno (filto*) ou de um
•t«illeu>:" (fllõto da: saia-castlco*) devem ter a 111esma eiStruture., o mesmo estilo, a mesma cor e a 11.1e.sma co111poaiçii.o, devendo ig:ualment:o aetr de t:amanhoiS corret~ponl!lentes ou c<)mpativeia. se várias peças difel:'"ente.e, dol!ltinal!la-"' à parte inferiot" do cot"po [por exemplo,: IJ.ma calçil e um ~=hort.." (.calção),
ou uma se. ia ou saia-calça e lJIIIa calça}, :~e apre=ente.r<na .llimuJ,.tanoàment:e, considerar~se-iio a calça, no caso dos ternos
(fatos*), e a saia ou aaia-calçe., no ca.~~o dOII "tailleurs"
(fatos de saia-caaaco*), ..çomo ·partea inferiore11 do c-onjunto,
devendo os' demais elemento• ser cl.all.silicados separa4amento.

uma

7. o vesttUÍl:'iO IIUI!Icet!vel de inclusã:o <!limultânea na p011içio 61,13
e em outt:"«S posições do presente capitulo, exceto
61.1.1, deve ser elassificai!IO na posição 61.13.
8.

-.,

posição

~~m~rt:!:~~~r~~ ~~e~:~t:a~~~i~!o o~u~e~:~á~Í;a~e ~=·~an~=~~~!~!
c1evem .11er _c_lassifi.c:a4o.s como" dQ uso ·feminino.

9. Os arte-fe.tos do presente cap:i:tulo pQdem sel:' confecciona4os cem
fios de metal.

N'

CÓdigo
do .

P0.11ição

S.H.

••

. 61..01

SObrc:~tudos, jnponas, gabÕes,
c;spa.s, ano.:ll.ques, ca~:~aeoa {bJ.uaÕell*) e ae~aelhantes, d~t
.alba, det uso ID.!I:JCUlino~ ell:cc:tto olf artefat.os
da po.11içio 61.03.

6101..10

- De lii ou 4e pjlo.ll fino.s

..

do

Posição

Quinta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

Outubro de 1988

CÓdigo

N'

do

da

S.H.

Posição

6101.20

De algoCiiio

6101.30

De fibras sintéticas ou

3053

CÓ::l.igo
do

S.H.

6104. 39
artificiait~

~~

De outras matérias têxteis

- Vestidos:

De outras matérias têxteis

6101.90

MÍI:nt8s (ellllo.cos comprido~*),

61.02 .

?104.41

De lã ou do pêlos fino:s

~mora
ae~~~elhant..c:s,
ele

6104.42

De algodão

Bl:tefatoa

6104.43

De fibras sintéticas

Capas,

ques, casacos (bJ.usô_es*) emalha, de uso fcm.i.nino, cxc:cto os
Cla posição 61.04.

6104.44
6102.10

- De lii OT.l de pêlo: finos

6104.49

-- De outras maté,;-ia:s têxteis

-- De lã ou de pêlos finos

6102.20

De algodão

6102.30

De fibras sintéticas ou._ al:tificiais

6104.51

De ou_trlls roatérias têxteis

6104.52

6102.9_0

- Saias e_ saias-calças:

Ternos (fato.$*), conjuntos, paletós (casacos*), calças,
jardineiras, bc~as e
"short.s" (calções)
(à exceção do3 ele banho), de malha, de uso 111asculino.

61.03

~

De algodão

6104.53
6104. 59

De fibras sintéticas
~~ De

outras matérias têxteis

- Calças, jardineiras, bermuda:s e "shortll"
(calções}:,

Ternos (fatos"):

6103.11

De lã ou de pêlos finos

6103.12

De fibras.l5intéticas

6103.19

De out't'as maté't'iaiS têxteiB
- Conjunto:::

6104.61

De lii ou pêlos finos

6104 .6;!

De algodão

6104 ."63

De fib,;-as sint.étic>ls

6104.69

De outras matérias têxteis

De lã ou_ da pêlos finos

6103.21

61.05

6103.22

De algodão

6103.23

De fibras

6103.29

oe outra111 matérias têxteis
-

Palor;~tós

•IS~ntéticas

(casacos~):

6103.31

De liii oa de pêlos finos

6103.32

Do aJ.godii.o

6103.33

Da fibras sintéticas

6103.39

De outras mat&rias têxtais

6103.41

De fibras artificiais

I_, l i .

~-

Camisas de malha, de uso masculino.
6105.1 o

~

61,05._20

- De fibras sintéticas ou artifieiais

6105.90

- De outras' mat.érias têxteis

61.06

(ca:miseiros~ J.
blusas.
~ehemisierM
(blusas-camisciros* ),
lha·, do uso feminino.

camisas

6106. 10

De lã ou de pilo!! finos

6103.42

De algodão

6103.43

De fibras sintéticas

6103.49

De outras matérias têxteis

De algodão

- De

blusas
de ma.:.

algod~o

6106 .20

De fibras sintéticas ou a,;-tifieiois

6106.90

De outras matérias tê>:teis

61.07

Cuecas, ceroulas, ca:misolões (camisas de
noite*), pijomas, r:'Oupões de banho, robes
e semelhantes, de malha, de uso masculino.
- Cua:cas e ceroula-5:

"Tail.leurs" (fatos de saia~caaaco""), conjuntos, "blazers" (casacos"), vestidos,
m1ias, saias-calças, calÇa!!,
jardineiras,
bermuda.s e .. sborts" {calçÕes) (à exceçii.o
dos de' banbo), de 111alha, de uso feminino.

6L04

6un;·n

-- De algodão

6107. 12

-- De fibras sintéticas ou artificiais

6107. 19

-- De outras maté,;-ias têxteis
- Camisolões (camisas de noite*) e
mas:

- "Tailleurs" (fot..os de

soia-casaco*~:

De algodão

De fibras sintéticas ou artificiais

6104.11

De lã 014 de pêlos fino::

6107. :T2 -

6104.12

De algodão

6107,29

6104.'13

De fibras sintéticas

6104.19

De out,;-as matérias tê>:teis
De Hi ou d~ p&los finos

6104.22

De algodão

6104.23

De fibras sintéticas

6104,29

De outras matériaa têxtai!S
-

"Blao:ers~

De outras matéJ:.ias têxteis
- Outros:

6107. ~1

- 'ccmjuntos!
6104.21

pija-

6107.21

~~

De algodão
fibr<~s

6107.92

De

6107.99

De out.ras matérias tê:kteis

sintéticas ou artificiais

Combinaçõ?s• anág14as (saiotes~), calcinhils, cal!u,solas (cami''""S de noite"), pijamas,"deshab.ill~s", roupÕes de banho, pcnh2
ares (robe>!l de quarto*) e semelhantes, de
malha, de 14So feminino.

61.08

(eanaeoa"):

- Combinações 'e amiguas (saio.tes*Ii..

6104.31

De lã 014 de pêlos finos

6104.32

De algodão

6108.11

De fib,;-a$ sintéticas ou arti(Lciais

6104.33

De fibros sintéticas

6108,19

De outras matériaB tê>:teis

DIÁRio oó có'NaRÉSso NACIONAL (Seçâo 11)

,,
do

Posição

có,ú;o
do

-r

••

do

S.H,

Po>Jiçao

-

,ca-leinliais :.
De algo,ão

6108.22

De fibras sintética-i .;.,.;- srtifieiai~

6108.29

De O\ltras matéri.~l5 té:it<Ü.s
- i:::amisoias (e(l.mis<~~s de noite~)

6108.31

/'leias-clllças, rru:~ia>J· de qualquer e-Spécie e
artefatos semelhantes, incluÍda.s as meias
para vari.7.es_. de malh11..

61.15

6108.21

ê.

- Meias-calç11.s:

pij.9Ínas:

6115.11

-- !le fibras sin.tétic4.8, com menos de 67
decitex, _por fio sim~lel!l

6115.12

De fibr11.a sintéticas, cOm pelo mé"n~s 67
decitex, por fio simples

6115_.19

be -oUt~a.s. tril'! tê r i~is' t'êx teís

De algodio
D& !ibr11s sintéticA~; OIJ. Arti!'iciai:s

6108.32
6108.39

CÓdigo_

do

S.H.

6115.20

-- De outx-a:!l matérias têxteis
-

Oí..itlibro de 1988

0Ut.'I:'Q8:

OUtros:
6108.91

De algoc:!C.o

6108.92

De fibr:ae sintétieall ou artificiaifl

6108.99

De outr:IIJ5 matéJ:'ia:!l têxteis

61.0~

camiae~ll C"T-sbirt~;i) : e eamiset,'., interio~:ea (calllillola'!! ilit,eriorea*), dei mól!Olba.

-- oe lã ou de piilos fino>J

6115.92

-- oe algodão

6115.93

De fibt:'as sintéticas

6115.99

De outras m11.terias têxteis

61.16

6109 .• 10__

~

De

o:~lgo~iio

6109.90

-

oe

õut.ias matériil3 têxteis

6110.10

Pulôveres, ca:r:diqãs, coletes
tos, ~e lllllllul.
- De lii ou de pêlo11 finos

61.10

6115.91

6110.20

- De algodão

6110.30_

De fibras

6110.90

De outras rnatério:!:s têxtei5

sintótic;~~.e

Luvas e semelhante:s, de malha.

6116.10

- Luvds impregnadas, revel!ltidll.a ou reco bel&.
tas, de plástico ou de borracha

e se~~~elhan

- Outras:

::ou artificiais

6116.91

De lã ou de pêlos finos

6116.92

De 11.lgodio

6116.93

De fibras

sintética:~

6l;j.6.99

De ·outras

matéria:~

61.17

61.11
6111.10

- De lii ou de p&1o:!l finos

6111.20

- De o:!lgodio

6111.30

De fibras sintéticá,ll

61~1.90

De outras m11.t.érias têxteis

61.12

Abrigos (fatos dtt tr-eino•) pl!u:a eapocrto,
macacões (fatoa-lflacacos*) e conjuntos, de
lt:.'IQui, maiôs, biquinis, "shorts" {calçÕes)
e sungas {"slipll"*), de bunho, <le IDI!Ilha.

têxteis

Outros aceSsórios de vestuário, cOI1feccionados, de malha; partes de vel<tuiírio ou de
seus aCm>sÓrios, de 111alh11.
6117.10

Xale:!l, echarpes, 1enço>J de pescoço,
cachenê-.s, cachecóis, mantiihas, véu:~ e
melhantes

6117.20

Gr11.v11.tas, gravatas-borboleta.s {laços*) e
plll.strons

6117.80

- Outros aoessó:.:-ios

6117.90

- Partes

- Abrigos (fll.to~:~ de treino*) ~r11. esporte:
6112.11

-- De l!lgodio

6112.12

-- De fibra11 sintét.i.CII.II

6U2.19

-- Do out:.:-ae maté:.:-ias

6112.20

têxtei:~

C~Ji:itulo 62

Macacões {fatos-macacos•) e
.de esqui
~shorts" (calções) e sungaiS
de banho, de uso mlll!ICUlino:

6112.31

-- De f.ibral!l eintétic11.:11

6112.39

-- De outras matériAs têxteis_

conjunto.!;,
Vestuário e_ seus acessó:.:-ios, exceto de mo.lha
(":!llips"*),

1.

61.13

6112.41

Da fibras sintéticas
De oUtras mlltéridll tiixte"i$

6113.00

Vestu~rio confeccionado _ccu• tecidos de ~na

lha. das

posiçOe::~

~ll.~~=se~~e ~~~~~~!~ c~:~~~~~de tê~~~~~
(~ouate:!l")

- M11.iÔ11 e biquirlis, de banho, de
nino:

6ll2.49

"·•

Motas.

e doa artefatos de
sição 62-.12.

- ---z.

malha

os ~rtefatos conf:ecciocom exclusão ~s pll.stas
niio abrangidos peÍa po-

O presente CapÍtulo não compreende:
a) os arfoifatos -U11ados, da posição 63.09;
b) os 11.parelhos ottopédicos, t<tis como fund11.s'
cintas médico-cirúrgicas (posiÇão 90.21).

p11.ra

hérni<'lS,

59.03. 59.06 ou 59.07-.
3. Na acepção das posições 62.03 e 62.04:

Outro vostuârio de lfll'llha.

61.14
6114.10

De lli ou d<l pêlos finos

HU.20

De 11.lgodio

6114.30

De fibra:~ l!lintétit:&5 ou llt:'tificiais

6114.90

- De outras mlltáriae: têxteia

a) entendem-se por ternos (fll.tos~) e '"tai!l.curs~
(fatos de
saia-casacow) os conjuntos de du11.11 ou tres peças de ve!rtU6rio, confecionadii.!J no mesmo tecido, form11.dos por:
-

-

-

-

-

'

-

'

-

-

um11. pe_ça concebida p11.ra cobrir a r"rte inferior do corpo, podendo ser uma calça, u111a bermuli"a, ulli~sn-ort" (calção) (à exceção dos de banho), uma saia ou 11ai11.-calça,
sem·alç;~~s neltl peitilho;
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- Ulll ~let6 (e&aaeo~) concebido pora cobrir a pa:ri:e IIUperior do C::OX'PQ; cuja face t~xterior, à ~xceção d6.11 manga:~,
aeja conatitu!da por quatro paoo11 ou mais, podendo ser
llCOII!Pdnhado ::le Wl;l colete.
'l'odoa 0.111

6ompon.ent•u de

drio e a mesma c:omposiÇão, pcdenelo 3er ou não da mesma cOr";
devem ser, além disso, ae tame:nhos correspondentes ou compat.!veis.
1. Siio equiparados aoll! labços de bolso ds posição 62.13, o:ll arti-

\IIII

tcn:no

(fll.to*)

_ou

do

um

•t~~illcnn:"

(fato de •a.ia-casaco*), devem ter a 1!1!1.11111!1. elltrutuz:a, o me11mo e:~~tilo, a me11m'll cor e a mesma compo11ição, devendo igualmente IUIX' da tamanho• correspondentes .ou compatíveis. Se várias peça• difet:ente.s, desticadils à p_.Srte inferior do corpo [por exemplo: uma calços e um "sho~t" (c.,lç.iío); ou umill aaia ou l!laia-calça e uma calça] se apreaentarelll oimul.taneamente, coniiÜierer-o:~e-io a calça, no caso do
terno• (fatos• L e a •aia ou l'lai.a-caJ.ça, no caso dos "tailleurs" (fato:~ ele :~aia-ea:~aco*), como J?l'l;tes inferior:_es elo
conjunto, aevenelo os outros ele111entos .ser claeeificlldOI! l!leprarad:M:lente.
' ·

gos ela posiçiio 62.14· do tipo doa lenços de pelJ:eoço..__ de forll"lllquadrada ou aproxima:::lamente quacl~:ade:, em que nenhum elO$ J.e:do11
exceela 60 cm, Os l.enços de ll&.soar e de bol:so em qu.e Ulll dos iadoa exceda 60 ern . .siio classificaelo,:~ ns po=içãq 62.14.
8~ Os

ortefatos elo presente capítulo que niio ·11ejam rec.o11hecí:veia
como vestuário de u.:e:o masculino ou vestuário de us.::. 1'~111inino,
c1eveno ser clallsifieadoiiJ como vestUário de u11o feminino.

9. 011 artefatol!l elo presente Cap!tu.lo pode~<~ se~: confeccionados eo111

· fio3 dot lriC!I:tlll.

o ten10 terno.s (fatos•) abrange igullllllente os u:ajllls ele
eeriJIÕnia ou ele noite, a seguir _~n_c_iona::!o·e:~ __l!leSrno que
niiio se encontrea aatisfeiu:e: toda:e: a.s condições prececl~
te1l:
~

o fraque, cp1• opreecmta al>Ol!l arredoncllldi!I:ZS e bastante co111~
pridaa at.raa e combinan::!o com uma calça de listras verticaia;

-

li

éasoca, g'eralllll!lnte Confecic:ionaela COIIl t.CCio:JO pretO, cona:LJtinelO e111. uma jaqueta re;!,ativamente curta à frente, que
!Je ~~~antc!i111. permanentemente abel."ta e cu,as abas e11t.rcitas,
abertall! :sobre os quadriw, pendem paro trás;

••

••

Posição

C&ligo

••

S.H.
SObretudo::~,
japona•, '1abÕel!l, capa:s, Mora-·
quea, cs11scoa (blusões•) o .se•elhantes, de
uso -eeulino, oxceto CHI artefe.toa da posiçi.o 62.03.
·
-- •
-

62.01

- oo "siiiOking", consistindo num ca.saco de corte semelha.nte
ao' dos paletÓ!! (Cil!laCOII*) comum1 que, poo:lendQ ter uma
l:lll,io:r abertura no peito, têm a pouticu.lar.M:ade <le 3pre••nta:t: a lo.pela .b:t:il.htl.nte, de seela ou de, tecido qu.e a
ill'lite.

- Sobretudos, impercneávei::~, japona11, gabõe:s,
c::mpa= e lllllllelhant:.es:

por conjunto wn jogo ele peça= de vestliit."io (excetó os ortefatos das posições 62.07 ou. 62.08); "compreen·~
dendo vêriall peçsa c:onfecc:iona.el~IIJ coll\ o mll!lsmo tecido, acon~
dicionado paro. Yll!lndll. a ·retalho c C"OIIIpo:sto por:

b) entonde-.ee

~ Wllll

:só peÇll, concebida parll cobrir a parte 11uperior do
corpo, com exceção do colete que pode ·constituir uma :seogunela peça;

De li ou dct !)êlol!l
De algod.iio

fino:~

6201.13

-~,De

fibras sintéticas ou artificio.ia

6201,19

--.De

outra~~J

matériall têxteis

- ,ÓUtrOIIl

- um.a ou duas peças eliflllrlllntel!l, eo.-.eebidaa p;:o.ra cobrir ;:o.
parte inferior do corpo, con.llisti.-.do e~r~ um;:o. calça, um;:o.
jardineira, uma bermuda, um "short" (eo.lçãol
{11, exceçio
do.ll ele banho), uma a~ia ou ~ma saio.-calça.
Toclo11 o= c0111ponentea ele u.m. conjunto devem tez:' .a mesm;:o.
estJ:utura, O me:~mo estilo, a me:sm;:o. cor e a lliésma eo<npoaiçlio; elevem, além di.IIJIIJO, :~er ele tsm;:o.nhoa eorrt~.spcinclente:e: ·ou
com~t!vei11. O termo conjunto nio abrange OIIJ abrigo:s (fatos
de treino*) para e11porte nem ·o::~ macacões
{fatos-maeaco.s•) e _conjuntos, de e11qui, àa"posiçio- 62.11.

6201.11
6201.12 ·

l.i ou .;!e pê'los fiilo11

6201.91

--'De

6201.92

-- De algodão

6201.93

-- De fibras sintética= ou. artificiais

62.01.99

-- De outras matérias têxteia

62.02

Hantôs (casaco11 co-p"ridoa*), capas, anoraques, casacos (blusoea*) e semelhantes de
feminino, ex.ceto 011 artctfatolll da ~si
çao 62.04.

11!0

4,

P~u:a

a interpretação da po.sio:,io 62.09:

- MantÕ3 (ca-sacos eompr"i::loll*),
vei3, eapas e semelhante.e:

.ra} a .expre==io vestuário e 11eu.s aCe.-aóriOB, -Pari- -be~a compreende op artefatos pal."a crianças de tenra idllde 1 ele esta-

tura

nio

:~uperior

a 86 cm; compreende ainda OIIJ cueiros e

6202.11

f:r:alcla=~

62.02.12

b) os artefatoa su~~Jcetíveis de inclusio simultânea na posiçio
62.09 e :em outraS posições do pro~:~ente Cap:Ctulo"devem 11er
clas:~ificselo= na posição
62._09.
5. O ve11tuário =u:scotti:vel ele inclu.:siio silil.u.ltârlea na pos.içíio 62.10
e ct111 outra:~ po=içõea dct pre:sente Cepit.ulo, exc-eto o da posição
62:·.09, deve ser cla11aificaelo ne poaiçiio 62.10.

b) quer num conjunto do eaqui, iat.o é, U.ll"1 jogo de ve3tu.ário
comprel!;nelendo du.o.s ou três peças, aconelicionado par~ venda
1!11 retalho,
e formaelo por:
- uma peça de ve:~tuó.rio, tipo at:lol."aque, ca11a.co {blusão*) ou
=emelhante, com fec:ho ec:lel;" (fecho de correr·), eventu.al.mente' !lCompsnhada. ele u.m coll'ltO[; e
- uma calça, meemo de c6:s acima ela cintura,
UJla jal."dineira.
'

W"ll4

bermuda

De li ou ::!e pêlos finOs
De algodão

6~02.13

-- Oe fi):>ra$ lJ:intétioas ou a~tificiais

6202.19

-- De outra:~ mat~riaa têx;teis

6202.91

-- De li ou de p&lo11 fino.s

- Outroll:

6. Nll acepção da po:~ição 62,11 cOn:sideram-se -eacões (fatos-ma:cacos*) e conjW1to11, de e-squi o vestuário, l!leamo em jogos que,
•• t'ace da sua apo.rência gerlll e textura, sej;:o.m reconhecíveis
c01110 prineip.al~nente destinado= à prática do eaqui (alpino ou
. de t'u.ndo) e que consi:~tam:
a) quer num -eac5.o (foto-macacO•} de esqui, i~~Jto é, uma ~~JQ
peç;a de ve~~JtWÍrio concebida pe:r:a cobri1; todo o corpo; além
dal!l mangas e da gola, e::ste art.efato pod~rá apresenta~:-se
co• bolsos ou com alça11 para 011 pés;

a~godi:o

6202.92

De

6202.93

De fib;aa .!lintétiCII.II"· ou. artificisis

6202.99

62.03

'l'clrnos (fato••). conjunltOIJ, pal.et:ós (casacoa*}, calçs11. jardinei"rall, ben~udas •
'"aborta" (calçÕes)
(à exceçiio aos :::te ba~
nho), d• ueo assculino.
- Terno3 ( fatos•) :
6203.11

-- Oe lã ou ele pêlo= finos

6203.12

-- De fibra.:s sintéticas

6203.19

-- De ou.trllzs 81atériaa têxteis
- conjunt.o11:

6203.21

De li ·ou de pêlos fino11

oi.l

.
o. conjant.o dC eaqui pode igualmente se~: conatitu.!do por
Ulll macacão· {fato-inaceco .. ) ele esgui c1o tipo acima referido e
por.uma espêcia ele cal!laco: (blusao•) acolcho-ado, se111 mangas.
u=ado por, cl.ma daqtio;Le.
•

6203.22
6203.23

-- De

Todos oa compon!l'nte:s de W!l coo.junto <1e eaqui elevem
c:oafeeeionados em tuc~elo com a "lnesma textura-, o mesmo

6203.29

---De outra• me.tÓ"rilllll tixteill

ser
pá-

impermeá-

De algoelão
fió~:aa

sintética11

3056
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Posição

CÓdigo

CÓdigo

do

do

s.H.

S.H.

6203.31

- Paletós (ea5aeo-s*):

6205.30

De fibras sintéticas ou. artificiai•

-- De lã o_u d:o:t 'pêloiil finos

6205.90

De ou_tras matérias têxteis

6203.32

De Dlgo~ão

6203.33

De fibras sintéticas

- Celças,

berr.audas e "ahorts"

jar~ineil:'aa,

(ealçÕell):

-- De lã ou de pêlo= finos

6203.42

-- De algo.dão

6203.43

-- De fibras :lint&ticaa

6203.49

-- De outras mat.ériaB têxteis

"Tai~~eur:s"

-

Da

~ii.

6204.12'

De

alg~.&o

6204.13

De fibra111 111intÓticas

6204.19

De outra.l!l matéri&:s têxtei.l!l

- De seda ou de Qesperd!cioa Qe seda

6206.20

- De 1'i Ol.l, a.e.pêlos finos

6206.30_

-De algodão

6206.40

De fibras sintéticas Ol.l artificiais

620_6.!i!O

De outras matérias têxteill

~::!j~t~:e~~;~r~~~~:lo!~l'l.~!:i!~~Õe!n~~~!i:
sas de noi1;;e*}, pijamoa. X'oupÕes de banho,
robes e se~~~elhllntcs, de uso masculino.
- Cuecas e ·cetoul11111:
6207' 11

{fatoll de .llaia-casacQ""!}:

6204.11

6206.10

62.07

•'l'ailleura" (fo:~t:os de aàia-ca:saco•), conjuntos, "blazer:J" (casacos*), ve:sti:;J:oa,
aaias, luaias-c&lça:g, calças, jardineiJ:as,
beJ:mudas e "ahorts" (calçÕes)
(ii exceÇào
.,;os de banho), da uso feminino.

62.04

c-i!!las (cllllliseiros... ),
blusas,
blusii..B
"chemisiar" (blusas-camiseiras*} , de
feminino.

62.06

De outras matériall tâxteis

6203.3!1

6203.41

Oútubro de 1988

6207.19

ou de pêlO!! finos

De outras m!ltérias têxteis
- CamisolÕes

- Conjunto.!!:
pâ~os

De algodão

(cami.salil, de noite*}

e pija-

6207.21

-- De algo;oo:l.ão -

6207.22

-- De -fibras .sintétic.as ou artificiai11

6207.29

-- De outras matérias têxteis
- Ol.ltl:OS>

6204.21

-- De lã ou de

6204.22 -

-- De alg-o:liio

6207.91

De algodão

620'4.23

-- De fibras sintéticas

6207.92

De fibras sintéticas ou art_ificiaia_

6204:29

-- Do outr111s matérias têxteis

6,207.99

finos

"B~azers"

6204,31

{caaaços•}

~

-- De lii. ou _de pêlos fi,nos
a~godão

6204.32

De

6204.33

De fibr&s sil'!tétiC-ll.:s

6204.39

De outrall mlÍ.térias têxte'in

- Combinações e anágua111
6208.ll

- ve,t.ido:s:

6208.19

6204.4~

-- De lii

6204.42

-- De algoo:l.ão

0!,1

de pêlos íil'lo""

6204.43

De fibras sintáticll:s:

6204.44

De fibras artificiais

6204.49

6204.

-~De

~1

6204.53

De fibca.ll sintética'$

6204.59

-- De outras matérias têxteill

620,4.61-

lllg~iio

De

6204.63

De fibras aintétic11s

.6204.69

~

De outra111

m11téri~:~s

6205.10

- Do 14 ou .::!e pêlOs finos

6205.20

-

De ~:~lgo<:riio

tiixteis

-- De algodão

6208.22

--De fibras sintéticas ou artifici.,.is

6208.29

-- De outras mãtérias têxteis

6208.91

De algodão_

6208.92

De fibras sir>téticas ou artificiais

6208.99

De out:t"as maté:t"ias têxteis
Vestuãrio e

seu::~

acessório<'!, para bebês.

6209.10

De lã ou !!la p·êro:!f finos

6209.20

De algodão

6209.30

De fibras .sintoitic'as

6209.90

De Ol,ltrl'l.ll matérias têxteis
Vest..,ário confeccionado com -:as 111atêri.as
das po""ições 56.02, 56.03, 59.03, 59.06
ou 59.07.

62.10

têxtei11

62.05

maté:~:ias

6208.21

62.09

De l.S ou _do pêlos finos

6204 .&2

De outras

- Ol.ltros:

De lii ou de pêlos fino""

De algoo:l..So

(saiotes~):

De fibras sintéticaS ou artifici111is

- camisolas (camisas o:l.e noita,.) e pijama

outra:s· m!lté:das têxteis

6204.52

De out:~:as matérias têxteis
Corpctas (camiool:as interiores•), combinaçÕes, anáguas (saiotes"). ca1cinb~:~s. camisolas (camiSllB de ooite*}, pijl'l.mas, "dtt"habillt!a", roupões de ba.nho,
penboares
h:obcs de quarto'*) e artefatos semelhantes,_ de uso feminino.

62.08

posições

56.02

OU-

6210.10

- Com a's matérias das
56.03

6210.20

- Outro vestl.lário, dos tipos abr~mgidos
pelas llubpo-sições 6201.11 a 6201.19

DIÁRIO Do CONGRESSO NAQONAL (Seção II)
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Posição

••

código

do
S.H.

Posição

6210.30

- Outro vestuário, doa tipos abrangidos
pelas subposiçõea 6202.11 a 6202.19

6210.40

- Outro vestuário <Se uso. m&IICulino

6210.50

- Outro vestt.l.iíx-io de uso feminin_g

outrOs acessórios eonf"eccionadpa, de vest._y.
ário;. pa.rtes de vestuário ou doa seus aee.!!
sórioa, exceto as da posição 62.12.

Abrigos (fatos de treino•) para eapo1:etc,
.acaci5e8 (fat.os-macacos*) e conjuntos, éle
esqui, maiôs, biquínis, "'sho;-ts" (c.p.lçÕe:s)
e aungmr~ (slipa*), de banho; out.to vestu6-

G2.11

3057
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do

do
S.R.
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6217.10

Aeessórios

6217.90

Partes

rio.

- Maiô11,

biqu.fnia, "shorts"

(calçÕes)

15Ungas ("slips"*), de banho:
62ll.ll

-- De UIIO 100/JCulinO

&211.12

-- De u11o feminino

6211.20

Macacões (fatos-macsco.s*)
de e::squi

e

Cnp!tulo 63

Outro vestuó.d.o de uso =sculino:
621I.::n

De li ou de poil.os finos

6211.32

oe .tll.goo:lão

6211.33

De fibrl!ta

6211.39

De outr.tls matc!rias tiixteis

sint6tica~~;

Notas.
J., O Subcap.Ítul.o·I, que compreende artefatos de qualquer matéria
têxtil., só se aplica a artefatos confeccionados.
2, O Subcap.ítulo I não compreende:

ou artificiais

aJ os produtos dos Cap.i: tulo:; 56 a 62;
b) os artefat.o11 usados da posição 63_•.09.

- Outro vestu6rio de uso feminino:
6211.41

--· De l..ii. ou de p.ilos finos

62ll.42

-- De algodão

Outros arteE~tos têxteis confeccionados; sortidos;
artefatos de 111atérias têxteis, ca~çado:;, chapéus e
artefatos de uso semc-l.ha.nte, usado:;; trapos

conjuntos,

3. A J?OBição 63.09 só compreende os

De fibras sintéti=a ou artifici"ü'

6211.49

De ol.itras matéri"-11 têxteis

- cobertores e manta11;

- SutiiiJ e "bustiers" ( "sout.ieoaM
alto*)

6212·.20

- Cint"as

6212.30

- Modeladores de

6212.90

- out'tos

<J.e

- r-ou.pa de cama, de mesa, de toucador: ou de cozinha;

inteiro

58.05.

b) calçados, chapéus e artefatos de uso semel.hante,
quer matéria, exceto o:~~mianto.

cintas-calças
torso

- artefatos para guarnição de interiore11, exceto os tapetes
das po.siçQes 57.01 a 57.05 e as t;~~paçaria:; da posição

cós

(cintae:-

"souti<~~na"*)

- De seda ou de desperdícios de seda

6213.20

- De algodão

6213.90

- De outras matérias t<;xteis

••••

Posição

seo:u~lbantea.

do
S.H.

Da J.i ou 4e. pêlo11 finos

6214.30

Da fibra11 sintéticas

6214.40

De fibz:as artificiais

DOS

6214.90

Gravatas, gravatills-boz:bolctaa
plastrons.

11>2.15

62.16

(l.açon*)

6215.10

- De seda ou. da desperdícios 4e seo:l.o.

6215.20

- De fibras sintéticas ou art"ificüd~

62l~L90-

- De outras matérias t&xteis

6216.00

Luvas c: IICJ!Ielhant.c:ll',

OUTROS ARTEFA'l'OS T.tx'l'ElS CONFECCIONA-

Cobertore!l e mantas.

63.01

- De seda ou de o:l.esperd.Ícios do :;eda

6214.20

embalagens

código

J: -

Xales, echarpea, lenços de pescoço, cuche-'
nên, cachceóin, 1118.niilhas, véus e artet:u-

6214 .lO

ou

:~~emelhantes.

6213.10

t08

qual-

Para serem claasificado:s nesta posiç.iio os artefatos acima
devem preencher simultaneamente as seguintes condiçõe:;:

apresentarem-se a granel ou em fardos, sacos

62.14.

de

apresentarem evidentes .Sinai:s de uso, e

Lenços de mJaoar e de bolso.

62,13

a

- vestu6rio e seus acessórios, e suas pa_rtes;

sutiis, cintas, espa.rtil.hos, suspensóz:ios,
liqo!UI e :=ortefatos !leJael.hc.ntes, e suas partes, .esaao de llllllha.
6212.10

enumerados

a) ar-tefatos 4e matérias têxteis:

6211.43

62.12

;~~rtefat.os

6301.10

Ce>bertores ·e mantas, elétricos

6301.20

Cobertores e mantaEI (e:<.-.:eto os
cos), de J.ii. ou d~ pêlos finos

6301' 30

Cobertores e mantas (excetp os
cos), de aJ.godio

6301.40

Cobertores-e manta~:~ (exceto
cos), de fibras l!lintéticas

6301.90

Outl:"OB cobertores e mant.as
Roupas de cama, de mesa, 4c

63.02

de

6302.).0

el.étri-

el.<.'Ítri-

os clét.ri-

toucador

cozinha~-

Roupas de e ama, de mal. h a
Outras rol.lpas de cama, estampadaEI'

6302.21

De al.godão

6302.::!2

De fibras sint::ética:s ou artificiais

ou

3058
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c6digo
Oo
S.H.

6302.29

CÓdigo

Posição

•o

S.H.

- Enc-erado!! e toldos:

-- De e~utx-aS matérias tê:~~:te.is
-

OUt;l;'as roupae: Clc

630&.11

De algodão·

630&.12

Oe fibras sintética!!

co:~mli:

&302 .31

-- De algodio·

6302.32

-- De fibras l!int.éticas ou artificiais

6306.19

6302.39

-- De outr1u1 m"'téx-iaa têxteis

6302.40

-

Roup.~~s

Outubro de 1988

oe out:~;"as matéria!! têxteis
- Tendas:

6jo6~21

De algod.So

6306.22

oe fibras .aintéticas

de mell'a, do malha

- outrill.s x-o upa !I' de mesa'

6:;302.51

6306,29

-- oe outras matérias. têxteis

630.&.31

-- De fibras sintética:!!

-- De 11lgodii:o

- Velas:
6302.52

Do

~inho

6302.53

De fibras aint.étical!l ou artifieiais

6302.59

De outraa matoí:r:iall' têxteis

6306.39

-- De Outras matérias têxteis
- ColchÕell pneumátiCos'

6302.60

- Roupas de toucad<;>:~: ou de cozinha, de tecidos ato-t~lbados (tecido"' turcos*) de
alqodio
-

6306.41
6306.49

ce algo<l:ão
De outras matérias têxteis

- Outr11:11:
- outros·:
6302.91

-- De 111\JO~iio
6306.91

6302.92

l:le linho
6306.99

6302.-93

-- De fibJ:".:UI aintétic:a~~< ou llrtific:i;si:s

6302.99

-- De outras matérLII.• têxteis
C01:tinado:s, cortina:~ e
e J:"opoatciroa.

63.03

outros artcf11to.s confcc:c.ioaados, inclu.Ídoa
08 moldes para vestuário.

63.07
:~~ancfas

estores;

63_07 .-lO"

- De TDIIlha:
6303.11

-~

6303.12

-- De tibrlla "intéticll.ll

6303.19

-- De outra.s·~térills têxteis

De algodão

on algodão
-- D<l out:l;'aa matérias têxteis

Rac:lilhas,
e.11fregões,
psnoe de prato
ou de c::o.einha, flanelas e arte.fatos do
limpeza semelhantes

6307.20

- Cintos e c::-olete:s salva-vida:s

6.307.90

- Outros

6308.00

Sortidos constituÍdos de cortes da tecido
e fios, mesmo com accssórioa, partil confeççiio de tapetes, tapeçari11:s, toalh;;os de mesa ou gua~JW.po:s, bordados, ou de artefatos têxteis semelhantes, em embalagens pal."a venda a retalho.

II - SORTIDOS

- Outros:
6303.91

63.08

-- De algo~ão

6303.92

-- De fibr!!.':s sintética"

6303.99

-~De

out:r:a:s maté:r:ia11 têxteis

Outro:~ llrtc;fatos para guarnição de
interiol."es, exceto os da posiçiio 94.04.

&3.0.4.

III - ARTEFATOS OE: MII.TtR.IAS Tll:j('l'E!S,
CALCADOS, CHJ\J?f:trS E ARTeFATOS
DE USO SEMELHIINTE, USADOS; "ml!,

- Colchas:
6304.11

Oe malh11

6304.19

Outra e

6304.91

-- De malha

-

POS
63.09

Outro:~:

l\rtefatos de matérias
chapéus e artefatos
usados.

De algo(l.iio, exceto de malha

6310.10

Escolhidos

6304.93

De fib:r:as sintéticll.ll, exceto de malha

6310.90

Out:r:os

6304.99

De outras matérias toixteis,
malha
Sllco:s de quaisquer- c:limensõcs,

exceto <ie

~ra

emba-

SEÇÃO XXX

lagl!lll.

6305.10

- De jutlt ou de outras fibrllll têxteis liberillnl'ls. da posiçGo 53.03

6305.20

- De algQ"-iio
- De mat~rias têxteis
tificiais:

têxt.eis, calçados,
de uso semelhante,

Trapos, cordéis. cord~s e cabos, de mat~
rias têxteis, em fo'rma de desperdícios ou
de artefatos inutilizados.

63.10

6304.92

63.05

53.06

6309.00

~:~intéticas ou

6305.31

-- De polietileno ou ele polipropileno,
limilUIB ou formas semell1antes

6305.39

-- Outras

6305.90

- De outras matéria.s tôxtei:s

C.lçado.s, chapéUs e artcfatos de uso semelhante, guarda-chuvas,
.gual:'da-sóis, bengalas, chicotes, rebcnqucs (pingalins'*), e au11s
partes; penas preparadas e .sutos obras; flores 11rtificiais;
obras de cabelo

llr-

Encerados, velas par;s emb!o;retuiõea,
~r"'
PJ;"llnchll~~< ou carro.s a vel.11,
toldo.s, tendao
e artigo.s de "camping.. (ciDipiaiiiO*),

~pÍtulo 64.

Cill.çados, polaine..s e 11rtcl'atoa semelhantes, e su11s pa.rtcs
Notas.
1.

o presente Capítulo não compreende:
a) os calçados sem sola aplic11d11, d• matérias tê"xteis (capítulo= 61 ou 62):

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
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b) os calçaó:os usados d& posição 63.09;

N•

••

c) os al'tefntós de t:.mianto (po.siçao 66.12);
d) os c&:I.ça.,;oa

<:! apa~élhó.!l

or·topé"liicos,-·e -fl,.,_s

Posiç'iio
;>aTte:~

Quinta-feira 13

CÓdigo

••

S.!l.

(posição

~0.21);

64.03

Ca1çadoa com sola exterior de borrachill,
plâsti.co, couro natural ou reconstituído e
parte supe~:ior de· couro natu'l:'al.

e) os calçados com caro:~cterún::icas de brinquedo e os calçados
fixados em patina {para 2elo _ou C!e r<XIas); ce~neleiras e_outros artefa.t.o.ll de proteçao utili:~:adoB na prá.tica de esportes (CapÍtulo 95).

- Calçados para esporte:

2. Não se com~ideram como partes, na acepção- <!a posiÇão 64.06, as
cavilhas, p:r:"otetor:es, ilhoiSes, colchetes,
fivelas,
galÕes,
pompons, cordÕes para CilllÇII.(IO$ e outl'os artefllto:s da· o:~:nament~
ção ou de Pas8aman~rri'll, os quais seguem o I!IE!1.l próprio regime,
nem os botões par.a ealçadol5 (po11ição 96,06).
-

6403 .ll

-- calçados para esqui

6403.19.

-- Outros

6403.20

3. No presente
Capltulo, consióeram-ae borracha ou plástico
os tecidos e outt:ol'l l'IUPOt:tes têxteis que aprel!entem uma camada
exterior visível dCI Oorracha, plástic_o ou de amba$ aa matérias.
4. Ressalvado o diapoato na Nota. 3 do presente Capítulo:

matéria dll parte sup~rior do calçado é determÚ1adã pêla
que constitua a maior superfície do revestimento exte-rior,
con$iderando-se irrelevantes os acessÓ'I:'ioe ou "reforç;ol'l,
Ut.is como orlal'l, protetores de to'l:'nozelos-, adornoa, fivelas, ~eBilha.ll, ilho11e11 ou dispo.eitivoa aemelhantea;

6403.30

- Calçados cõrn sola de madeira,- -desprovidos de palmilhas a de biqueira protetora
éle met>:!!l

6403.40

- Out'I:'OS calçados,
de metal

Oiqueira protet..orb.

- Outros calçados, com
couro- natural:

sola

11) 11

é de:te~:minada pela
que tenha 11 m&ior superf!cie de cantata com o aolo, conaideran<:lo-ae irrelevantes os ace.t:ll'IÓ'I:'io.e ou reforços, tai.s como pontas,, t'l:'avesaaa, prego11, proteto'l:'es ou <:lispoaitivos
semelhantes.

b) a matéria constitutiva da aola exte'l:'io'l:'

'

Calçaélos com sola exteriOr de couro nat~ral e pa):te .superior constituS:da
port~ra$ de cou'l;'o natul:'al passillndo pll!"lo pej,
to élo pé e envolvendo o dedo granéle

6403.51

-- Cobrindo o t.ort':tozalo

6403.59

-- 0Utl:'O$

6403. 9.1.

-- Cobrindo o tornozelo

6403.99

-- 0Ut'I:'OB

- Outros

exte'l:'ior

de

ca~çados'

64.04

Nota- de Subposições.
- Calçado.s COitl sola exte1:ior
ou de p~Ástico:
-

1. Na ac(lopção óas subpoaiçÕe:11 6402.11, 6402.19~ 6403. il, 6403, 19 e
6404.ll, consideram-se cal.__çados pal:a esporte, mxclu$ivamente:

6404.11

a) os ealçaóoa concabidos pa~:a a práticill da urna ati\iidade espo.I.

tiva, munidos de ou pl:'eparll.dos para l:'ecêber pontas, g'l:'ampos, presilh11s, tl:'avassas ou diapoaitivoa :semelhantes;
b) os c.alçados pilll:'ill patinagem, esqui, luta, boxm e ciclismo,

••

Co:lçados impermeáveis da aolo. exteriol:' e
parte sup~io-r de borracha ou plástico, em
que a parte :superior não tenha sido reunida à aolill extcl:'ior po:~: coe:tu:~:a ou por mêio
de rebite.!!, pregos, pa:~:afusos, espigões ou
<liapoaitivoa semelhante$~ ne~~~ formad& pol:'
diferentes pa'l:'tes l:e\lnidas pelos ma$'110:11
proceaaoa.
6401.10

-- Outros

6404.20

- CA1çado5 com sola exterior do couro ·nat:.lil
ral ou l:econstitu!.do
.
OUt.ros calçados.

-

C~Jlçados

6405.20

- Com a parte supe"rior de matériaa têxteis

6405.90

- 0Ut'I:'OS
Partes de calçados; palmilhaa amovíveis,
reforços intez:iores e a.rtefatos semelhillntea, amoví.veia; polainas, perneiras e artefat.os se~lhantes, e BW!I.B po.rte:~~.

64.06

cÇ>m biqueira protet.on1 de metal

6406.10

- Out1:os calçado$=
6401.91

Cobrindo o joelho

6401.92

Cobrindo o t.ol:'no.r.elo, mas n·io o joelho

6401.99

Outros
OUt.ros co.lç.,dos com sol.a. exterior
11uperior de borracha ou plá:stico.

64.02

-- Calçilldos para esporte; ce.lçados pa~:a ti
nis, basquetebol, ginástica, t'l:'eino e
semelhantes

6405.10

S.fl.
64.01

borracha

6404.19

64.05

CÓdiiJO

de

6406.20

PaJ::tes suPe-riores de calça'do e seus componentes, exceto· eontra!.'ortes e biqueiras rígidas
- Solas eJCterioreis e salto11,
ou_ plástico

de

borr~~cchil

- Outras:

e parte

6406.91

De ln!'l.deira

6406.99

De outras mate'l:'ias

- Calçados para eaporte:
6402 .ll

-- C&lçados pa::a esqui

6402.19

-- 0Ut'I;'O:I

6402.20

- calçados com parte superior em tiras ou
correias fixada11 i. sola por pregoa, tachas, pinos e J!le111elhantes

6402:30

- Outros calçados, com biqueira proteto'l:'a
de metal
- Outros cal.ça.dos:

6402.91

-- Cobrindo o torno.r.elo

6402.99

-- OUtl:OJ!I

capS:tulo 65

.

,.._

1. O p~:esente Çapítulo niio·compreende:

a) os ohapÚul! e a'l:'tefatos de uso semelhante, u.=ado5, d;a
ção 63.09;

posi-

3059
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os chapeus e art_efatozs <5e uso

1:>1

~emelhante,

ção 68.12);
c)

O:!l

2. A. po_:siç_iio {6:.-0~ riãO~comJ:>reimcle a~ partas, guarnJ.<:;oes e acess6rios, de materJ.a:s texteJ.s, nem as bainJ;aa, cobel'tura:s, borlas,
franja$ e semelhantes,, de qualquer _ma_teria, para os artefatoa
f!l&s posições 66.01 -e-66.02. Os artigoS cii:iu:los classificam-se
!5eparaclamente, mesmo quando se apresentem com os ·artefatol!l
que ae destinam, desde q11e nele3 não estejam aplicados.

"do amianto (posi-

brinquedoo~~, tais ·c:omo· os
para fe:~tas (Cap:í:tulo 95).

chapéus com caracter:fsticna dê

chapéus .,_c boneco.!l e os artigos

Outubro de 1988

2. A posição 65.02 nio compr'eende os asboço.e confeccionados por
costu>:a, exceto 011 obtidos pela reunião de tiras simplflsmente costuea.;!!IS em e"piral.
CÓdigo

N'
da

N•

CÓdigo

do

do

Posição

s.H.

65.01

6501.00

do
S.H.

Posiçiio
66.01

65.02

6502.00

Guarda-chuvaB, ZIIDllllbrinhas e guarda--uói.s
(incluídos a:s' bengalas-guaréla-ehtlvas e o:s
guarda3-s6i:s <le j'1rdi.Ja e se...,J.h'1ntes) •

E:!lboços não enfonnados 01!!111 na ct>pa nem nl:l
obA, <lii'ICO.S e cilindT;o..,, 111e:smo cort.e.dos no
:sentido da altuT;a, de -feltro, p&>:a·Ch!lpéua.

6601.10

- Guarda-sóis de jardim e artefat_os
lhantes

E3boços 4e chapéus, entnmçado:s ou obt:ido.111
por 'l:cuniio de tiras de QUalQuer matéria,
l!lem copa ne~~~ aba enfonaada:~ e sem guarni-

6601.91

-- De haste ou eabo telee:cópieo

6601.99

--

- OUtros:

çõa:l!l.

65-03

6503.00

Chapéus e out't'<>e: &rtOf{ltO:J de uso se~aelhan
te, Clc: feltro, obtidoa a partir doa esboço,
ou Clizscos: 4'1 posição 65.01, JlleSJDO <JWI.rncci-

66.02

6602.00

6504.00

Chapéus e outros artefatos ao uso semelhante, entrançados ou obtidos 'por rmmiio de
tb,azs, 4e qulllquer 11111téria, •esmo guarnccido:s.

Benq'1laa, ben«Jalaa-a:saento:s, chicotes, re(pingalina*) e artefatos semol.ba.ntes.

66.03

Chapéus e out.ros artefatos de uao semelhante, de malha ou confeccionados com rendaa,
feltro ou outroa produto:~ têxteis, em peça
C~~tt~zs niio em tiras), •es111o guarnecidoa; coifa:s e redes, p.s>:a o cabelo, de qualquer
aatória, ~~~esmo guarnecidas.

65.05

6505.10

Coif"as e redes, para o cabelo

6505._90

0\ltros
0\ltro:s chapóu:s e arteftltos de uso
lhanto, mesl!lo guarnecidos.

65.06

6506.10

Capacetes e ll:t:'tefatoB
te, de proteçiio
·

Outro:~

benqlle:~

Cio.lll.

65.04

:~eme

Partes, guarniçõc:s e acessórios, para
a:rtefatos da$ poaições 66.01 e 66.02.

o11

6603.10

- Punhos, eabos e c:astõea

6603.20

- A>:mações montada:~, me=o eom hastes ou
cabos, para guarda-chuvas, sombrinhas
ou guarda-l!!Ói:~

I

6603.9:0

- Outros

:l!ll!me-

capítulo 67

de uso semelhan-

Outros:

65.07

6506.'31

Oe borracha ou de plo!Í,tico

6506.'32

Oe

Penaa e penugem

preparada:~,

e zsuas obras; flo>:eZII a'l:tificiais;
obras de cabelo

peleteria (pales eom pêlo*) naturol
IMité~:itHI

6506 .'3'3

-- Otl' outras

6507.00-

Carn<'!i>:"as, forros, -Cilp.ss, 3;1;111ações, palas
e barbic~hos ou francalcta:!l, pa>:ll chapêus
e artefatos de uso acmelhan.te.

Notas.
1. -O pre:!lente Capitulo niio compreende:
a) os teei4os filtrantes, de cabelo ,(posição 59.11);

b) os motivos florais de rendas, de bordados ou de outros tecidos {Seção XI);
c) os calçados (Capitulo 64);
d) o:s chapéus e aJ:tefatos .::le uso semelhante e as coifas e
c:les, paJ:a o cabelo (Capitulo 65);
a) os brinquedos, o material de espoJ:te e os {lrtigos para fe.e-

ta:s (Capit\llo 95);

-

f) os

espanadore,, as borlas para pós e as peneiras de cabelo
(Capitulo '36).

C3pÍtulo 66

2. A posiçiio 67.01 não compreende•

Guarda-chuvas, sombrinha:~!~, g..arda-:sóis, benga1a:s, bengalasa:ssonto:~, chicotes, robc:nquc:s (pingalins*), o suas partes

a) os arte:fatos em que as penas ou penugem entrem unica~ne:nte
como matêrias de enchimento ou estafamento e especialme:nte
os artigos de eolchoaria da po~ição 94.04;
b) o vestuário e seu~ aces~ório~ em que a:s penas _o~ pe:nugem
con:~tituam simples guamições ou matéria de
enchimento ou
e3tofamento;

Notas.
1. o presente Capl.tulo não compreende:

c) as flores e folhagem art.ifichd.s.
confeecionadoe: d{l posição 67.02.

a) sr> bengalas métricas e semelhantes {pol!liçiio 90.17);
b)

bengalas-espir.-gardc.a. bengalas-e~toques, bengalas-chumbadas e semelhantes (Capítulo 931;
a~

c) os artefatos do Capitulo 95 {por exemplo': g-uat'.;Ia-ch\lva:~
sombrinhas, com caracteri:~tica:s do brinquedos).

3.

;..-posição 67.02 lião compreende:

e
a) oa artefatos da vidro {capitulo 70);

;suas partes e artefatoe:

Outubro de 1988
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b) ae: imit~ções do:! flore11, .;!e folhagem ou de frUtos, em cedimica. pedra, metal, madeira., etc., obtidafl =ma aó peça,
pol:' moldação, forjamento, cinzelagem, estarnpagell) __ ou __ per
qualquer-- o1.lti:"O pro.:es!IO, ou- ain~a fo'l;'madas por diver!!all
p!u:-tes 'l:'eunidas por processos que nao sejam a amll>:"t"ll.çao,
colagem, encaUe_ .ou p:r;"ocesso5 semelhantea._

3061

h) al:l mós para aparelhos dentários" (posição 90.18) i
ij) os artefatos do Capitulo 9l (por exemplo: caixas-ele r~ló
gio.s ou de aparelhos semelhantes};
k) qa: arte fatos do CapÍtulo 94 (por exemplo' móveis,
de iluminação, construções pré-fabricadliS);

apare-

1) os

artefatos. do CapÍtulo 95 "!Por exemplo: brinquedos,_ jogos, material de esporte);

m) os artefato:s d.a posição 96.02, desde que constitu:Ldos pelas

••

da

Pc.:sição

6701.00

67.01

mar.éri.as mencionadas na Nota. 2_ b) _do Capítulo 96, o_a ftrtcfatos da posição 96.06 (os botÕes, por exemplo), da posição
9&.09 (os lápis de ardósia, por exemplo) ou -da posição
96.10 (as ardósias para escrita e desenho, por exemplo);

CÓdigo
dO
S.H.

Peles e_ outras ~r"tes de aves, c_?m Sl.liHI
penas ou penugem, penas, part.e~ .de penas,
pcmugClll c a"rtcfato:t desta:s materu.s, excetp
os proClutoa da po:siçio 05.05,
bem
e_omo os c.zi.la~os e outeon ce;nOII de penas,
trabll.lbados.

n) os artefatoa do Capítulo '3'7 (objcto:s dei arte,

poi- exemplo).·

da )?Osição 68,02, a ex-p:es-siiO p~I:"aa. ,de, cantaria
con:struçao, trabal.hada.s apl.tca-se nao ao as pedras
incluídas nas posi-çõ-es 25.15 ou 25.1.6, mas também a tocl.as as
outras pedras naturais (po"l:" exemplo_-, <:p.:.artzitas,- sí.lcx, dolomi ta, esteatital trabalhadas do mesmo modo, exceto a ardosia.

2. Na -llcepção-

ou ae

Flox-es, folhagclll e frutos, ar~+fieiai:s, e
:suas partes; artefato:s confeccJ.onados com
flore:;, folhaqem e frutos, artificia.;s.

67.02

6702.10

- De plástico

6702.90

-

6703.00

cabe~o8

••

De outra..~~_ ll'i!ltéri~s

do
S.H.

çados, bran~etldo:s ou prepa~ado:s d~ ou~ro
modo; -li, pelos e outras ~terias texteJ.:s,
preparados para a fabricaçao ~e pel."Ucas ou
de artefatQa: semelhtlnte:s.

68 .• 01

6801.00

Peruea:s, barba:s, :sobrancelha:!!,
pestana:s,
madeixa:~< e 11rtefato:s seme;L_h~_nt_es, d_e cabe-

68.02

da

67.03

67.04

código

Posição

d.ispo:st.on no

m!l'BmO

:sentido, adel9'A

Pedras de cantaria ou d~ constt:cução_ {exce-·
to as de ardósia). trabal.hadas e obraa deJl
taa pedrl!a, exceto··aa da posição 68.01;
eubos, pastilhas c artigos semelhantes, P!!.
ra mo:saico:s, de pedra natural (incluidn a
ardósia), mesmo com suporte; grânulos,
fraqmentos e pós, de pedra natural {incluj
da a ardósia), corados artificilll.ment<":>-

!~~a~f:~~:s c~~-~~- n~~t:~~:ir1~=~:!:s~e~u~:~
preendidas e111 outras po:siçõea:.
-

De mat<irias têxteis sintét'ic_a.s:

6704.11

-- Peruc.as completas

6704.HI

-- Outras

6704.20

- De cabelo

6704.90

- De outras matéria:!!

Pedras para c"'leetar• meios fios (lancis*}
(lajes) para pavimentaç~o. de
pedra natur11l ( exceto a. ardósill) .

e placas

6802.10

- Ladtilho:s. cubos, pastilhas e artigos
semelhantes, mesmo
de forma diferente da quadrada ou tetangular,
.;u~a
maior superfície possa ser
ins.;rita
num quadrado de lsdo inferior a 7 cm;
g-rânulos, fragmentos e pós, corados artificialmente
- Outrlls pedras de Cllnta:r:ia ou de construção e, suas obraa, simplesmente t<tlhadas
ou serradas, de superf.icio plana ou l-isa:

6802.21

SEÇÃO XIII

Obra:s de pedra, get~so, cimento, amianto, mica ou de matérias
semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras

--- O>.~tras pedraa calcária:~

6802.23

-- Grllnito

6802.29

-- Outras pCidras
- Outraa:

CllpÍtulo 66
obra:~ de pedra, g-esso, cimento, amianto, mica ou de matérias

semelhantes
Notas.

68.03

6802.91

Mármore, travertino e aJ..abastro

68?2.92

Outraa pedras calcárias

6602.93

-- Granito

6802.99

-- Outras pedras

6603.00

ArdÕsi.a natural tx-abalhnda e obras de arcl.2
aia n;otural ou aglomerada.

"1. o presente Ca!){tulo não cornPre-cn~e:

al os produtos do Cap:í.tulo 25;

nós e artefato:s aemel.hantes, sem a:r:ma.ção,
para moer, desfibJ;ar; triturar, amolar,
polir, rctifiea[' ou cortar; pedras par11
astol.ar ou paora polir, manualmente, e S\IIIS
partes, de pedras natuJ;ais. de abrasiVO:!!
naturais ou a:rtificiais ag-lomerados ou de
cerâmica, mesmo com partes de outras matériall.

68.04

bl o papel c cartão revestido:s, impregnados ou recobertos, d'as
posiçÕ<!!s 46.10 ou 4B.ll (por ex<!!mplo: os recobertos de mica
(!'ln pó ou de grafita e os betuminados ou asfaltados);
c)

-- MIÔrmore, travertino e alabastro

6802.22

011 tecidos e ·outros têxtci~ rl!vcstidos, impre~adoll ou rec.Q.
bertos, do.s Ccpítulos 56 ou 5_9_ (por exemplo: O-" I;"ecobertos
de mica em pó, de betume ou de asfalto};

6804. 10

- 14Ós para moer·ou desfibrar

d) os art.efatos do Capítulo 71;

- OUtras

r:~Ós

e artefatos semelhantes:

I!) as fer:rarnentas e sua= parte=, do Capítulo 62;

fl as

p~ras

6804.21

De diamante natural _ou sintético, aglo-

6804.22

D<!! outros abra:!livos ag-lomera.do:s
cerâmica

litográficas da posição 84.42;

gl o:s i:soladores elétriC"os (po.sio;;ão 85,46) e as p!!ças

tes da po.siç.iio· 85.47;

merar:~o

isolan-

ou

de
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,,

,."'

CÓdigo
do
s;H.

CÓdigo

PosiçS.o

6004.23

~- DI'! pedras nt1.1:.ur~fl

6804.30

- PedJ:'oll!l par& amo1zu· oU p11ra poli;r, manull,i

mente
l\br~Jsivos nat>.u:.ais ou e:r:ti.ficiai!l,
e~:~ pó
ou cm grãos. aplicados :~obre l:latéria:'l têxtei.t~,
.,apcl. Cll.:r:ciio :ou out.r;,s ;mat.érias,
IIICSmQ_ recorto.dos, costurados ou reunidos
de_outr_o ll!odo.,_

- Aplicados apenam sobre tecidos

6805.20

- Aplicados apena':<~ ~-;;,~re papel ou cartão

c.eos.Jo-

- Aplicados sobre o'u,tras matéria!!

6811.30

Tubos, condutos_, c seus acessórios
Outras obra"'

de maté-

rias têxteis

6812.10

Li:~

Vermiculita 1t argila11, expandidas, espu' ma de e:l!CÓrias e. produtos minerais seme·
l.hantes,
expandido$, mesmo misturado!!
entre =i

6806.20

6806.90

680i .10

-

Em

6807 .SJO

-

OUtro:~

6808.00

6812.40

- Tecidos e ta:cidos de malha

6812.50

- Ve11tuário, aces11Órios de vestuário, calçado!!, chapéus e artefatos de uso semelhante

6812.60
·6812.70

6812.90

J::olo"'

6809.ll
6809.19

~evc"'ti<:l.os ou reforça<:l.os exelu.siv&mentc
c:om papel ou c:artii.o

- Guarnlçõe:s para ?1:eios (travões*')
- Outras
Mie!' t;~;"abal.hada e suas ob-.:aa, incl.u.1.da a
111-iea aglomerade ou reconstitu.1.da, mesmo
com suporte de papel, cartão ou de outra=
IILil.tériaa.

6814.10

- Placas, folhai! ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituida, mesmo com suporte

6814.90

- Outras
Obras de ped;~;"a ou do outras l!lll.térias minerais {incluídas as obra.s de turfa), n~o e.tt
pecificados nem compreendid111"' em out.ra.s pg
aiçõcs.

68.15

Outros
- Outras obras
6815.20

Ob>:~ de cimento, de poncreto
(betão)
de pedra &rtificial, J>eaiDQ armadas.

68.10

- Telhas, la<:l.rilhos, laje"', tijolo"' e
fetos semelhantes:
6810.11

Blocos e tijolo"', para a construção

6810.19

Outro a

6810.20

- TUbOs

6810.91

-- El.emento:s pré-fnbric:adoa par<!~
çSo ou engenharia civil

6810.99

-- Outras

Outro"'

6813.90

6815.10
68_09.90

Fol.ha"' comprimidas de &mianto e ela"'tômi.
roe, para juntas, mesmo apresentadas e•
rolo a

6813.10

68.14

- Chapas, placa:~, p.ilinéi.s, la<:l.rilhos e "'em!'!lhanteiS, niio ornament&clos:

Papéi.,, cartões-e feltros

G"uãx-niçõas de fricção (pox- exemplo' placas, rolos, tira"'• segmentos,
discos,
anéi.s (;~milhas), pasti::thas], nS.o mont&daa, parar freios ( travões•), e:~~~breagens ou
qualquer outro mecanismo de f'ricçS,o, à bo.se de amianto, de outras subst~neias minerais ou de celu::tose, mesmo combinadas
têxteis ou outra"' J>etériaa.

68.13

Obra"' <!!e gesiSo ou de é::oapol!li.ÇÕ!'!s à baae de
gesso.

68.09

Fios
- Cordo:J e cordões, entronçado11 ou n:iio

semelhcon-

Painéis, chapa:s, ledrilhos, blo'ColJ e scmel.hentes, de tib..::ll%1 veQ"et!!ia.· de palha ou
de apareiS, pã);"t!culas, :'!arragem {se..::..::adur&) ou de outro:J desperdÍcios de madeira,
aglomerados co- cilnC1lto_, gesso ou out.roa
aglutinantc:s .,ine-rai"'.

Amianto trabalhado, em fibraa; misturas à base de amianto ou à baae de amian
to e carbonato de magnésio

6812.30

Outro"'
Obras de as!ãlto ou _Cie proCiutos
tes {por exemplo, breu ou pez).

68.07

6812.20

LS.zi de e11córias .de· &ltos-fo;~;"nos:. de out;~;"lls Gseórias·, iS. .de: rocha e
lãs minerais sel!lelhantel!l, .meamo mi,.turadas entre
IIi, em blocos ou_ nia55a,., em fol.has ou em
rolo"'

6806.10

te-

Amianto trabalhado, em .fibras; mi.sturas
à base de aetianto ou à base de amianto __ c
ctn;bonato de magnésio; obr!>S destas rnistu);"õ'l"' ou de "mianto {po-.: exeetplo: fios, teci._
dos, v-estuário, chapéus e artefatos de uso
semelhante, ca::tçados, junta"'), mesmo armadas,' exceto aa das
posiçõea 68.11 ou;
68.13.

68.12

de e.:scôriGI' de: al"l:os-.fornos, de outras
escórias, l i da 'rocha .e lãs [Üncrais sel!lelhante.s; ve.raiculit.l!. ó argilas, expandidas, tollpu:rn. de esc:ôrias e pro_dutos mineraia semelhl:mte,_, expandidos; aist.uras e
obra.s de matérias uinerais para isolamento do calor e 4o :~oc · ou para absor<;:S.o do
aom, exceto li:!! das po$içOes 68.11, 68.12
ou elo. capítulo 69:.-

- Olltras chapas, p&inêis.
ladrilhos,
lhas e produtos semelhantes

681J.90

'

6805.10

68.06

68.08

S.H.

6811.20

•• o

68.05

Outubro de 1988

Obras de grafita ou do outros
para usos não elêtricol!l

car'oonoa,

Obra.11 de turfa

ou
- Outras obras:
art~

6815.91

Coritendo magnesita, dolomita ou cromi.ta

6815.99

Outras

- Outras obras:

J)8.1l

1 .. )1.10

11

capitulo 69

constrJJ

Produtos cerã...icos

ObroB de

f'ib~:ocimcnto~

produto~:<

semelhantes.

- Chapa5 õndula<:l.as

cimento-cclul(Hle

c

Notas.
l. 0-

prcsel)t.e Capitulo apenas compreende os produtos corâmicos
obtidos por cozedura depois de previamente enfor1118dos ou tra-

balhados.

As

po>'liÇÕ<!!S

69.04

a 69.14. abrangem unicamente_os

produtos n6o suscetívei:~ t!e serem clallllificado$
69.01 a 69.03.

nas

posiçoes

N'

••

P011içiio

2 •• 0 p1:e.sente CapÍtulo não compreende:.

CÓdigo
do

S.H.

'l'elhiUJ, elementos de chaminés, condutoroa O:e fumaça ( condutores de fwno*), orll,'!
•entos arquitetõnicos, de cerâmica, e ou·
tros prod.uto.s ceriimic:os para construção.

69.05

a) os pro(lutos da po5ição 28.44;
b)

o:~ artefato.s do Capítulo 71, tais como os objetos que sati~
façam à definiç:So de bijuteria5;

c) os
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ca~ramail):

("cermet.a'') da posição 81.13;

·6905.10

- Telhas

6905._90

- OUtro:!

d) os art.efatos do Cap!tulo 82;

e) os isoladores elétricoa (posição 85.46) e as peça's
tes _da posiçiio _85.47;

isolan-

f) os dente3 al"ti!iciaill de cerâmica (posição 90.21);
'iJ)

69.06

Tuboa, calhas ou algerozes e ~:~cessôrios ~
ra canaliz~:~çõea, de cer&mica.

6SJ~07

Ladr.ilhos e pl~:~.c;as (11ljaa).. para pavimentação ou, revestimento, não vidrados
nem esmaltados, de cerâmica; cubos, p&stilhas e artigoa semelhantes, para mOsaicos,
niio vic:lrados nem esautltados, d~J ceriimica,
•esmo COltl suporte •.

os cu::tefeto:= do Cap!tulo 91 (por exemplo: c<:~i:>:as de reló9ios ou de apaJ:"elhos semelhante,);

,b) os artefatcs do ·capítulo 94 _(por exemplo: móveis," aparelhos
de. ilumin;:oção, construçOa.s p:.:ê-fabricadasl;
ij) os art.efatos d<:> Capítulo 95 (pol." eXemplo'
gos, lll!lterial c;ie esporte);

brinquad.os,

6907.10-

jo-

drtefatos da podçio 96.06 (botõ~s, por exo.:_~__!o) ou da
posiçiio 96.14 (cachimbos., por exe111plo);

k) os

6907.90

· 1) os artef~:~t.os do Ct~pítulo 97 (objetos de arte, por exemplo)·

..
NO

CÓdigo

•o

-

SXLXCX'OSAS FÓSSXX.X'CX'OSAS SEME··

PRODU'l'OS DE FARJ:NHAS

SEIS OU DE TERRAS

,LHANTES E PROOOTOS REFRAT.nJUOS

6908.90

0

Tijolos, placds (lajes), li!!:Cirilhos e out:.:as peças eerâllliCll.s de farinhll.c siliciosas .fôsseis ("Kiesc'!lguhr", tripolitd, diatomit.a, por exe111plol ou de terl:'as ailicioSIUI SeJIIelilllnteSo

~~~elhantes.

-

- Cootendo, em pe11o, mais de 50' doa elementotl Mg, Ca ou Cr, tomados iaol~:~damen
te ou em conjunto, exprcusoa !lm MgO, CaO

6902.20

- Contendo, enn peso, maia de SOt de alu.mina (Al~O~)·, d11= aíli.ca (Si0 2 ) ou de WM
mistura ou combinaç-ão destes produt.os

--- Oa

6909.19

--Outros

6909.90

- _Outros

- Outros

6903.10

De porcelan!l'

6910_.10

-

6!H0.90,

- Outros
Louça, outl'OS artigos de uso doméstico e
artigos de higiene ou de toucado .r. de poreelnna.

6'1.11

·outroa produtos cerâmicos refrauí.rios (por
exemplo: retortas, cadinhos,
muflaa, boca:is,· tampÕes, suportes, copela:s, tubos,
•angaa, v~:~retas) que niio sejam c;ie farinhas
si1icio.sas fÓs:'leis nem de terr~:~s sllicio·
aas aemelh110tes.

69.03

691l.l0

- Artigos para serviço de mesa ou de

69ll. 90
69.12

6903.20

- Contendo, em peso, mais de 50\ dG a.lumint~. (AlJ o~) ou de u1r1a mistura ou combinação de alumina e sílica {Si O• )

69.13

6903.90

- Outros

A912.00

- Outros
Louça. outros artigos de uso · doméstico ~
artigos de higiene ou de toucador, O:e cer,l!

mic:a, exccto· de po:rc<:llana.
estatuetas e outz:o~ objet.o:J de
çlio. de cerâmica..
69l3 ..l'o

Ce porcelana

6913.90

Outros

IX - OUTROS PRODUTOS Ci:RAM:XCOS

Outras obraa êle cerâmica.

69.14

6904.10

- Tijolos

69.04-90

- Outros

par~:~

conatruçiio

~ozi·

oh a

- Contendo, em peso, maia de 50'l .:!e grafit.a ou de outras for.maa. de car:bono, ou
de wna mistura destes produ..tos

Tijolos pii.J:'Il conatJ:"uçiio, t.ijoleiJ:"a•, tapevigas e produtos semelhantes, de cex-íi.ica.

químicos

P!=J;t:Celana

Piaa; lavatôrios, colunas para lavatÔ.I'l< .,
b.snheiras, biciê:s. sanitários, eab:a~ úe
descarga { reserv&tôrios do autoclismo• l,
mictôrios e apa:r:'alhos fixos semelh<mtes
pa:ra' usos saoit.oirios,. do ceriimica.

OU Cr10~

6902.90

8

~~~;~o~u~r~~t~;:;o~ê~~i~o~~os

69Ó9.11

69.10

6902.10

0

a.lgti.idll;res, gamelas e outros recipientes
amu1hantetl para usos rurai.JS, de cerâmica;
bilhas e outraa vaailbaa próprias para'
tr~~;psport.e ou elllbalagcm, de ceramic;:~.

Tijoloa, placas (lajes), ladrilhos e peçaa
cedilllicas semelbantea, pa.ra <::on::~tru~r;:io, z::~
fratoirios, que,nio aejam de .fll.riohas !l'iliciosa:e :fóaaeis nem. de te=as slliclosas ~

69.02

- o_utros

::a:!~ ~u:r:~u!:; ~é~~~os~ â: c=f~~:

69.09

6901.0Q

Ladrilhos, cubos, pastilh&.a e artigo.a
semelhantes; 111e111r10 O:e fol'ma diferente da
quac;:tro:~da ou t'&tangul~:~r, cujã roal.ot supc.I.
!Ície possa sar inacrita num quad:r:lldo de
!~:~.do inferior a 7 cm

690B.l0

S.H.
I

69-01

- outros
Ladrilhos e placas (lajes), para pavimenução ·ou revestimento, vidraO:os ou esmaltados, de cerâ111ica; cubos, pal:'ltilhas e a!;'tigos semelhantes, para mosaicos, vidl'aO:oa
01.1 esmaltadoa, de Cel'iimica, mes111o com
supor.te.

69.08

Posição

-Ladrilhos,. cubos, pa..stilhas e a:r:tigo,s
aemelhante:s, memno de forma diferente da
quadrada ou retan.gu1ar, cuja maior supel:'fÍcie possa ser inscrita num quadrado
da l~do in:l;e:dor a 7 cm

69~4.10

6914.90

- De porcelana

orna:amnt~
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CapitulO 70

PoaiçiiQ

CÓdigo
do

s.H.
7002.10

Notas.

- Esferas
Barras ou varetas

7002.20

1. O presente capS:tulo não COIJ!Preende:

Tubos<
·700.2.31

11.) oa artigolll ,d& (J'Osiçiio' 32.01 (f>or ex~-mp'J.o:

COii\póiiiçõel!l vitri,f,iciivei=, fritas de vicll'O e outroll! vidro• em po, grânl.llos~' lamelas ou flocos);

7002.3'.2

bl os .artiqo.s "o Capl;t_ulo 71 (bijutarias,_ por exemplo);
c) os ·C~lX>s de fibr11.11 Ópticas da PO!'iç~o ·a5.44-, os isOlll.dores olétric05 (potsi_çao 85.46) a lUJ _peças isolantes da p-o.sição 85.47;
- '
- -d), as fibra.s Ój:~ticall, 011 elementos de 6ptica trabalhados opti-

-~

<J)

para bonecos .e pdrll outl."os arto'fotos CIQ 'é'apítulo

~s botões, os Vaporizadores,
e outros arte:fatos incluídos

:~~s gar_rafos tármicas montodas

l'IO c:~~Pi.tulo

b} o r~corte em queJ.quei forma niio at'eta
vidro em chapaa ou fOlhaS;

a

clas11ificaçiio

-- Outros

7003.30

- Perfia
Vidro estlratlo ou soprado, elll folhas,
IIICliiDO COIII camada !ilbsorve.nt.e ou ref:Letora,
IIUIS sem qualq1.1er outro tr4balho.

(~i·.". !

Vidro flotado e vidro <lesbaatadc> ou polidQ
em uma ou em ambas as faces, e!l' chapas ou
em folhas, me9mo cQIIl camuda abse>rvente ,ou
r,.f~etQra, ma.s Bem
qual.quer outro tl."abal.ho.
Vidl."' não al:'mllldQ, eo1t1 eam.ll.dll
ou refletQra

70.06

vidro não armadQ:

Outl."O

7005.29

condições

lllb:Sol."vente

CQraOQ na massa, opacificlldQ,
fol.heado
(chapeado}, ou simplesmente Clesbastedo

7005.:21

aejll · ·iguillll

.S. Na Nomenclatul."a, o qual."tzo e Qutra..s .s!licas fundidQS
l."am•se vidro.

- Outro vidTo

Outl."o

~iCI:r:o:

b) as lãs m.iner'ais cujd" teor de 111lica CSio, }, ·em pe:so, seja
infel."iol."' a 60'J<, mas c.ujQ teo:r·de Óxidos,alCillllinos (ICzO ou
Na 1 O) .seja s1.1perior a 5't, em p~t!lo, ou cujo. teor de .!lnidrido
bórico (B1 0,) !leja lfUperiol." a '2\, em pé8o.
.1\s iis mj.nerai,: que niio obtJdeçom a estae
cluem-z;s;e na posição 68.06.

7004.90

7005.10

cOntil'Íu~un !!; cl.e.eaifineata j;>QI!ilição, me.smo que apl-esentem Q carátor de arte'

a) ·a·s l.ãs minerais cujo teol." de .s!~icll
superior a 60t, em peso;

- Vidi:Q CQr~~tdo na massa, Qp~~tcif.icaao,
folhea.:l:Q {chllpeao::l:o), QU c_Qm camada abSQrvente ou l."efl.etol."a

70.05

3. Os pl."od:uto.s iiti;1icaóos na pólliçio ;õ.06

4. Na neep<:;ão dd poaiçio 70.:).9,- cQn.sidaram-se' Jii du

7004.10.

do

c) cdnsióeram-$e c~uaadoa absorvente:~ ou reflator~us, 1:111 camadas
mot.Ólica8 o\1 de compostois qu.Ímicos' (óxidos metlilicos, pol"
aXomplo) dtl espessura microscópica, que e.baQrv:ua especialmente .os l."a.ios .infravel."melhQll ou mel.hoiem as qulll.illadn:s ,1;'6fletol."as dO vid:l:-o,
l!lem
imr>e6ir ~ s1.1a ~l."anaparência QU
tl."ansl.ueide.>::.

Ciilr-:se
fatos.

na massa, op>:~.ci.f'icad!IS, fQl.hea<las (chapeadas), ou com camada absorve.!!
te ou refl.et.ora

- Chapas e Edl.has, al."mada.s_

70.04

s~o

e folhae, não armadas:

Cci'l."llld~~ts

7003.19

96.

não .se consideram trabolhados Ofl vidrOfl que tenham
.submetidO!! 11 qualquer' operação llnto!:s do reco:~:imento;

Chap>:~.s

--

7003.20

2. Nd 11ce:pç_ão da11 po.sições· 70.03, 70.04 • ''7ci.o5:
:~~)

!"_Uf'!Çii-

outrQs

7003.11

~m~·o~~~~ 0~r!~~~:~~~~ ~·~~~;:~i!.~~a ~~~ =!~~~~s0~e ~~~:;~ :~=

.sí.lic_~s

-- De outro vid.ro com. um Cf2efici~nte d<!=_c'lilatação l.inear nãQ 'superiol." a 5 x 10-5
pQr !Celvih, entre oot e 3000C

tros a out:t."O:S a:t"tigos e inll'trumentoa, do Capitulo 90;

e) os .n~relho15 de ilumin111çi.o, anúnciós, Cartazes ou tabUl~
tl!ls, Placas indic<~~dora:l!l ll.lminoso,s', e ~rtigoS ,:emelhonte~,
qtla contenham uma fonte lu111inosa fixd
permanente, e suas
P'ol't.es, da posição 94.05;

QU de outras

Vidl."' V<Ozado ou lamin~u:'lo, em c:hap>:~.s, fo~
lhas ou pcrfi5, mesmo com camada aboorvente ou. ref:l.etora, lllll.!l sc~~t qual<JUer outro
trabal.ho.

70.03

~::en~~~o o:"~~~t:ot~~~~~~~~~:~~o~~ -~~~~=tr~!:i~!~!i!::

meconismo
95;

De qual."tzo
doo

7002.39

113

fl
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7005~30

- Vidro armadQ_

7006.00

Vidro d>:~s posiçõea 70.03, 70.04 Qu 70.05,
recurvado, biseladQ, gl."avado, brQcado, esIDII.1tado ou trabalhado de outl."o modo, mas
niio emol.durado ne111 associado a out>:as ~r~.>:~
térias •

in-

conslde-

-

vidros de seg\lrllnça, consistindo e• vidros
temperadQs ou fol."m!ildos por folhas contl."acoladas.

70.07

•ota de Subposiçõa.s.

- Vi<lrQS tempel."aélos:

l.,Na acepção d:~~s subposiçõ.es 701J.il, 7013.31 e
7013 •.511, a ,expressão cri:st.al .de chumbo só CQmpreende o vid:r::.o eorn um t.eQr de
mOnó:ddo de chulli.bo (PbOJ igual ou supe:d.:or a 2411, em pe:so.

oe dimensões e fol."matos que permitem a
sua aplicoção em automóveis,
aeronavos, barcos ou out.ros veículos

7007.11

OutrQS

7007~19

- Vié!l."os fol."mados de folhas =ntracoladas:
7007 .2l

••••

Posição

CÓdi:gQ
do
S • .H.

70.08
70.01

70.02

7001.00

Cllcos, fragmentos e out'!:'Q.a dc:n1per.dicio.s c
resi.duo.a de vidro; vidro e• bl.ocos ou ~~~as
sas.
Vid:ro e111 esferas {exceto as ~:~ic:r:oe8t'e:ra,;,
da pQsiçào 70.18); barr>:~a, verot.aa e tubos, nio tra:t>a~hado.

--

~~a d!;1i~~~~oee; ~~~~~6v~~:, ~~~~;~:s~
0

barcos ou outl."os veículos

7007.29

--.Outros

7008.00

Vidroa-·isol.ilnt.e$' de

p>:~.reéles

mÚl.tiplas.

E.spel.hQ>' de vi<lro.,. mesmo omol.durados,
cluÍ.dQS os é:'lpelhos r~tl."ovisore::s:.

70.09
7009.l0

Espelhos retl."ovisores· piD:"a ve.íeulo.s
0Utl."OB:

in-

Código
do

••"'

Posição

S.H,

7009.9l

70.10

código
do
S.lf.

7016.90

700~.92

Emoldurad-os

70.17

Garru(Qe~.

gar:r;-~:~Cas, frascos, boiões,
vaaos, embalagens tubulare-s, ampo.U.B e .)utr<?s recipientes semelhllntCls, de vid.co,
pr':'priol5 par~ tran;sporLo ou ~mbal.agem:
bo;.,oes de vJ.d_ro pa!a eonset"vp.;-rolhl)ls,
t.<unpas e outros élisposit.5.vos de WlO sc~:~e

lhanto, de vi<h:o.

-

.. . ..

7017.10.

7010.~0

- Ampolas

- Out.ro.s

7011.10

- Par& iluminaçii.o el-étL·ic:a

7017·.2Q __

7017. "')
70..18

- Outros

7012.00

Ampolas de vidro pa'l;'a ga:rraf."as térmicas ou
p:n;-a out.ros recipientes isotérm.icos
_çujo
isolillmeato seja asaegurado pelo vâc:.o.

70,13

Objetoa de- vidro pl!r!l serviço de me.s&., cozinha, tO\lCadol:~ cseri.tÓJ;"io, Ol:l'li;Uilentaçfio
de inteJ:i.O(C:fl ou usos: aemelhant.es, cxcet;.o
O$ das po:!liçõ'es 70.10 ou. 70.18.
7013,10

- Objetos- de

vi.t.:oc~tr'âmiea

---De C'riSt.l11 d:e chumbo

7013.29

-- Outros

7018.20,

.,. Mictoe.sCeta.s de vidro, de
superio:.: a 1 mm

70\8.90 ---

• Outros

7019.20_

Contas, imitações <:la-- pérolas naturais ou
cultivadas, illtitaçõe.s dli ped:.:as preciosas ou semipreciosas e aJ:te.fatos_
semelhantes, de vid:.:o
diSmet1·o

niio

~

mesmo ligeiramente
tozclda.s
("•ovings") e fios, cortadg.s ou não

Mecha~,

- Tecidos e fitas
~Véu~,.

mant.aB,
esteiras ("ma1·s"), colchões, painéis e produtos scmclhanL,_,<>,
não tecidos:

-- De Cl:illt&1 de chumbo

70.20

-- Outt'bll

~

7019.10

-

7013.32

7013.39

- Ou.tro.s

Fibras de vidro {incluída a 15. de vidto)
e suo.:1 obras (por exemplo: fios, tecido,;:).

Objet.ol! para serviç-o de més~ -(eXc~to c-opos) ou de eozinh11, excat.o de. vitrocerâmica:
7013. 3l

fundi-

-De outro vidra c-om- iun coeficiente óe di~
lataçio linel1l" não .superio:.: a 5 x 10-6
po:.: Kelvin, enne- -o_"'C 9 JOOOC
-

7018.10

7D.l9

- Copos, excet.o de vi.t.tocedimic,.,
7013.Zl

De quartzo ou de .outras sllic'as,

Contas, imitações- di!" IJérolas riaturais ou
cultivadas, imitaÇÕes de ped~:as preciosas
, ou semipreciosas e .artE:fat.os semelhttntc-3,
dtt vidro, e suas obnts, exceto as de bi~
jute:.:ia; olhoB de vid~:o. excetg de p.-óte.se; cstatu.eta.s e outeoa objetos
de
ornamentação, dO vidr-o,
teabalhado>;; a ...a<;erico, ex-ce:to os' da- bijutc:.:ia; mic.::.:oesJ:cras de vidro,· de diâmetro não :superior
a l. Dl!ll.

7011.20

7011.90

-

do•

- -

7010.90

- Outros
Artefatos ,da vi.dro parn laborató:.:io. nigis
ne e farmacia. mesmo grllduados ou calibrados.

7o.u

70-12
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7019.31

Est.ei~:11s

7019.32 ·-

véus

("mats")

7019.39

-- Outzos

7019.90

- Ou.tras

7020.00

Outras 'obras de vidro.

- Outros _objetos:

70.14

7013 •.H

-- De cristal de chu.mbo

7013.99

-- Outroa

7014.00

J\~:te!'ato::;

SEÇÃO XlV

'.lo

!idro para Bina1izaçio- e elementos de optlCil, ele vidro (_e_xceto os a;.
posição 70#15), nio trllba-Íhndos optiCIIIIIen-

<o.

Vidro"' par" rcl~ioB.--e- aPilrelho;- s.;-mclhant.c.s, c vidrou. semelhantes, vidr:os para
lentos, mesmo corretivas, curvos ou arquejt
dos, ocos ou llell!elhaotes, não trabalhado:>
opticamente; esfe:.:as ocas c sc2mcntos de
eB.Ccras, do vid~:o,. para .Cabricoç~oeo c:!esse!l

70.15

vidro:~~.

7015.10

- Vidros p!l.ra lentes corretivas

7015.90

- 0Ut.'J;'OS

70.16

BJ.oco.s, placaS, tijolos, la.:lo:ilhoa, telha,..
e oull:Os art.efatos, .:!c vidro prenst~~do ou
moldado, ![lesmo armado, pAra eonsto:uçio;
cubos, pastilhas c outro::; artigo.s :ICiiiClhaJl-tcs, de vidro, mesmo com suporte, pa:.:a mo~
saicoa- ou decorações scmelhan41!9; vitraia
de vidro; vid:r::o denol!linad<> "multicelular"
ou "espuma" Cle vidro, em blo-co,., pãl:nií'iil,
chapiUI e eoochas o_u forma~:~ se:melhanteB.
7016.10

Cubos, pastilha11"a outrOIJ ãi:-tíÇjOe .seme~
lhantes, de vidro, mesmo com supot"ta, para moaaico:s ou decorações l!lame-lhantes

Pérolôl.S nat1lt'a:J.S ou cu;Lt.iv<Jdas; pCdra.s prcc:io:'His ou
semipreciosas o ~mncl.hilntc:s; meta"ís pi'ccloiOS, motui.s
folheado:;: ou chapcadoa: do metais prcciosoa, e .sua::; obr,,.s;
bijuterios; JOOCdas

Capitulo "7i
pér-ol,as naturais ou cultivadaS, ped:.:as preciosas ou
semipreciosas ct semelhantes, metais prcciosg.s, wctais
folheados ou chapeados de: metais preciosos, e suas· obras:
bijuterias; moeda::;
Rot:.as.
1. Res:saH•&do o di.spo.sto na alínea a) da Nota 1 da Seção VI e as

exceçõe.s a segui:.: .:efe.-idas. cabem no presente Capitulo os a•tefl.ltos, compostos total Ot.l parcia~mcnte:
a) "e pé-rolas naturais ou cultiv11da.s, de pedras preciosas ou
~emipreciosas,
ou de pedr11s s~ntéticas ou reconstit.uÍ<:las;

'ou
b) <;ie metais p:.:ec:io.so!ll Ot.l de metai:!l fol.he11do.s ou chapeados
10etais p:.:eciosoa.

de

2. ã} As potlições 71.13, 7Ll4 ·e 71.15 n"ão eompreenelem os llrLuf.!lto!l em que os metais Preciosos ou os ~:~etais folheados ou
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cllapel\dos ele r.u:.t.!'lifl prwcio:JoS con!;tituem simples acessc:h·ios
ou guarniçÕ<lll! ela minima impordinc:ia (por exemplo: iniciais,
,monograma!!, virolas, cercmduras); a &l.í-nea bl d':'_ Nota l _an~nlio sa 11plic11 11 ê!'!"!'S t~qj.SQA....ill.

6.

Salvo dispos-ição em contnÍrio, a referência na Nomenclatura a_
metc.is precioroos ou a um ou vários· metais ·precio!!os espec-ifi.carncntv designados, cõmprende tambóm as ligas clo!i_ssif~r.:adas
com os referidos metais p_or forr;a· da Nota ·5. A ex>fl·es-sao motal pr:ccioso não comp,..~ende os art,efatos definidos :na Nota 7,
nem O!! metai3 comuns ou as matérias niio met.álir:.as, platinados, dourados ou prateados, -

7.

Na Nomenclatura, considerem-!!<'! metais !o1hoadoa ou chaJ?C!ados
de metais prec:_iosos os arte!at·os com u:n suporte.. de meti!l que
Spre~entcm uma ou mais f<~C<l'S recobertas de metais
p:-ecio;?S~~.
por S<Jldao;lura, laminagem a quente ou por processo meeanJ.CO

b) S6 estão cQm;n:el'ln<.l.idos na po,_.içio 71._16 os arterat.os que
niio contenham metl'li!l preciosos nem' metais fo1.heo!ldo:; ou
11

~~:~ea~~~p~:~~ me;~!=~~~~~~!o~~ 9u~~n i~8e:p~~a:in~:a ~~;~~~~~~

Outubro de 1988

cia.

~=~=~~a~:~ns 5 i~~trs~!~;~sà;ã~et:~s c~~;~~~~~~. os cb~!~~:;~!-~:

3. O pl'esente ·capitulo não c-ompreende:
a) os amálgamas de metais Pl:"C'!Ciosos e os metais

preciosos

folheados ou chapeados _ele metais preciosos.

<:>m

estado coloidal (posição 28.43);
'b) os materiais este:dlizado:!!l p11ra "ut<~rll.s cirúrgicas,

os produtos P4rll o'bt.1.u:açlio dcnt<:Íria e os; outros artefatos do C«pitulo JO;
-

e) os produtos üo Capítulo 32 (por exemplo, os esmaltes

mc-

tÓlicos liquides);
d) as bolsns c outros arte!atos da posição 42.02 "' os
fatos da posição 42.03;
e} oa artefatos· <!as posições 43.0J e

f) os produt.os incluídos n11 Seção
suas obras);
g) os calçados, os chapêus

arte-

(matéria!!

r.rtefa_tos ,de uso
outroa 11rteíotos dos Capítulos 64 ou· 6S;
fl

têxteis

semelhante

h) os Ç~uarda-ehuvas, bengelas "' outros arteíatos
lo 6&;

N8 acepçi'io da posição 71.13 c:_onsideram-se
- a:Uu~ria:.

artefatos

de

jo-

a) os pequenos ol;jctos de aQorPo pessoal [por exemplo: anêis,
braceletes ou pulseiras, colares, broches, brincos, corrent"'s ele ·relÓgio, berloques, penQentes, alfir:etes ou pregadores de gr11vata, abotoaduras (botões de punho*), medalhas e insígnias religiosas ou outras];
b) os artcfatos de uso pessoal dE!Stinaao·a 1"1 ser usaQos na
prÓpria pessoa, nos bolsos ou na bolsa (por exemplo: ciga:r:reiras e charuteiras, tllb<~queiras, caixinhas para bçmlJons ou para pós, bolsas de cota ele malha, •osários).

43,04;

xr

8.

Consideram-se tamb6tt~ arte.f.,tos de joalha-ria, os arte.fatos acima referidos_çonfeccionaclos de metais preciosos
ou r:;le meta,i:; ,fol,heados ou chape~Qos de -metais. rrec~osos,
que contenham pérolas natu_riJ-j.s, <;ultivadas ou lmJ.taçoes Qc
pérola_s, pedras'preciosas ou semipr-eciosas, imitações desaas pc-dr,s, pedras sintéticas ou reçonst~tuídas ou. ai'2-da
parte.<: de carapaça o;!e tartaruqa
Mrdrepc-rola, mllrf;~.m, a~l
bar natural ou reconstituído, azeviche ou eorD.l.

e

do Capít.t-

A

ij) os artefatos gua:mecidos de pÓ de diamante, Qe pó de ped•aa precio-sas ou semiprecios_as ou de pÓ Qe- pnQras sint.éticaa, que constituam artc!at·O"s abrasivos das posições
68.04 ou 68.05 ou ferramentas do Capitulo 82; as !erramontas ou 11rteCatos do Capítulo 82 cuja parte operante
seja Qe pedras preciosas ou sem-ipreciosas, ou de pedras
sintéticas ou re-constituídas; a:s 'miiquinas, aparelhos e
mato:<riD.l elétrico.s,
e suaa'pD.rte~, da Seção XVl. Cont.inuanl, no entD.nto, incluÍdos nesté C'a'plt.ulo, os artefatos
e
suas partes, constituídos intcir.arucnte da pedra!'! pre-cioslln ou 11err.iprocio:nts, ou de pedras sintli-ticas ou reconstit.u{daa, com exceção d.<tS asfiras e dos diamantes,
t•abalh<t<loe, n:i'io monta<los, p<~ra agulht>s <le
toca-discos
ou ;ira-discos {poaiçõiQ 85.2:!);
k) os i!lrtefat.o!l doa

Cepí_tulos 90, 91 ou 92 (instrum<:>nto:.:
ciontlficos,
relÓgios e aparelhos SE~melhantes e instrumentos musicais);

da posic;5o 71 .,14 consic~eram-se artc:f.ntos 4ç. _ouri-:
vcsari.a os objetoJ; pura serviço de mesa ou da toucador, as
guarnições para escritório, os apetr!;cl1os P"':"' fuJ?antGS (fumac:Jores), ·os-objetos pura orn.;.mcntó.lçao de lnt<'!l·J.ores edcst.inao;Jos_ ao exercício de cultos.

9. Na accpçiío

10. Na acepçiio Qa posição 71.17, consideram-se 'bijutcri<~s os artefat.os da mesma natureza dos clefinio;Jos na alínea a) .;la Nota
8 [exeeto bo~ões a out.ros arte.fatos dn posição 96.06; pCntes,
travessas e semelhantes, assim co:no os grampos {a_~!inetes~)
pará C_abelo, da T'OsiçâO ·s-6.15], q~e niio conter:ham l?erolas naturaia ou cultivadas, pedras prec>.osas ou. s'lm;~.precJ.osas, P'?d:ra:s aintéticas ou rcconstituíclus, ou so contenham metills
pt"eeios-os ou metaia folheado'! ou ehapel!:dos Q~ meta~s prcc~o
sos como guarnições ou acessorio_;;r de mJ,nJ.ma lmport,anc-ia,

1) as ru:mas e suas parte.s ( C,ap!t u lo 93) ;
m) os artefat.os mencionados na Nota 2 d'o Capltulo 95;

Notns di!- SUbpo:siçÕos.

n) os artefatos Qo
a 9&.06 e 96.15;

1. Na

Capitulo 96, exceto

das posiçõe-s 96.01

o} as obras originais de D.rte estatudria e de escultura (pos:iç.io 97.03), os objetos d~:o coleçiio (posiÇ'ii:o 97.05) e al'l
antigÜidades com mai.s de 100 anos (po.siçõiQ 97.06). TOdilvia, as pérolas 11aturais ou cultivados e as pedras precioaa:s ou semipreciosa.s continuam compreendidas no pre8entc Capit_ülo.
4. a) Consideram-se

JOct~lia preciosos;:~

prata, o ouro e a plat:i-

na.
b) O tel·mo platina compreende também o irÍQjo,
paládio, o róo;Jio ,e o rut.ênio.
____ ~
c)

o

6smio,

acepção das
subposições
7106.;0.
7108:11. 7110.11,
7110.:21, 7110.31 e 7110.41. bs tGrmos pose em po compreendam
os produto~ que passem através de- ..,_rr,a peneira. com abertura de
malha de -o, 5 mm_ numa proporção igual ou supenor a 90%,, 7m pe-

2. Não obstante as diSposições da aifn6a b) da Nota 4 do presente
Csp~tulo, na acepção das su~posiçoe~ 7110.11 c :1~0.19 o,t7rmo

platioa niio compreendo o i•l.dio, o osmio, o pallldlo, o rodJ.o c
o rutênio.
J, Par<~ classificação das ligas nas subposições.cila poi,iqã~ 11.1q,_
co<:la li'9:a classifJ.ca-se com a do metal (Rl<>tl.na, pllladJ.o,
rodio, irJ.dio, ósmio ou rutên,io) que _predomine em peso sobre C'.lda u:n doS out";r:'os,

;~n~~~:~::õ~~ ~~~~=t~~~i~~::l"~ã~u co~~~~~~~!o=:a :u~~K~~-

cias mencionadas na al:Lnco. b) 'da Kota .2 do capitulo 96.
s~

Na acepç;;o do Dresent<'l Capi:tulo, consid~r~m-ae ligas Qe metais preciol'!os (inclu:ldos as misturas sintcrizada:s e oa com'"
postos intl.!rmcuilicos)_ aquelas_ QUI;) contenhQrQ,_u~ ou mais mct.ai:5 preciocoa, desdt! que o poso d-o met.al pJC<rc.t:o-so ou dt! urft
do.s metais precioso>! sejp pelo menos igual <!I 2~ do peso da
liga. As ligas do metais P>:ecioso.s classi:Cicam-s-e- d_t!._~~gil-Jnte
maneira:
a) a:s que contenh~m. em_ pcl'!lo, pelo menos
ai!ioam-se como liga.s de pl~;~tina;

2'

de _plat_inli.,

·c:r.~s

"'
do

Posição

CÓdigo
do

S.H.
I:. PÉROLAS NATUHIUS OU CUL'l'IVAl)I\S, p~
DRJI~: PRBCXO!':J\S OU SEMlPil.ECIOSJIS
E

b) as que contenham, em peso, pelo menos 2\ de oul:'o, mas não
contenham platina ou a contenhum em p_c-rcentagam in!erior,
em peso, a 2,, classificam-se como ligas de ouro;
c) todas as outras ligas que estejam incluida.s
Capítulo cla.ssificam-aa como ligar~ de prata.

no

presente_

(1) O trecho s_ublil!hado Qa Not._a _2)_ Jl) é de empl;'ego facultativo:

SEMELIIJINTI':S
l'OÍ.ro1as naturais ou cultivada::r:, mesmo trJI
bulhad8s on comb.in.:r.o;lns, m«s não en!iad,.s,
nem m<>ntadas, nem cngastadas; pêrol<IS nbt.urais ou cu1t.ivadas, não combinodlls, enfiadas tempora•inrn<mt<> pa•a í'aci1id~de de
tr11nsportc.

~71.01

7101.10

- Pérolas naturais

••

do

Posic;lio
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CÓdigo

"••

do
S.J!.

Posição

códiso
do

S.H.
7108.20

- Pa1·a uso monetário

7109.00

Metaia

- Perólas eult.iva<1as:
7101.21

-- Em bruto

7101,22

-- 'l'rabalhadas

71.09

Dia111antcs, 1nesmo t'l:aba~hllldos. mas não montados nCIII engastlldOs.

71.02

Pl1ltina, e111 fo:nrtl!l::!l b:r:utas
turadas, ou em pÓ.

71.10

7110.11

-- Em formas brutas ou em pÓ

7110.19

-- Outra!!'

-- Outros

7110.21

-- Em for~~tas bru.tas ou em pÓ

- Não industriais:

7110.29

-- Outras

- Industriais:
-- Em

bruto ou simplesmente serradbs, cli-

vad:os ou desbastado,s

710jL 29

ou

semimanufa-

- Platina:

7102.10

7102.21

comuru~ ou p;-ata, folheados ou
cbapc~Jdos de ouro, cm fonoas b:rutaa ou selllila:!!,
nu!aturadas.

7102.31

Em

- Paládio:

bruto 0\1 simple:smente serrlldos, eli-

- RÓdio:

Vol!ldos ou- desbastados

Outros

7102.39

f:m

7110.39

Outras

Pedr111s

preciol!las (exceto cHilmantes) ou
:I'ICIIIipreCiosa!'!:, 111esmo tt:"abalh&das ou combi-

71.03

- Ir:idio, ósmio e

nadas, mns niio enfi.ada:s, nem monwdas, nem
engazst.adas; pedraiS precio11as ( exceto diallle.ntes) op. scmipr~">ciosas, não' · Combinfld&s,
enfiadas te111porarie.mente paz:-a facilidade
de t:ransporto.
Em bruto ou
desbastadas

710:l.l0

15implesmente

serrl'llltus

ou

formas brutas ou em pó

7110.31

71.11

rutên.io~

7110.41

E111 formas brutas ou em pÓ

7110.49

Outras

7111.00

Metais comuns. prllt.ll ou ouro, folheados ou
chapeados de platina, formas brutas ou
11emimanufaturadas.

'l"rabalhac:lai!F de outro rnodo:
7103.91

-- Rubis, safiras. e esmeraldas

7103.99

-- Outras
Pedras :a:intét.icas ou reconstituÍdas, MeSI:Io
trabalhadas ou colllbinadas. mas não enfiadas, ne111 lliOntad~:uJ, nem cngttstadas; pedras
sintética:~ ou r~cóhstitu;Í.da.i..- não combinadas, enfi~:~d111s tampot·~:~ri&::u~nte para f~:~cili
dudec de transporto.

71.04

7104.10

- Quurt:r:o pieJ:oclét:dco

7104.20

- Outra.!J, em bruto ou
rada3 ou desbastadas

7104.90

- Outras

simplesmente

DesperdÍcios, re:síduos & sucat-a (obras iD,!!
tiliz:adas*). de metai" precioso:s ou do IDC!t.ais folhal'ldos ou chapeaclos de 111etais prec:i.osos.

71.12

Zl'e:r-

7112'.10

- De ouro, de metais folheado.s ou chapeado de out"o, exceto· cinza.s ou lixo da
out"ive.saria contendo outros metai11 preciosos

7112..20

De pllltina, de 111etais folheados ou chapeados de platina. exceto cinzas ou lixo
de ourivesaria eontendo outros metais
preciosos

7112.90

Outros
Izr.

Pé de

71.05

<Jia~~~t~.ntes,

de pedras preeios"'s ou

miprecieu~a::~ ou cle p.edras sintéticaa.

:~g

- De metais preeiosoa, me11mo revestidos,
folheados ou chapeados, de metais precio.sos:
·

- De dil'lmante:l!l

7lOS.lO

Outros

71QS.90

II. METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLm:AOOS OU CIIAPEJ\005 DE META.IS PRECIOSOS
P:r.,tll (inclu!lla a prata <!lourada ou platin,1!
du.}, elli forml!l:e b:rut.lls ou
sc;:milllllnufaturadas, ou e• pé.

71.06

- Outras:
7106.91

I::m formas brutalJ

7106.!12

Em fol."l!la!l !lemi!Mlnufatura(l.as

71.07

Metaim. comuns folheado.;, ou chapcl!dos cle
pre~t11, em formas brutas ou zse~~.imnnufatura
da:s.

71-08

OUro (incluÍdo o ouro platinado), em forma:s bruta:s ou semilnanufaturadas, ou em pÓ.

De prata, mesmo :revestida; folhea<:~a ou
chapeada, 'de outros metais preciosos

7113.19

De outros metais preciosos, meo:mo roveA
tidos.
folheados ou chapeados, de metais precioso:s

7113.20

7Ll.4

- Oe 111etais comuns folheados ou
de metais preciosos

e~apeado:s

Artefatos lle ou:rivesarill e !luas pin::tes, llft
•ct.ais prec~osos ou de làeta:is folhe~:~do!l ou
chapeados do metois p:recio:a:os.
- De metais precioso.s, mesmo' :reve11tidoa,
folhe,dos ,ou chapeados, d"e metais precio_:s.os•
7114.11

-- De prlltl'l, mesmo revestida, folheada ou
ou chapeada, de outros metais preciosol5

7114.19

-- De outros met,is preciosos, mesmo r-cve.11
tidos, folheados ou chapeado.s, de matais preciOsos

7114.20

- Para uSOIJ niío monetários:

De metais comuns folheaé!os ou
de matais preciosos

c:hape,doa

Pés

11oa.11

7108.13

7113.11

- PÓs

7).,06.10

7108. 12

~TEFATOS DE JOALIIARIA, DE OUR.l
V!:SARIA E OUTRAS OBRAS

Artefato3 de joal.ha~~:ia e sua" partes, de
metais precio'los ou de metais fol.heados ou
chape.ados de •etai11 ·precio:!los.

71.13

f:m

I

out'ras form11s brutas

-- Em outra.11 formas semillll'lnufmtu~:llc!a•

71-15

OUtras ob:ras de metais precioso:s ou de 11::1:
tai:s fOlheados o-u c:f:iãpealloD de 111et..ais p:reciosos.
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c) a.s artefstos das posições. 83.01, 83.02, 83.06,
63.10, bem
como' á.s moldur-aà e esp'elhos, de metais comuns, da posiçtio
.SJ.06.-

CÓd.igo

N'

••

Posição

Outubro de 1988

do
S.ll.

7115.10

Tela~ ou g"C'adea eat~lisadol:as," de Plati:.

Nos Cap.í:tulos 73 .o 76 c 78 a 82 {oxcet'o a pqsição
73.15), a r-eferência its parte.s não .compreen<le ·as partes e
acessórios de uso geral a<:::ima definidoa.

7ll5.90

Outras

Ressnlvadas ~:~s disposições do parágrafo precedente e da
Not:.a_ 1 do Capítulo 83, as obras dos CapÍtulos 82 e 83
estão excluÍdas dos cap:ítulos 72 a 7& "l 78 a 81.

Obra!J de p6roll!ls naturail5 ou cultivadat<,
de pedras prccioaaa.. 011 semip';"ccioaas, de

71.16

pedras sintéticas ou rcconstit\l:Ldas.
7116.10

- De pérohs natutllis ou ·cultivad~ã

7116.29

-· D<!l_ pedrl!l.&

prec~oS"ll.s

o;t.t

3. Regra óss ligas (exclu!daa as ferro-ligas e as ligas-mSes, definidas nos Cap:Ítulos 72 e _74):

11) as ligas de metais comuns classificam-se com o metal que
pr~do~ine em peso sobre c"da um ~o.s outro.s componentea;

~:~erniprCC~os~11,

.d~ ped~as sinte.j:.i.,_c~I.~'?U recons~J.j:.u;o;~as

ou

.b)

~=l!i~~~- ~~c~~Ê~~=. ;:~~~~!.t~~c~~=::n;~n!ei~~as c~: m!~!~!n~~~
•m.uns da presente Seção, desde que o peso total desses metai.s seja igual ou :nlperi<:>l:" ao dos outros elementos;

71.17

- D.e 11\!!ltal,.s .comur\s,.., m~C;Jil)~
l"llélos ou platinado_s:
7117.11

-- Abotoaduras
tl"Ol!l botões.

7117.19

-- outral!

dou-

p=t.e~"'~O:l!..•,

c) a.s miaturaa sinterio:ar:las de pós metâ1icos, as miaturas heterogéneas .í:ntimas obtidss por fuaSo
[e:<:ceto ceramai.s
("cermets"l] e os composto.s intermetálicos segu<lm o reqime
doa lig-as.
4.. Salvo disposiçõea em contrário, qualquer referência, n~ Nomencl.atura; 11 um metal, compree-....de igualmente as ligas ClassifiC!Idaa com esse metal por f_orça da Nota 3 pre<:;!:ldentB',

7117.90

S. Regra do.s artefatos

co~r~postos:

sal~.; 'dispo~içiea ·~-·=trá~io. res~ltante.s .do~

Moedas.

71.16
7118.10

- Moed{ls sem curs<;>

7118.90

- Outras

ll9~~·

excet~

<:!e

text.os ans
posições,.- as Qbras de' .metais ce>muns ou como tais consideradas,
constit-u:Ídas de dois ou mais metais comuns, _classificam-a<'! na
pasição dali obraos co:rrespon<lcntca do metal predominantt! cm peso sobre cada um' dos outros metais;

ou~:o

,,

Pare aplicação de.sta regra', conside;am-se:
a) o ferro fu;~aido, o forro e o aço, como Constituindo
metal;

Metllis

com~ms

b) as ligas como constitu.í:das, na totalidade de seu peso, pelo
met~l cujo regime <~egue~n;

.........

SEÇ.i\0 XV

c) um ceramal ("cer~net~') da po.siç:;o 81.13,
um ~u;Í metal comUlllk
.
.

e suas obras

con10

eon.stituindo

G. Na preaente Seçiio conosideram-se>

Not.as.

1. A p:re.sente· Seç;o niio c~mprce11-de:

a.) D~si,.erdício~; -r:esÍduos ,; sucata:

a) as core-s e tinua prepar<!!do:~s à b~sc- çif] pó ou.,palht;~t~f! ~c.!;á
lic~l5, bem como ~~~ folh~s para mar~a'l." a
fe:n-ço. (po•uçoes
32.07 a 32.10; 3~.1_2, """32.1"3 ou 32.15};
___ _
b) o ferroeW"io. e outJ:IIS ligas

pirofór.io;:;,~

(posiçSo Jis.o&);

c) o!'l capacetes e.~~:tefatos de u!o_ sem~lhante, met~licoS,
suas parte8 me_talJ.c_as, d11s posl,<;O.e!l .jS_~,96 e 65.07;
d) as al:'mllçÕes e:e 9uarr:la-chuvos e
6&.03;
.

os desperd.Í:cios e res:Íduos met<Ílicos provenientes da fal:lric~çiio ou do -trabalho mecânico de metais, bem eoiõo as
ol:lr~s
metálicas definitivamente ins(!rv.í:veis ·como_ tais, em .conse•qüência d.e quebra, co'l."tc, desgaste ou outros motivo.s.

outr~:-~rtefatos.,.da
'

b) PÓs:

e
p_r:c;d_ut..;,s que passem atraVés de uma peneira com aberturn de m-!llha de 1 mm, em proporção igu~l ou sUperior a
90'1:, em peso.

_05-

pos'iç:;o
~ -~-:-

e) os pror:lutos do Çap.Í:~\!lO 71

(por exemplo:
lig-os ~e_ meta~.s
preciosos, _met11j._11 comun11 folheadoa 0\1 chapeado~ de me.ta1.a
procio:s-os, • bij1.1teria11);

f) os arte fatos da Seçiio XVI (máqu_.i.nas. e '11parelhos;
erlétrico);

-Ferro fundido, ferro e aço

9) as· vias f"h·rea11 montadn~~< (posição S6.0Sl a_ out:ro.s artefatos
da SeçSo XVI! .(ve:Lcu1os, embarcações; aeronaves):
h) os insu:ume_ntos e aparelhos da _Saçio,; XVIII,
molas (le re1Ó9ios-,-

in~}.u.Í:das

ij} os chumbos o:le caça (posieiio 93.06)·~-'~outros
Seçiio XIX (11rma.s e munições);

a;n.efatos

Jc)'

·de

presente Nota, na

brinquedo!!,

arte,

N'omenc1atur~!-

da

cona~deJ:"c.m-se:

<la
a) Fe-.:-ro fundido bruto:

por

2. Na NomenclatUJ:'!l, consid_eram-s_e pa:rt.a~ o aceasóriot~ da uso
-.;al..~

.....

Notas.

11.s ligas do ferro-carbono praticamente insuscet:Íveis de
deformaçSo pi&.stica, contendo,- em peso, mais de 2% de
c11rbono e podendo ainda contei:"~ em peso, um 01.1 mais elementos nas .seguintes pl:"oporções:

jo-

m) as peneiras manuais, botões, cllnataoi 0 'lapiseiras, pena.s ou
apnr'o.$ de canetas e outro.s arte'Catos do ,Capitulo_ 9& (obH:fs
dive:rsae);
n} os artafatoa do Capitulo 97 (obje'tc:ia
plo).

·,_

. 1.· N"E.;WCapítulo e, no que se refere às 11l.Í:naas d). e) c f)

.o.s artefat_os d_o cop.í:tulo 94 (por exemplo: m6vtoi~, suportes
'elásticos para calll{ll'l, apar-elh.~s _ do.,ilumiJ?aJ<ao, Clllõ_ta;~;cs
ou tabuletae·luminosO.$, ç:onstruçoes_pre-fabr;~.cadas);

l) os al:taf!ltOs __d·Q _C!Ip.Í:tulo 95 ·_(ppr exe.mP1o:
gos, material de esporte);

caPítulo 72

moterial

e;~<em
ge-

-

- lOt ou menos de cromo
- 6% ou menos da manganija
3% ou menos de (Ósforo
- Bt ou menos de silício
- 10% ou meno11, no total, de out:r:os <llementos.

~

b) Ferro "spiegc1" (especular)::
as lig-as do ferro-caibono contendo, em p-eso~ mais de 6\ e
não maia de 30% de manganês e que satisfaçam,
relativamenta às outras caJ:"IIctei:lilti;C~.s; à ·aefini.;:ão .<:l.a Nota
1 a).

a) oa artefatos d!\15 pasições 73.07, _7l.l2, 73.15, 73.17 ou
73.18, bem como os artoC~to"' s.emel!t~!)te~~; de_outr<?s.~etais
comum:;
b) a.s mol.as e lâminas de molas, t.le
de relÓgios (p~aição 91.14);

matl!li~ c~muns, exc~to

inalas

ç) Fe_:r;_:r;o-llgas:

as l.iga11 em lingotes, linguados, ma5.!!1!.3 ou formas _primárias aemelhantea, em formas obtidas por funaição contínua, em g:r:analha ou em Pó, me=mo ag-lomer~doa, normalmente

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Outubro de. 1988

'

utilizadas ~er como-"'Pr'O.:Iufõ3--~a adiçlio _na __pr!!pnraçio__ :le
outras ligas, quer como· desoxidantes, · dessul.furantes ·ou
em aplicaç-ões semelhaute.s em side~:urgi'!l e geralmente insu.scet!veis de deformaç:So plástictl, contcm::Io, em pel!lo, 4"
ou 1:1ais de. ferl;'O e um· ou mais e~ement.o·s nar' propo..:-çÕe6
seguintes:
- mais ::le 10" de cromo

- maia do 30\ de ll'~nganês

- mais de 3'l de fósforo
- mais do 8\ de dl.icio
- m.!li:s de 10,_, no total, de out.'I:'OS element.os.-.ex.cet.o carbono, não PQdendt.o, tod!lvia, a pere-entagem de cobre aicceo;ler 10%.

·

..
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ficem-.se como produtos de J.ar9ura i'ii"uà.l ou ~;~upcrior li 600
mm, desde que niio tenham a;s características de artefatos
ou obras incluÍda;s em outras poaições.
l.) Fio-miiq;uinll:
o.s P•odutos laminados a; quente, apresentados em rolos ir.regulllrcc, maciços, com seç.iio transVersal em forma de
c.!rculo, do segmento circular, oval, de quadradO, ratângulo, triângulo ou ;:le ot.J.tros polígonos convfi:lCOS. "Estes
produto.s podem apresentnr-se dento~~::!.os, com nervuras, com
·sulcos (enta:lhcl:l) ou :com·releVõ.5, l?rodu~idos durante a~:
J,~unJ.na.9El~ [varas~ pa~a concreto (b~t.aol).
m) earra~~::

li) Aços:

al'l matérhs rel:to11as, excli!Ída's a.:c 'éla posição 72:03 quo,
à exeeção do c:e.rt.os tipos <:le aço.!~ produ:ddOs na fõr~na de
peças moldadfi,ll" ou. ful')dJda~ •. sejam. s.useet.í.Yei.9 .d.e deformação plátitiea e contenham, em pe:~o, 2\ ou menos da carbono~ Todavia. 05 aços ao ct"omo podem apresentar maior proporção de c-arbono.

oa produtos que n.iio ~:~atisfao;;am a quólt-lquer das

definiç.Ões

ti~~~a~~j: s~:~o' i";~:~!rs!t l 'm:~i~a;} .c.~~!~=~t~~memà to~~

o oomprimento, teriha a fO"t"lllll de c.!r-eúlo, de :~e&<IOento circular,. oval, de quadrado, rctiingl'lo, .tJ:·iingulo ou de o!•tros pol,Ígonos cot~vexos; Estes produtos ~dem:
·
- apresentar-se "CJ:<intados, com t:u;orvur-ha, sulcos (entalhe:s)
ou com relttvo11,. pt"o~uzidos durante a l·aminagcm [ver'galhio::t para concr.eto (bet.iiol]:

e) 1\ço:. inoxidávcd.JS:

a11 lig&a de aço:~ conten::lo, em peso, l, 2\ ou menos ::!e carbono e 10,"51; ou mais .!!e cromo, com ou sem outros elementos.
f) Outras liqas do aço:s•
os aços que não sati11fsçam à definiçiio de aços i·n~xidli:
vei~:~ c que eo'nte-nham, em peso, um ou maiS .1oa elementos .11.
seguir di:~criminado:~ nas proporçõas indicadas:
-r O, 31; ou mais .!!e alum!nio

- o,oooat

ou mai• de boro
- 0,3\ ou ~~:~sis de cromo
- 0,3\ ou mais de cobalto
0,4't ou msi.a de cobre
- 0,4l ou mai.11 de chumbo
- ·1,65t ou mais de manqanês
- 0,081; ou mais de molibdênid
- 0,3\ ou mtli.s de
1
- o, 061; ou maia de
o, 6\ ou m11is de
.... 0,051; ou mai:s ::!e
- O, 3'1; ou m11is de
(volfr;mio)
- o, U ou mllis :!!e
- O,OSt ou 111ais do
- O, a ou mais de outros elementos [exceto enxofre,
tci:~~
foro, caroono e nitrogênio (azoto*)],
indi-vidualmente
considera.::lo.!l.

..:. ettr sido submetie!o.s a torção apó5 a laminagem.
n) Perf"i.s:
os produeos ~e a"eçio tr~msveraal maciça,
coz:~sut.nta
todo o comprimento, que não .sá.tisfaÇam a qualqo;~er da11 d!fl.:.
t"iniçÕ•II das alíneas ij), k), 1) • ,}_ acima, nem à ~e
fio.
·
O. Capítulo 7.:! i'lio _abl:"ange os produtos "das
. 73.01 e 73.02.
. o) r;.os:
o!!- produtos o~tidos a :frio, apreseneadoll
am rolos, c:om
qll.'llquer" forma de aeção tran.sver11a1 ma"ciça, con:~tante em
todo o comprimento, que não satisfaçam à definição. de
produtos laminados plano~!'.

p) Barras ocatl

~o-ligas.

h) Grano.lhl!l:
os produtos que passem

atravé:~

abertu~

de uma peneira com

~~. d: :~;~~_,;o ~a~~~~ em pi~~i~;çii~~"!~!;~~r: ~~'~a~~a p~;
!5 mm, 1101 proporção igual ou_ superior

li

90\, elrl Pttso.

•

perfunlçiio:

2. 0.11 metaiS ferro:~os folheados ou chapeados de metal fl!lrra~·110 ~e Composição diferente IU!guem o regime do sru)tal .ferro:~o
pred"ominante 111m pe_s~ •.
J. 0:~ produtoa d• feJ:Cro ou· aço obtidos por elet-.:-Ólise, moldagem
à pressão ou por sinteri,zação, :~.iio• elaaaifioodo~ seg->.;ndo a
su• forma, camposiçio e asptlcto, nas posições relativas isos
produto:~ semelhantes lllminado.s a quenec.
Botas

dO-

subpoJSições.

1. Ne!llte Capítulo consideram-se:

a) ren:o fundido bruto ligado:

ij) :Pro:lutoa JSenJimanufllturados:
os produtos macio;;oa obti::!.oB por ful"l::lição cont.;:nua;
submetidos a uma laminagem primliria a quente; e
os outros produto.s maciços simplesmente 5ubmet.idos a la"lllinagem p:~;imária a quente ou .siraplol"smente desbasts.doe
forj& ou martelo, inelu.Í.:'Io.s ou esboços de perfis.
:tstes produtol'! nii.o se apresentam

pa.r~

oea.s de qualquer seção, p:~;Óprias ~ara
:fabriferramentas de perturaç.iio, cuja m1dor dimensão
e~terior do cort• tranever11al seja superior 11
15 ll"tll"l mas
nso superior a. 52 mm e, pelo menos, o dobro da maior di..,
11"10ll5ii.o int.<Otrior (parte oca). As barras oca:~ de ferro ou
aço que não ll<lltisfaçam a esta definiçio classificam-.se pa
podção 73.04.
as barra.!!
cação de

g) .Pe:~pe:~;:tl:G"ios de ferro ou. aço, 111m lingote:~:

os pro~utoa gros.!lttir.iunentl!l moldado.a ou fun::lidas na. forma
de lingotes sem re~rba.os, ou ~e lingua~o!J, qui! apresentent
evidentes iraperfeio;;Õe:~ à superf.Íeie e que nio :so~~tisfaçam,
relati'(amente à suo~~ composição qu.!mica, às definiçõas d~
ferro f'-lndi:!o bruto, ferro "apiegel." (especu;l.llr) ou fer~

po111i;Ões

o :ferro :fun~id"o" brl)t:.o, contendo, cm peso,· isol.adamentc t~u
em conjunto:
-

cm rolos.

•ais de O, 2'l de cromo
mais ~e O, 3t da cobre
mais de 0,3'l de nÍquel
ma:i.s de 0,1\ doa :~egui.,n.tes elementos:
aJ.umínio, molibdénio, eitiiitio, tungstênio
vanádio.

(volfrâmio),

b) Aços não ligados pa.:~;a torne.ar:

'os produto.s
eangular,

v.nterior~

lami.nlldo:~, ·~t~aciço5·,

que
·

.:'la seo;;io transversal xen.iio satiafao;;am à defil"lição da tfota 1 ij)
·

- e111 rolos de espiras

~:~obre}"OBtas,

ou

- não enro~ai!os, da largura igual a pelo menos dez vetea
a espessur.ll, quando esta for inferior a 4, 75 mm, ou de
largura superior a l.SO mm ou li pelo menos duos ve:r;es a
espes!lurll, quando esta for igu~l ou superior a 4, 75" mm.
'

Oa produto5 que apresentem motivo11 em rel.evo prove'niente-s. diretamcnte dll lt~minager:1 (E'or e>:emplo: ranhura-s,
Cstrias, gofragens, lágrima:~, botoes, lo.sango.sl e os que
tenham sido perfuradoa, onduladoa,
polido:~,
clas:ri.fi.cam-se como pro::lutos laminados planos, desde que aquelas
operações não .lhes ,confi"t"~m as carar.;e:isticas de .:lrteflltos ou obra:~ ~nclu~da.s em outras pos:..çoes.

o.s açoS não ligados que contenham, etn peso, wn ou niais dOII
aeguintes elemct)toll nas proporções indicada.s:
-

O, OB\ ou t:itis de enxofre
O,l'l ou mais dO• chumtJo
..ai• de" o, OS\ aa selênio
mais de o,oa de telÚrio
ma i e de O, 05\ de bislltuto.

c) Aços ao silíc:.io,
o:~

denOlllino.do:~

'"magnético•":

aço~:~

que contenham, elll peso, O, 6'1; rio mínimo e 6\ no
máximo de. a:ilicio e O,OB\ no máximo de carbono e podqndc ·
conter, em peso, 11õ ou menos C!c a~urn.inio~ com e:W:Clusiio de
QUII.lquer outro elemento ·em proporção tal que lhe confir~
~~:s"cll-r~eter~st.icas da "outras ligas de aÇos.
Cl) Ar;.os do co:r:te rápie!o:

o:~

oro::'~.>tos laminado.s planos,
11 quAdrada ou retangl,llllr)

(ex-eluidlls

de
e

quaisque-r

dirnensõe~:~,

formas
classi-

.115 ligas de aços que

contenha~~:~,

mistu],:adoa:

ou

não, pelo
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rnenoa 4oia dos três el.e~ant.ois. ztegui,nt.('&l molib<1~nio,
tungsténio Q vanádio, com um teot: total, ciD peso,
igual
ou supaJ:"ior a 7't para o c;;onjunto deat.es elementos~ o, 6'i
O<.! mais de carbono·, a. 3" a 6" do cromr;.,

..••

Posição

código
do
S.H.

r"a ou fOrn>aB semelhantes; ferro de p].>re:r.:a
minima, em peso, de 99,94*, em pe.:laços,
esferas ou fo:o.aB semelhantes.

e) J).çoa sll:Í.cio-mangonês:
os aço= que contenham em pe•o:

-de 0,35\ até 0,71:, aml;Jos inclulliva, de carbono,
-da 0,51: at!i 1,2\, ambos inclueivo, da: manganêa e
-de 0,6\ até 2,311, ambom incluJl:ive, d" silício~ com exceçiio de qualquer out1:o elemento em pTopo•çiio tal que
lhe confi:.:-a ru1 caractel:":Í::5t.ieas da outras lig"o~>s dol:
aços.
2. A clas5if:i.caçiio das fe::;-o-ligas rias subposic;ões
72.02 obedece ~ .seguinte l:'egra:

tia

7203.10

P:rodutos ferrosos obti.:los por redução <:l.i
reta <!los minc!rios de fen·o

7203.90

Ou troa

DesperdÍcios, res.iduo" e sucata, de ferro
fundido, í"e:r::r:o ou aço; desperdícios de í"C;!;,
. >;b ·~ ~ç'?, em li~otes.

72.04

posição

Desperdícios, res!duos e suçai;,_a,

S.H.

••

720_4.21

-- De aços inoxidáveis
--

7204.30

- Desp<!!:r:clícios, resíduos e sucata, de ferro cu ll.ço, estanhados

7204.50

720l.l0

- FetTo fundido bruto não li_gado, contenao, em pa:~o;. mais de O, Sc'l:_, Qe fÓsforo

?201.30 __

- l"e:rro fundido bruto ligado

7201.40

7202.11
7202.19

-- Outras

7202T21

-- Contendo,
.cio

7202.29

-- Outras

7202.30

mai:~

de

- Granalhas

7205.21

-- De aÇos ligados

:J:l:.

2'

de carbono

7206".10

- Lingotes
- Outros
Produtos semimanufaturados, de ferro ou de
aços ni!io ligadoS.

- r-erro-sil!e:Í."o1

-Contendo, em peso, :menos de 0,25'11 de ca;t;;
bono'

peso, mais de 55'1; de silÍ7207.11

De seção transversal quad>:"ada ou retangul'a>:", com largu:r:a inferior a duas
ve~ea a espeasu•a

- Forro-silíci"-mangl!.nês

7207.12

-- Outro"', de seção transvet:"sal :r:etangula:r:

- Ferro-cromo:

7207.19

-- Outros

7207 ."20

- Conten.:lo, em pe.so, 0,25\ ou mai.:l de carbono

7202.41

Conten~o.

7202T49

Out-ras

em _peso, mais de 4% de Cl!rbo-

oo

7202.5~

FetTo• ail.!eio-cr'Qmo

7202.60

Ferro-nS:quel

P:rodut~s lamU;<19-os planos, ([e fe:r::r:o ou
de
aços n>;~o ligado='<, de 1n:r:gur19. igual o~ SUP_!;!
rio r 3 GOO mm, lruninados ll quent<J, na o folheados ou chapeados, nem r<>vcstUlos.

72.08

7202.70

noz.-8o

Bm rolos,

simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 3 mm e com
um lilnite' mínimo de e.lasticidade
de
275 MPa, ou de esp~ssu•a igual ou supe·
riol'" a 3 mm e c0111 um limite mínimo de
elasticidade de 355 MPa:

- Ferro-tung:!'tênio e ferro-sil!eio-t\.ln'gsti
oio
- Outras:

7202.91
7202.92

-- Fer:r:o-titiinio e ferro-sil!eio-titS.nio
FcJ:":r:o-vanlidio

7202.93

-- Fe:r:ro-n.i.óbio

7202.9"9-

-- Outias

7208.11

-- De espes!!'ura superior a 10 mm

7208.12

- - De-

7208.13

-- De

PJ:odutos ferro:~oa obtidos por reduç;o direti!:l doll rainério3 de ferro o o11.tros produto::r ferroso. cu5J'QnjoBos, pedaços, csfc-

esl?essu:r:a igual ou superior a 4, 75 mm
mas' nao supe-rior a lO mm

IMIS

7208.14
72.03

FERRO E AÇOS NÃO LIGADOS

7206.90
72.07

el!f

Outros

Ferro e· aços não Ugados, em lingotes ou
outras formas primá_rias, ex:c::cto o ferro da
posição 72.03.

72.06

- Farro "_spicgôli' (especular)

- l"er:ro-manganôs:
-- Contendo, em_ pés_o,

- Desperdícios em lingotes

7205.10

7205.29

Fe:r:ro-;ligas •. ·

72.02

-- Outros

- PÓs:

- F'e'n'O fundido b:ruto não ligado, contendo, em peso, 0,5, ov. menos de fÓsforo

7201.20

Res:i:duos ·do to:r:no e da fresa,
apar.,s,
las'cas ( "meulures"), pó de serra, limalha.s e <!lesperdíciOs da estamp&.gem ou do
corte, mesmo em.fardos

GranaJ.hau: e .pó.s, de ferro fundido bruto,
de ferro "spiegel" {especula:r;-), de ferro
ou aço.

72.05

l"el:'r'O fundido b~to e ferro "çiegel" (e.!ii
pecular), em lin!lotes, lioguadoa ou
tras fo:o.aB primarias.

72.01

outro!~

- outros d.esperdÍc:ioS", res!duos e sucata:

7204.49
X. PRODU'l'OS DE BASE; PRODUTOS QUE: SE
APitESENTEM SOB A P_QRal). D~ Gru!.NALHAS OU PÓS

aços

7204,29

7204.41

POsição

~<ii

ligado!~:

P~:~:i:-li aplicação 'désta regra,, Os e:t.ementos não especificall\ente
citados na Nota ll c} do presente Câpítulo e ab:r:angidos pela
expressão outroa el.cmc-ntQa dey~m~ contudo, apresentar individualmente um _teor 11upet'iOl' a 10' em peso.
·

CÓdigo
do

DeSperdícios, i-ea!dUo.s e sucata, de fer:r:o fundido

7204.10

Uma ferro-li>!3 conlllidera-lle binária e _cla1111ifie~-se na subposição !lpi:-opd.~Cia (se existi'!"l _quarido Só wn dos elementos
da lig~ apt'esenta um tCOt' superior ~ percentagem mlnima es·
tabeleoida na Nota l e) do presente Capftulo. Por analogia,
considera-se te~:nária ou quaternári;t~. quando dois ou trás dos
elementos da liga 'llpresentem teore!' supo;.,rioJ:"es fta percentagens mínima:s in<Ucadas na referida N"ta.

N'
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espessura igual ou 5upe:r:ior a 3 mm
inferior a 4, 75 :mm

-- De cspe5sura infe:r:ior a 3 mm
- out>:"os, em rolos, simplesmente laminados
a quente:

OORIO DO coi'IGRESSQNAOONAL.(~eção II)
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..

N11
da
Posição

N' '

Posição
De

7208.22

De espea.-.uro:~~ igual ou supf!rior
mas nao aupel' iol' a 1 O mm

superi_or a lO mm '

7208.23

-- De espessur<'l igual ou sul)et'ior
mas inferior a 4, 75 mm

7208.24

-- De espessura inferioX' a 3

4, 75 mm
11.

7209.34

tle e"pessur11. igual ou :=uperioJ;" a O, 5
mas não superior. a 1 •ruq
-- I::le espessur11. infeJ;"iOr a

o, 5

7209.41

Pe espessura

igu,a-~

mm

mm

- Outros, niio enrolados·, simplesmente
mi.nados a ,tri.O:

3 mm

lll.-

"óu suP\irigJ;" a 3 mm

!Dlll

7209.42'
- Ni,o enrol11.dos, Bfmplesroente lanlinlldàs 'a
quente de_e:sp~11'sura inferior 11. 3 mm e
com um' lim_ite mínimo !!!e elaa:ti.ci<l.ade de
275 _MP'll
_ou de espessura igua~ ou superior a
lll1tl e com um
limite m!nimo de
elasticidade 4e 355 MPa:

-- tle eapessuia ,;uperio• a 1 mm mas
ferior a 3 rnm

7209.43'

-- ~=a ~~~ra":~~=~fg~a~ ~unu:uperior

.7209.44'

-- ,Ile e"pes'sUra inferior a o, 5 mm

J

7205-31

13 .3071

C6di9o•
do .
s. H •.
7209.;33'~.

e;~pessura_

nos. a,1

Quinta-feir~

Laminado~:~ na:s quatro fae!s ou

etl) • c-aixa
tech11.da, de 1argu:z:oa na~ suo:a:r;..or a
1250 mm e espessura J.gv.'!!l ou sl;lperior a 4 mm, não it.prea'ent~ndo motJ.Vos
em relevo

7209,90

infe-

a. o, 5 ·mm

- Outros-

11.

7208.32

7208.33,

. n:.id

Protlutos laminaaos planos, do ferro ou de
· ' llç"ofl não ligados,· de 'li9r<Jl.l:ra igual o\1 super~ol' a 600 mm., folheados ou.
chapeados,.
01.1 revestidos.

Outro:s, de espessura IIUP(lrl,or a 10 mttl

-- OUtros de espessura igual ou, supel:"ior
a 4, 75' mm m!I:S não superio'l." a 10 mm

7208.34

-- outros, de espe.saura igual' 01;

720B.3S__ .

--.Outros, (!e !'tSpessur<'l inferior a 3

a 3

l!ll!l

mas inferior

-. E'stanhaaos:
-- De espessura igual ou S\Jperior a o, 5

7210.11

superior

11. 4,7!> lOill

mm

7210.12

-- De eapesSu•a ·inferior a 0,5 mm

1i10.20

- Revostidos de chumbo, in<::-lu.ldos Ol!l l:"eves
tido" de uma liga de chulllbo-estanho
-

- outros, não enrola<!os, simplesmente lami
nados & quen"t;e:

- G<">lvanizados eletroliticament:.e:

nas quatro faeea 01,1 ~m caixll.
de largura nii.o_ supe~ior 11.
espessura igull.l ou_ euperior a
apresentando motivos em relo-

7208.41

L(lminado=
fe<:hada,
12SO mm «
4 nun. niio
oo

7208.42

Outros, de l'l&pl!lsaura supcr:;or a 10 mm

7208.43

outrqs, d!t G$p€:ssu~ igual ou superior
a 4, 7S mm mas não al.lperior_ 11. 10 mm

·7210.31"

7210.39

Outros,_ o;le_ espessura igual ou superior
a 3 mm, rn!l.!l inferior a 4,75 mm

7208.45

-- outros, de espessura infet"ior a 3 mm

7208.90

- Outros

7210.4~

7210.50

Revestidos de óxidos de
cromo e óxido!J da cromo

cromo,

ou

Revestidos de a·lumínio

:ao ~~g~~s. l:i;:~~~r:_ ~~~~~ ~&o a~~=
lheado" ou cbapCI:Idoa, nem r~estidos.

Pintados, envernizaaos ou revestidos
plástico

7210,90

Outros

6

7209.11

-- Oe esp11.s.sura igual ou

7209.12

-- Oe ospessut"a eupt!rior a 1 11!!!\
rior a 3 mm

7209.13

__ ~=s ~~~f~":~;:l'f~~a; ~um!up11rior a o, s

supe-riol'

- Out:i-os,
a fl'io:

Cl!l

mas infe-

720'3.2l

Oe (i!i!IJlE!O.$Ura igual ou superior a 3 mm

7209-~2

De espessura superior a 1 mm mas infe:do:l;" a 3 '""'De fli!IP<:i:!l"ura igusl ou sup<!!J;"ier a O, 5 mm
mas nao SI>Perior 1 mm

7211 '11

Laminlldo nas quatro faces ou em caixa
fechada, de largura superior a 150 mm e
do espessura igual ou supedor li- 4 lTim,
não enrolados e não apresentando motivos em t"e.levo

7211.12

Outros, de espessura igual ou
a 4,75 mm

7211.19

· -- De <f1.$pessura igual ou

su~r ior

a J mm

-- De Qspeseul'a supet'ior a 1 IMI - ml!ls inferio:t a 3 mm

superior

Outros
- Outros, simple.smerite laminados a quente~

7211.21

L(lminados nas quatro faces ou em caixa
fEOchada, de largura superior a 150 rnm e
de espessura igual ou superior a 4 mm,
não enrolad~s e não apresentando motivos em relevo

72ll-22

Outros, de espessura igual
a 4,75 mm

-- De espesssura inferior a O, 5 mm

- Não flnrolados, l!limplesmente laminados a
frio.._ de o"pcsl!lll.J;"a. inferior a 3 mm e com
limit_e m.lnimo d<!i ela.eticicH'Ide de 275 MPa,
ou dfl e.spe,sura igual ou IIUpe'l;'ior a 3 mm
e com um limite m.lnimo de elasticidade
de 355 MPa:

de

Simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a· 3 mm e com Uni limiEe
mínimo de elasticidade de 275 MPn, ou d<11
espessura i-;zual ou superior a 3 mm e com
um limite m::.nimo de elasticidade de 355
MPa:

a 3 mm

rolos, eimplesmente laminlldos
·

de

Produt.os lamimu:l.os planos, de ferro ou do
aços não ligados, de largura inferior a
600 m.m, não folheados ou chapeados, nem re
.vestidos.
-

72-11

-- 011 C!.$pcssura int:el'ior a O, 5 mm

7209.32

--Ondulados
.-.. ·Outros

7210.70

Em 'tOlos, simplesmente lalllinados a frio~
de espes,ura inferior a 3 Qlm ê com Wll 12.,
mit~ nd.nimo de e1alltieidade
de 275 MPa,
ou <;te t~spessura igual ou ::superior 11.. 3 mm
e eom um limit~ m5.nimo dfl elastic:Ldade
de 355 MPa'

7209.31 .

•-~•-outros

7210,60

:I~~

7209.2<1.

aço, de espessut"a inferiot' a 3 rnm e
com um limite mínimo de elasticidade! de
21S MPa, ou de cspessut"a igual ou superior a 3 mm e ·eom um limite m.lnimo de
elasticidada o:le 355 Mr>a

de

Pro.dut9s ltuninlld()!S planos, tle ferro ou

7209.23

':r-'C"e

,. Galvanizados por outro processo;
7210.41

7208.44

~

7211.29
72ll.JO.

ou l!lupet-ior

Outros
simplesmente h.mina~os a frio, :l.e e.spe"sura inf(f:l;"ior ii. 3 mm e com Wó limite mínimo de elasticidade- de 21S MPa, ou dll
espessura. ig1.1al ou supQrior a 3 mm e com

1
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"'

d•

l.>oaição

có_digo

"'

do
S.H.

do

um

Me.

Poaiç.io

li~ite m.ínimo do elasticidade

CÓdigo
do

S.H,

de 355

7215.30

- Outras, simplesmente obti-::!as ou completa
mente aeabadas o• frio, c:-ontendo, cm pe:~~~~;;s~ ou mai,s', mas menos de 0,6'i, de

7215.40

- Out:t:aa, simplesmente obtidas ou completa
mente aeabadas a frio, contendo em pe:so, 0,61; ou mais de carbono
'

7215.90

- Outras

7216.10

""' Perfis em t/,. I ou H. simplesmente
nad"?B,-.estirados ou extrudado:>s, a
te, de altura inferior' a 130 mm

- Outr,os, aimples,ment~ 1omim1dot!l a frio:
Conten~o,

7211.41

em

pe;ro,

menos

de O, 25% d€1

carbono
7211.49
7211.90

- Out.roe

'
planos,

'
de feno

Produtos l.llminaclo:~
ou do
ar;;os não ligados,· do 'laJ:"gU~ll,_ inferior a
600 mm, folheados ou çhapeados, ou >:evestj.
dos.

72.12

"72.16

Perfis de ferro ou de, aç'?s '(Ião I.,igados.

Estanhados

?212.1Ó

Perfis em L ou' 'I',

Galvani:ra•dos '7let.rolitice,mente:

;i~~ticf~:~e ~·d~o; 5~mM~!mite

(!dnimó

7212.29

-- Outros

7212.30

- GaJ.vani:;;ados poT ou>t:.ro proceeao

de

de

Rovestidos de outras l!lo:!tÁt;i~_s

7212.50

- Folhs!ldos ou chapeados

7212.60

Fio-niáq~.:~ina

72.13

-

7216.31

Pe:t:"fi:s em u.

7216.32.

Perfis em I

de- f'e'I:"'I:"O ou ~<li aço& niiio liga-

7216.50

oenta~os,

com nerliUras, sulcos ou
vo.a, obti::loiJ ::lurant,e
laminegern

rel.e-

7213.20

-

-- Perfis em' 'r

7216.40

doa.
7213.10

-- Perfis em L

7216.22

7:ll6.33

~

-

7216.21

g~;~~s~e ~~~~~~~-~·

em

pc~o,

, rncno_s

de

7213.31

-- · oe seção cir"Cl.llar, :de diâmetro inferior
'a 14 mm

7213,. 39

-- Outroe;

-- De seção circular, de diâmetro inferior
.. a 14 mm
'

7213.49

-- Outros

-

~~ii~:do;e~;i:~tr~~:~;:~m:n~~e~~:inados,

- Perfis, simplesmente obtidos oU
mente acabados a frio

7216.90

-~

7217.13
'7217.19

o, 25t

de ca.~:

-- N.io_ !;'_~estidos, mesmo polidos
-- Gal.vanizados
-- Revestidos de outros met~is comun.s
•• 0Utl:'OS
mais~

7217.21

-- Niio revestidos, mesmo polidos

lig!!ldos,

7217.22

-- Galvaniz!lldo.s"

~~p~:s::~~d!~~~~d:s qu!:~;~a~~~Íu~:;i r:;

7217.23

-- Revestidos de out:ros metais comuns

após
'

7217.29

-- OUtros

Bosr-.:~~;s_ de:

ferTO ou de

não

aços

que tenham sido subme:tida.G
l.a.m_in~~;gem.

11

torção

- Contendo, em peso,
no:

7214.10

Forjadas

7214.20

Dentadas, com nervul."as, sulcos ou relevos, obtidos durante_a _laminagem, ou tO.I.
cidas após lamin,sgem

7214.30

- De oço paro tornear

7214.40

- Outnus, contendo, em _pe11o, mel'l:oll de 0,25\
de ca:r'b-OI\O

7214.50

- outr111s, contendo, em p'!!IIO, 0,25\ ou mais,
mas menos c!le O, 6\ de eax:bono

7214.60

- Outras, contendo, ewt peso, 0,61; ou
de carbono

7217.31

o, Gt.

mas

ou mais de c!llrb,g_

-- Niio revestidos, mesmo polidos

7217.32

-~-Galvanizados

7217.33

---Revestidos õe out_ros

7"l:'r1.39

-- Outx:oa

m~_tais

eomuns

maia

i:n.
Outt:aiJ b4l:'ras
gado3.

de tcn:ro ou de osços não li-

.10

- De aço para tornear,
simpleslll<!ln'to_ obtidas ou complet~~onte acabadas a frio .

7215.20

Out\"as, ai!'(plcamento obtidAs ou complat.!!
mente acab~dall o frio, eontcn~.;.. em p02so, menos -de O, 2St. de carbono

721~

não ligados •.

- Contendo, __em __poso, 0,25\ ou
menos de 0,6'1;, de carbono:

7213.50

72.15

IIIÇOIII

- ~~;~nõo, em Peso, menos de

'7217.12

complet~

OUtros

Fiós' de ferro ou de

72..17

ou

7213.41

Perfis em H
- Perfis cm L ou 'I',
Simplesmente laminados, e11tirados ou extrudados, a quente
de altura igual ou supel:'iol:' a 80 mm
'

7216.60

7217.11

- Outros, contend.o, em peso,
O, 25\
mais, mas menos d.e 0,6\ ~e carbono:

72.14

lam.l.naa quente,

P~rf~.s fi!m U,,! ou 1!, simpl.esmente laminA
dos, eatil:'ados ou extrudados, a quente,
de al.tura igual ou superior a 80 mm:

Pil;t~:~dos, enverniza'dbs ou_ relólesti~os
plaatico

7212.40

simplesmente

~~s;.1~~~!ri~~=r~~r e~t~~d~~s,

-- De aço do. espe11sura .infer~or 11 3 mm ~'
com um limite mÍnimo de elasticidade de
275 MPo:~, ou ~e e11peasura igual ou supe-

7212.21

lamiquen-

AÇOS lNOXIOÁVEIS

AÇos inoxidáveis, CID lingotes ou outras
formas pri1nâri.as; pt'Odutos semimanu.faturadoiJ, de !IIÇOS ;i.noxidávei"'-

72-18

7218.10

Lingotes e outras formas primârias

7218.90

Outl:'08

Quinta-fe.ir,a. 13
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..
••

_

Po:siçao

""'

C:6t:ligc>
do
S.H.

CÓdigo
do

s.a.

Posição

~o(lutoll l.o.m.inad~ plan.;!I'T de ~ço:1 inoxidi,
YE'is, 4e largura i!lJ.lal ou. auperior a
600 liDEI,
-

72.19.

• Simplesmente l.ami;nado:s
lo:s:

1.1

quente,

7225.20
7225.30

em ro-

7225.40

72~9-ll

-- De

espeaau~a

tn.1pcorio:t: a lO mrn

7219.12

-- De

!1$~15=ra

igu111 ou Buperior a 4, 75 mm

7225.50

ma3 nao superior a lO mm
7219.1:1

-- De

el'!pes~Sura

'-- oa

efJpeSsu%-a"

igual, ou

:supezoior

!M:s' inferior a. 4, 75 mm

7219.14

interiol'

11.

7225.90

a J mm

quent.e, n;o en-

7219.21

-- De espessut"a superior a lOn!iil--

7219.22

-- De eseee:sura igu11l ou :superior a 4, 75 mm

7226.lb

7:!19 • .2"4.

-- De ee:pessura igual
mae infet"ior a 4, 75

m~r~
.!I

"magné-

tico:~"

- outros:
7226.91

ou superiot" 11 3 mm

-~ De e!.pe~.=ra inferior

,- De açotl ao silício, c:!.enOJDinado:s

72~6.2"0

mas nao superior a lO mm

7219.23

- outros, simp:teamente laminaaos a frio
·- outros
Produtos ~midóll! pl.anoa, dei Q\ltrol! aÇos
l.iga(los, de largu~a .infer.ior. a. 600 - ·

72.26

a 3 lllll1 .

- Simple.smen_ta .laminatlos
rolados:

- outros, aimp;t.:i.e:mente lazninac:!.os a quente,
em roloe

3 mm

· -- Simplesmente

~aminados

:s quonte

7226.92

-- Simplell~r~ente lamilladoe. a frio

7226.99

-- Outros

7227 .:ro

- De aços de corte r6.pido __ -

- Sirnple.!lmeilt03''laminados a ·fi-io1,

.

.

.

7219.31

-- De ae:pessu:r:'a igutll ou superior a 4, 75 mm

7219.32

-- De &e:peasUra iglu•l ou $Uperiot" a 3 mm
mas inferior a 4,75 mm

7219.33

-- De esp<H!-t~ura
rior I! 3 mm

7219.34

·- De e:seessprà ~gu.!ll ou l'!Uperior a O, S mm
mas nao superJ.or a 1 mm

7219. JS

-- Do ~~pessura ipferior a O, 5 mm

7219.90

- Outros

sup~rior ll

~

mm mas

72.27

F:io--miÍquina

7227.20

infe-

,7227~90

72.28

ae

outros. a<;;os ligados.

- De aços ail:í:cio-mangat:~âs
...__outros
Barras e pex-fis, de outros aços ligados;
' barns ocas para perfut:açiiio, de aço:n ligados ou nio ligadoe.

7229.10

- Barras de aço:s de corte rápido

7228.20
72.20

Prod:ut,os ~aminllc!OII planos, de aços ·inox.iaávei:s, de la~:gura i.nferio~: a 600 mm.
- Simplesmente laminados

li

quente:

7220.11

-- De aspe:s-t~url!l igual ou superio~ 11 4, 75 mm

7220.12

-- De

espe-t~sura

inferior a 4, 75

7228.30

- outr&s ba:e:ras, ai~r~plesmente ;laminadas,
, tu!,tiradall ou extrudado:!!s, a quente

7228.40

- outras barra8, simplesmente forjadas

7228. s_o

- OUtras l:!ll.rras, .e:implesmente· pbtidas
completamente acabadas a frio
-'outras barras

1r11r1

7220.20

- Simplo.l'!lmente larninsdos a frio

7228.60

7220.90

- Outli,oa

7228. 7b

7221.00

l"io-lBlÍ.quina Cla aços inoxidáveis.

7228.80
72.21

72.29
72.22

72.23

- Btll::t-aa eimple-t~mento lsminadaa, estirada.e:
ou ext.:rudadas, .a quente

7222.2tl

- Barrai! simplesmente obtido:!:~ ou completo:!lmente o:!!CablHlafl a fJ:io

7222 • .30

- outr&s barras

7222.40

- Perfis

- Barras oc111s para perfur&çi"D
Fios de o1.1tros açOB ligaaos.

B1u:-ras c perfil!', de aços inoxidáveis.
72.2:2.10-

Ou

7229.10

- Oe aços de corte rápido

7229 .• 20

-- De aço:s sil!cio-manganês

7229.90 ___ '; O"utt:os_

7223.00

Capitulo 73

IV. OO:t'ROS AÇOS LIGADOS; BARRAS OCAS
PARA PERFURAÇÃO, PE AÇOS Z..IGADÕS
QU NÃQ LIGAOOS

72.24

Outros

aç'õli-llgados~

em lingotes ou outrae
for.~~~s primáriaa; proc!utoa l!emimaoufatu:r:ados, de outros aços Iiqados.
7224.10

Lingotes e outras formas primá:daa

7224.90

Ot:~tros

72-25

Pro<luto.s .t.aminado.e: planos, de outJ:os aços
ligados, ao. largQra igual ou puperior a
600 111111.
-?.225.10

- De 11ço.e: ao silÍcio, denominadoll "magnátj.
coa"

Obx:llts de f'ot:~:o fundido.

fer:ro ou aço

Notas.
1. Ne11te Capítulo, st:.n:sid<:!l:!l.lll-8! de_ ferro fUndido os prod.utol! obtidos por molélaçao ou !unaiçao no:s quais o ferro pr:edomina e~r~

::o Ã ~~m~~~iç~ ~~~~~~~ do: :~~~:~f:r{~! : 111i~~~e~fo~~
0

Nota 1 do capítulo 72.

0

2

0

-

2. Para "s fihS tlo tlX:t!-Sént& C~p{~ulo, eonzri.déram-:-lle fio8 os Produtos 'obtidru~ a quente ou a fiio, cujo corte trenaversal
qu&lqu~r que seja 'a :sua fo:r:tn5,' não exeedlt l6 IWil na I!Ue maio;
dimensao.
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N'
da

Posição

c6digo
do

"'••

S.H.

Posição
Eatae!lls-prancho.a de ferro ou aço, meSlDO
pc:r;ft,Lradas ou eon.a:t.ituidas p01;" jwtção de
elemento= :~:eunidos; perfis obtid.cn pol:" SOl.
dadura, de fCX'l:"O ou a,..o.

73.01

7301.10

Estllel!l:s-pranehall

7301.20

Perfis

aqul.ha.s, c:ró.ssimas, alavancas pi.-.:-.. collio.ll.d<;>
de ll9Ulh!UI e outJ:03 C!ll.emeatos de cruzamentos e desvios, CIO~!;ltes, talas de junção
(eelis:nl:s*), co:.:in.s de trilho, c;:anton<.'!i-

reu, Pl11c11s de apoio ou assentamento, plllcau de aperto, placas e tira!'tes de separ.§.
ção e outral'l pC!çai3 p-J:Ópt"ia:~ para a
fixação, artieul8ção, apoiO ou junção de trilhQII pu car~:is.
7302.10

- Trilhos ou c11rris

7302.20

- DormenteB

7302.30'

- AgulhaB, erós.sima:~, alavanca& pal"a coman.
do de;! agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios

7302.40

- 'l'alllll de junção {ecliss!ls"} e plac11s
apoJ.o ou assentamento

7302.9o-

- Dutroll

7303.00

73.04

CÓdigo
do
S:H.

73.06

Elementos de vias férroas, de fel:'ro fundido, fez:"ro ou u.ço: tr.i].bos. QY. C!'J.qis, -cont'Cat'l."ilbos ou c:ontracarris e ct:emalbeirao.,

Outros tubos e perfis ocos (por exemplo:
soldados, rebitados, agrafados, ou com os
bordos ai.mple:lmente ap:r;o,cire.dos), de ferro
ou aço •.
7306.10

- Tubos dos. tipos utilizados para
tos ou gasodutos

7306.20

- Tubos para revestimento r:!e poços, de supl"imento ou p:t"odução, dos tipos utilizados hlll ext:t"ação de petrÓleo ou -de gá.s

7306.30

Outro11, SQldados, dG seçii.o c-i:t"c-ular, de
fer1::o ou de aços não ligados
- Outros, soldados, de .seçiio ci:t"eular,
aços inoxidivei.s

7306.50

- OUttos, soldado.a, de seçii.o circular, de
outros aços li9111do13

7306.60

-

7306.90

- OUtros

·- De ferro fundido z:~ii.o maleável

Tubos e perfis ocos, ele fe:r::r:o fundi.:lo.

7307.19

-- Outroe

Tubos c perfis ocos, sellt costura, de ferro
ou aço.

7307.21

Flanges
Cotovelos,
ro:Jcados

- Outros, de aços inoxidáveis:

7307.22

7304.20

- Tubos para revestimento de poços, de suprimento ou produção e _hastes de perful."a
çii.o, dolil tipos utilizados na extração d(;
petróleo ou de çás

73Ó7.23

ferl."o

7304.31

Estil."ados ou l111minados, _a frio

7304.351

Outros

7304.41

-- Estirados ou laminados,

7304.49

--

- Outros, de acção
IIIÇOS ligados:
Esti~;ados

--

7304.5'9

-- Outros

7304, 'li O

- Outros

ino-

7307.91

-- Flanges

7307.92

-- Cotovolos, curvas e
1::oscados

7307.99

de _outros

p~:~ra

longitudinalmente

oleodu-

por

arco
73.09

Outros, soldados longituóinalmente
Outros
- Tubos para revestimc)'lto de poços, dos
tipos utilizados na extração de petrÓleo
ou óe gás

Soldados longitudinalmente

7305.39

Outto.a
- Outros

luvas

ou

mangas,

73.10

-- Outros
Construções e :luas partes {por eXeJ~~Plo:
pontes e elementos de pontes, compol:taS,
torres., pilonos ou pÓrticos, pil~res,_ eoly
na:~, õ'llrmaçõe.s,
estruturas para telbados,
portas e janel111s, e :leus ee.i:>dlhos, alizarea e soleiras, porta:l ele correr, balaustradllB), de ferro fundido,· ferro ou aço,
exceto aa construções pré-fabricadas da
posição 94.06; chapas, barras, peri'i:l,
tubos e 13emel.bantea; · de ferro fundi.:lo,
ferro ou aço, próprios para CQnstruçõea.

ou laminados, a frio

7305.31

7305.510

--·Outros

73.06

!;rio

circular,

- Tubos dos tipos !,ltilizaQos
tos ou qasoóuto:s;

7305 • .20

luvas ou ttlang-as,

- Outros:

ou

Outros tubos (por exe~~~plo; ·.soldados ou ~;e
bitados), de seções intericu- . e exterior
cil."eUllllres, de diÔmetro exterior superior
li 406,4 ltll!l, de fel."ro 'ou aço.

Soldados
imerso

e

Acessórios p111ra soldt~-r topo a topo

7307.-29

Out~;os

7304.51

cu1::vas

7307.93

- Outros, de seção circulal.", de aços
xidlÍ.veis'

73(15.19

de .seçiio não cil-cular

- Moldados ou fundidos:

oleodu-

"1305 .12

~Soldados,

de

AcessÓrios p~~ra tubos (por exemplo: uniões,
C9t.OVclo13, luva:!!< ou ma.ng-aiJ), de fe~::ro fundido, ferro ou aço ••

73.07

de

- Tubos <:los tipos utilizados para
tos e gasodutos

7305.,1

OUtros~

7307.11

-Outros, de seçii.o circular, de
de aço!:' não·lig111dos'

oleodu-

7306.40

7304.10

73.05

Outubro de 1988

7308.10

- Pontes e elementos ele pontes

7308.20

- Torres e pilonos ou pÕrtieos

7306.30

Portas e janelas, e seus c111ixilbos, llllizares e .soleiras

7308.40

Mate~;ial

pal"" arnlaimes, para a-rmações
(cofragens*) e p11ra esc-oramentos

7308.90

- Outros

7309-.00

ReseTVatórios, tonéis, c-ubas a recipientes
.semclhantc:l para quai:~quer matêrias '(cxcetQ gases comprimidos ou liquefeitos:), do
ferro fwtdido, ferro ou aço, de capacidade
:lUperior a 300 l.itros, sem dispositivos ~
ciinicos ou térmicos, mesmo c-om rcvest.illlcnto interior ou calorífugo.
Reservatórios, barris, tambores, l.111t.as,
caixZis e recipientes semelhantes
p;o,ra
quaisquer maté:t"i.a.s (cxc!.to ga:les comprimidos ou l.iqucfeitos), de ferro fundido, fc.5
ro ou aço, de capacidoda niio superior a
300 litros, sem diapositivos meciinico!J ou
térmico:l, mesmo com revestimento interior
ou calor1fugo.

N'

••

Posição

ecídigo

N'

••

do

S,H.
7310.10

Posição
- Oo

capacido:~da

CÓdigo
do

s.H.

igual ou superior a 50 l.i-

tl:OII

- Oe

73.11

e~~pacidad~

tes, chavetas, cavilhoss, contrapinos ou tro
;os, arruelas ou &cilba:S (inelu:Í.:lea as
pressão) e artefatoa semelhantes, de ferro
fundido, f'erro-óü a<;o.

de

inferior a 50 litros:

7310.21

-- Lllt.as pr6pria11 para serem fechadlla
so:ldadura ou eravaçiio

7310.29-

-- outros

7318.11

-- -Tira- funclol!l

73ll.OO

Recipientes para g~scn c0111primidos ou liquefeito3, de .fe:r::r;o fundido, .fcrX'o ou aço.

7318.12

-- OUtros parafueoa para madeirã

7318.13

-- G.!lnchos e

7318.14

-- Pllrafusos perfux-antas

7318.·:1~

-- outro11 pax-a:fusos_ e pinos ou pernas, me.:t
mo com as -porca-:s e arruelas ou anilhOliB

73.12

73.13

PCir

- Artllllfatoa:

Cor<!a11, cabon, trança, (entrançados•), lin
ga.s o ~:~rtefatos aemelhanten, de ferro ou
aço, niio isolados para usos elétrico>J~
·
7312.10

- Co%'4as e cabos

7312.90

- Outros

7313.00

73.14

Aroll!De farpac3o, de fen::o ou 11ço; al:"&r~es
ou
tira"'• retox-cido.s, III(!SIDO .fax-pados, de fcx-ro ou- aço, do6 tipos do:s ut.il.i.Vl(lo.s em p~
ea.s.

-- Outros

7314.20

- Gx-acle= o reclea, so1_cladas no= pont011 da
intex-seçii.o, <:!e fioJI _com, pelo inchog,
3 mm na maior dimcn.s5o dó c;ortc tran.svo~
11&1 e com mal1la11 de 100 cm 2 ou ll!ais, i!!e
aupex-fíeie
'

7314.30

-- Porcas
-- ou_tros

73:18.21

--.Arruelas ou anilhas de prel!lsâ:o e
arruelms 0\.1 ani1·has de segurança

7318.22

-- out.X'&II

7318.23

-- Rebites

7318.24

-- Chavetes, e:avil.ha11 e cotltx-apinos ou tX'oçoo

' 73.19

7314.42

ou anilhas

-- Outros

=

- ~;r~: ~~~~~=e~ã~ede.s, !'0?-cl~~a~~oll_ pop-

- Agulhàs de co11tura, de cerzir ou de

7319.20-

-Alfinetes de segurmnçll.

7319.30

- Outros alfinetes

7319.9.0
_73.20

-Outros
Molaa e folhas de molaa, de ferJ;O ou aço •

7314.49

--- 'outx-a11

1320.10

- Molas de folhas e auaB folhes

7314.50

- Chmpas e tix-a.s, distendidas

7320.20

- Molas helicoidais

7320 •. 90

- Outr,as

Corx-etttC-S, cadeias, e .suma pax-tcs,
funclido,- f"crto ou l!içb.
--

73.15

.c:'!e

_f~"t;ro

Aquecedores de' t~mbientos. ou fogÕell do sala,
caldeiras de· forcl!lilha, fogõea de co:.:inha
(inclu!dos 0:1 que poa:3am sex- utili>:ados
acegsoriamente
no aqueci111ant.o _centx-al),
chtu:rasquoirma ou gralhadores, braa:eiras,
fogareiros & g~s, :aquecedores de pratos, e
aparelhos não elétricos semelhante-S, de uso
dOllléBt:ico, e zsuaa partes, de ferTo fundido~ ferro ou l!liÇO.
- -

73.21
- Corrente li -de .al.oa mx--ticulados e suas pat'tell:
7315.11

Correntes de rol.os

7315.12

OutX"alll corx-entea

7315.19
7315.20

- Aparel.hos- pa,;-a co:dnhax- e aquecedores
pr:ato11:

- Correntes sntiderrapentC'!s
- Outras cox-x-ente11 e cadeias:

7315.81

7321.11

-- A combustíveis gasosos, ou a gál!l
tx-os combustíveis

-- Corrente!! de: alos co!!l supox-te

7315.82

Outt"{lll correntes, de elos eoldado111

732Ll.2

-- A ·COI[Ibust:íveis J.!quidos

7315.89

outre.s

7321.,13

-- A COI[Ibust!veci.s BÓl:idos

732:1.81

-- A eombust!v•is gl!lisosos,

7321.82

-- A combust!veis líquidos

7321.83

-- A combustíveis sÓlidos

7315.90

box--

d~

Galvaniz~:u:las

.Revestid&a de plástico -

arrt~eles

outras

Agulhal'l de costura, agulhas de tricô, ll9'U1hll.s-pasgadoras, agulhas de crochê, furll.dores para bordaX' e artefll.tos aemelhante:s, P.!!
:ra uso manual, de ferx-o ou aço; alfinetei
de sequ:ranç11 e outros al.finet.es, cle ferro
~~~~l!li:ã~:i~~!:icados nem comp:reendid011

7319.10

- Outraa gx-adc.s e redeiJ:
7314.41

ou pi tões

7318.16

7318.29

-- De aço inoxidável

7314.19

arme1a:~

- Artefatol!l não x-oscados:

Tel.a.s metá.licaiJ ( inelu:Í.da:s 11:1 tela" cont!~:~uas ou 3<:• fim), gradi).S e rede"',
de fiou
de ferro ~ou aço; elulpa.s c tir1111, diutendidas, de feno ou aço.
-

7314.ll

roscedo:~:

73:18.19

- Produ_t.oa teciclo11 (t.alilll ..met.á1ica=) :

de

e

ou-

e

ou-

- Outrot'l aparelho:!!:

- Outras partes

73.16

7316.00

Ancora111, fatebcas, e -SUil!l partes,
fundido, ferro ou aço.

73.17

7317.00

Pontas, prt!qos, percavejos, escápul.A-S, grll!!
pos ondulados ou bi.sela-'os e Artefato:o. :o.elll,!l
lhontes, de ferro funclido, fe~ ou aço,
me.$1DO com cabeça ae -otltra matéria, exceto
cobre.

73.18

Quinta-feira 13 3075

. DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outubro de 1988

de ferro

Parafusos, pinos ot1 pe:r;noa; to.scado-S, porcal!!, t.ir11-fundo-S, ganchos ro.sca~o•, rebi-

ou

Iii

gás

tros combuBtÍveis

7321.90
73.22

Rl!lidilldore:l para aquec.imento central., nio
elétricaa, o sl.)as part.eB, de :fer:r:o fundido,
f•rro ou mço; gcraãore:s e aia.tr:i,buidores de
ar quente (inclu;idoa os diet:ribuidorea que
possam t&mbé. funcionar como distr:ibuidox-es

3076
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NO

OOiORo - Outros elementos

CÓo:ligo

do

Poai.çio

_Outubro de 1988

ao

S.B.

de

~1:'

fC'io

ou

eonaieion3<lo}~

Elemento

não elétri-

eos, .mun.ido3 ae vontil3do1:' ou fol" eo- aotor, e alll"a partes, Cle ferro func:Jido, feX"ro

Ag

••

OU GÇO.

-- De fer1:o fundiCio

7322.19

- - 0Utl:"08

7322.90

- Outroa

73.23

AJ:-tefo.tol!l
de fc.rro
terra ou
artefat.oa
to e UllOs

do w:;.;, do•&:stico, e suas partes,
ftu'l(l~o. ferro
ou aço; palha da
aço; eaponj~:~=:~~, esfregões, 1uva:s e
tJO..elhantea para l:L.pctza, poliloen
ae-lhontee, de l!'e"K"ro ou aço.

- P!lha. de forro ou_ 3ÇO_; _esponjaa, cnsfregoes, l.uvaa e artefat.oa semelhante= para
limpe=, polimento e ueos ae111elhantes

- Outros:
7323.91

-- De ferro

7323.!)2

-- De fe=o fundido, e:s111a1tadoa

7323.93

-- De aço inoxid~vcl

7323.94

-- De ferro ou iiÇo, eaaaltados

7323.99

-- Outroa

1'3.2<1.

func!ielo~

não esmaltado"

Pias • lavabos, éle aço inoxidável

-- De ferro f'-!ndido, meamo eamalta(laa

7324.29

-- 0Ut'ra$

OU.tra:s Obraa ..aldadaa ou furx!icSas, de ferro
fu.ndido, ferro ou aço.
De ferro fundido, nio maleáve'
Outras:
-- Esfera.e; "'
moinhos

7325.99

-- Outras

73.26

Fe,

Mn,

as matériaa metálicas, exceto cobre nio refinadÕ (afiiiad.o)
auas quais o Cobre predomine, em pe3o, sobre caéla um dos oUtros eltnnentos, desde que:

o teor-· total,
2,Sl.

em

peso,

doS

outioa

elementos

exceda

as ligaa contendo c:ob-.:'e, nu_m>:i proporção superior a 10\c,
em peao, e outro_a elemento:~~, não su:~~cetívcis de éleformação plástica e utilizadas Como pl"ol3utos 13e ~JI3içiio na preparação éle outras ligaa, ou e_omo tleso>eidantea, _ éleae:ulfurantes ou em uso.s '!!'etnelhantes na metalu-.:'gi(! 13os metais
não fe~sos. 'l'od~Jvia, as combinações de fósforo e cob'e1'1:
(fosfetoa de cobre) contendo lllllis de 15\c, e111 peso, de
fÓsforo, incluem~e· na posição 28.48.
d) B.clrras:

7324.90

732.5.91

eo,

e) Liq~Ja-Hes de cobr-o:

7324.21

7325.10

Outroa ell!lllentos, por exemplo: Al, Be,
Ni, Si.

-b} Ligas de cobre:

2)

- llanheiraa:

73.25

em peso

1) o teOr; e~ pelfo, éle pelo meno•, um élos outros· elementos
e>eced"' os limites indicado$. no_ quadr-o acima referido, ou

Arte fatos de hiqiene on de toucador • e suas
parte:s~ Cio ferro fundido~ ferro ou. aço.
7324.10

•

0,25
O,S
1, 3
1,<
0,8
1, s
0,7
0,8
0,8
1
0,3
0,3

''"
"'"

(1)
7323.10

Pr~Jta

Araênico
Cl!:dmio
C-.:'omo
Mg
Magnásio
Pb
Chu111bo
Enxofre
E:stanhó
To
Telú,r,i,o
Zilico
Zircõnio
Outros elementos ( 1),
cada um
Cd
C•

- Radiadore111 e IIIU!US pt~;rtea.•

7322.11

Teor limite

artefato3

aemelhant-ea,

para

OU.t:ras obras de ferro ou aço.
- Simpiesmente forjadas ou estampadas:
7326.11

-- E:sferas
moinhos

7326.19·

-- Outras

7326.20

- Obras-de fioa de ferro ou açc

732!).90

- Outraa

e

artefatos

semelhantes, para

os p'roélutos laminal3os, e>etrudal3os, e:~~tir&doa ou forjadoe,
não enroladOs, cuja e:eção transversal mao;iça, o;onntanta
11111 todo o cOII'Iprimaoto, tenha a forma ci:a:cular, oval, qu&drada, 'retangular, de triângulo equilátero ou éle polÍgono
convexo regul-a;' (incluÍdos Ol!l ~círculos achatado.s" e os
"r-etângulos modificados"', em ·que dois dds lados opo11tos
tenham a forlftll de arco 13tt e;..rculo convexo e os tlo_is 9!,1tros ae~am retilíneos, iguais e p~J;ralelos). Os produtos
élo aeçao transversal quadral3a, retangular-, triangular ou
poligonal podem apresentar ângulos arredonélaélo.s ao lon'ilo
de todo o comprimento. A aSpessura 13os proélutos de seçao
transvers~Jl retangula'r (incluídos oa
produtos _éle seção
"retangular moélificada") excede a décima parte d~J largu-

~icia!a"'~!~: ~o~i!~~~~=s~~~~!: ~~g~~~~a~i~ ~~ f~~~~-:

çio, vazamento ou ainterizaçio, que tenham sofrido posteriormente A sua obtenção ura trabalho mais adiantado do
que a simples eliminação de rebarb~Js, de,éle qU'e t~Jl trabalho nio lhes confira as earac._ter:í:sticas de a-rtefatos ou
obras inclu:Í:dos em outras poaiçõe:s.
Todavia, consiélera111-se cob-'rE! e11;1 bruto ela posição
74.03, as barras ("w.i,J:e-bars") éle~tinad~Js à_ obtenção élo
fios e as palanquilhas (biletes) apontaélos ou de outro
moélo trabalhados_nas extrem_idades,_ par"' facilitar a sua
introdução nas máquina:s utilizaélas para sua transformação
e111. fio-máquina ou em tubos, po'r. exelltplo.
e) Perfia:
011 produtos laminados, extrul3al3os,

estirados,

foz::jaélos,

~~e~~~~~a~~e d~~r:~~~· om~~=~ri:e~~~o:, q~= ~~iio e~~~=~~~

Co~~.pitulo

74

lil'ota.

dam "' qualquer élaa 13efiniçãas de ban'~Ja,
fios, chapa.s,
tira!J, folhaa ou tubos. Ta~;~~bé111 se consiéleram perfis os
proélutos com as me3mas forma,, obtidos por molélaç.io ou
fundição, vazamento ou sinterizaçio, que tenham st:tfrido
poater:iormenta à aua obtenq.io Ulll· trabalho ·mais adiantado
do que a ·simples eliminação éle rebarba3, deséle que t~l
trabalho não lhes confi'ra as c~Jrat:ter!3tic:~Js de artefatos
ou o_bral): inclu:í:dos ea o_utras posiçÕe$.
f) Fios:

I. Neste Capítulo, c:onsideram-sa:
a). Cobre refinado (afinado):
o metal de teor mini111o, em peso, de 99,6St de c:obre; ou
o 111etal de teor minimo, em peso, ela 97,5t de c:obre,- desde
que o teor de Qualquer outro elemento não e>ec:eéla oa li111ites
inélicadoa no quaélro aeguinte:

~~s~r~~~;~~o;~~~~~~j~o=~çi~tr~~~!~-.:'::ii~!~i;a~u ~~:!!~~;
em todo o c._omp-rimen_to, tenha "' forma c:ireul~JT, o-val, quadrada, retangular, de ttiãngulo equilátero ou de poligono
convexo regular ( inclu:Ídos os "cÍrculos achata'do.s" e os
""retiingulos 1110dificadoa", em que- élois dos lados opostos
tenh~Jm a fonJa de arco de círculo conVexo e oa
doil!l ou~
tro• sejam retil:Íneos •. iguaiG e pa.raleloa). Os produtoa
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de seçiio tiaDSve~:sa:l ci:u.e.drada; 'reúmgul~;r, triangular oo.i
poligonal podem !!.pres-ent.llr ângulos a:n:edondados ao lon2o
de todo o compriment:.o. A espessura do$ produtoB de seçao
transversal ~:etsngula1: (inclu!dos os produtos de seção
"retangular modif'icllda") excede a décima p&rte d11. larguro.

,.
N•

Posiç!i'o

Código
Oo
S.H.

Ma.t.es de cobre: cobre de ·ceprentação (precipitado de cobre).

74.01

Todavia, p.!!rll interpietaçS:.o .:l:!l po11içiio 74.14, s6 se
con~Sideram fios 011 produtos, mesmo em rol.ot!,
cu~ o. corte
transversal: qualque:t' que tleja 15 S':'ll. :forma, nao exceda
6 mm no 11ua maior dimensão.
'

7401.10.

- Mates de cob,re

740~.

- Cobre de
bre)

20

g) Chapas, tiras ,e folhas:
011 produto!! ·do superfÍcie plana (e~ceto os p"t'o-autos_ em
formas brutás da po5ição _74.03), mesmo' ém· :rolos, 'aé seção
tro:~msvel:sal ma'ciça ratangulaJ:", mesmo opq~ ,ãngu~os'.arrell:on
d~do.s (inciu~doa os "rat.ângulos modif'icec:Jos" em que dois
dos lados opostos tcmham a fOrma d• arcO ·do c!rcúlo convexo e 03 doi:.s out.~os Bejam relTil.ineQ.s·, Íguais e paralelos}, de el1Pe:5flura eonstantQ, que sa tt.preflente:n:
na forme quadreàa ou t"etangular com
rior à decima parte da lat"gUra,

espest~ut"a

74-02

7402 .oo

cementaçiio

(precipitado de co-

Cobre não refinado (afinl'ldo); &nodos de cobre para refinação (llfinação) eletroJ.itica.Cobre refinado (llfinado) e lig-as de
C1Et formas brut.aa.

74.03

- Cobre refinado (.afinado):

não supe-

7403,'ll

-- C:Ítbdos ·e s·eus· élementol!

qual-

7403.12

~~~~er~~~ic~=j~e a a~~=~~~!~· o~e~~~a~tJinb~~J~~h: ~~t~!;

Barras {"wire-bars")
fios

•

7403.i:J

palanquilhas (biletes)

eh.9p-a·ts,

7403.19

outroll

em

:fot"ma~:~

diferentes da qul!ldrada ou

retangulat",

poBições,

Estiio 'inc.ltJ.{dã, lias ·politiÇóe.~~ 74,09 a. ·74.'lo-aa

~~~~=s~ !~~~~:;, q~~f~~~=~:~t~&;t;~·~~.s tl~l5~s. ~ib:~~àa)a;

para

obtenção

de

- Lig-as de eobre'

as qtJe tenham _sido perfu1'_1'1drul, ol)duladas, polidas ou, re-

7403.21

~:~;~~:~i:s~i~~~ ~~~a~~=~!·t.~~a~~:~~~a~ãÍn~~:id~~~!~1'~:tr::
posições.
h) Ttlbos~

-- A

base de cobre-zinco (latão)

7403.22

A baBe de cobre-estanho {bronze)

7403.2:0

A base· de cobre-níquel (cuproníquel)
de cobre-n!quel-zinco ( "ml'lillechort")

7403.29

-- outras ligll.s de cobre fe':>:ceto ligaa'-miies
el!l posição 74 •.05)
Desperdicion, resíduos e .sucata, 4e cob:r:e.

os produtos oco.a, mesmo em rolos, ele seçiio tran.sveraal
constante em todo o comprimento, podj!'ndo apresentar ullla
Única c.avie!ado fechada, em forrtll'l circular, óVa1., qu~dr~
<:la, retangul..ar~ ' .;,e trHihg-ulo equilátero ou do poli!l'ono
convexo regular e com I'ell'edos de espessura constante.
'l'ambém se cortsicl:eram tu
·
·

74.Ó4

7404.00

=~!~~~~r~~~;~~ t~~~i:·~ :

74.05

7405.00

ao longo de· todo O' '
·
i;!úe. aS
tr~~>n~Svei"sais· interid:r
'ior tehliain · a me'zuna'
a mesma disposição 'e o meemo eentro. os tubos que tenhtlm
11:5 seções transversais aeima referidas podem aprese!ltar-se polidos, revestidos, o::tJrvaelos, rosclldos.--pét•'fu:fil.""'
doi!, ostrang:ula<:los, dillltados, cônicos ou pr-ovidos de
flangas, ar.os, anéis (l'lnilhas).

cobre,

PÓs e

74.06

esc~llllls,

de cobre.

7406.10

PÓs de estruturl'l niio lamell'lr

7406.20

PÓs de estrutura laméla'l:'; escamas

74.07
7407.10

- De cobre refinado (afinado)
- De ligas de cobre:

HoUo 'de Subposiçõc:s.

7407.21

-- 1 b.!lae de c:obre-zinco (latiiol

7407.22

-- 1 base de- c:obre-níquel (ctJpron!quel}
de cobre-niquel-zinco ("maillechort")

l. Neste Cap.Ítulo consideram~ee:

'

7407.29

a) Ligas à b.!lse de cobrc-:!:'inco (J.at1io):.
qtJalquer liga de cobre c zinco, com ·ou sam
tos. Quando existam óutros elementos~
o zinco preã:omina, em peso,
elementos;
o eventual teor de
[ver ligas à base
cbort"}];

sobre

cada

out.ros
dos

outros

- De cobre refinado

n!quel é inferio:r,. em peso, a 5\
<:le cobre-níquel-zinco ("maille~

- o eventtJ"'-1 teor de IHlt"'-nho é in.fgr,iol:', jm peso, 1'1
[ver ligl'll! à base de cobrc-estl'lnho (bronze) ,
b) Ligas

Fios de cobre.

74.08
um

-- com a maio:.:- dimensão da seção
s.sl .superior a 6 mm

7408.19

-- outr,o.s

7408.21

-- A ba.se de c:ob;re-zinco

7408.22
. 7408.29'
74.09

à b.!lse de cobre-nÍquel:

qualqtJer liga de cobre e n!quel, com .ou aern outros elementos. não contendo mais de 1\ de >:ince em peso. Quando e:>:istam otJtros alementos,
o níquel predomina, em peso, sobre
cada tJm delefl.

(la~ão)

A base de cobre":"n!quel (cuproníquel} ou
de cobre-n{qt>el-zinco c~maillechort")
Outros
Chapas e tir~s, de cobre,
perior 11 0,15 111111.

;~:!~~~~s:iga t~~l: c~~~~Íq~!~u~l i~u:in~~· s~~~>:i~r, ·s:: p~~~~o:
5\ (ver ligas à b.!lse ele cobre-zinco (letão i].

tran.sver-

- De ligns de cobre:

à base de cobre-estanho (bl:'Onzc):

c)· Ligas à b.!l.se de. cobre-níquel-zivco ( "mai1lccloort"):

(l'lt:in~do).:

7408.ll

3%

qualquer liga de cobre e estanho, com ou sem OtJtros .:!lemen-:
tos. Quandó existam otJtros elementos o estanho predomina,
em peso, sobre cada um deles. 'I'oda.vil!:, quando o teor de estanh.o seja pelo menol! ele 31<, em peso, o teor de zinco pode
predominar, mas deve ser inferie>r o. 10\ em peso.

d) Ligas

-- Outros

elemen-

de e.spes:su.ra

- De cobre refin11do (afinado):
7409.11

Em rolos

7409.19

Outras
- De ligas it base <:le cobre-zinco (latão):

7409.21

-- Em rolos

7409.29'

-- Outras
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Po:Jiçiii.o

••••

CÓdigo

••

S.H'•

zo)~

·

-

CIC='

cobre-estanho (bron·

! •

7409.31

-- Em rolos

7409.39

-- OUtra=

7409.40

- Do ligas i> base de eol:>re-n.iquel (cupron!quel} ou do cobre-níquel-zinco ("mailla.chol"t")

7409.90
74.10

- De ou:=.:r:as ligazs de•

do
S.H.

74.16

7416.00

MOlas de cobre.

U.l7

'7417.00

Aparelhos Dão elétrieo::~, para cozinh11r ou
«<JUeCer, do::ll, tipos utilizadO~:~ para uaoa domestic08; e sua111 pa~etes, de cobre.

7.C.l8

Artefatofl de uso d0111éstico, de hig-iene ou
de toUcador, a' suas partês, de: eob~ee; c:spon
jas, esfregõe::;, luvas e 11rtefatos semelbantc::a, para lilapeza, polimento ou usoS semelhantes, de cobre.

cob~e

!'olhtl'zil'e tiras. delgad11s. ·de cobre (mesmo
iapre<'I:911S ou COla "uport~ de p11pel, cartõo,
plástico ou .selliel.hantea), do espessura niio
euper.ior 11 0 1 15 (excJ.uido o suporte).

7418.10

- Sem euporte:

7418.20

7410.11

7410.12

código

Posição

- Do ligas .; 'bal!o

De eobre refina"'o (afinado)

-- o8
•

74.19

ligas de cobre

- Al:'tefato.s de uso doméstico e suas _p_11rtes;
ezsp-onjas, esfregões, luv11.s e artefatos SJl
melhantes, para lim:P"o:ll.; polilnento ou
usos BemelhantG>!I
Artefatos de
suas partes

higiene

ou de toucador, e

Outras obras de eobre.
741'3.10

Com SUPOJ:'tct:

- correntes,

cado~~-ias,

e sUII.s p11.zctee

- 0Utr11.s:

7410.21:

741'3.91

-- Vazadas, ·l!loldll.d~s, estampadas ou forjadas, mas sem qu11lquer outro trabalho

7419.99

-- OUtra!!

Do ligas de cobre

7410.22

Outubro de 1988

Tubos de cobJ:O.

74.11
74ll.l0

~

De cobre refinado (afinado}

- De liqa11 de cobri'!:

capítulo 75

ba~a da i::.Qbr_e~:z;;i._t:l_co (latão)

7411.21

-- A

74.11.22

-- A base de cobre-nÍtJuel (cupl:'oníquel)

1

d•- cobl:'e·n!Quel-.zinco- ( "IElaillechortH)

7411.29

l . Neste Capítulo consider11m-se:

Act~asórioa por11. tubos (por exemPlo: uniões,
cotovelos, lU.'I(Ils ou •angas), ae cobrn.

74.12
7412.10

74.13

-- oUtros

De cobre refinado (afinao;l.o)

7412.20

- De ligas d• cobre

7413.00

Cordas, cabos, tranças (en1:rança<los*) e semelhantes, de cob~:e, não .ísolados para usos
elétrico:~.

Telas metálica:!! (incluÍdas ~!J tt:tla.s continuas ou se• :fi11:1), gl:'ades e ~:edes, de fios
de cobre; chapta!J o tiras, di!Jtlllndidas, de
cobre.

74.14-

7414.10

- Telas met!Ílic:as, contínuas ou Sel!l fim, P.!!.
ra máquin11s

7414.90

a)

B;u:rau:
os produtos laiElinados, extl:'udados, esti:r:.ados ou fol:'jado::s,
não enrolado::~, cuja $eção transversal maciça, consUlnte
em to<;lo o comprimento, tenha a forma cireul.ar, oval, quadrada, retang-ular, de triângulo equiliitero ou de polÍg-ono
convexo l:'egulll.r (incluídos os Hcírcul.o:s achatad_os" e os
"retángulo:s modificados", em que dois dos la<:l:os opostos
tenham a f.orma de al:"CO. dê cJ;rculo convexo ·e- os dois outro:s :sejal!l retilÍneos, i9uais e Paralelos.). Os produtos de seçio transversal quadrll.d;!!,, rc:tangular, triang\llar ou
poligonal pedem apresentar ângu~os arredondados ao lon'lo
de todo o e:omprimanto. A espessura dos pl:'odutos de seçao
transversal retangular (inelu~do:s os produtos de snçii.o

;~~t;~;:.~~:l:' sel!l~~~;f~:~:: >~~~:~ê o: ~~~:~or~~! ~: ~~1~=
1

ridas formas e dimensões, obtidos por l!loldação ou fundição, vaz11mento ou sir1terizaçii.o, que tenhaiEl sofl:'ido posteriortnente à sua obtençlio um trabalho mais adiant11.do do
que a simples elimin11.çio de ~:eebarbas, desde qu10 tal trabalho niio lhes confira as cal:'actel:'Ísticas d_e artefatos ou
obras incl.uidos eiEl outr11.s pozsições.
b} Perfis:

Pontii.S, pregos. pc~evcjos, escápulafl e llrtefatofl semclhllntes, de cobrn, OU de ferro
ou aço com cebeça de cobre; par11fusos, pinos ou perno!l, roscados,
porces, gancho:~
roscado!!, rebite!!, ch:l.vctas, cavilhas, contrapinos ou troços, ar:r:ucliUI ou anilhns
{incluÍdas 118 de p~;essão) e art.cC_Il,_tos scme~
lhantes, do cobre:.

74.15

7415.10

Pontas, pregos,
perceVejos,
artefatos sernelhantes

<!ISCIÍpulas e

c) Fios:

0Utl:'OS s.rtef;atoS, nãO J:'OSC'adOS:
7415.21

-- Arruelas
pressão)

7415.29

-- Outros

ou

anilhas

(ir>elu:l:das

as de

- Outros artefatol!l, ro_sçrãdos :·
7415.31

Parafusos para madeira_

"/415.32

Outros parafusos; pilio's ou pernos e por-

caa
7415. 3SI

-- 0\>.tl:'OS

os produtos laminado_s, eJO:trudados, eStiradOS, --forjildos,
modelados ou. dobrados, mesmo em rolos, de seçiio transvel:'eal constante em todo o comprimento e que niio co~:erespon
<:l:am· a qualquer das definiçõe:s de barres, fica, chapas,
til:'as, :f'olh11.s 01,1 tubos. Também se consideram Derfis O$
produtos cem as mesmas formas, obtidos por moldação o_u
fundição, Vll.z;amento ou sinteriz11çâo, que tenhano. sofrido
posteriormente à sua obtenção um trabalho mais . ·adiantado
do que a ·simples eliminação de rebarbas, desde-~ QUQ tal
trabalho r>ão lhes confira a:s características de artef'atos
ou obras incluídos em outras pesiçÕe::<.

os produtos laminados, extl:'udados, estirados ou tJ;efilado:s, el!l rolos, cuja S:eç1io transv_ersal maciça, constante
em todo o eompl:'imento, tenha 11. fol:'rnã circular, oval, quadrada, retangular, de triângulo equiliitero ou d_e polÍgono
conveJO:o t:"e>rular (incluídos oa "círculos achatad,os" e os

~~~~=~g~l~~rrr!o~!f!~~o~:, e!~~uÍ~e~~~~=JO:~o: ~=do~ 0 ~~s~~=

tl:'os sejam l:'etilineos, iguais e paralelos). Os produtos
de seção transver:sal quadrada, retangular, trial'lgular ou
poligonal podem apresentar ângulos arredondado~ ao loní!o
de todo o comprimento. A espessura dos produtos de seçao
transversal l:'etanguiar (ineJ.uidos os produt_oa de seçâo
"retangular !ElodifieadaM) excede 11. dáeiiEla parte <:la larg-u.o.
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d) CMpos, tixas c folha:s:

CÓdigo

N•

os produtos de superf.:Í:eie plana {exceto

os produtos' em
forma= brutas da posiçio 75. 02), 111esmo em· rOlos, de Seção
u:an:.ver111al maciça retanílul11.r, mesmo com ângulos tn:re<:~on
dsdos (inclu!c:tos 011 "retangulos modificados" em que' dois
doe lados oposto:& t.enha1n a fo1:ma de osrco de círculo convexo e os dois outz:os sejllll'l retilin.:!os, ig:\lais e paralelO~), de eiJpessura constante, que se, apresentem:

••

do
S.H.

Poaiçdo

Mates <la n!.quel, "~:Sintel:a" de .óxidos de
n!quel e out;roB ,Prod"'to8 inte~diário• da
-talurgia do _n~q~>el.

75.01

- na 'io~a QUãdZ.ãda oill:-e-tailg'ulãi:. -cop espes.sura, nio' 15u'i::u~rior à •dáéima parte da la"r9u!."a,
- ea formas diferente= da quadraclft o.u

:r:atengul_az-,

_po!Jiç~es.
~

I

'-

I

-

I

;

'

'

<

• -

-

Milites de n.!quel

7501.20

"Sinters" de óxielos de n!quel e out1:os
p1:odutoa intermedi6.rios da metalurgia do
níq11el

qual-

-• ~~~~er~~~ic::j~/ ~~~~:~~~!!'"o~"'~g~a~u~n~~~í~~:h::
~~t.~!;
- ·
,

.

7501.10

o) 'l'llboJJ:

750.2.10

N.!q11el nio ligado

7502A.Wc

Lig-a~:S. de

750_3AO.o~

75".03

DeBperd$i:;ioC,

~duo:

e

sucata., de ní-

PÓa e escamas, de'n!quel.

7504.0_0

Barraa. perfis e fio$. de DÍquel.

75.05 -

- BarriltS

t;:

pe.~:fis:

7505.~1

-- De n!~uel não H9ado

7505.12

-- De ligas _ele n:Cqu~l

7505.21

-- De n.i:quel não li9aclo

7505.22

-- De ligaa de nÍquel

- Fios:

Chap&S, t~r~~ ~ folhas,

75.06

Boi!:& do Subposições.
1. Ne.ete Capitulo

níquel,

quel.

75.04

os produto& ocoq, llll!!a~t~O,~m.rolos,_ de seçdo tran~:Sverl'al
constante l!!m todo o comp.~:imento, podendo apre11entar uma
única cavidado f.'acha<!lll, em forma circula:-, Ovlll, quadradll, retangular, de triil"lgÚlo equilátero ou de pol!gol"lo
conv';xo reg"ular e com parEjdj!~ de 'espessura_ 'constante.
Tll.mbem se consideram tubos os produtos de se~ao transver!111.1 quadrada, _retangular, de: triângulo aquilatl!!ro ou da
pol.!gono. conve~o regiJlar, ffie:smo com' ânil'ulos iltrradondados
ao longo de toclo o cOmpiimento, desde que 11.11 :seçÕe11
tran:svl!!rsa·ia intl!!rio1: e exterio.r tenhsm a mesma forma, 11.
111e:sma dispo11içiiio • o mesmo C<!ntro. Os tuboe que tenham ~111
aeções t1:an11veraais acima 'referidilts poeem apresentar-!!<!
polidos, r~tvestidos, curvados, roaca<!os, pel:furadoe,
estrangulados, clilatadoa-; cônico:s ·ou próvido:s de flange:s,
a:co~, anéia (anilh~s).

fo~$ brutas •

Klquel -

7S.02

.

Ei!!t.iio inclu!dtus na po11içio 75.06 a11 chapas, tirllll
e fo.lhas, que apre:~entem motivos (por exemplo:_ ranhuras,
elltria:s_, gofr,ageJ:~!I, lágrimas~ botõe:~~, losango11l e as que
t•nhllm eido perfura.:las, ondulad_aa, polidas ou reve~:Stidas,
desde ql,le, ezusea· t,r~:~balhos não lhes confiram a3 caracte~~:;:cas de artel;atos. QU ob:r::a11 inclu.i:doa em outras posi-

'' .
con11ide1:am-11e:
'

7S.06. lO .

- De n.i:quel 'l"lio ligaelo

750G/2b

-

De

a;

n~quel.

ligA:zi "de níquel

a) Kiqu<!l niio l.igado:
o metel contendo, no total, 99t -no 'm!nimo,
n:íquel e cobalto, desde qui!!:

em

peso,

"

Tubos e seu';; acea.sóri.os (po:r exemplo:
uniões, cotovelos, luvas ou IUillqasJ, de n{
quel.
-

75.07

l) o teo1: em oobalto niiio ultrapasse 1, St em peso, e
- Tubo.s:

2) o teo1: de.q~.:ialquer outro elemento não ultrapasse
lim~tea q~e figuram no:t quadro :~Jeguinte:

-- De nÍquel não ligsdo

7507.11

-- oe Íigas de niquel

7507.12

1sq1 .'~O
75.08

7508.00

·

- Acessódo~ ·~r~ tubos
Out.:ras ob:ras de níquel.

QUADRO - Outros elementos

Teor limitct
em peso

Elemento

••
o

f'e1:ro

~

•

~itulo 76

O, 5

Oxigênio

0,4

Outros elemento•,
cada. unz

0,3

lfota.
1. Neste Cll.pÍtufo'dol'leideram-ae:
a) Ba:r:ras:

b) Ligas de n.íquel:
as matéri11.:~~ metálica11 -nas q11o!!iS o n.iqufii. predominl!!, em
peso, 11obre cada um _doa ou,trO!I elementos, desde que:
l) o teol: de "cobalto exceda 1,51; em peso,
2) o teo1:, em pe:so, de peio meno11 um dos outros elementos
exceda o limite que figu1:"11. "no quo!ldro precl'!dente, ou
3~

o teo1: tot11.l, em pe11o, doe o11tros
n.!quel e- cobalto, exceda 1'.

elementolJ,

exceto

os pl:od:uto:!l la.. inaeloa, l'lxtrudaeloa~ estirados .ou t"orjiltdoi:S,
nio enroledos, cuja aeçio traneve1:aa.l- maciça, cbn!ltante
em tod:Q_O comprimento, _tenha 11 foi:"m11 circu1a1:, oval, quadraela, r'etiltngula.r, de triângulo equiliÍtero ou de pol!gono
convexo 1:e9"úlilt1: (incluÍdos os "círculos ac:hatado.s" e os
"retangulo:!l modific11.doa", em CJ'-'e elois dos ladoa oposto11
tenham a fo1:ma ele 11.rco- de Cl.J:culo convexo e os doia out:roll eeJillm' retilÍneo11, iguais e piltralelos). O.s produtos
de seçao transve1:sal quad:r~da,. retangula:r, triangular ou
poligonal podem ap1:esenta:r angulo:s a1:1:edonelado.s ao loní!'o
de todo o comprimento. A e11pe.ssurilt dos p:roeluto11 de seçao
t1:anav.ex-aa..l retangulal: íinelu!elo= oa p:t"Qdutos de seç;iiio
"retangular modificada") exe0ele !J. décima part<! da largu:ra. Também ae considel:am barraa os produ toa com as 1:efe1:idaJJ fOnlllll e dimensõas, obtidos por moldaçio ou ,fundição; v11zamento ou 11inte:rizaçiiio, que tenham !IOfl:ido poete1:iOrlllente A sua obtenção um trabalho mai:~ -·adientiltdO do
que · a simples eliminaçiio ele rebarbas, desele que tiltl trabalho niio lhea confira as c;sracterística:s d'e a.~:tefatos ou
obrilts inelu.!do• em outl:a!l posl.ções.
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b) Pe"J:"fi:s:
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QUADRO - !=lutros elementos

os proc!luto:s ;L_!I.lll_ino!'!oi!l, e;Jtt:t:'udados, t~:sti;~;"a(los.:. forjosdos,
modelados ou dob:tadom, mesmo em roloe, tia sec;ao t'ri-nevereal constante ll'"' todo o co!I!Primento e que nio corresponelam 11. qualquer <:l.a8 definições de barr1u1, fios, chap11s,

~~~~~o;o~~~ll a~u~!~~~=-· f~:~:~ ~~ti~~~~~i~~~am1110~~~~ ~~

Elemento

fundiçil;o, vaz:amel'ltc ou sinteJ:"i.r.ac;;ão, que tenham :~ofrido
posteriormente 'à sua obten..,iio um trabelho_mais a<1ianta"-o
<!lo que a simples elirnimoçiio de l:"Cbll.rba!!l,
des_dll: ·que tal
trabalho nio lhes eonfiro:~ ó!ltl caractm:ísticas de artefetoa
oU obra e. inc:lu!d.oa em outrl!l:~ posiçÕefl:.

Teor limite \
em peso

Fe + Si (Total de ferl;"o
e sil.Íciol
Outros elem~ntos (l),
cada um"

os produtos laminl!ldos, extruda4os, Cl!ltirados ou trefila<5.oa, em rolos, cuje seçio transver'lal maciça, constante
elO todo o comprimento, t:enbll a forma circulllr, oval, qua~
drllda, retangular, de triiingulo eqliiiitero Ou ~e- par:Lgono-conve:<o regular (inclu!do~ ol5 "ei:rcul.os achata<!!o11" e 015
":n•tiingulQII mo·dificadoll", em que <!loi11 do~ la<!los çopostO:!I'
tenham a forma de arco de c.írculo çonvexo e _o:ll doi11 ou~
tro:ll 150:\llm retili:neos, iguail5 a parl'ilelos). ·O:~ produto~&
de seção transversal quadrada; reUmg~.;lar, triangular ou
poligonal podem apra:sentar ângulos arredondados ao loni!'o
de tocl.q o· comprimento. A es:pe!laura doa produtos de seçao
trans:versal retangular ( inclui:dos 011 produtos de seção
"retangular mod~ficada") excede a décima parte da largu-

{2)

(l) _Ou.tros elementQs~ por exemp~<>:' cr, Cu, Mg,

Mn, Ni, Zn.
(2}

~:it~;~e ~~~~~~r a!~~~~- ~~;~~i~~e ~ ~~~·!
.::Se cromo e· o_ de ma'Jganês n.io exceda

=·

d) Chapi..,, tiras e

0,1

o,_ost.

b) IJ.gas de alum!nio:

as matérias metálicas nas qUais o alumi:nio pr<"!c:Jomine, em
peso, sobre cada \UI doa outros elen;e'Jtos,_desd<"! que:

folha:~:

~)

os produtos: de aupe1:"fi:cie planl!l (exceto os produtos em
forma~ b"-rutall da- posição -76.01), me11mo em !t'olo11, de seção
transversal maciça retangular, mesmo com ângulQs arredon-

~~~o~ad~!nb;~!~~= ~=n~~:t=n~~;~: ~~d!;~~a~~s~i~~ui~e ~~~~ ·

o teor, em peso, de pelo menos um do» . outros elemento!:~, ou do total d_e f!lrro· e sil:Í.Cio, exceda 011 limitei!
- ii"ld.ica(ld"ll no quadro prececlente; ou
-

2) o•teor total, em pes:o, dos outros elementor;: exceda 1!.,

vexo e oa doi:s outros sejam retili:neos, iguai11 e parsle,lo!J), de espes.sura consta1:1te:, que 15r: apr-o~entem:
- na forma qulld:rada. ou retlmgular com espessu:r;a não supe~
rio r à decima parte_ da l.ar9uro!ll,.
-·
__ _
- em formas .diferentes da Tladrada

OU

resan9ular,

qual-

~~~~er ~~iic::j~e ll_a~~=~~~~~.' ~~e~~~a~uin~~~!~~~h:~ ~~t~~;
posiÇÕes.----

-

· • •

Estão inclui:&s nas posições 76."06 e 7G.07 a5-Chit~
pas, tit"ll!l e folhas, quo apresentem mot.ivoa (pol;' exemplo:
rllnhuras, estl;'ias, gofrllg"en~, lágrimas, botõe~;, losango:!l)
e as que tenhllm sido perfurlldllll, onduladas, polidas ou
revestidas, desde que esses trabalhos !"IÍÍ.O lhes confirem
as carllcter!sticall de artefatos ou obras inelu.ido:~ em outras po:sições,
e)

::tubo:!~:

Oll produtos ocos, mesmo em roloa, dç seção transverel!ll
con:~tante
em todo _o comprimento, podeno;l.o llpl:"esentar urna
Única cavidade fechada,_ em forl)la circular, oval, quadrada, re_tan_gulll);', .. de triângulo equ_iilít:ero ou de polígono
convexo reg-ulllr e com paredes <!la espessura ·con3tl'lnte.
Tllmbém se consideram tubos os produto3- de seção transversal q:usdrada, retsngular, de triângulo 'equilátero ou de
pol.Í~ono cÇ~nvexo regular, mesmo com .inSules arredondados
ao longo .:lo tQdO _o comprimento, Clesde que as seções
tran~Sver:~ais iJ}terior e E:lOterior tenl\ll[tl.
a m_esJna forma, a
mesmll dispo.sição e o mesmo centro. os, tubo:s que tenham as
ser;Ões tran11versais acima referidas podem apresentar-se
poli<!los:, rcve:~ticlos, curvados, roscados, perfurados,
estransulados, dilatados, cônicos ou providos- de f~anges,
aro:~, anéis {anilhas).

..••

•

Posição

.,

Có~igo
S.H.

·Aluminio

76.01

76.02

0111.

fol:lDZls brutae:.

7601.10

~

Aluminio não ligado

760l. 20

~

Ligas de a.lum!nio

7602.00

oe:sperdici~:~s, resicluos e sucata, de alumí-

nio.
PÓs .e esemnas, de !lll<:uninio.

76.03
7603.10

PÓa de estrutura não lamelar

7603.20

PÓs de estrutura lll.melar; esc:-amas
&rra.B e perfis; de alUJDinio.

76.04
7604.10

- De aluminio não ligaclo
-De. ligas de alum.lnio:

7604.21

-- Perfis ecoa

7604.29

-- Outros
Fio.s de aluminio.

76.05

~

7605.11
7605.19

De l'.llum.lnio não ligado:
Com a maior dimensão ela seção
sal su»er ior a 7 mm

tranllVer-

Outros
- De liga!l de alumlnio:

Nota de Subpo:oições.

7605-.21

Com 1'.1 maior dimensão da seção
:sal superior 1'.1 7 mm

7605.29

Outros

l. Neste Capitulo cohsideralll-llet:

Chl!lpas e t.irall, de l!lll.llllinio,'
supe"rior a O, 2 -.imt.-

de

al Alum.inio niio ligado:
o metal contenao, em "pe:~o, pelo menos 99t de alum!nio,
desd<lo que o teor, em"pe~SO, <!lo qualquer· outro elemento niio
exce~a os limites indicadoa no quadro 11eguinto:

- De form!J. quadrada ou retangular:
7606. 11

--- De alum.lnio niio Ugado

tranaver~

eapes!nl"I'!l
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,,

código

7606.12

do

76.16

- Outras:
7606.91

S,H,

Poaiçiio

-- Pe ligas de alumínio

Outra:s obt"as de aluDÚnio'
7616.10

-- De alumÍnio niio ligado
-- De ligas de alum!nio
7616.90

Folha" e tir!ls, delgada3, de alumfnio (rnes..o impress!ls ou co111 suporte de papel, c~:~r=
tio, plástico ou 8emelhantes), de e8pe8sur!l
nõo superior a 0,2 (excluÍdo o aupo~:te).

76.07

- Pontas, preg-os, escápulas, parafusos, pinos ou pernos roscados,· porcas; ganchos
~:oscado.s,
rebites, chaveta,., cavilhas,
contt"apinos ou tt"oçol!l, at"t"Uela.s ou anilhas e at"tefatos semelhantes
Outras

- Sem .suporte:
---

7607.19

-- Outras

7607.-20

• COm :suporte

laminadas
Capitulo 77
(Reservado para Ullla eventual utilização futura no Sistema
Hanooniz:ado)

Tubos de allliiiÍnio.

76.08

De alumínio ni.o ligado

7608.10

De ligas de alumínio

7608.20
76.09

simplesr.~ente

7607.11

7609.00

Acessórios par111· tubo::r. (por exémplo: uniÕes, cotovelos, luvas ou IIIIU'-gi'lls), de alumínio.
C:onstruçõe,. e suas p11rtos (por exemplo:
pontes e elementos de pontes, to:r:re8, pilonos ou pÓrticos, pilares, colunas, armações, estrutural'll paz:oa telhados, portas e
janel.as, e ~:~eua caixilhos, ali:r;ares e soloi'J."as, balr.u.>St'J."adaa), de alumínio, excet.o aa const'J."uçi5es pl"é-f'ab:dcadas da posiçõo

76.10

!!i~!;.t~~~~=· a~u!i~i;, p;~!~~io;u=:a eco~==
t'J."uçiSe11.

76.11

-

7610.20

- Outros

7611.00

76.13

ali-

Reservatórios, tonéi.e, cubll:!l e recipiente&
se111elhantes para quaisquer Jaat.éria:s (exceto gases comprimidos
ou l.iquefeitot:~), de
al.um!nio, de capncidade IIU§;'el'ior a 300 litroa, :sem. dispositi.vol'l mecanicon: ou térmicos, mesmo cOlEI revesti.mento interior ou ca. l.or!fu'i,o'

7&12 .lO

- Recipientes tubulal:'es, flex:l.veis

7612.90

- 0Utl:'08

7613.00

Recipientes
que~citos,

par~:~ gasca compl:'imidos ou
de alumínio.

C:oJ:d(ls, cabo.:s, tranças '(ent~:eanç_ados"')
mellumtcs, de ai.um:l.nio, não isol~:~dos
usos el.étxicos.

76.14

7614.10

Com alma de aço

7614.90

Outros

-1i-

pa'J."a

a) Barras:
~Xtt"udado::r., el!ltirados ou fOt"jadoG,
nao enl"olados, cuja seçao transvenHil maciça, con.stante
e111 todo o =mprimento, tenha a fot"ma circulat", ov~~tl, quadt"ada, t"etangular, de tt"iâng-ulo equilátet"o ou de pol!gono
convexo regular (incluído.s as "c!rculo5 aclll'ltados" p os
"l"etangulo8 modificados", em CJUe dois. dol!l l~dos opostos
tenh~m
a fo~:ml'l de arco de CJ.rCUlo c-onvexo_ tL cu; doi.s outros seiam retilineos, iguais e pal:'alelos). os pt"odutos
de seçao tran.svet"sal qu~~td~ada, retangular, triangul~t" ·ou
poligonal põÇ!em ap'J."esentar ângulos art"edomlados ao lon2o
de todo o compt"iment.o. A espessura dol!l produtos de seçao
t,t"an~:~vet"aal retangular (incluídos- os
pt"o_dutos de seçiio
''retangu~ar
modific~~tda") excede a dóç;ima parte da lat"'1Ura. Tambem se consideram barras os produtos com as rc-fel"~das
forma.s e dimen.sões_, obtidos por moldação ou fundiçao, Vl'lzãnu;mt.o ou .sintet"iz.açiO, que tenham sofrido posteriormente à sua obte-nção um tt"abalho mai5 _ adiantado dO
que a simples eliminaçõo de rebarbas, desde que tl'll trabalho não lheS- confit"a os caracter!sticas de arte-fotos ou
obt"l'l.S incluídos em ou.trl!l::r. posições.

o.s pt"Odutos laminados, extt"udadol!l,
estit"ado$,
forjados,
modelados ou dobradoS-. mesmo em rolos, de seçõo tt"ansver·
l!lal constante em todo o compt"imento e que- não correspon·
da.m a qualquer das definições de bl!.t"t"as,
fios,
chapas,
tiral!l, !'olhas ou tubos. Também se conside'J."am perf,í.a os
pt"odutos com os mesmas formas, obtidos por moldação ou
fundição,
vaz-.amento ou sinterizaçiio, que tenham sofrido
posteriormente ~ sua obtenção um tt"tlbalho mais adiantado
<IQ que
a simples eliminação de rebarbas, desde que tal
tt"abalho não lhes confit"a ~~ts cal:'acterísticas de al:'tefatos
ou obras incluídos em outt"as posições.
c) Fios:

Artefatos de uso doméstico~ Õl!'! higiene
ou
de toucatlor, e suas partos, de alumínio;
csponjns, esfl"eqões, luva::r. e artefa.t.os semelhl.lntc:s, para limp<'!l"A, polimento e
usui!l
semelh1mtcs, de aluminio.

76.15

Not~.

O:! Pt"Oc:lutos laminado:s,

Reservatórios, barris, t11mboros, Latas, c111i
x1n1 c: recipient.cs .ae~~~elhllrttcs (incluÍdos os
recipientes t.ubulare:s, rÍqidoa ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto "!ases
compri111idos ou liquefeitos), de alum~nio,
de capacidade n.ii.o auperior a 300 litros,
IIICl& dispoaitivoll IIICfcânicos ou térmico:~,
ae,.mo com reve8timento interior ou calor!fugo.

76.12

capítulo 78

1. Neste Capítulo considet"am-se:

Po~:taa e janelas, o .:seus caixilhos,
zat"el!l e soleiras

7610.10

7615.10

At"tefa.tos de uso doméstico e suas partes;
esponjas, esfregõe.s, I.uva!l e at"tefatos
~:~emelhantes, pal"a
limpeza, polimento
usos semelh..,ntell

7615.20

Ar-tefato::r. de
sua" partel!l

higiene

ou tle toucador,

3081
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os pl:'odutos laminodos, extrudados, estit"ados ou tro.filao;los, em rolos, cuja seçii:o t~:ai'ls•iersal maciça, constante
em todo o compt"imento, tenha_., forma circular, oval, qua·
<;!rada, t"etangular, de triângulo equilátet"o ou de pol!gono
convexo regUl!lr ( incluÚ1oa o:s "c!rCulos achatados" e o:s
":retângulos modificados", em que dois dos lados opostos
tenham a forma de al"CO de cS:l."eulo convéio e os Oois outro:s sejam retilineos, ig_uais e paralelos). os pt"odutos
o:!:e seçiío transvct"sal quadrada, n:tangular, triangulat" ou
poli'gonal podem apresentar ângul-os at"teo:!:ondados ao ·:longo
de to_do o compl:'imento. A espesstn·a dos produtos <.le :scçiío
tl:'ansversal retangulat" ( inclu.Ídos os ProdutoS de seção
;~~tangular modificada~) excede a décima parte da
lat"gu·
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él) Chapa c, t.ir4s e folh!l!!l:

••

CÓdigo

78.02

7802.00

Des~r:dicios,

7{1,.03

7803.00

Bar:.::as, perfis e fios, de chumbo.

N<

os pi-od.utos de :5uperf:Í:Cie plana { exceto os pJ:'o4utos em
formas brutas da posição 78.01), mesmo eln rolos, c:te :!leção
tramsverst~.l maciça retan~ular, mesmo com ângulos arredondados (.inc'J,u.í."-oll os "retangulos modificados'' em que dois
do" llldos opostol! tenhtun a forma de >:~rco ·de- çÍrCl,l.lQ convexo e os "-oi.s outros sejam retil!neOII, iguais e paralelo!!!), d:e espessura constante, que se apresente111:
- na fol:'ma quadradl!l ou retangular com es{:lesaura não superior à élecima parte d11. largura, ·
em formas d.iferentelll aa qu11.drada Ol.l

a

ret11ngular,

qual-

••

S.H.

Posição

78.04

e folha~t~~a i~~;~;~~~e~a rr.o~~~~;ã'( p~~ ·~!e:l~~llP~=~h~!~:~

7804._11

estriae, gofragens, lágri!JI{ls, botõas, loBangos) e as 9ue
tenha"' sido perfuradas, onduladal'l, polidas ou l:"evoatidas,
desde que esse11 trabtl.l hc:os não J.he11 confir3"' as características de artefatc:os ou obras incluÍdos e"' ou.tra11 posi':'
ÇÕCIII.
•
e) TUbos:

011 prol:!lutc:os ocos, me11mo em rolos, de ll'eção tl:'ansversal
constantl!l em todo o comprimento, podendo apresentar uma
única cavidade fechada, em fonna circular, oval, quadra~
da, r~ta!'lgular, de t:riãngulo equilátero ou de pclÍgcna
convexo regular e c0111 paredes de espa1111U:ra consumte.
Também 1111 consideram tubos os pr
tran.sver~
sal quadrada, retangula:r, de tri
látero ou dE!
polÍgono convexo x-egular, me=o
arredon<!!ado5
ao. longo de toc1o
que as seçÕel!l
tranuversais interior "e exterior tenham a mesma forma, a
met~ma dispol!liçiio e o masmo contro. Oa tl.lbcS quo tenham a&
seções tran11yersais acitna referida11 podem apresentar-.se
polidos, revestidos, curvado11, ro-scados, perfurados, as~
trangul.ados, dilatados, cônico:s ou provido.s de flanges,
aros, llnéis {anilhas).

residuo:u e rrucat.a., de chumbo.

Chapas, t'olhoa e ti:.::as, de chumbo; pÓs e eJ!
Clllllll:S, de chumbo.

~~~~er1~~ic::j~e a~~:~~:~~· o~a~~~a~in~~~.{~~~h:: ~~t;:;
posi<;Õe11.

Outubro de 1988

. 7804.19

-- F-Qlh"-s e tiras, de espe:ssura não sup<!!rior a 0,2 rom (excluído c suporte)
-- Outros

7804.20
78.05

7805.00

TUbo15 e
uniões,
chumbo.

seuS

acessór:ios
luvaiJ

78.06

7806.00

Outra:= obr'as de chumbo.

CQtove~os,

(por exe111plo:
ou ..,ngas), de

Nota de St.lbpo:stção.
Co.p.hu~o

1. Neste capítulo considera -:se cbu.bo refinado (afinado):
o metal c-ontendo pelo menos 99,9,, em ptt.so, Cle chumbo, daade
que o teor, em peso, de qualquer outro elemento não exceda o~~:
limiteB ind~cados no ·quadr9 seguinte:

79

Zil:lco e sUas obras

Rota.
1. Neste capítulo
QUADRO -

01.1tros GJ.ementos

Teol:' limite

Elemento

•

em peso

0",02
0,005
0,05
0,002
O, 002

Prata
Ar:sênico
Bismuto
Bi
c.ilcio
Ca
C!Õdmio
c•
Cobre
Cu
Ferro
Enxofre
s
AntimÕnio
50
So
Estanho
Zn
Zinco
Outros ('I"e - telúr~o. por
exemplo), cada um
Ag

Ao

o,oa

0,002
0,002
0,005
0,005
0,002

"

consid~ram-se:

a) Barras:

0,001

os produtos laminados, extrudados, -estirados ou forjados,
nii.o enrolados, cuja seçio transversal maciça, constantQ
em todo o comprimento. tenha a forma; circular, oval, quadrac1a, retangular, de tl::iângul-o equilátero ou de poligono
convexo regular (incluídos os "círculos achatado!!:" e os
"retangulos modificado11", em 'JUe .dois ·dos lados oposto.s
tenham a forma de arco de. cJ.rculo_ convexo e os doi~~: ou-..
tros seJam retil.Í.ne-os, iguais e paralelos). Os prodUtos
de seçao transversal quadrada, >:"etangular, triangular ou
poligonal podem apresentar ângulos- arredondados ao longo
de todo o· oomprimento. !\ espessura dos produt-os de l!leção
trtlnsversal retangultlr <incluídos os produtos de seçii.o
"rctangular: modificada") excede a décima parte da lo!trgura. Tambêm se consideram barras os J>rodutqs c_om ali -.:eferidlls forln!ls e dimensões, obtidos por moldação ou fundição, vazamento ou :sinterização, que tenham .sofrido posteriormente à sua obtenção um· trabalho mais adiantado do
que a 11implea: eliminação de rebarbas_~ desde que ta:),. ciabalho não lhes confira as car-acterÍflticas de al:'tefat.os ou
obras incluídos em outras posiçÕes.
b) Perfis:

..••

Posição _

os produtos laminados, e:~ttrudados, estirados, _ f.orjados,
modelados ou dobrados, me:!!mo em rolos, d<õt seção trant~ver
sal constante em todo o compri""::tto ·e que não corre<!!pondam a qualquel:' das definições de .b&rras,
fios,~
chapas,
tiras,
folhas ou tubos. __ Tam.'b.im se considerai!)_ pe:rf~s os
produtos com as mesmas for!lllls, obtidos por moldação ou
fundição,
vazamento ou sinterizaç.ào, que tenham IIOfJ:"ido
pçsteriormente à sua obtenção um t.ra.b:~~lho mais. adiantJ~,do
do que a simples eliminação de re'b&rbas, desde que tal
trabalho não lhes co:n.f"i.l::a as caraet.erísticas de artefatos
ou obras incluÍdos em outras pc;>sições.

Código

••

$.H.

Chumbo

78.01

ela

forlll!l.3 b:.::utas.

7801.10
outros:
7801.91

-- Contendo antimónio como !Segundo elemento
pr:edominante em poso

7801.99

-- Outr:os

c). Fios:

os produtos laminados, extrudados, es-tir:e;dcs ou trefilados, em rolos, cuja seção transversal maciça, constante
em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangul:e;r, de triãngulo equilátero ou <!!e polígono
convexo regular (incluídos 011 "c!reulos achatados"_ e os
"'reciingulos modificados", em que dois dos la<!los opostos
tenham a fo:r:rr~a de ll;rco de cír:eulo cc:onvexo e os dois outros sejtlm rctilineos, iguais e paralelos). 011 produtos
de seção tr~~;nsversll;l"quadrada, retangular, triangular ou
poliqonil.l pode"' aprol'len.tar ângulos 1lrrodondados ao longo

de todo o comprimento. A espes:!nlra dos P!."t.duto~J do seção
tran,sversal retang<Uar (incluídos or:r p:;odutos de seçií.o
"retançrulax- moc:lifica.da'') excede a décima pllr_te da largurA.

d) (:ru.pas,
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CÓdigo
do

Po.sição

S.H.

a fo1has:

011 produtos de &llpeJ:"!;içi_~ pl~ma (exceto os produtos em
formas brutas 011 posição 79.01), mesmo em rolos, da seçiio

transversal maciça retan'illlar, mesmo com .ingulos arre(lcmc:lado'S (incluÍdos os "retangulolll modificados" em que dois
dos ladoll_ opo8t08 tenham li forma do arco -de circulo convexo e os dois outro::." Sl'ljam ret.i,líneos, iguais e paralelos), 4e esptnssura constante, que a e ap•e~:~entem:

da guadrada ou

dife'l:ente:~

ret.angular,

Chil.p.a&, folhas e tira&, de zinco.

7906.00

'l'uboll

e
ncu11
ace~Jl!IÓrios
(por exemplo:
uniõe-t~, cotovelos. luvas ou mangas), de :r:in

co.
OUtras obra-a de zinco.

79.07

- na forma quadrada ou retangul.ar com espessura não superio:a; à <!l.ecima p8rt.e t!e largu't'a,
- em formas

7905.00

qual-

7907 .lO

- Goteira:~, cumeeiraa, clarabóial!l
obJ:;as para const>:euçÕGS_

7907-.90

- outras

e outras

~~~~er~~~ic!:j~e 4 a~~:~~~~~· o~~~~~~a~uin~f~:(~~~h:: ~~t;:;
po:llliçõc:ts.

Estio incluÍda:~ na posição- 79--:-05 as chapas, til:as
e folhas, qu& apre:~~eiltcm motivo• (por exemplo• :r:anhuras,
estrias, gof'ragens, J.!i9rim!lS, botões, losangos) o a• que
tentu:un :sido perfura<l:.=, ondu.ladas, polidaa ou :r:evestidas,
desde que esses trabdlhO:~ não lhes confiram as caracter:lst~cas de artefat<::>s ou obx-as' inclui<:~.os em outras
go!JiçÕos.

CApÍtulo 80
E:!ltllnho e

e) 1'ubos•

os pro4utoa oco~~:, mesmo em rolos, 4e ~:~oçii.o transversal
constante em todo -o· comprimento, poden4o apresentar uma
única cavidade fech~:~-.:ia... em forma circular, oval, quadr;:~.
ds, ratangular, ci111 'trii.ngulo equili!Í.tou:o ou da pol:lgono
convexo -regular e com p.aradel!l de espessura c-onstante·
'l'a•bém se consideram tubos 015 produto:e: d<t scçii.o tran:~var
sal quadrada, retansular, de triiingu!o equilátero ou lle
polígono convexo resular, me.smo com angulos arradonda~os
ao longo de todo o comprimento, desde que as .seçoes
tr111.nsversais interior e exterior tenham a mesma.t'orma, Iii.
mel!lma disposição e Q mesmo centro. -os tu.b.o11 <;!'.fe tenham as
seções tranllversais aêima referida:~ _podem a_prascntat:-se
polidos, revcat.idos, curva<!los, rosclldos, perft.p;ados;- ·estrangulados, 4iliil.tiil.dos, cónicos ou provill:os ll:e fl111.nga.s,
•ro.e. anéis {lll.nilhas).

1. N~ste Cap:i:tulo consideram-se:

a) Btu:ral!l:
os produtos laminados, extx-udados, e.stirados ou fo>:ejado5,
nao enro"lado.o, cuja :!lcçiio tránsversal maciça, constante
em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de triângul.o equilátero ou de polígono
convexo regular (incluÍdos os "círCUJ.os achatados" e os
"retangulo5 modificados", em q-ue doia dos lados opostos
tenham a forma _de arco de Clrculo convexo e oa doi5 outros se1am retil:Í:neos, iguais e paralelos). os produtos
de seçao transversal quadrada, rotangular, triangular ou
poligonal podem apresentar ânguloa arredondados_;r:;o lon'lo
do todo_ o comprimento, A e:~pessura cl_os produtoa de 5eçao
transver:~al retangular (incluídos' os
produtos ae seção
"retangu~ar
mod~ficada") e:::cede a décima parte da largura. 'l'ambem se consideram barrllz os Produtos com as referidas fo>:emas e dimensões, obtidos por moldação ou fundição, vazamento ou sinterizac;ão, qua tenham sofrido postariormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do
que a aimples eliminação dG. rabarbas, desde que tal trabalho não lhas confira as C"-racterísticas da artefatos ou
obras incluÍdos em outras posições.

Nota de Subposições.

a) Zinco" não J.igado:
o 111et•l contendo pct'J.o

~~~enos

97,!>1;, em peso, de

~inco.

~ince:

as matéz:ills metá.lie.aa· nas quais o ~inco pred-olil1ne, em peso, sob~:e Ciil.da um doa outros elementos, desde que o teor
total, em peso, dos··outro:~ elelllentos exceda 2,St.

b) Perfis:

os produt_os lami1'1"-dos,:extrudado5,
estir,_do.s,
forjados,
model,_dos ou d:obrados, mesmo em rolo5, de seção transversal constante em todo o. comprimento e que não eorreapon4am a qualquer dll.5 t~efiniçõea de barril.:~, fio~, chapas,
tiras, folhas ou tubos. Também se eonaideram perfis os
produtos eo:>m as mesmas formas, obtid:os por moldação ou
fundição,
vazament·o ou ainterizaçii.o, que tenham sofrido
posteriormente .1t sua obtenção um trabalho mai:J adiantado
dó que a simples elimin'!lção d9 rebarbas, desde que tal
trubalho não lhes confira as características de artefato.s
ou obres incluídos em outras posições.

e) Poeira:e: de zinco:
poeira:e: obtidas pel;:~. condens111.çio de vapol"es de zinco e
aprescmtem part!eulas e:Jféricas maia finas que os pós.
Pelo menos 601;, em peso, dentre elas deve!ll _passar na peneira com abertura de ~lha <!!'L.§:3 microns. oev~m conter pelo
menos 551;, em peso, de ~ineo m&tálico.

as

que

c)

"'
••

Posição

Zinco ea fo-r-tt;S brutas.
- Zinco não ligado:
7901.11

79.02

COnten<:~.o;

em peso, 99,99't ou mllis da zi.!l

co

7901.12

-- Contendo;
zinco

7901.20

- Liq.tts da zinco

7902.00

Despel;'d{eio3,

e111

pe:~o,

rcu1.Íduo~~:

7903.10

Poeira.e: de ·zinco

7903.90

outro5

7904.00

u.
d) Chlp.n.:r, tiX'llS e .folhas:

iilenoa de 99, 99!1o de

e

su~Ul,

Poeiras, pÓs e ese111a11s, de z:ineo.

79.03

79.04

--

Fios:
os produtos laminados, extrudados, eatiredo5 ou trefilll.llos, em rolos, cuja :~eção transversal maciça,
constenta
em todo o comprimento. tenha a for= circular, ov,_l, quadrada, retangular, de trii.ngulo equilátero ou de polÍgono
convexo regul:"-r (incluÍdos os "círculos achatados" e os
"rcti.ngulos modificv.dos", em que dois dos la<los opostos
tenham a forma de arco de círculo c_onvcxo e os dois outros sejam retilíneos, iguais c paralelos), Os produto5
de seção transversal·quadra<:!::, ret.:.nguler, triangular ou
poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao lon2o
de todo o comprimento. A espessura dos produtos dn scçao
tr~:~nsversal retangul;:rr ( inclu!dos os
p~oduto:< ·de
s ..ção
"retangular modificada") excede a élêcima ptn:te da largu-

CÓdigo
do
S.H.

7_9.01

obras

Nota.

1. Neate Cap:i':tulo consideram-se:

b) Ligas de

suat~

B.arras, perfis c fios, de zinco.

de zinco.

os p:tõdutos de superfÍcie plana (<exceto os produtos em
formas brutas da posiçiio 80.01), meamo em rolo3, de seção
txansversal maciça rC:tan~ular, mc13m0 com ângulos arradondadas {incluÍdos os "retangulos lllOdificados" em quo:o dois
do.s lados opostos tenham a forma de arco de círculo con·
vexo a os doi:~ outros sejam retilineos, iguais e paralaloa), d:e e-speasura constante, que se apreaentem:
.._ ~~o;o~m~e~i~~r~~~t~u d~ei:~~~;:~ com espessura não supecm fox-mas diferentes da qu,adrllda ou retanguler, qualquer que --s<aja a dimen11ão, -·desde que não tenham 11.5 ca-
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racter!stieas ~e artefatoa ou obl."lliS -incluído:~ em outras
posiçÕe11.
·

E.sl.iio inclu!daa na.s posiç2ie:S- eo:o4 e ao.oS-as-cha.;.
pas, tiras e folhas, que 11presentc.m motivos (por exemplo:
ranhuras, estrias, gofr-agens, lágrimas, botões, losangos)
.e a& que tenham 111ido perfuradal3, onduladas, polidas vu
revestidas, de:sde que osse.:!l trabalhos não lhes confiram
as caracter!aticas do:~ artefat.o.s ou obr1111 inCluÍdos em Ol.ltras posiçõe·:s.
e) Tubos:

os produtoll ocos, meslno em rolos, <:~e seçiio transversal
eonatanto em todo o comprimento, podtmdo aprel!lentar u=
Única cavidade fechada, em forma ci:t:cular, oval, quadra<a, ret;!lngular, de tri3ngulo equilátero ou de polígono
convexo regula:r: e com pareàes de curpessura constante.
Também !!e conside:r:am tubo:~ os p:r:odutos de seção transversal quadrada, retangula:r:, de triângulo equilatero ou de
polígono oorwoxo regula:r:, mesmo com ângulos arredondados
"-O longo da
todo o comprimento, desde que as seçõee
t:r:ansve:r:.eaie inte:r:ior e exte:r:ior tenham a mel5ll1a form&, a
me.Sm& di!!posição o o mesmo eent:r:'o. Os tubos que t•mham 11.8
seçóas trll.nl!lverssis acima referidas podem apresentar-se
polidos, ravestid.os, curvados, rosclldo.s, perfura<lo.a, estrangulados, dilatados, c8nico11 ou providos de flanges,
aroe, anéis (anilhae).

,.

••

Poaição

Outubro de 1988

CÓdigo
do
S.H.

8005.10

Folhas e tiras, cle1gadas

8005.20

PÓs e escamas

89.06

B006 .00

Tubos e aeus
acessórios (por CXetllpl.o:
uniões, cotovelo~~<, 1uvaa ou lllangm:•), do e:!ltanho.

80.07

aoo7 .oo

Outras obras de estanh..,,

Çapítulo 81
comun:<~;'

Outros metais

ccramais {"cex.eit.l5");

o~as

elc:~sas ~~~atêx-ias

Kota de Subpo:dçõe,.
Rota de ·subposições.

1. Neste Cllpitul.o consideram-s.,-:

---1· A Nota 1 ao Cap:i:t.ulo 74, que define bax-ra:s, pel."fis, fio:s, eha~=.i:tui~~as e folh111:s, aplica-se, mut.atis •utanelis, ao presente

a) Estanho não ligado:
o metal eontendo, em pe.eo, pelo menos 99l de esttmho,
d.eade que o teor, e1rt peso, d.e bismuto ou d.e cobre eventU4lmente prnsente.s, seja inferior- aos 1imit&s indicado:!"
no quadro 15eguinte:

"'••

Posiçiõo

Côdigc
do

S.. H.

Bl.Ol

Tunqstênio (vOlfrâmio) e suas o!>l:a:s. iDclu.i
dos 0!:1 elesperdl.cioa, reDÍduos e suc~:~ta.

QUADRO - outros elementos
BlOl.lO

-

PÔ~

- OUtros:
TeoY

Elemento

'b)

Bi

Bil5muto

'"

Cob:r:e

,•<i te 'l em peeo

O,l
....

as motérias metálicas na.s quais o estanho p'l:'edomine, el!l peso, .sol)re cacla um I!!Ol'l out:r:o:s elementos, <!le:s<:'!.e que:
tot.a1, em pel'lo, do:s outrolll elementos

excccla

Po.siçii.o

Barras, excct_o. as simplesmente obtiellls
por 15intc:r:ização, perfis, chapas,
tiraa
e folhas

Bl01.93

Fio:s

Bl01.99

Ou troa
Holibdênio e sual! obrai!, incluÍdos
perdÍcioS, re:~Íduos e sucata.

8102.10

do
S.H.

Estanho em formas bruu:us.
- J::Btanho não 1igaclo

8001.20

- Ligas de estanho

80.02

8002.00

Dcl5pcrd!cioa,
nho.

30.03

8003.00

llarraB, perfis e fios, elo

B0.04

B004.00

Chapa.s, folhll.:'l c tiras, de e:'ltaDho, de espe:soura supel."ior a 0,2 111111.

res!éluoa:

-- Molibdênio cm formaa brutas, inclu.ída:s
as barras, aimple~mente obtidas por :~~int~
rização; desperdÍcios, r_es:í:~uos e :suca-

8102.92

-- Barras, excet.o as simplesmente obti,(bl.s
por !dnt.eriza~ii.o, perfis, chapas, tiras
e folhas

8102.93

-- Fios

8102.!;19

--

Folh&s e t:ira:~, ClelqaO:as, c!e e:11t~:~nho (l!lesmo
imprca15al5 ou colll suporte de papel. cartão,
pl<i::~tico
ou :~cmelhanto:s), ele espessura nõo
superiur a 0,2 •lll--(excluído o auporte); pós
e- e:llc!l.mas, ele- e.stanho.

'"

OutrD~

Tântalo e, suas obras, inc1uÍàol5 os ele:~perd.,i
cios, resJ.duos e 15Uca.ta.
em fo~:maa brutas, inclu.idas as
b~r~as simplesmente obti~as pox- sinteriZ.A
çao; despe:r:'dÍcioa, resí~uos e sucata:--pó~

8103.10

- Tântalo

Bl03,90

- Outro:!"

e sucata, de esta-

e:~t!lnho.

PÓs

8102.!U

81.03

B001.10

os del5-

Outro-a:

C:Ódigo

BO.'<ll

eo.os

Bl01.92

81.02

l'l,

2) o teor, em peeo, de bismuto ou de cobz::e seja igual.
superior aos limite.s inclieaclos no quadro precedente

,.••

Tungstênio em formas brutas, inelu!.,s.ll
as barras simplesmente obtidao; por sintjl:
rizaçii.o; de.sper~ícios. res.Íàuos e Bl'""'ta

0,4

Lig-aa de estanho:

1) o _teor

8101.91

Bl.04

Magnésio c suas obras, incluidos 015 llcspcrdíci.os, resiéluoa e suc&ta.
- Mllgnésio em formas brutlla:
8104.11

-- ;~~~~f~

8104.19

-- Outro!>

6104.20

- Desperàíc.ios, ?SÍduos e suea.ta

pelo menos 99,81;,

em peso,

"

••

d•

Posição

3085

assim como os artefatos da posição 82.09, o presente Capítulo
compreende somente os tu:tefatos providos de uma lâmina ou de
uma ps:rte operante!

CÓdigo
do
S.f!.

~) de metal comum;
8104. 30_

8104. go_

Res:!:duos do t.oruo e grtinulos, calibrados;

pós

b) de carbonetos metálicos ou de cerarMis , ( "i::ermets");

Outros

c) de pedras preciosas ou semiprecisas ou de pedras sintétiCl'ls ou reconstitul.das, em suportes de metais Comuns, de
corbonetos metálicos ou de cex:amais ( ncermets");

Hatns de cob.'Jlto c out.ros produtos int.cr:me-

81.05

diârioll' da ructalu.rçia do cobalto; cobalt.o e

suas obr<J.Ih incluidos os dcsperdicios:, resi.
cluos e sucata.
8105.10

8105.90
Bl.OG
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8~0&.00

81.07

Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; coba,;),
to em (ermas brutas; despel:'d..Ícios, res5.duos e suc-ata; pó:s

d) de mat,érias abrasiv-as em suporte de metais comuns, d.esde
quCl se tr-ate de ferr-amentas Cujos dentes, arestas ou ou-

;~:s f~~~~:s p~~~~~~t=~ ~~r~~~;a~!a:d~~io ~=n~6: ab~!~1;~s. a

os des-

2. A.s pãrtea: de metais comuns dos arteía.t.os d_o presente Capítulo
classificam-se na mesma posl:l;ê"o dos a-rtefátos 11. que se destinam, ex-ceto as_ partes especificament_e desig-nadas e os por_ta-ferramentas psra ferramentas manuais, da posiç:i9 84.66.
Estão todavia excluÍdas, e1r1 todos -os casos, desta -CII.pl.tlllo as
pnrtes e acessórios de uso geral, na 11.Cepç:;io da Nota 2 da
presente Seção.
•

CIÍdRlio e suas obras, ine~u!dos os desperdí-

Estão exclu.Ído:s do presente Capítulo as cabeças, pentes, contt"apen!-es e lG.minas, de aparelhos de barbear, de col:"tar cabelo ou de tosquiar, elêtricos (posiçiio 85.10).

Outro:~

Bisnut.o e sua:!! obras, inc;luidos
perdícios, rcsiduos e sucata.

cio!!, :.:-es.iduoa e sucata.
8107.10

- Cádmio em formas brutas; desperdícios,
síduos e sucata; pÓs

8107:90

- Out:.:os

r~

facas da pos;~.çao
82.U e de quantidade pelo nrenos igual de artefotos da posiçiio 82.15 elassifi.ozam-lle nes~a -últ.ima.

3. Os sortidos constitu!dos de uma ou várias

TitâniO e >Jui:UJ obras, inc~uÍdos os dcnpc!rtl.i
cios, resíduos c sucata.

81.08

8108.10

Titânio em fo-rmaS brutas;
resíduos e sucata; pós

8108.90

Outros

CÓd.igo
do
S.H.

desper<!!Ícios,
82.01

Pás, enxatlõca., picareUls, enxadas, forcadoa. 11ncinhos e raspadeira.!!; maChlldoa,
podôes e fer-ramcotaa semelhontos c01n gume; tc~out"as de poélar de todos os tipo:~;
foices e t::oicinbas. facas pora feno ou
para palha, tesouras para sebes, cunhas e
outras ferramentas manuais para agricultura, ho:.:ticultura ou silvicultura.

Zircôn1o c suas obras, incluÍdos os élesperd.lcios, ~:csíduos e sucata.

81.09

8109 .lO

- Zircônio em formas brutas;
resíduos e sucata; pós

8109.90

- Outros

81.10

8110,00

81.11

8111

desperd.Ícios,

Antimônio e sUas obras, inclu.Í:dos os desper
d.icios, resÍduos c sucata.
-

.oo

8201.10

- Pás

8201.20

- Forcados

8201.30

- E:nxadões, picaretas. enxadas, llncinhos
r11.spadeiras

8201.40

- Machados, podões e
tes com gume

Tesouras de podar ( inc1uid11.s as tesouras
para aves domêstieas) manipuladas com uma
das mãos

8201.60

Tesouras ~1:a sebes,
tesouras de podar e
ferramentas semelhantes, manipuladas com
as duas mãos

8201.90

- Outras fe~ramentas manuais pa1:a ag-ricultura. horticultura e silvicultura

- Berílio:
Em
íormaa brutas; desperdícioa, re:síduos e suc11.ta; pÓs

8112.19

Ot.~tros

se:rras manuais; folhaa de serras de todos
os tipos { im::luidag as fresas-serras e aa
folhas n<io dentadas para scrnlr) •

82.02
SU2.20

Cromo

8112.30

Germanio

· au2.40

8202.10

serras manuais

8202.20

Folhas para serras de fita

Vanádio

Folhas pai-a serras circulares {incluídas
as f:.:esaa-serras):

Outros:
8112.9.1

semelhan-

8201.50
81.12'

8.112.11

ferra~r~entaa

e

Em fo:.:moa: brutas; despe-rdÍcios, resíduos e 11uca ta; pós

8202.31

-- Com parte opiH"IInte de ·aço

8202.32_

-- eom parte operante de outras 1r1t1térias

Outros
8202.40

81.13

8113.00

Ceramois ("cermets") e suas obras, iocluídos os dcspel:d.Ícios, res.iduos e sucata.

outras folhas da: serras:

capítulo 82

8202.91

Folhas de serras
lhar metais

8202.99

outras

Fe:n"illnentaa, a~:te.t:;ntos de; cuteJ,a~:.!.a e tallmrcs,
e suas partes, de metuis eomuns

1. Reasalvadl<s as lamp~~rin&s ou lS~r~paclas da soldar, forja.!j port,!.
teis, mÓZI com armaçâo a sortidos de manicures ·01.1. pedicuro.s,

~etilineas,

pt~ra

tl:llba-

~!~!!~s;~~~~~s~ 1 ;i:~~~as (;:~om~~~i:~t~~~:

82.03

Hot.ns.

correntes c-ortantes de serras

ta-tubos, corta-pinos, saca-bocodoa
rameotas aemclhant~s, III!Uluais.

e

c fcr-

8203.10

Liroas, grosas

8203.20

l'.licates {mpl'JiriO cortantes), ten11-zes, pinças e ferral!lentas semelhantes

ferrament11.:s semelhantes

------
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"'••

Posição

CÓdigo

•"'•

••

Posiçfto

S.H,

\ 8203.30

I-

8203.40

Ci.sal.lltt.S
lhantes

mêt!l.is e ferramenti'H.I

J'dt'illl

Cort.B-tubos, corta-pinos,
ferramentas semelhantes

seme-

Chaves éle porc11s, manuaia (incluido.s as c~
ves dinamomátX"icas); chaves de caixa intercambiáveis, mrumo com co:~bos.

82.04

código
do
S.H.

82.08

saea-boc.ados e

Facas e :lâminas c::ortantes. para
par.a llperelhos mecânicos.
9208 . .10

Pe:~;a

tl:aba1ha>; metais

Pat"a

tra~1har

8208.30

Pat"a apat"e11J,os de c.ozinlui ~Qu pa:.:a
nas das indústt"iae o:~1imentares

-- De abertura

8204.20

- Chaves

vo:~riável

de · coixa intercambiáveis.

Ferramcmtas

mt~nuai:s

( iilcl.uidos os corta-vi0

de ~o1da.J: o scme1hantcs; tornos de apertar,
"'a:r:gentos e 8Cme1hant.ea, exceto os aces!IÓrios ou parteiS de
máquina~:~-f'crramen
tas; bigornas; forjas portáteis; mós com
a:t"lllaçio,- 11umuais ou de pedal..

- Out:r:as

82.09

8209.00

Plaquetas, Vlt.t"etas, pontas e objetos semelhantes para fe~:r<u•entaa:, não montados,' de
cadxmetos metó.licos sinte~:izados ou de ce:r:amaia ( "ce>:mets") •

82.l.O

8210.00

Apare1hos me-cânicos de acionamcnto manuttl.
pe1<o.ndo atê 10 kg, uti1izados para
prepat"er, acondicionar ou servit" aliment.os ou
bebida:s.
·

82.11

8211.10

1:!205. 20

formões, qoivas e fei:'~Camenta:s
cortO!Inte:s siH'Ielhante:s, para tra~lhar madei~Ca

Chave:s de

8205,40""'

fendt~

OUtraos fe'rramentas manuais (incluÍdos

os

8211.91

Facas 'de me-sa, de 1~111inas fixas

8211.92

outras facas de lâminas fiXas

8211.93

Facas, exceto as de 1âminas fixes,
inc1u:Ldss as· podadeiras de- lâmina a móvei:!l

8Ul.94

Lâminas

corta-vid~:oe):

8205.51

-- De u:so doméstico

8205.59

-- Out:r:as

8205.60

- Lampsrinae ou limpadas de :5oldar e
lhantes

8205.70

- Tornoe de ape:r:tlt.t", sargentos e

8205.80

- Bigot"nes; forjas portá tais; mós com armação, manuais ou de p•da1

8205.90

~~~t!~o=•~~ns~;;~!d~~a~e ~~;ef=~~=o!~~~~*

aernclhen-

82.13

8212.10

- Navalhas e apare1hclll, Cht barbeat"

8212.20

- Lâmina:s de barbear do segurançe,.
dcs os esbOÇC!.S em tit"aS

8212.9.0

- Outra.s partes

8213.0.0

Tesouras e suils Liimina:s.

anterioras
Ferramentas de po1o menos ·d~aa das posições
82.02 a S2.0S, acondicionadas ea II'IOJ:tidof!'
pnt"a venda a rota1ho.

outros artiqos de cutel.at"i.!t (por exemplo:
máquino.s de cortar o cabelo ou to~:~quiar,
fe--odeleiros, cutelos, iaclul.dos os de açougue e de cozinha, e c:ot"ta-papéis); utensí1ios e aortidos de utensl.1ios de manicures
ou de pedicuros ( inc1uÍda~:~ es 1imas para
unhaa).

82.14

8214.10

Corta-papéis, abre-cartas, raspadeiro.s,
afOnta::lores de 1ápis {apara-1.ápis) e suas
laminas

8214.20

- Utoms:Ílios e sortidos de utc.ns:í:lios élct
nicuros ou de pedicuros (inclu:Í:das as li1111!-S para unhas)

8214.90,

- Outros

- Ferramente" de pet"furaçii.o ou de sondagem•
8207.11

8207:12

inc1uÍ-

1

J"e:r.r!DIIentaa intereambiávoia parn ferramental!! manuais~ me.e-llO mecânicas, ou pnJ:e máquj,
nl:ls-fen:aJJente"' (por cxe~~aplo: de cunhar, e.'!
tlnllpat", puncionar, t"oscar, fu:r:at", brocar,
bJ:"och!lr, fresaJ:, tornear, atarraxar},
inc1gff3as as fiei:r:a:s 13e estirage111 ou de extrB
s:ilo, para meta.i~, e a.s fer~:emenUos de perfureç;:~.o ou de llOndag1!!111.

82.07

Navalhas e aparelhos, de barbear, e suas
1iilllinas (inc1uiaos os esboços em tira:s).

82.12
seme-

'""

-

$ortidos
Outt"as:

Plaino:~:s,

8205.30

8206.00

ho:r:tic-u~

Ferramentas Oe furar ou da roSca:.:-

8205.10

82.06

máqui-

8208.90

mesmo

~~o~!t~=~ -:~~~!!~-"'~::ptt~i~u ~=pr~~~~!~:

madeira

- Pat"a máquinas para agric.u~tura,
tu:r:a ou si1 vicul tu r a

com cabos

82.05

_ou

8208.40

Oe abertura fixa

13204.12

máqui>;~.as

8208.20

- Chllvtts de pon::all, manuais r

8204.11

outubro de 1988

com parte cpet"ante de carbonetos met.âlicos sinterizados ou de ccramais
{"cermcte."l
82.15

-- COl!l parte operante de outras meotéries

mª

Co1heres, gat"fOG, conchas, escUmadait"aS,
p.áa para tot"te~:~, facas especiais pat"& pc.ixe ou para manteiga, pinças par.. açúcar e
artefat.os s<>.~~~elhontes.

8207.20

Fieiras de estit"agem ou de extt"usão, para
metais

8207.30

l"et"t"amentas de cunhar, de estampar ou
puneionar

8207.40

Ferramentas de t"osear

8207 .so

Fert"amentas de furat"

8207.60

Fet"ramenta:~

da brocar 'cu de brochar

821$.91

Prateados, dourados ou platinados

8207.70

Ferrame~:tt.a:~

de fre.sar

8215.99

Outros

a2o1 Lao

Fex-ramentas de tornear

8207.90

outrtts fen-amentas inte•C::arribiiiveis

de

8215.10

Sortidos
pt'ateado~

821$.20

contende pelo 111enos um objeto
dourado ou platinado

Outros sortidos
Outros:

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

Outubro de 1988

••

Copit.ulo 83

••

Posição
Obras CliveJ;SilB de

11\Ctai:~

.,

CÓdigo
S.H.

comwus
Fer1:sgens para enc!!lllernaçiio de folhO$ m<5veil!l ou para classificadores, 11101as p11re P-ê
péis, cant:o8 para carta11, clipes, indicadores pari!! ficha.e: ou. covoleixos e objetol5 semelhantes de .escritório, de metais COBJuns;
g-ra~~~po:s apresentados e• barret.as (por ex-plo: de escritÓ1:io, pora atapetar, para e~a
balagea), da metais comuns.

83.05

Noto21.

1. Na t~eepçio elo_. J)l:ezumf• Cap!t.ulo, as p4rtas ae metais comuna
devem .t!le:r clasl!'ificad'l!.lll n~:~: posizão co:r:re:.póndente--aoii -arti<]o9
a que :~e rQferelll. Todavia, nao .IJC comsideram como J»rte:s do
obJ:I!lS ao presHmte C.!!p:i:tulo os artigo.!! de fcn,"ro fundido, fer:.:o
ou aço das posiçõe:~ 73.12, 73.15, 73.17, 73.16 ou 73.20, nem
os me:~mos O.l:'tigos de outr:os metais comuns (Cap!.tulos 74 a 76 e
78 ll 81).

2. N~t acepção d{l; posição 83.02., considel:am-se 1."0ClÍ.l<i0ii o:s artefatos c01n diâmetro ( compreendemlo a oventual blinda de rodagem)
não IJUP&t"ior a 75 1111n ou com diiimetro lcompreenden(lo a evento.~al
banda de :rodage.m) superior a 75 mm, dosde que "' largura c:la
roda ou 4a ban4a de l:"04agem gue lhe i: adapta4a l!laja inferior a
30 mm.

8305.10.

- Fer=gens para encaa:ernação de folhas móveis ou pa:;-.a c111l!ll5ific.adoJ:"es

8505.20

- Gr11mpos apresentados em barretaa

8505.90

- OUtroB, i?c1u!das aa p.axte:~

83.06

••••

POl!liÇii.o

CÓéligo

Sinos, campainha'!• ?ongos e a:z:tefatos scmellmntes, nao cletr;r.cos, de metnis comuns;
estatuetas e outros objetos de
ornlllnentaçiio, de metaia·coauns; llllOlduras para fotografias, gz:avu:z:a:~ ou scmelhllntes, de met1:1ill
coan.m:r~: espelhol!ll de metais co111uns.
8306.10

Oo

S.H.

83.01

t'echo.!l o ar.~~;çÕes com fecho, c~ fechadu:J:"a, do •etais coaun.e:; chaves para estes a"r:tigos, do •et.aia COIIIWll!l.
8301.,10

- Cadeados

8301.20

- ~~i~:d:~~~~~~~~:i;ipo= utilbsdol!l para ve!-

8301.30

- Fechadu:rlll!l do= ,tipos
veia

utili:za~;dOI5

para

- 0Utr11.111 fecha4u:ras; ferrolhos

8301 • .50

- Fechos e 4rlllll.çÕea com .fecho, com t'eChlldu:-

ra

.

--

8306.;JQ

- Molduras par& fotografias, gr11vuras ou S.!!.
me1hantes; espelhos

83.07

- Dobradiças

830"2.20

- Rod.l:zios

. 8302.30

'l'ubos flexíveis de 111etais com>nG, mesmo com
acessó:rioa.
-

- De fez:ro ou aço

6307.90

- De outros metais comuns
Fechos, fechos de SCg'UJ:"I:Inça, fivel-.s, fivela!! de aeg'Uxl:lnça, grampos, colchetes, ilboael!ll e axtefato1111 semelhantes •. de •etail!l coIIIWl:!l, para veatuáJtio~ calçados, toldo:~, bo_l
:!lal!ll, cn;tig:os ·de vi&g-eât o pera quaiaquex- outras confecçiSes ou equipma.cntos; rebites tJa
bulares ou de haste fendida, da -tai:~ coJaUoa; contas e l.a.ntojoulaa, de -tais co-

muna.

8308.10

artefatos

8302.41

-- Para construçõee

8302.42

-- OUtroJ:J, PII.X'a móv~i=

8302.49

-- Outroa

8302.50

- Pateram, porta-chapáus, cabides e art.efatos sell)alhillntes

8302.60

- Fechoa automático.e: para portllll

83.03

8303.00

CofX"es-fortes, porti!liiil blindadas e CoJD~rt.i
aentos para cas.,s-foX"tas, cofres e caixas
de segurança. e artefatos semelhantes, de m.~
tais cotJUns.

83.04-

8304.00

Cloo.UIIi:fJ.ca.dorea, .fichliiX"ios ou ficbeiro:~,
caixas de clas8ificaçiio, poz:ta-cópias, porta-conetafl:, porta-carimboo e arte-fatos se111_t:
lhanteltl .:!o escritório, de metai:l c0111un:~,
exclu!dos os m6veia dco escritório da posição !J4.0J.

83.10

- Gr11mpos, colcheteS e ilhoees

Ou.

8308.20

-Rebitei!' tubul&X"es

8308',90-

- OUtros, inclu1das as partes

de haste fendid11

Rolhas (inclufélas as rolbss de 110U1., de ·pa-·
rllllfuoo e vertedoras), cápsulaa para g-nx-x-afas. tampÕe:~ ou batoque:!! roscados. px:otetores de tampÕes ou bat.oques, aeloB de gax~:~n
ti• a out:ros acaas<5rio.s para -bal.ag:(llll, de
-tais COiaWlS.

~3-0!J

- OUtriUI gual:'Jlições, ferr11gen15 e artefato.e:
semelhantes, para veículo:~~ automóve~s
- outrill.!l guarnições, ferr:11gena·e
aemelhante15<

Outro:~

8307 .1.2.,

- Chavea aprel!lentada:l!l iaol.adamente

8302.10

o.~:nament.a

-- Prateados, dourados ou platinados

83.Õ8

GuanliçCies, fcrn:"ag-ens e arti!loll semelhantes, 4& metais comuns, par11 moveis, portas,
escadas, · janeUI.s, peJ:silllnll;:s, ca'C'l:'OÇarias,
a1:tigos de seteiro, malas, cofres, caixao
de :~oguxtulÇs e outras obras srnael.hantea;
pato:n:;aa, porta-chapéus, cabides e aJ:"tig:os
aetDOlhantes, de metai.l!l co111un15; ro<!l!zio.e:
co.. a~çio, de metais comuns; feochos aut,2
lllliticos para pórt:aa, de metais coauns.

objetos de

se-

8306.29

8301.60

83 ..02

out.~:os

a~tefatos

8306.21

mó-

8301.40

- Sinos, camp&inbas, gongos e
melhantes
- Estatuetll.5 e_
çii.o:

~"~;!do f~~h:~:i~~ic~sf~e: 1 !~~ai~eC::~:;

8301.70
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8309.10

- Rolhao de mola

830!).90

- Outros

83lO.Ob

Placas ina:icadorall'. p1acss sinaliz:adora:!l,
pl~~;co:~;s-endereços e placas semelhantes, nÚIII.!i!
ros, let:z:as e sinais diversos, de metai:~ C.Q
alUIS, eJO:ceto os da posição 94.05.

sJ.11

8311.10

Fios, varetas, tubos, chap!ls, el~troa:os e
artefatos oemelhantes, ele metaiB -óoznuns ou
de eaxbonetos metálicos, revestidos
interior ou cxterioX'lilente de decapantes ou de
fundenteB, para soldagem ( :solQ:a.Q:uz:a) ou depÓSito 4e 111etal ou ae carbonetos metálico;s;
t'ioa e varetas de p()s de metail5 cmnuns &9'1.2
~&erl:ldos, pax-1:1 JDCUt.lizaçio por piojeção.
- E1etrodos revestidos exterioJ::mente para
sold11r a a~co, de metais co~nuns

83H.20

- Fios revestidos interiormente para 15oldar
a arco, da metais coruun"

8311.30-

- Varetas revestidas exteriormente o fio~
revestidO!!' intexior111ente, para soldar a
chama, da 11etais comuns

8311.90

- Outroa, incluid•a •• pti.X'tea

3087
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por condutos, dispo_sitivos cl_e tran~missão, el!"t.lcs elétricos ou_
outros dispositivos), de fo:rma a desempenhar conjuntll.mente uma
"funçióo bem determ..ina~a, compreendida em uma das posições do
Capítulo a4 ou do c~pltulo. as, o conjunto clç.ssifica-·se -na posição correspondente à função que desempenhll.

seçiio xv:r

Máquinas c aparelh~~~. material elétrico, e suas 23rtes:
aparelhos. dr.> <Jrav&çao ou d!; reprodução de so111, 19pll.-r<.!lhos

c;

de 'iJravaçao o~ !!e. repro(luçao do .i1111:1gens

V;t.Sao, e sul!ls partes

OUtubro de 1988-

C!

5. Para a aplicaçióo (!:estas Notas, a _denominação máquin!ils eompX"eende quaisque:r;- máquinas, llparelhos, dispositivos, instru-mentos e mst.-erisis divei"~os _e_i_t.a:Clr:u;_na_ll_.Q.O,Sições õos Ça_pí"tulos
84 ou 85.

de -"0111 cm tel.!.:;

;:ocessorios

Nol:..ll..a.

1. A presento Seçio· não compreende:
a) as cor!eia11 transportadoras ou de tran.•::mlisaão, de plástico
d:! Ci!llp;~.tulo 39, ll.ll correias transportadoras ou de t>:eansmisaao, do borracha vu~caniz&do (posição 40.10), bem como 011
art.cfatos para us~s t.ecnico:s, do borracha vul-canizada não
cm;lux-ecida (posiçao 40.16);
-

b)

~~t~i~;~-{~~=i~â~\~~~:l t!~"~;osp, ef:t;~i~o

Reato~:es nucleares, ealdciX':lS, máquinas,
aparelhos e inst:rumentos mceâi.icos, e suas
_partes

nat.l.iral ou recon§.

(posiçii.o 4 J.OJ);

(peles eom p-êlo'*)

c) os carretéis~ .tubos, bobina$ e supol:'tes semelht:~ntes, de
~~~i~u~~); rn&~éria (po_r ~xemp1o'1 Co!!p.ltulos 39, 40, 44, 4a ou
d) oa ct:~rtõe:s perfurado:= pa:r;-a mE>eani:n,oa ''Jacquard" _ou máqui~~j; l!o!'!melhante/11
(por exemplo: CapÍt<~los 39 -ou 48_ou seç.io
e) ll~ eo~reill.s tr~nsportlldoras ou de t:r;-ansmis:~ão, de matérills
tc;!xt':'l.S (posiçllo,S?.lO)~ bem como _os t~rtéf'atos-~rll usos
tecnJ.coa, de ru&to!'!X";..as texteis (poeiçao 5<;1.11);
f)

Capitulo 84

a:o~ peõras J?:r:'eo:iosas ou semip:;eciosae e li.s pei!lróã 11inuhicns
ou X"eeonstJ.tuJ.das, das.posiçoes 71.02 a 71.04, bem como e.:s

~~~~~. !~~~~~~~~:s se.~~:!X":m~~!:a~~=:~:s t;:~=~~~~~s~~~n~~s!;~~
~~~~~};pOlira agulhas de toca-disco.11 ou gira-diseo;s.

Notll:!lo
1_, _E.:ste" CaPítulo nãO cõ-mpz:eeOdi:n
a) ~~ m~~ ~~~:l;~i~t~ts"emelhantos para moeX"

8

e) as Obxl!S Cle .viõ::r::o pal:-a ÚJboratÓX"io" {posiçiio- -7Õ.l7);
obras <le vid:r;-o paX"s usos técl"licos (posiçõo:s 70.19
70.20);

as
ou

d) os artcfatos das posiçõcs-73.21 ou 73.22, bem como os_ ll.r'tefatos eemelhantes de outros metais comuns (C&pÍtulOs 74 a
76 ou 1a a al);

semelhat"ltes de pltistico (Cap.hulo 39);

-e) as fc:uamE!ntas eletzomecânicas de uso manual, da posição
as.oa e os apsrelhos eletromecânicos -de uso dom!istico, da
posição 85.09;
f)

h) as h&15tes de per.fuX"sçiio (po:siçii.o -73.04);

k) os artefatos do:= C.p:ítulos 82

artefa-

(posiçiio_

g) as pal"t:=s e aee.e.so;Írios <?-e uso.ger&l, !;S acepçiio da Nota
2
da Seçao XV, de metal.s eomu')-S (Seçao XV), e os aX"tefato.z

ij) (~e~~~""~vÍ: COX"X"eias, sem fim, de .fio111

e o_u-r::ros

b) os- aparelhos, máquinas, inetl"umenteis {bombas,- por ex-emplo),
e sulls Pllrtcs, do mat<.iX"ias cerâmicas (Cspítulo 69};

011:1 vassouras meeânie<"Js de uso manual, não motorizildas
15ição 96. 03).

(po:..

o dispo.!';to na Nota 3 da Seção XVI, as máquinas e a~re
lhos suscetíveis de se incluírem nas posições- 84.0l a a4.24 e,
simultaneamente, nas posições 84.25 a a4.80, elassifiearr-sa
na:s posições 84.01 a 84.24. ·

2. Salvo

ou

tiras

met!Ílicos

e 83;

Todo. via,

1) os aJ:tefato=: ds Seção XVI.I;

a posiç-ão a4.19 não compreende:

m) os aJ:tef~~oto:= do C;!!p.i:tulo 90;

a) as chocadeir&s e cr.iadeiX"as arti"fieiais psra avic:ult<~:r;-a
os ·a:f1rl6.r.ios e estufas de g-erminação_(posição 84.36);

n) os relÓgio:= e aparelhos semelhantes (Capítulo 91);

e

0

o). llll ferramentas into!'!reambiáveis da posição 8-2.07 e as e::.coVIlll que constituam elementos de to.i<=Juina!l, _ds posição 96.03,
bem como as ferram11111tas intereambiaveis semelhantes que
classificam (le acordo com a matéria const;l.t_Y.t.i.va d& ~;~ua
parte operante. {por o!'!Xemplo: Cap.Ítulos -40, 42, 43, .:;s; 59,
po:=i~;Õ"UJ 6a.04, 69.09);
p) os aztefato:s do CapÍtulo 9S.

b) Õ:s aparelhos umedeced~~es de grão; pâX"a a indústX"ia de mosgem (posição a4.37):
·e) as difusores p&ra a indÚStX".ia do açúcaX" (ppsi:ção 84.3a);

d) as máquinas e aparelhos para t.X"atamento térmico de fios,
tecidos ou obras de matéX"ias têxtei:s (posição 84.51);
·
e) oe aparelhos e diapositivo:= concebidos

Seçii.o e da
Nota l õos .capítulos a4 e as, _a_:; pJJrtes de m~ÇJuinas _(e::n::eto <~UI
partes dos llrtefato:s dss po:=ições 94.84, 85.4<!0, 65.45, 65.46
ou a5.47) cla:~sificarn-:se de lleor.So epm as re<Jras :seguintes:

para realizar uma
oper&çii.o mecânica em que a m"Udança de tcmperatuX"a, ainda
que necessária, desempenhe apenas um papel acessório;

2 •. Ress&lvaõlls aa di:sposições da Nota 1 da pre:sente

a) as partes que constituam artefat.os eompre.endidos
quer d&s posições dos CapítulOs a4 ou- _as (exeeto

~~=s se~:-:s má~i~;·:8~u~~!u~:~~~"~:~:tss

em

a:s

qualpqsi-

pos;i.çõe:s, qua.lqucr

a

-po:~ição

84 ."22 niio- comPrcendB-: --

ll) as máquinas
84. 52);

de

costura para

b) as máquinss e sparelhos de

fechar

esc:r;-itóri~,

embalagens

(po:siç-ii.o

da posição 84. 72.

b) quando se possa.m identificsr como exclUIIiva ou principalmente de:stinsdas a uma 1náquina detol:'rminsda ou a .váX"iall máquinas c-ompreendidas numa mesma posição (me®lo nas posições
B4.79 ou a5.43), lHl paX"t.e~:<. que"niio :seja1n as eonsi<'leraõss na

3. As máquino.s-ferramcntas õestinadas a trabalha1: quaisqueX" matérias por desbastamento, suscetíveis õe se elassificaX"cm na po15ição 84.56, e simultaneamente, nas poSições 84.57,
a4.SS,
84.S9, a4.60, a4.6l, 84.64 ou 84.65, classificam-se _pa posiçlio
84. 56.

das principslmente tanto aos artef<1tos da posição 85.17 como aos dll.S posições 85.25 ·a 8S.28. classificam-se n& posiçõ.o 8S.l7;
---

4. A p9sição a4. 57 comprcenõe &penas as máquinss-fer~amentaa para
trabalhar metais· (exccto tornos), ebpazes· de efetuar diferentes t.ipo:= de o_perações de usinagcm (maquinagem*) a saber, alterno.õ&mente:

~; í~e=s~~ ~~t:r!~~~~~ e;~~~~~!;~m~~~a~~~~ :o:~ç~r~~;r'·~~~~f~~=

e) &s outra.s
as. 48.
3.

-

pll.rt6s

clas~:~ificam-:s_e

;:;~~ie~i~ir:~;~~=s~m~;~~~~=~!~·

nas

posições

8<:1.85

ou

~~~f~~~~ese~~- :;j~~~~

a) troca automática de !e1:1;amentas, a partiX' de um depósito,
so!'!gundo um pX"ograms de u:sinagem (maciuinagem~)
[centro de
u~:<in&gem (maquinagem• l ] ,
.

:s
cl:
constituindo um c::orpo único, _bem como llS máquinas _c:oncebi~a::
para executar duas ou mais ful"lç.Ões diferentes, alt.ernativlls ou
complementares, e-lasa,ificam-_se d~ _I!;CQr<'lo com a funç.io princi~1 que carllcteri:~;e o conjunto.

b) utilização au!;.omát-iea, simultânell ou sequencial, de diverSils unidades de usinagem (maquinagem'* l operando !!.Obre uma
peça cm posição fixa ("single station", máquinas desistema _!llonostático), ou

4. Quando ;uma máquin'll ou combinllçiio de máquina:s :soja constituÍda
de elementos distintos (mesmo Bep&rados ou ligados entre si

c) transferência automática da peça a trllbalhar entre difel"eDtes unidlldcs de usinagem (maquinagem•) (máquinas: de estaçÕes mÚltiplas).
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S. A) Consideram-se máquinas automáticas par&
dados, na acepção ~11. posição 84, 71:

processamento

de

••

do

a} as máquinas digitais cap.:~zes "de l) :.:-egistl:.'\!l.r em memc;Í:da
programa 'ou prcgnmaa <::!e proceasamento e, pelo menos, -oa
dados imediatamente necessários para a exe'cuçio .:lo tal.
ou tais pl:"ogramaa; 2) serem livl:"emente pi:"Ogramadas segundo -11.1!' nec.es.-.iclades do seu operador; 3) executar operações aritméticas definidas pelo operador; e 4) executar, sem intervenção humana, um pro2rama de processamento,
podendo modifiCar-lhe a e:~~:ecuçao, por decisão J.óg:ica, no decurso do proces11amento;
-

Posição

c} a11 m!Íq\linas híbrid!>ll, compTeendel!do \lml!l máquin!> digitl!ll
anaociaaa a elementos analÓgico!! 0\1 uma máq\lina: l!lnalÓgi<:a. I!ISIIociar::la 1!1 elementos di<Jiti!IÜJ,

!:r::~~~~~-a:\lt~~~t!c~~r~:r~ep;~;~::::e~~~p~!en~!~~~ u~o~~:

CÓdigo
do
S.IL

84.02.11

C&ldeiras aqu'lltubulares com produção de.
vapor .superior a 4.5 t por hora

8402.12

Caldeiras aquatubulares com prqdução de
v11por não .supel'ior a 45 t por hora

8402.19

Outras caldeil'a:s para produção de vapor,
incluÍdas as caldeiTas mi.stae

9402-.20

- caldeiras denominadas "de .Sgua sUperaqueeida" (:sobre.!lquecida")

8402.90

9403.10

- C&ldeirall

9403.90

-

11) ser conectável à Wlidade centrO!Il de processamento, diretl!llnente ou por intern~édio de uma Ol.l várias outl:'aa \lnidao!les:;
aiatem~

8404.10
8404.20

Apra.eent.l!l<:las isoladamente, tais unidade11 tamtiém se clasaificam na posição 84.71.
. ____ ,. __
_ _
_
_
A po.siçio ·84._71 nio comprE:ende máquinaa qua incOi:-Por(!m uma
máquina automática para proce.1111amento de dados ou que operem
em ligação com uma dcst"-s máquinas, pal'a "-XOl'cer -wna função
específic"-• Tais máquinas claBillificam-se na po.siçio col'respon·dentc à 11ua função e11pecítica, ou, caso não existll., em uma poaiçio l'ellidual.

8404.,ll0

As esferas de aço que não .so.ti:11façam
classificam-se mi posição 73.26.
7~

à.s

condições

acima

Pa:~;tea

Aparelhos auxiliarea pal'a
posições 84.02 ou 84.03

caldeiro:~!!

da11

Condensadores pant IIUÍ.QI.linas a vapor
- Partes
Geradores de g-ás de al' (gáS pob:t-e) ou de gás
de áqua, com ou sem depuradores: geradores de
acetileno e geradores semelhantes de g6.s, op~
rados a ág-~,~,a, com ou sem depurlldores.

84.05

6. A po.siçi.o 84.82 compl'eende a11 esferas de aço calibradas, isto
é, polidas e cuj~a diãrnetroa m.:ixin~o e m:í:nimo nio __ difi~am mais
<:lo que l't do diiimetro nominal, devendo aindl!l eBt.a tolerância
nio exceder 0,05 mm.

exceto

Apal'elhos O!luxi1iarea P~"r& cl!lldeiras d&s posições 84.02 ou 84.03 [por e:o;emplo; eeonom_i
zadol'es, superaquecedore.s (sobreaquecedó-'
res•), aparelhos de limpeza de tubos ou de
recupel'açio de gáB] ;. eondens&dorea pal'& máquinas a vapor.

84.04

(éleve, principalmenta, 0!1 menoa que se trate de \lmO!I uni.;
élade da O!llimentaçii.o ·estabiliza<:la, sei:- capaz dÕ recabel'
ou forneoet:' da<los em fo:.:ma - CÓdigo ou sinais - utilizável palo :~ist.ema).
'

- Pal'tes
Caldei1:a.a p&l'a aquecimento centra.l,
as da posição 94.02.

84.03

mero variável r::le unidade= r::listinta11, cl!lr::la uma no seu próprio gabinete 0\1 involÚ.cro. Consir::lel:'a-ee como fazendo pln:te
tio s:i.stema completo qlUilquer \lnir::lade que llatisfaça :~~imultO!I
neamente à11 seg\lintell condições:

b) ser especificamente concebi(!a_c:omo pO!Irte éle tal

3089

- Caldeiras de vapor:

b) as máquinas analÓgicas capazfts de simular modelos matemáticos, comportando, pelo meno.11: órgãos analógicos, ór<Jiios de comando e d~apositivos de programação;

B)
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8405.10

- Geradol'as de gás ·de ar (gás pobre) ou de
gás de água, com .ou sem depl.lradores; gel'ad2
l'es de acetileno e ge:~;adorea semelhantes de
gás, operados a água, com ou aem depurado-

8405.90

- P&rtea

'"'
TurbinaB

84.06

01 V3POX'.

- Turbinas:

Salvo disposiçõe.s em contrário, e ressalvadas as prescrições
<:la Not.a 2 o.cima, bem corno as da Nota 3 da Seção XVI, "-S máq,uina:s com utilizaçõea múltiplas _classificam-se na posição corresEondente à sua utilização principal. Nio exi.stindo tal po-

8406.11

---Para a propulsiio _de embarca.çÕe11

S406.19

-- Outras

~!f~~ lp~~, n~a f:P~6~t~~!!d~~: s~'i f i~a~:;:r~!n~~a~ç;~a a~~~~ ~zaçii.o
A posição 84.!9 compreende ainda ,as_ ltláquinas para fab:icar
cordas ou cabos por exemplo r IUI maqu;~.naa para paralehzar,
torce~: ou tt:'ançar (ontraQ_ça:r:-*) fios], de qualquer maté:.:ia.

Mota de Subposiçio.

8406.90

1. A subposiçii.o 8482.-40 c.omprecnde 11omente os Tolamentoã contendo
roletes cilÍndt:'icos de diâmetro uniforme nii.o superíol' a 5 mm e

cujo cump:r:-imento Seja igual ou auperiol' a três vezes o
tro. Tais, r<oletes podem ter ext:~;emidader~~ a.rredondl!ldas.

diâme-

- Partes
Motot:'es de pistão, .!lltcrnativo ou rotativo,
de ignição pot:' centelha (faisca) (motores
de explosão).

84-.07

8407 .lO

Motores pO!Il'a- aviação
Moto:.:es para propulsão de embarcações:

..
do

Poaiçtio

-- De fixaçiío
"outboard' 1 )

8407,29

-- Outi:'OS

e:o;te:~;na

ao

ca11co

(t.~po

- Motorea de piatão alternativo dos tipos
utilizados ·para propulsão de veículos do
Capitulo 97:

CÓdigo
do
S.H.

Reat.ores nucleares; elelllCntos COIIIIbust1veis
(cartucho:~) nio
irradiados, para reatares
nucleares; mâ<Juinas e Gp!>relhos para a sepa.rttÇiio de isotopon.

84.01

~U.02

8407.21

8401.10

- Reatares

8401.20

- Mâ<Juinas e apa.relho11 para a separ11çiío de
iaotopos, e suas p&rte:s

8407.31

De cilin<ll'ada não supel'iol' a 50 cm'

8407.34

De cilindrada superior a 50 cm•, IMI5, não
Buperior a 250 em•

8407. 33

De eilinélrada sl.lpel'ior
niío supel'iOr a 1000 cm•

nucle<~~res

(cartucho:~)

8401.30

- Elementos combustíveis
:r:-adiados

9401.40

- Partes de reatares nucleares

nio iE;

Ca:u!oiras de v&por ~geradores de vapor), e!;
c1uÍdas as ca1dcir,,s p!:lr:'ll aquecimento CO!ntr&l eoncebid&tl pool'a produção_ de água quente e v&por:' de baixa pressão; caldeiras den2
.,inadas "de <igua superaquecida'" (sobrcaquecid&•).

8407.34

-- De cilindrada

8407.90

- Outros motores

supel'io:~;

a. 250 cm•

a 1000

mas

cn~'

Hotol'eu de pi.stão, de ;~.g-n1çao p-or compresaio (motores diesel ou semidicsel),

84.08

emba:~;caçõe!l

8408.10

Hoto,;-es par& propulsiío <le

84P8. 20

Motol'es doe tipos ·utilizados para pr-opulsio de ve.ícuLos do Capítulo 87

8408.90

- OUtl:'"'OS motores
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"'

da

Posição

"

CÓéli'JO

da

do

Posição

S.f!.

84.09

Pa:etes reconhcc1veis c0111o exclWiiV!I ou prin
d0.8tinl!ldil.o 1:1.08 motore:oa d3s posi-

cipalllu~nte

çÕo:!!l 84.07 ou 84.08.

8409.10

- Do moto:.;c:s par'a avüu;ão

C6digo

oo

S.H.

Outras

8413.60

Outras bombas volumét.l:ica_, rotativas

8413.70

Outras 'bombas centrífu<Jas
Outr.a:o

8409.91

-- Reconhec!veia como exclutdva ou Pl"incipalmen.te destino:~das aos motore.ll do pistão, de ignição por centelha (faisca)

8409.99

-- Outras

bom~s

8413.50

- Outral!l:

ao&. lO

Outubro de J 988

8413.81

volumétricas a1tel:nativas

bomba:~;

eleva.:l:oras de

l~quidos•

Bombas

8413.82
- Partes:

Tut:binl!ls hidráuli.ca:;, roo!!as hidr1Íulica111

8413.91

De bombas

saun :reguladores.
8413.92

De elevadores de líquidos

- Turbinaa e rodas hiQriÍulicas:
-- De potência não 11uperior a 1000 kW

8410.12

---De potência superior a 1000 k.W, mas
S\lperior a 10000 kW

8410.13

-- De potência :!J.Uperior ·a 10000 kW

6410.90

- Partes, inctuídos os regl.:l111.dores

84.11

Bombas de ar ou de vácuo. c0111pressores uc
ar ou de outros ga:!les e ventil.adores; coifas aspirantes (e:o:austores*) para e:o:traçiío
ou reciclageta, com ventilado'!;" incorporado,
mCSIDO
filtrantes.

84.14

S4lO.ll

nao
8414.10

- Bombas de v.icuo

8414.20

- Bombas de ar, (le ...ao ou de pé

8414.30

- Compressores dos tipos ut.ili:z:a.:l:os
equipamentos frig-oJ:"!ficos

8414.40·

- ~:p~~~=~•:s r=~o~iv-=~~udos sobl:"e chassi::~

8414.51

-- V.entiladores de mesa, de pé, de parede,
de teta ou de' janela, com motor elétrico
incorpot'a.:l:o de potência não. superior a
125 w

-- De potência 11upe:dor a 1100 k:W

8414.59

-- Outros

- Outraa t\lrbinas a <JáG:

6414.60

- Coifas (exa\lstores'*) com dimensão horizoa
t(l.l máxima não superior a 120 cm

Tuz:'boneatonis,
turbina.s a gás.

turboprop\llsores

e Otltras

- Tltrborraatore.s:
8411.11

~; k~mp\lXO

8411.12

De emp\lxo (impulso'*} superior

(impul.so'*} nli.o

S\lperior.

nos

- Ventiladores:
8411.21

841L22

a

25

kn

Turbopropu1~oras:

-- De potência não superior a 1100 kW

8411.81

-- oe potência não superior a 5000 kW

8411.82

-- De potência 5uperior a 5_000 kW

8411.91

-- De turbOX'X'eatores ou de tul;'bopropulsores

- Parte5:

8411.99

--

8414.80

- Outros

841-4.90

- Partes

84.15

Máquinas e aparelhoa do ar condicionado con
tendo Wll ventilador II!Otorizado e diapositivos prÓprios para IBOdificar a temperatura e
a u.midader, incluidos a:o JJ!Í.<plinas e aparelhos em quo a umidade oiio seja regulável S,!l!

OUtra~:~

pa~:adamente.

Outroa motore5 e úquinas motrizes.

84..12

8412.10

-

Propul~:~o~:ee:

a reação, excluídos os turbo.r.

8415.10

- !los
las

8415.81

-- Com diapositi'lo cie refrigeração e válvula de inver:oio do ciclo térmico

8415.82

-- Outros, com
ção

8415.83

-- -Sem dispositivo 4e refrige•ação

reatorell

Do movimento retilíneo (cilindroB)

8412.29

Outros
- Motol:'eB pneum&ticos:

8412.31

De moviment.o retil.ineo

8412.39

Outros

0\1

jane-

- Outros:

- Motores hidráulicos:
8412.21

tipos utilizados em po~nedes
fot'mando corpo único

(cilindro~)

8415.90-

disposi.tivos

de refrigera-

- !?artes
Queimadores para alimentAção 4e fornalhas
<!!e combustivci.s l..Íquidos, c:ombust!veis aó-

84.16

8412.80

- Outros

6412.90

- Partes

!~~~!.itk.!~~ri~~~~~.{d= ~= ~:~~f~~~~=:~

Bombas 1mra l:ÍquitiO!i~, Jle8IDO co111. dispositivo
medidor; elevadores de lÍquido:~.

eoa de cinza .. e di.sposi.tivos sCJJel.hantes.

84,13

8413.11

grelhas

8416.10

Bom~s com dispositivo medidor ou concebi,
das para comportá-lo:

8416.30

8416.90
- Bombas

manuais, ex:ceto
8413.11 ou 8413.19

das

.subposiçõe:o

8413.30

Bom~s para
combust!vei~.
lubrificantes
ou liquiclos de a;r:refeciniento, pr_óp_rias
para motoreB de ignição por centelha
{faisca) ou por compre~:~l!líio

8413,40

Bomba.s para concreto (betão)

descarregadores tnecâni.

- Queimadores cie eombust!veia líquidos
- Outros queimadotes, incluídos os mistos

Bomba= para distribuição de combust!veis
ou lubri.ficantos, dos tipos utili:l:ados
em postos (estações*) der serviço ou garlJ.
gens

8413.19

8413' 20

mecini.cas,

84.17

Fornalhas autorMticas, incluida.s as antefornalhlla, grelha~ mecânicas, desc&rrega<lores mecânicos .de <::inzas e dispositivos
semelhantes
Pat'te:o
Fontos industriais ou de laboratório, incluÍdos os in<::ineradores, niio elétric:os.

8417 .lO

Fornos para cozimento,
fusão ou outrOs
tt'&tilnJentos térmi-cos c;!.e minerais ou de m~
tais

8417.20

Fornos de padaria, pastelaria ou pat'a a
indústcia de bolachas e biscoitos

D!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Jl)
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'"••

Pos:!.çiio

••

CÓdigo
do
5.1'!.

da
Po~i<;ào

código
do

S.H.

84.20

Ce.landr111s c laminadores, exceto os destinados ao tr11t.amento de metais ou vidro, e
seus cilindros.

Outros

84.17.80

ParteZJ.

8417.90

8420.10

RefrigcradoJ:es, c:On'ijcleu,orcll' ( "free<~:er9") e
outros mateJ:iais, maq'Uinos c· apaJ:"eU>os para
;a p~duç5:o dC, f>:io, ec:ua et;tu:ipamcni;O elétrico ou outro; bomblls de calor, cxeluidas as
IDI!Íquina" e aparelh03 de II.X' condicionado da
posição 84.15.
CombinaçÕe11' da refrigerador<Hs e congelad.Q;
re!l ("free~ers"), muni<!los de po~;tll9 e,;terioree sepó.radall

8418.10

De compreseiio

8418.22

De 11:bsorção, clétricoa

Calandras e lam.inado1:e11
Partes:
-~

8420.99

-- Outras
incluídos os sec.adores cen
trífugos; aparelhos para filtrar ou depura..,.
lÍquidos ou gasezs.
-

Cent~:ifugadores,

84.21

- Centrifugadores, inclu:!dos
centrífugos:
8421.11

Oesnatedei~:as

8421.12

Sec11dores de roupa

os

st~cado~:e:~

Outros

8418.29

Outros

8421.19
84l8~30

- Congeladores ("fteezer:!l.,) horizontais, de
capacidade não supe-ribr a SOO litros

8418.40

- Congaladore11 ("{ree-zer:s") verticais,
capacidade não ·auperior a 900 litros

8418.50

Cilindros

8420.91

Refrigeradores de tipo doméstico:
8418.21
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-

8418.&1

de

~;~~~;~~~ ~t~~~;::. <~;~~~:-;x_:··~o!ei!e~;:
9

melho:~nte~~<,

-

- Aparalhos para filtrar ou depurar
doo:

para

o:~

8421.21

Pllra filtrar ou _depurai: água

8421.22

Para
água

8421.23

Pa1:a filtrai: Óleos minerais no.s ~otores
de ignição por centelha (faísca) ou por
compressão
- ------

produção de frio

OUtro:~

materiai11,
m!Íquinas e aparelhos,
pora a produção da frio; bombas da calor:

-

Ap~:~;relhoo

- Parte.e:
8421.39

Gabinetes ou m6vei:~ concebiélos pD.ra rec.!!
ber um equipa.mflnto para a produçíio de
frio

8418.91

8418.99

para filtre,r. ou

Clepu~:ar

gases:

Outros
- Partes:
De centrifugado:1re11, incluÍdas a.e dos ::locadoras centrífugos

Outras
e dispo.sitivos, mesmo aquecidos
eletric~:~mente,
para tr!l.tttment.o de pratérias
por meio de operaÇÕC!!:'I que :Ulpliquetll mudança de tçmperatura, tais t::omo aqueçimento,
eo.ziuumto, torref'a9iiio, destilação, retificação, e.sterili:uu;ao, pasteurização, estufagem,
~~<ecagem,
ev11poraçõ.o, vaporizmção,
condensação ou arrefeci-mento, excetQ os de
u:oso domÓZJtico; aqueccdo1:es de á~u& 11iio iltlÓtricos, de aquecia~ento inst.antaneo ou do
actllllulaçõ.o.
Aparelho~~<

-

ou depurar bebidaa, exceto

Filtros de entrada da a1: para motores de
ignição por ce-ntelha "{faísca) ou por
compressão

8421.31

.8418.69

filtra~:

Outros

8421.29

Grupos de compre1J11íio cUjo con-aensador
seja con.stitufdo por um trocador (permutador) de calor

l{qui~

8421 . 99

Outras
· Máquina:~ de lavar louça;

84.22

máquinas e .apare-

!:: :~~pi!n~:~ . .:u~~;:r~ =~=~~o:U~e~
9

enchel", f"echar, c.,p.sular ou rotular gar....afas, caixas, l&t&s, sacos ou out-xos continentes (r.-.cipiectcs); máquicas e apare-

~~~i:~aee::~i~~s ~a~:~!:i~~~~~:1:
0

da.s.

Aquecedot"e:~
do .Í9'1U1 nào etét~:icos, de
aquecimento 1nstant:ineo ou de acumulação:

- Máquinaa

~e

8419.11

-- De aquecimento instantâneo, a gá11

8422.11

-- Do tipo

~oméstico

8419.19

~~

8422.19

--

8419.20

~

8422.20

- Máquinas e aparelhos para limpar ou secar
garrafas ou outros recipiente:os

8422.30

Máquinas e eparelhos pora encher, fechar,
capsular ou t""otUlar garrafas, caixas,
lata.s, llacos ou outros continentes ('rec;:ipientes); máquinas e aparelhos para' ga~
seifica~: bebidas

8422.40

MáQuinaS e aparelhes plilra empaCota-r ou e.!J!
balar me~:cadorias

Outro:~

E.sterilizadores
laboratório

mOÍdico-cirúrgiCo:,-- cu _de

- Secadores:
8419.31

Pa'l:'a produt·oll agrícolas

8419.32

Pa1:a madei~:aill, pasta:ll de papel,
ou cartõe.s

~;~apéis

8419.39

-- Outros

8419.40

~

Aparelhoa de de.stiJ.ao;ào ou de retificação

8419.50

~

Trocado'l:'e.!l (l)ermutadores) de calor

8419.60

~Aparelho"

e dispositivos
do ar ou de gases

~

8419.81

8419.89

p~:~;'l:'a

8422. 9"0
84.23

lavar

lo~ça:

Outra:~

- Partes
.Ap&relhoa e instl";Ulllento:'l ~e pesagem, inc1u,!
das .as báscul.as .e b<sl.anças para verifica:.:
peças u.sin~:~das (fabricadas*), exclu.!das 11:::1
bolançi!ls sensíveiS a peaos não .superiores
a S cg; pesos p.ara quaisquer- balmnças.

liquefaçíio

Outros aparelhos e dispositivos:
Para p'l:'eparação de bebidas quentes ou ~
r11. cozimento ou aquecimento ·de a.limentos
0Uti:09

8423.10

~

8423.20

- Básculas de
portadcre:os

8423.30

Balanças para pessoas, inclu:Í:das as bal.an
ças para bebês; l:lalanças de uso dcmésticÕ
pesagem

cont!nua em

t~:ans

Básculas de -pesada Constante e- baiança.e
e básculo:~s ensacadoras ou dosadoras

3092
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Posiçiío

••••

CÓdigo
do

Posição

S.H.

- Outro&
gem:

6423.8~

-- De capaci"-ade não !Superior -a 30 kg
capacid3::1e superior a 30 kg mas
superior a 5000 kg

8423.89

Outros

De

842.3.90

- Pesos para quaisquer balanças; partea
aparelhOS ou in.strumcnt.os de pesagem

S.H.

8426.91

-- PrÓprios para .se1:em roontados em veícU1oll
rodoviários

8426.99

-- OUtros

não

e

8427.10

- Autopropul.aores, de motor elétrico

8427.20

- OUtros, au_topropulSO'l:"ea

8427.90

de

outras máquinas e aparelhos de elevação, de
C11.7:9'a, de descarga ou de movimentação (por
exemplo: elevadores ou ascensores, eSClld.::ts
-rolantes, transportadores, te~e:férieoa.).

84-28

~pó!~r~~;f;~~=s, eBl==~~~~~e;::~~~a~!:;7

aparelhos de jato de areill, de

jllto de vapor e aparelhos. de jato

Elllpilhadeiras; outJ:os yeÍCUlo11 para movimentação Cle ca7:9a e semelhantes, equipados
com dispositivo de eleVl"lçào.

84.27

Aparelho:!! medinico:~~ (mesmo manuai:s-) parlll
projetar, dispel:"so.r ou pulverizar liquides
m.áquin"'s

CÓdigo
do

apa.relhO:!I e inB=ument.ol): de pella-

8423.82

84.24

Outubro de 1988
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8428.10

Elevadore11 e monta-cargas

8428.20

Aparelhos elevadores ou
pneumático9

Bellu~lban

tc:s.

tran.sportadotes.

8424.10

Extintores, mesmo ca:n:-egsdos

B424,.:W

Pistolas
lhantes

8424.30

M6qu.inas e aparell')os de jato de areia, de
jato d& vapor e aparelhos da jato ~emC!
lhantes

8428.31

-- Especialmente concebidos para uso sv.bte,;t
râneo

Outros a!)(lrelbos:

8428.32

-- Outros, de caçamba (balde*)

ae-rogT!ficas e

aparelhos seme-

~~;~~~ ~~~~i~os c~~~r~~~~e!l' P~~a tr:~=~~=

rias:

6424.81

-- Para agricultura ou hort.icuh.ura

8428.33

-- Outro:s, de tira ou CO"I:I:"eia

8424.89

-- Outros

8428.39

-- OUtros

8424.90

- Partes

8428.40

- Escadas e t-apetes, J:olantes

'l'alhas, c11dernais e moitões; gu.inchoa e cabJ:catantes; macacOIJ.
-

8428. 50

- Aparelhos para empurrar vagonetas de minas, transportadores para transbordo
ou
basc<.:~lamento de vagões, vagonetas, etc. e
equipamento semelhante de manipulação de
veículo$ ferroviâri.os

8428.60

Telefél:"icos (incluÍdos as telec.adeir.aa e
os telesquis); mecanismos de tr.ação para
funicu1.are.s

84.25

- Talhas, cadernais e ltlOit.Ões:
8425.11

De motor elétric_o

8425.19

Outros

842Sr20

- Guincholl para elevaç.ão e de!l'cida de <;aiolo.s nos poços de minas; guinchos especial
metnte concebidos para uso subterrâneo

8425.31

-- De motor <Uétrico

8425.39

-- Outros
-

8428.90
84.29

- Outros guinchos; cabrastantes:

Outras môquinas e aparelhos
'"Bulldoz.el:".a", '"angledozers"', ni.veladoJ:ea,
:r:aspo-t.r.ansportadores ( "serapers"), p.!Ó-3 raeciinicas, escavadores, cal:"rcgadoras e pás
carregadoras, compactadol:"es e rolos
ou
cilindros compressor-es, autopTopuJ.sores.
- "Bulldozers" e "angledozers":

Mac;:~.coa:

8429.ll

-- De lagart.as

8429.1._9

-- Outros

8425.41

-- Elevadores
çens

8425.42

-- Outros macacos, hidr!í.ilicos

8429.20

Niveladore5

8425.49

-- outros

8429.30

Raspo-transportadores ( ".!Scrapers")

8429.40

Compact(ldores e rolos
pressores

fixos de veículos, para gar.a.

c6.breas· g-uindastes ou gJ:Ulls, fnclu!dos os:
de cabo;; pontes rola!:'te.s, pórticos de descaJ:g"- e de IDOVimcntaçao, pon~es-guindastc.s
ou pontcs-g~a,.., earreta.a-pcn:ticos, caJ:-retas-guiru:l.a.stes ou carretas-gruas.

84.26

Pontes e viqas,
tes-guiryda~te.s

P!Ís medlnicas. escavadores,
e pás c:~rregadoras'

"l:olantea, ~=>Órtier;.s, ponou pontes-gruas e car--

retas-pol:t1cos:
8426.11

-- Pontes e
fixos

vigas, rolantes,

de

8426.12

PÓrticos móvein .::Sco pneum6tieon e
tlls-pÓl:tieos

8426.19

Outros

8426.20

- Guindastes o_u gruas de torra

8426.30

- Guindastes ou gXulls de pórticos
- outre..s máquina& e aparelhos,
llo-res:

8426.41

-- oa pneumático&

8426.49

-- Outros
- Out."l:as máquillll.s e aparelhos:

autopl:opul-

ci1indros comcarregadoras

8429.51

-- Carregadoras e pás can.-egadoras, , de oar-reg.amento frontal

8429.52

-- Máquinas cuja superestrutura. é capa:~:
efetuar uma rot:~ção de 360-=!

8429.59

-- OUtros

supol:tes
earre-

ou

de

Outr(IS n.áq<.:~inas e aparelhos de tel:"raplanagcm, nive~a111ento, raspagent, e.sc.avação, compactação, extração o<.:~ perf'uraç.ào da tC-.:"J:a,
de minerais ou minérios; bate-estacas e aJ:'r-anca-estaca:s; ~itnpa-neve!l'.

84.30

8430.10
8430.20

Bate-estacas e arranca-e&tacas
Limpa-neves
- Cortadores de carvão ou de rochas e máquj.
nas para perfuração de túnei!l' e galerias•

8430.3\

-- Autopropulsóres

8430. 3':·

-- Outro:s

Outubro de 1988
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CÓ<:ligo
do

"'

da
Posiç~o

S.ll.

- Outl:"<ls máquinas de sondagem ou perfurl'lçào:

CÓdigo
- _d_Q,__ __

S.H.·

8433.51

Ceifei l:'a9-de)::lulhadora9

8430.41

Autopropuli!!Ol:"as

8433.52

Outras máquinas e aparelhos para

8430.49

Outras

8433.53

Máquinas para colheit.e. de
bérculos

8430.50

01,1t.r:aS mâquinas

apa•elhos,

Máquinas de CompTimir ou comp{lctar

8430.62

Raspo- transportadores ( ":!ICrapers" l

8430.1:i9

outras

8433.59

apal:'"elhos, eJo:ceto auto-

8430.61

8431.10

- Das máquinas e aparelhos da posição 84.25

8431.20

- Da11 máquinas e apai:"elhoá d09 posição 94.27

e

aparelhos

da

Partes

8433.90
84.34

Mõiquinas de ,ordenhar e máquinas e aparelhos, par11 a indústrill de l.atieinios.

Outros _

- Das mlÍquinas
94.28:

M;iquinas para lJ.mpar ou selecionar ovos,
frutas ou outros p:r:-odutos agr:!:colaa

8433.60

Máquinas de ordenhar

8434.10

Parto:J ~:oconhcciveis como exclusivn ou prin
cipalmcnte dcstin.,das Õ.s 1<1âquinas e apa~-=
lho" élas posiçõea 84.25 a 84.30.

84.31

debulh~

ra.lzes ou tu-

aut.opropul·

:!OTe:s

Outras mliqüinas
propul so.-es:

3093

8434.20

-Máquinas e- aparelhos, para a indÚstri11.•<;le
latic.lnios

8434.90

- Partes
Prensas, e~agadot."es e máquinas e aparel!lCI:s
semelhantes, para fabricação de viDho, si~
dra, suco de fruta8 ou bebidas semellumtc:s.

84.35

posição
8435.10

8431.31

De alevadore11, mont:.a-c11rgas ou de
das rolantes

.a4Jl.J9

Ou_tras

esca8435.90
84.~6

- Das máquinas e aparelhos
84.26, 94.29 ou 84.30:

das

OUt.t."as máquinas e aparelhos para agricul.tu_;~:;:~:, horticultut."a, llilvii::ultura,
avieultUX"a
ou apicultura, ineluidos os ger~~~inadores
equipados coa dispositivos meeiinico:s ou téx
aieoa o ás chocadeiras e C7:iadei:no:s para
ztvicultura.

posições

8431.41

-- Cacàmbas (baldes*), mesmo de mandÍbulas,
plÍs, 'jlanchos e tenazes

8431.42

-- J.âminas
dozGrs'"

8436. 10

para

"bulldozer11"

ou

"angle-

- Máquinas e aparelhos, para preparaçlio l!!e
alimentos ou rações psra animais
-· Mõiquinas e aparelhos, para avicul.tura, i.D
clu.Ídas aa ·chocadeira!! e criadeiras:

8431.43

8431.49

84.32

Partes das noáq:uinas de sondagem ou de
perfuração das 11ubposições 8430.41 ou
8430.49
Outras
Máquinas e aparelhos da uso G9K".Ícola, horti
cola ou :florestal, para preparação ou tra~
lho do' Bolo ou para cultura; rolos para qr~
mll.dos (relvados) ou pal'a campos de eapot."tc.

8432.10

8432.21

Grada-s

de

-- Chocadeira('! e criadeiras

8431>.29

-- o_utros

8436.80

- OutraB

-- De máquinas e apal'elllos, para a avicult.!:l

8436.99

-- Outra:s

<a

Máquinas paru limpeza, seleçlio ou peneiração do:. qr.iio.:s ou do:. produtos hord.cola:'J secos; máquinas e apar<!lhos para a indústri8
de JaOagCIU ou tratamento de cereais ou de
produtos hortícolas secos, e:~~;eeto dos tipos utilizados em fazenda!!.

84.37

8432.29

Semeadore('l, plantsdol:'ea e
m

8432.40

Espl!llhadol:'es de estrume e distribuidores
de adubo.:~ ou íertilizantes

8432.80

Outrs!l

8432.90

m~quinas

transplantaõo-

8437 .lO

84.38

lha ~e pz:-odutos aqrÍcolas, incluida~> as enfar~ado~IJS de palha ou forragem; co1:tadorcs
e ceifeiras; máquinas para limpar e sclecioru~.r ovos, frutcus ou ou;~~io ~~~~~:-~_s agdcolaa, exeeto as da _po-

- Cortadores de grama (relva}:
Motorizsdoa, cujo dispositivo de corte
gira num plano horizontal

8433.19

Outros

Partes
Máquinas e :::.parelhos niío eBpecificados neiJI
compreendidos em out::-as po:Siçõe::s do presente capítulo,· para pl:'eparaçiio ou fabricação industri<:~i:l de alimentos ou de bebidas,
excet.o as mãquinas e aparelho::> para extraçiio ou p::-eparação de Óleos ou gorduras vegetais fixos ou de Óleos ou yorduras animais.

ele qrama (relva)

8433.11

Outrss máqui11as a aparelhos

8437.90

M~quinas c aparelhos para colhei.ta ou <!!e-bu-

84.33

- Máquinas pa:rv.
hmpeza, seleçiio ou pene.;
ração da grlios ou de produtos hort.lcolaa
secos

8437.80

e apal:'elhos

Partes

e aparelhos

8436.91

c!iscos

8432.30

m<iquin~s

- Parte.s:

AraC!os e charruas
Grades, escarificaC!ores, cultiVadores, e25.
tirpadores, ·enxadas
sac~dOK"es:

8436.21

8438.10

Máquinas e apsn·lhos, pera a:s indústrias·
de panificação, p-~stelaria; bolachas e
biscoitos c de ~asas alimentícias

9438.20

- M~quinas e sparelhos, para a:s indústrias
de coníeitaris e de cacsu ou de chocolat:e

8433.2"0

Ceifeiras,
inclu.ld11s as barl:'a>S <!le corte
para montagem em tratores

84:18.30

- M.iquinas e apal:'elhos, para a indústl:'ia de
açuear

80:.33.30

Outras máquinas e aparelhos para colher
e di15por o feno om molhos

8438.40

-

Eníard~deirol!;:s de palha ou de Corragem, in
elu.ldazs ~zs enfardlldeiras-apa!'lhaC!eiras

8:1-38.50

- Máquinils e apareJ:hos, pa:r:-a preparação
carnes

8438.60

- M~quinas e apélrelhos, para preparação de
frutas ou de preidl)tos hortícola...,

M~quinas

e

.sparelhos,

para a· indúst:..-ia

cervejeir~

de
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do

Posição

••
••

código
do
s.~.

Posição

ao

Cutl:'as

8438.90

Partes

B43a.

84.39

~quinas

CÔdigo
do

s.H.·
8443' 19

e aparelhos

- MIÕquinlUI e o:!iparalhos, para fabf"icaçiiio ao
Pl!;l'ta t'!e ma_térias. fibrosa$ c:elul~sicl'lls

8443.21

-- Alimentados por bobinas

844.3. 29

-

8443.30

- Máquinas e aparelhos, da impressão, -fle:<,e
graficos

- Máquinas e aparelhos, pa'l:"a
papel ou cartii.o

&cabamento de

De ~quinas ou a~telhos, para fabricação de pasta de mat•h:ias fibroSas celul2

8439.91

84.44

Máquinas e aparelho11, 'de impre;ssão, heliograficos

8443.50'

outras máquinas e aparelhos,

8443.60

Mliquinas

8443.90

Partes

8444.00

sical!l

8439.99

dcrnaçt.ío, incluiOOs as _Í!Iáquinaa (l.e costurar
(coser) c11dernoo..
8440.10
8440.90

84.41

- M/:Íquinas e apau•lhos
- Partes

-

8441.20

- MIÍquina3 para fõJbricaçio de , sacos
qu11il!1quer dimensõea 1 ou de envc.lopes

844.1

.ao

- Máquinas para preparaÇão de matérias têxteis:

eoz;ta~eiras

8441.10

8441.40

8445.!1

de

'8445.12

- M6.quinas para fabricaçio de caixas, tuboS, tambOl:es ou de ree-~picntes semelh~;~.n
tes, por qualquer próces;so, eKceto moldagem
- Máquina;s 'de mold"r attigos de pasta de
pel 1 papel ou de cartiio

p~

Máquinas, ~:~:parclhos e ma_tlli!rial (excew aa
máquinaa-.ferramentaB dil.s posiçõeS 84.56 a
84.65),
para fundir ou c0111por c<~.racteres
tipográfico:; ou para _ preparação ou fabricação de clichês, blocos', cilindron ou _outroa elementos de impressão; caracteres tipográficos, cllchês; blocos, eil.ind:ros ou
outro:J el=entos de imprc.ssíio; pedras litoqráficas, blocos, placas c cilindros, pre~
rados para
impressão (po'l:' exemplo: aplai=
nados, granulados ou polidos).
8442.10

- Máquinas de compor por pt'ocesao
fico

8442.30

Outras mi!quinlls, apo.re!hos e matcril:ll

8442.40

Partes deatlla máquinas, aparelhos e material

8442.50

Ctt.raeteres t-ipográficos, clichês, blocos,
cilindros e outros c.lementos de impressão; padra11 litográrieas, blocos, pll'lCllS
c cilindros, pt"eparados para- impressão
(por exemplo: aplainados, granulo!>:dos
ou
polido11}

- Máquinas e aparelhos,
ofsete:

--

-- Outraa

8445.20

- Máquina a par" fiaçia. de matérias têxtéis

8445.30

- Máquinss para dobragem ou torçii.o, de mati
rias _têxteil!.

8445.40

Máquinas de bobinar (inclu:Í:Clas as ~bi
nadeiras de trcuna) ou de dobar, matérias
tê,.; te is

8445.90

.:l.e impt"essii:o

8443.11

Alimentados por bobin"s

8443.12

Alimentados pot folhl!ls de
superior a 22 x 36 em

Para tecidos
30 cm

de

largura não 11uperior a

Para tecidos de largura superior a 30 cm,
de lançadeiras:
844&.21

-- A motor

8446.29

-- Outros

844&, 30

- p,ra tecido!! de largura superior a 30 em,
sem l"nçadeiras
Teares para fabricar malhas, llllÍquinas d.e
cos'tura por entrelaçamento ("couture-tricotillge"), máquinat~: para .fabrie<1r quipuras, t:.51
les, rendas, bordados, passamanariaa, galÕes ou redes, máquinas para .i,nse-.:ir tufos.

84.47

- Teares cir'culares para m<llhas:
8447.11

-- Com cilindro de di,ãmetro niio superior
165 mm

8447.12

-- C011:1

cilindro

do

diâmetro

~

superior

165 mm
8447.20

por
8447.90

formato

Outras
Teares P<lra. teci elos.

8446.10

Méiquinas e a~-relhos. de impressão, e
aniquinas au>:iliarcs.

84.43

-- B"neas de est;,ramento (bancas da fusos)

8445.19

'84.4b

fotográ-

Máquinas, "parelhos e material,
para
c:ompor car,cteres tipográficos por outros
p;ocessos, mermio colil'dispo:!litivo ~e fundi<

-- Cardas
-- Penteadoras

8445.13

- Outras miÍquinas e apilreihos

8441.90
84.42

Máquitu:uJ para ext:rudar , estirar, texturiz:a-.:
ou cortar matérias têxteis sintétiC48 ou arartit:ic:iais.

M.áquimzs_ para preparação ele -t&ri.as têxteis; máquiTWs para 'fiação, dobrage .. ou to.&:,
ç.io, de ..atérias têxteis e out:ras máquinas
e apa.relhos para fabricação de fioe têxteis; máquinas de bobinar (inclu1das aa bobinadeiraa (l.e tr<Jma) ou de dobar matérias.
têxteis e
'Rtáquin<~ll
para
preparação dn
fios têxteis P"ra ;sull utilizaçao nas máquinas das posiçoes 84.46 ou 84-47.

84.45

Outra., mdquiTWs e aparelhos, J){lra o trabalho da prmta do pape:l, do papel ou cartlio.
inclu.idas as cortadeir,.a de todos os tipos.

8441.30

de impressão

auxiliares

oup:a~

Máq1.1tnas o aparelhol'l, pn~ bl!'ochura ou ença

84.40

O>,~t;rçs

8443.40
8439.:<:0
8439.30

-- OutroS
- Máquinas e aparelhos, de impre_11são, tipografico;s, excluidps as máquinas e llparelhos, flexográficos:

Máquinas e GpaX'elhon, para fabricação de
pasta de Ja&tcrias fl.brosaa c:~:lulÓsJ.ca!J ou
para .rabrict~;çio ou acaba111cnto de papel ou
careâo.
- '
8439.10

Outubro de 1988
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não

84.48

Teares retilíneos para malhlls;
máquinas
de costura por entrelaç,mento ( "couture-tricotage")
- 0\ltros
Máquinas e aparélhos, auxiliares, pa-ra as
Máquina:'! élas posiçÕes 84.44, 84-45,
84.4.6
ou 84.47 [por exemplo: ratiaro.s (maquino"'

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

Outubro de 1988

..••

Posição

••••

CÓdigo
do

Posiç5.o

s.e.

Quinta-feira 13 3095

c6digo
do
S.H.

- Máquinas de seo&r:
tas*), mecani~..as "Jaequard", quebx:a""IU"did.!!
raa e quobra-trmaal!l, 111aea~ismos t:coea-lanÇIIC!eb:as]; partea o. aees3Ó"J:iol!l l:.'eeonheeive.il!l como exclu:~iva ou principalmente deat.in&dos ãs ..;,quinas C!a presente
posição
ou dalll posições 84.44, 84.45, 84.46 ou
84.47 (pqr exer:aplo: fusos, eleta11, o;ru~rni
ções de C41:das, P*'DteiJ, ~rra3, f:..e,u:aa,
lançadeir48 0 liços e quadroa de liços, l!-SU.lhas, platinas, gancbo1111).

- Máquinas e apa-relhos, au;.c:iliaJ:al!l, p.=Í'a as
méíqu.inal!l

dal!l

posiçõee

84.44,

8451~29.

-- oUtras

8451.30

- Máquinas e prenaas, para pa.s.s&r (engomar•), incluída e as prensae fixildoras

8451.40

- Máquinas pare lavar, branquear ou tingir

8451.50

- Máquinms para enrolar, desent"ola-.:-,
bror, cortar ou dentear tecido e

.8451.80

Rotie:t"lll!l- (m!lquinatas*) • mecani11mo:~ _JIIcquat"d; reduto!e:~, p~rfuradorea e o;_opiadore'.,_ de cartoea; maquina~!~- pa'l:'a un:u· oa.r.
tÕell após perfUraç:iio

8451.90

Mzíquimls da costura, exCe~o 011 de ~tu:a~:
(coser) cadernos, 4ft posiç&o 84.40; lllOVeLG,
ba11es e tampas, próprioe: paro máquina.11 de
co11tura; agulha11 para IIIZÍqu~all de costuro.

8C.52

8448.2"0

- Parte:~ e ace:~aórios, f!l11.1s 1náquiml-a da_ po- .
:~içio 84.44 ou das aua.e máquina.e e aparelho!!, auxiliares

8452.10

- Parte:~ e acessórioa, dil..e máquina• da poaiçiio 84.45 ou dtlts IJUIIUI máquinas e -~pa_re
lhoa, auxiliarea:

8452.21

-- Onidad0e &utomáticae

8452.29

-- 0Ut'z:'IS8

8452.30

- A<JUlhea para 10áquinás de costura

8452.40

- MÓvei•, ba11es c. talllp!ls, para máquinas
c~;~stu-ea, e e~.~as, partes

8452.90

- Out:rae partee de máquina.s f!le costura.

84.48.31

-- GuarniçÕe15 de cardas
-- De EruSquinas para preparaçiio dG: ll'lilt.IÍrias
tixteill, exceto <;JtU~.rniçÕea de card1us

8448.33

-- l"uaoZJ e :~uas aleua, anéi.e G cursores

8448.39

-- Outro•

8448.42

~e

Máquina li e apa'z:'elholl~ para preparot", curti~
ou trmtialhar cou'z:'oll ou pelee, ou para fabr.J,.
car ou coneertar calçodos e outrae obt"all de
counJ ou de pele, e:.:ceto lliÍ.quin&ll de colltu-

84.53

<a.

8453.10

Pentes, liç'os e qua;:1ros de liço,

8448.49

- Máquinas e ape;relhoa, pe;-z:oa preparal:', cu-.:-tir ou trabalhar cou-.:-os ou pelea
Máquinas e ap&relhos, para
consertar caJ.ça:~os

8453.20
- Partea e aoessório.t, dos te&res, máql.Íi"nils
oU aparelho.,_, da posição 84.47 ou_ das
euaa máquinas e apat"elho.s, auxiliares:

8<!48.51

-- Platin&s, aqulhaa e outros artiqoe:, utilizados na foz:omaçio d&ll malhas

8448.59

-- Outros

8449.00

Miiquinas e aparelho•, para fabriçação
ou
acab&m1:1nto~ :!le foltl:o ou dl!l falsos tec.ic:fos,
ea peço ou ea•.fol:mllll dl!ltcrminadoe, inc-luídas os mii.quinae e aparelhoe, para fabricação da ch4péue dG feltro; for:ãtae pare chapéull o pa-.:-a ortefatos de uso llemelb&nto.

8453:.90
84.54

- Máquinas de ca~cido:~do niio superior a .lO
kg, em PGIIO de 'z:'OUJ)OS Seoa:

fabricar

ou

outras _máquinas e ~pare-lho11

8453.80

Máquintle de l&var roupa. me.smo com d:ispo-ll'i-~
tive. de i!lec:mgem.

84.50

- Máquinall ~e coetu'z:'a de u11o domêstic-o
- Outraa máquin~:ts de. eosttlra:

t.ançadeiree

8448.41

do-

- Pa'z:'tMJ

-- Outros

8448.32

em

- OUtt"a.s máquinas e aparelhos

8448.19

PartEia e acessOrioe, de teat"GII ou_ d&s
ouas mâquinas e apare1holl, auxiliares:

84.49

-- De capacidade não superio-.:- a 10 kg,
pG.liO d11 l:OUpa .!leC!il

84.45,

84.46 ou 84.471
8448.11

8451.21

- Partes
Conver11oras, cadit:~hos ou colheres de fundição, linqoteil:'as a •>Íquinea de vazor (mold&r), pa~:G metalurgia, aciaria ou fundição.

8454.10

- Conve1:11o're11

8454.20

- ~f~~~teiras e cadinhos ou colheres de f'UA

8454.30_

Máquinas de

8454.90

Parte e

84.55_

va:~:ar

(llloldar)

L!ilminadores de metais e 3eus cilindros.
8455.10

- Ulminado:res de tubo.s

8450.11

-- Máquinas intllir~:~;mepte is.utomátio~.!l

8450.12

-- Outrae máquinas, com seca.1or oantrít"u_9o
incoi:'J)Orado

8455.21

-- L&minadorell a quente e lamin&dores combi
nados a quente e a frio

8450.19

-- Outras

8455.22

-

8450.20

- Máquinall do c,_paci:!!ade .!JUperior
em pa-eo de roupa 11eca
·

8455.30

- Cilindros de lamin.,dores

8455.90

- Outras partes

84.!iO.SIO

-

ii

- Outros laminadora":

10 kg,

Parte:~

Máquina:~~ e oporelho:s (oxccto as milqu.i.nas

84.51

de.

poeiçiio 84. 50}, paro lavar, lilllpar, espremer, l!locor. pal!lsar (engom(l.r*), pren.8Gr (incluída;s ae preiUia.8 fix.lidorGs), branquear,
tingir~
para apre11to a ocaOOmento, · reve:stir <JU impre2"lar :fios, tec~o11 ou obras
do 11atóriae texteie e máqui.pae p:~~ra
reVelltir tecidos-b&se
ou outro11 suportas
utilizadOB n& fab-.:-icac;ão do reve11timentoa
paX'o pavimentos, taia como o linÓleo; m!Õ:quj
nos para enrola-.:-, desenrolar, dobrar • co-.:-ta>: ou dentear tecido11.
8451,10

~ Máquina11 pa;a lavar a saco

8-4.56

Laminadot"es o frio

Máquinlla..,ferramenta" pe;r4 trabalb&r quaisquer .atória.s por élesb.aate, opc'z:'ando por
"lase1"" ou por outl:OIII feixes de luz ou de
fÓtons, por uJ.tra-sOI:I, elet'z:'o-erosio, procesllos al.etro-qui~icos, feixes de elêt'z:'ons,
feixes .i.Ônicos ou por jato de pl.aaiiHt..
8456.10

- Oper111ndo por "laser•·· ou po-.:- outro.s feixes
de luz ou de f6totJs

8456.;1:0

Operar:~do

por ult'z:'a-som

8456.30.

Ope-.:-a~o

po-.:- eletro-erosiio

3096

Quinta-feira 13
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Posiç;o
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CÓdigo
do
S.H,

8456.90-

NO

oa
Posição

- Outrae

CentJ:"os de

84.57

m~inl>gem

(maquin.,.gelll"'), máquinas

cóaigo
do

s.H.

8460.39

-- outres

8460.40

- Mãq:uim>s p11r11 brunir ou par.;~
f'ricçiio {roCiar)

de sistema mocostát.ie.o ("s).ngl.e station") e

máquinas de estações WÚl:tiplaB, para trabalhar metais.
Centl'os de usinagem

8457 ~20

M!Íquinas de ai11tema monastát.icc

64&0.90
64.61

(maquinagetll~)

8457 -lO

- Tornos boriz:ontoi::

8458.].9

-- Outros
-

. 8456.91

S458.gg

84&1.10

- Máquinas pa:r:a aplainar

8461.20

- Pla.inas-limador"s e máquin"s pa:r:a escate-

8461. 30

OutroB tornol!l'

-- De coml'lmlo llUnuhico ·
-- Out.rojl

ca't', fro:s:ar ou ro::rcar ilctaia. por

- Máquinas para co:r:tar ou aca'ba:r:
ge-ns ·

8461.50

- Máquinas

el.imina-

- Unidad(i'I.S com cabeça dcu;l.i::c:ailti!
- Outra.s nai.quiMIS para perfurarJ

8459.21

De comando numérico

8459.29

Outras

8462. 10

-- De com:~ndo numérico

8459.39

-- Outra.!):

6459.40

- outras !lli'ÍquiMI.!I pl!lra brocl!lr

-~ De

8459.59

-- Outra

:Ce

comando numérico:

8459.70

De- comando numérico

8462,39

Outtas
- Máquinas ( inclu.i:<:las as prens"s) para pun~
cionar ou para chanf:r:~~:r, incluídas as máquinas comPihãdas de punciollar e cisa~
lha r:

comando numét'ico

- outras máquinas par.s- ro.sctt't
Máqui.nas-fcrremcntas pare rcbllrbiJ.r, afiar,
B.I:IOl&r, rct.ifica.r, e;t:isar por !"r.icção (rodarl, polir ou rc1101.izar 011tras operações
de acabamento .,., mct.ais, corbonctos metálicos sinterizados ou ceromais ("cenncts")
por meio de mós, de abra:dvos ou Cle produtos polidores, exceto as máquinos de cortar- ou acabar ongrenagents,
da' posição

84.60

8462.41

De coman<lo numérico

8462.49

Outras
- Outr.ss:

8462.. 91

Frense.s hidráulicas

8462.99

Outras
Outra:! mlÍquiTlas-fer:r:amentaa par110 trabll~ha:r:
.neta.is, carbonetos metálicos sinteriz:adoa
ou ce':r;'llJilais ("ce;naets"), operan-ao sem el.i•inação de mat.eria.

84-63

M.&l.

Máquinas para retifica:r: superfícies planae, cujo posicionamento sob:r:e
qualquer
dOS eixos po<:Je ser estabelecido com precisão da peJo menos o,or r.iiif:
8460.11

-- De comt~ndo numé:r:ico

8460.19

-- OutnuJ
~--oun·a;s----m-i!i-qui-ntts-

pm-a·-rei:.lf-ic-4"r-;--cujo·- po-sicionamento sobre qualquc:r: <los eixos pode ser estabotlecido com precisão de pelo
menos 0,01 mm:
De com!lndo numérico

8460.21

8463 .lO

- Bancas para estira:r: bar:r:as,
fis, fios ou semelhantes

8463.20

- Máquinas pal:'a fazer roscas internas
extern~~:s por :r:olagem ou laminagem

8463.30

Máquinas p<!:r:'& trabalha:r: a:r:ames e fios
motocl
·

8463.!1"0

-

~1áquinus pt~ra

afiar;

-- oe co:mD.ndo numé:r:ico

tubos, pel:'-

de

- Out:r:as
MlÍquinas-t'ex:ramentas P"ra tr<:~halhllr pcd:r:l:t
fi:
p:r:'Odutos ceriimicos, conc:reto (bc-t:ão),
brociment;.o ou matériaa: mincr<"itl so.. elhiJ.nt.es, ou. para o trab;:l.lho a frio o;to viCis;o.

84.64

Out:r:a:'l'

B460. 2<;1

Outras

8462.31

OUtt'tt.IJ

8459.69

- Máquinas (inclu.idas as: p:r:ensas) para forj~r ou esta~par, martelos~
mar:te.los-piloes e martJ.netes

Máquinas (incluídas as p:r:ensas) pal:"a cisa1ha.r, e>~:ceto as máquinas combinadas de
puncionar e Cisalhat:

~ Outran máquinas Pdt'lli ft'esar:
8459.61

- Ou.t.:z:as

Oe ccmll:ndo numérico
8462' 29

- MlÍquinas pat'a ft'csar, .:l:e consoJ.e:
8459.51

eng:r:en~~:

serra:r: ou seecionor

Máquinas (inc1u{das as prensas) pa:r:a enl:Oli5r, arquear, dobrar ou endi:r:eital:":

- Outras broea.:Soras-fr!t.sadoras:
8459.31_

par~~:

MlÍquinas-fe:rrame.nt.II:B (incluÍCias aB pl'"ensa~JJ
para forjar ou estalllp.ar, m~:~:rté~os,
martelos=-p.ilões e llla':r:'tinctes, para t"Z:"abalhi!.':r:' metais; máquin~~:s-(e,::r:amentaB ( incluidas
a•
prensas l para en-n>la:r:, 3rquear. dobriu, endi1:"ei ta r, cisalhar, puncionar ou
ch~~:nf:r:ar
metaio: prens~~:s pa:r:11: trabalh110r metais
ou
c~~::r:bonetoa.
metálicos, niio
especific~~:das
acima.

84.62

çã.e> de lllllté-.:-ia, excct.o os t.ornos lll'l posição
84.58 •.
8459.10

""

8461.40

8461.90

Máquina.ll-fc:r:~:at~~enta.s ( inclu:Í:das as unidades
com Clllbeçl!l desliz~:~nte) pa.;-a perfurar, bro-

84.59

PJ1ra · oplaina:r, plai-

gen8, 8erra:r:, sec.ciomôr e OUtras-..liqUinlu<ferra.a:llmt!iiS que operem por ei.iminaçiio Cle t~e
tal, de carbonetos metálico:"< sinterb;aCioii
ou de cenuoais ("ce;naetll"), níiio especifiC(ldall ne• compreendida!l em out:r:as pollições.

Tornos para metais.

--- De comand:o numérico -

por·

=~~i!;~d~~~~ba~~q~~~:;c~::r::~:::s e~~=n=~

("single

station~)

S458.ll

alisa:r:

- Outras
Máquim:ts-ferramcntas

S457,JO
84.58

Outubro de 1988

8464..10

- Máquinas para à:en-ar

Outubro de 1988

N•

••

Posio:;ão

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção

••••

CÓdigo
do

S.H.
8464.20
8464.90

Po~>ição
Máquina:t~

-

do·

S./L

• out.ra.e

- Out>;;as máquinas de escreve:r:, elétl:'icas'

:r:o,
cOl."t.içn,
osso,
boz::r:acha ondu"Z:"ecida~
pliÍ..,t.icoa duros Ol.l JQatéria.ll <:lu:.:as aeme1ban-

te.9.

-

Má<l\J,int~:~-f'erl:'amenta:~

-

out.ro:~s:

8469.21

-- oe peso niio Sl.lperior a 12 kg,
o eatcjo

8469.29

-- 01.1tras
- Outras IMÍ.quin&s do escreve:r:,

cepazes de efctual:"
.:literentes tipos de ope:t"ações sem
troca
de ferramenta-"

Máquinas de serrar

6465.91

3097

para 'esmet"ilar ou polir

(inclu!da:~ as 111:Íquinas
para prega>:, gra!llpaar ~ col.ar· ou- reunir por
qualquer outro JDOdo) para trabalhar ma.dei-

8465.10

Quinta-feira 13

código

Máqu.iiu:us-ferz;-a!llent;:~s

84..65

11)~

8465.92

... M~quinas J'o't"o!l de:sbast.ar ou eplaimu:;
m6:quinas para h'esar ou moldul:ar

8465.93

-- Máquinas .pa"ra esmerila:r:', lixar ou polir

8469.31

-- De peso não superior a 12 k.g,
o estojo

8469.39

-- Outrlls

e:.:cluido

não elétriex.clu:Ld.o

Máquinas de calc~.~Ut.:r; máquinas de contabiJ.idado_. CAixas registradoras, máquinas
de
.fJ:a<lquear, de emiti:.: bilhetes e
....áqu~ll
semelhantell, com dispositivo de cálculo in-

84.70

corpor:~do.

6465.94

-- Máquina.!! pa:.:a arquear ou para reunir

8465.95

-- Máquina$ para tura:r ou para escaecla:.:

8465.96

-- Máquinllll para fender,, ~Jeccionar
Genrolar

8465.99
84.66

ou

~1466.10

Porta-ferr&mcntas
automiÍtiC&

8466 • .20

Por~-peças

8466.:;10

Dispollitivos divisore~S e outros cl:ispositi
vo.s e:~peciaia, para mliquinas-ferramentas

-- Para máq1.1ina15 da posição 84.64

abe:r:tura

8466.92

Para máquinai5 da po~;~ição 84.65

8466.93

Para máquinMI das posiçÕet~ 84.56 a 84.61

8466.94

Para máquina:~ das pol!:içõe:~ 84.fi2 ou
84-.63
Fer:ramentas pneumátic&ll ou cOJrl motor, niio
eJ.étrico, .incól."poro::lo, de uso lllllnuol.

84.67

8470.21

-- Com dil!:positivo

8470.29

-- Outras

8470.30

- OUtras máquinall de calcular

--Rotativa~.~

~mesmo

com si:st.emn ::le

Máquinas de contabilidade

8470.50

Caixas registrmdoras

8470.90

Outras

--

a47l.l0

- Máq1.1imis automáticas pa:r:a
processamento
de dado!!, ane.lógicaiJ 01.1 h:i:bridas

8471.20

Máquinas automáticas cl:igitais par& processamento d.e d"clos, contendo, no m"'smo
corpo;- -pelo menos 1.1m-a unid.ad.:t _central de
proca~Ssamento e, mesmo combinadas,· 1.1ma 1.1ni,.
dadE. de entrada e 1.1ma unic:lade de :saÍd&
- Outras:

8471.91

Unid&des digitais dt~ procells&mento, me.r;;
mo apresentadas com o rel!ltante de
u:m
~Siste~r~a
e podendo conter,
no mesmo
corpo, '""' ou .dois dos tipos de ~.~nid.ades
seg~.~intes: de
memória, de entrllda ,<:t de_
saída

8471.92

Unicl:acl:et~ de entrada ou de :saida,
mesmo
apresentadas com o restante cl:e 1.11!1 sists
ma e pod.endo conter,
no mesmo corpo,
unidades de memória

8471.93

-- Unidades de memória, mesmo apresentadas
com o restante ae um sistema

8471.99

--- -Ol.ltre.s

percus-

o~.~t.ra:~

- outras ferramenta,.
8467.81

Serral'l de corrente

- P;:o;rtes:
8467.91

-- De aerra11 de corrente

8467. ;i2

-- De ferramentas pne1.1m~ticas

8467.99

-- Outras

Outras 1111Íquinas e aparelhos de escritório
[por exemplo' duplicadores hcctográficoiJ
ou a estôncil, llláquinaa para imprimi:r cndl!
reços, distribuidores autcmátieo:~ de pape,!
moeda, 1!1áqui.nas p"ra selccion&r. contar ou
empacot&r moeda:~, apontadores
(afi&dorcs}
mec:Z.ni:cos de lápis, perfurado:~:es ou qr&mpeaao:r:es].

84.72

M.:Íquioa!l e aparelhos, para 5ol:l:at.", mesmo de
corte, exceto oa d11 posição 85.15; mtÍquinas
e aparclhoa « 9tÍ11, par« têmpera ~.~uperf'i
cial.

84.68

~!açarico:~

8468.10

-

84-68.20

- Outras máquinas e -~~;parelho:~ & gá~:~

de uso mllnlUll

8472.10

- Duplicadores

8472.20

- Máquinas para imprimi!' ende:r:eços ou para
estampar pJ.ac&a de ende:r:eçoa

8472.30

- Máquinas para salecionar, dobrar, envel.e
par ou cintai:' correspondência,
máquinas
pa:r:a abrir,
fechàr ou llle:r:~:~r C:orrospori-dência e ~quinas para colar 01.1 obliterar !!'elos

S472.90

-- Out:r:os

outr;:~s máq1.1inas e aparelhos

8468.80
S46S,90

M!ÍQuio&s de , e!lcrever e 1111Íquinas de t:r:.au.mento de textos.
-

84.69

\ ••••• lO

I

- Máquinas de ei!IC:rever autom~ticas e m...;
JUUI de tratamento de toxto!l

ll.-

incorporado

Máquin .. s autO!Iláticas para procesl!l&mcnto de
dado.s o suas unid;;u:les; leitores ..agnétiCO$
ou ópticos;. IIIIÍquin&l!l para registrar
4adol!l
c .. suporte sob fo:rma cOOificaf!la, e_máquinas
para proce:~:samcnto desses dados~ nao especificad"'" nem compreendida.s em outras posiçêie.s.

84.71

são}
8467.19

impresso~

8470,4~

- Pneumáticas:
8467.11

fun-

- outra:~ máq1.1inas de calcul,r, eletrõnicas:

Outros: 8466.91

- Calculadoras eletrônictts capazes de
cion;!lr sem fonte externa o;l.e energia

de-

-- OUtriUI
l?a:rteG e acessórios reeonhcciveia como ex. clusiva ou prineipallllcnte c:!DI!Itinadqs às Jéquimll!l dms posiçêies 84.56 a 84.65, incJ.ui'dos oll po:~:t.aB-peças o po:~:ta-ferralll<mtas,
as fieiras de nbertur-11 automática; os di.!iPC>ll'i:eives divisores e out:.:os ' dispositivos
espcci111i11 1 para •IÍqu.inas-ferramentas; por~
1!'erramenta11 para fer-ra~~:~entllB J:Wnumis de
1 todo"' os tipos.

e fieiras de

84-70.10

3098
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s.H.

8473.10

- Parte$ e acessórios, da~;~ máquinas da
lliçiío 84.69

- Part&ll e acel'ls6rio:s, daa
aiçií.o 84. 70:

rn~quinat~

da

Ji'O•

8473.29

-- Outrozr
<!lli.IJ

miiq,.dnas da

8477.90

e aceBl!Ório:s, das máquina::~ da
llição 84.72

po-

P~;<ensas para
fabrJ.Cil.çii.o de painé::.s
de
~rt!culaa, de fJ.bras de made::.ras
ou <le
out,as matérias lenhosas, e outras máquin.ets e aparelhos, para tratamento de madli!il"ll ou de cortiça

84'79.40

- M!l.quinas para fabricação de cordas ou ca.boo

ci-

84;79.81

-- Para tratamento de 111etais, inc:luÍd!ls a.11
l:oobina.dotãs par;~~ ellrolamentos elét•icos

mi.ne-

8479-82

l?a•a misturar, amli.\ISat, eatna.gll't", moer,
separa•, peneira•, homogeneizar, emulsionar ou agitar

- M.iquinas e aparelhos,- para eamaga't",
ou pulverizar
misturar

ou

- Outras máquinas e IIParelhos:

c

8474.31--

-- Betoneiras e aparelhos p111ra amaaaar
mento
·

8474.32

-- Máquin11~ p11ra miature.r
rais com betume

8474.39

-- Outros

matétias

8474..80

- Patte.f!l
M"áqu;i.na3 para montagem de liiiiiP!Idas, tubos
ou vãlvulas, elétriços ou eletrôoiços, ou
de liimpl!ldas de l.uz relâmpago ("flash"), que
tenham invÓlucro de: vidro; m.iquinas para
.fab.cicac;ão ou trabalho a quente do vidro
ou l!lllS IJUilS Obl:llS.

- Partes
Cah:&s de fundiçiio; pla.eas de fundo
po,r~
moldes; modÇlos para 11><>lde.s; mo1des pa:r:-a
metais (exceto lingoteira.s), carbonetos mot..ilicoa, vid:r:o, -térias llit.inerais, borracha
ou plástiço.

do

Caixas de fundição

8480.20

- Placas de fundo para molde$

8480. 30

- Modelos

Máquinas pa•a fab:r:icação ou trabalho
quente do vidro or,~. daa su11s obras

Máquina.!! automÍt.ticaa de YCf:lda

par;~~

moldes

- Molde.s pata metais ou ca•boneteu~
co.,;:
8480.41

-- Pata moldagem po•
):ltesaão

P•odutos

injeçio

~:Id:=Í~pi~~l:ià~:· a~ ::~~~~~a a~!.en~~~c~~

8480.49

-- OUtros

8480, 50

- Moldes para vid•o

- Máqui11as:

8480,60

- Moldes para matárias minerl!lia

--

8476.90

- Partce

8480,71

Par11 moldagem
p•easão

8480.79

Outros

Or,~.trl!ls

l'!!Óquinas e apal"elhos. pa't"ll trabalhar borraeh<.! ou pl_6.,;tico ou para fabricllçio de p•odut.os dessas m&tcirias, niio
especifica:los
11em c0111prc-cndido~ em outrli:S posições deste
Cap!tr,~.lo.
·

com'-

- Moldes para borracha ou Jl!ástico:.

---Com dispoaiti.vo dê l"efrigeração ou aquecimelltO incorpo•ado

8476.19

metáli-

ou por

dinheix:o.

1

84.77

-- Outros

8479.90

8480.10

8475.90

8476.11

8479.89

84.80

- Máqui111l8 pe.•a montagem dfll lâmpadas, tubos
ou viÍ.lvulll.,;, elétricoa_ ou elettQ_nicos, Qr,~.
,je lâmped~Z! de lr,~.z
't'<'tlâmpago ("flllsh"),
que tenham inv6uucro de vid•o

847S.20.

64.76

M~quinas e &Pftrel.hos, mcc,'•nicos, c0111 função
pr6~ria, não especifico.dos nem comp•eond:i.dos em outx:as posições deste capitulo.

8479.30

8474-.20

8475.10

- Pa•te.,;

Máquinas e aparelhos, pa•a ext.raçii.o
ou
Rl:'epa•açiio de Óleos ou. gorduras vegetais
fixos ou de ó;Leos ou gorduras animais

- Mliquinas e aparelhos, paro. sftlacionar, P!!
neil:a'I;', separar ou lavar

84.'15

- Máquinas e ap!!ll"elhos

8478.90

8479'.20

8474.10

8474..90

- P11rtea

- Mli:quinlls e apa•elhoso' para obras pÚblicas, c-onst•ução civil, ou trabalhos sem~
lha.ntes

pasta; ~~:~eíquinao: para .f&zcr moldes de arei&,
para fundição.
-

aporelhol'l, pllra
·

Outr11s

8479.10

~~l~~;~s pa:!~%ri~:'t"a:~:~;i;=::t~ ~=a=

- Máquinas e
amasl!lttr'

p11eumáticoa
a câma•as-

- Outra8 máq1,1_:i,_nas e apatelhos

8478.10

84-79

Milquinatr; e apl):r:elho.s, pu;ra selecion~:~r,
penei'l:'ar, ::.cparar, lavar, e9Jint.gar., moer, misturar oQ. amassar terr&s, pedras, minério~
ou outr111~ substância~ minc:r:ais sólidas { incluidos os pós e pastas); m.iquinas para
a!flomerltr ou molda't". t;:ombust~veis mine"rais

~4.74

Pata molda'<' ou recauchutar
ou para moldar ou d11r fo);1na
de-ar

molciat:"

Máquinas e l!.parelboa, Pllta _ prepar~•. ou
trl!.nsformar fwno ou tabaco, nao especl.fl.cll•
l!los nem colllprcendidos em outras
posições
deste Capítul<>.

84.78

po-

Parte:~~

B473.40

8477.59
8477.eo

-- Das c:alculiSdoras eletri:>nicas das subpo·
dções 8470.10, 8470.21 ou 8470.29

Partea e (I.Cesachios,
siçiio 84,71

••

S.H.

8477.51

po·

8473.21

8473.30

C~igo

- Outras máquinas e aparelhos, para
ou dar forma.:

Partes fi acessórios (exceto estojo.s, capas
o :~cmelhant.es), t:'econhecíveis como e:>tclusj.
va ou principalmente destillados ãa IIRÍ.quinas e . aptu:el.ho8 daa poflições
84.69 a
84..72.

84-.73

OutUbro de 1988
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por

ir:, .;iio ou por c-otr.-

TOrneiras, V<Ílvulas (incluÍdas a.s redutoras
de p1;essão e 1118 te:noostâtican) ~ dispositivos SC!melhantes, pt~ra oanlllizl!lçÔcs, çaldci:t"lls, reservatórios, çubas c outl:os recipi-

84.81

ente~.

8'177.10

-

Máqr,~.inal!

de moldar por i11jeçiio
8481. 10

Válvulas reãuto~as de pressão

8477.20
8'177. 30

Máquinas de moldar por s<;opro

8477 AO

M.:Íquinas df! moldar a vácuo
quinas ::ln termoformar

outrt~s

1oá-

8481,20

- Válvulas Pl!.ra transmissões Óleo-hidráulicas ou pneumácic'!!ls

84(ll. 30

- V8lvulas de ~etenção

Outubro de 1988
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cap1tulo as

'"'CÓdigo
do
S.H.

84Bl.40

- -Válvuloe cia segurança ou da 111;tvio

8481.80

- Outros dispositivos

8481.90

- Partes

Notas.

Rolamento:s do osferD.s,

84.82

MÚ.quina-11, o!lparelbos e 11111.terial elétricos, e :ana-11 p.:u:tes;
aparelhos de g-ravação ou de reprodução de s011,
aparelho11 de gravação ou de reprc>dução
de imõltgcns e de SOlD cm televisão, e
suas parteo:'l e acessórioa

de

~oletel5

ou

1. Este Capítulo nio compreen:!!e:

Clc

ll~lh4B.
8482.~0

-

Rolo:~mentos

ele

a) os cobertores, trave:!lseil:'os, almofadlls a artigo-11 semelhantes, aquecidos eletricllm<mte; vesi:wi:rio_,__ calçado:~~, pl:'otetores do orelhas e outros llrtigos· de uso pes&eal, aquecidos
eletricamente,

esfera:~

8482.20

Rolamentos d• roletes cZ.nieos·,
inclu.Ídos
o:~ conjuntos -con.stituidos por eoneB e roletas c&nieo11
-

8482.30

Rolamentos de rolete& em forma de tonel

b) as Obl:'as de vidro da posição 70.11;

c) os móveis aqueci::!os elatricamente, do CapítUlo. 94.
2. Os artefatos 11uscetl:veis de serem cia.asifica.dos simultllneamente nas posiçõos 85.01 a 85.04 o nas posições 85-.ll. 85.12,
85.40, 85.41 ou 85.42, clo!ISBificam-se nas einco Últi~M~s posi-

Rolamentos de agulha!!

8482.40
8482.50

- Rolamentol'! .::!e rolete8 cilindrico=

8482.80

- Outros, inclufdoa ozs :t:olament.oa

çõu.

c::ombina-

Todavia, os retificadorell de vapor de mercÚJ:"io de
metálica classificam-.ae na po11ição 85.04.
·

do•

- Partes:

3

8482.91

-- Eaferi!I;B, roletas e agulhas

8482.99

-- Outru

84.83

·

tico:

t:r:-ansa:a.s3l:lo

{b>el;.,!da.s

~i~~v(~~~:i]ê:t!!~i:a~~:!n~ar~(~~

- .(rvoJ:ell {veioill o!le transmi1111ão (incluidas as árvore:~~ tle excêntricos (carne.,) e
virabJ:equin"' {oambotasl] e ~M~nivolas
t>~anc!lill {chumaceiras)
cOrporado:~

8483.20

-

8483-.30

- Mancaim
bronze.s

8483.40

4. Con:si<:leram-sa
cir.cuito-11 impres:sol\l, na acepção da posição
85_.34, o11 circuitos obtidos dispondo-se sobl:'e. Ulll suporte isolante, po1:: OjU!llquer processo t!Je iMpre:ssão (incrustação, d.ep6-llito eletrol:z.tico, gravação por ácido:s, principlllmente) ou pela tecnolo9ia dos cir<:~uit.os denOlllino!ldOs "de eamatla", elementos
C<:~ndutorea,
contatos _ou outros componente:~ impl:'essos '(po't'
e-x-emplo: indutância-li, resi-lltências, cocdensado't'es) só-11 O\J. combinados entre si segundo um' eaquema - pr'à-c-lltabalecido, com
exclusão de qulllque-r elemento que pos:sa produzi!:', retifiear,
modula-.: ou amplificar um. sinal elétrico (elementos semicondutOJ:'(<-11,
por OJCemplo).

com rolamentos in-

{chumaceiras)

se111

rolamentos:

Engrecagens e rodas de fricção, exceto
roda.s dentada11 simples e outros_ _órgãos
elementAres de transmissão; nixos de esfe
'ro!ls; cll.iXliS <le transmissão,
redutÓres7
multiplicadorell e variadol:'es de velocidade, incluido-11 os con'-l!er.aores· Pe torque
{bin.árioa}

B4BJ:so

Volante.:~

8483.60

Embre.,gens e dispositivos de aco~lamento,
inclu.ÍdO!l-11 as junta11 de ~~:-rticul!!çao

8483.90

Po!lrtes

e polias,
plll:'ll cadern!i.s

inclu.Ídaa

aa

015 allpiro!ldOJ:"es de pÓ, ence't"a~eiras de
pisos (pavimentos),
moe~ore:s (tl:'itul:'adores) e mistun1dol:'es de .lllimentos, espJ:"emedore-11 do frutlls ·ou de produ.tos hortícolas, ele qualquel:'
pe:o:Jo;

b) outros apaJ:"elhos com peso mõiximo de 20 :kg, exCJ.u!doa- 011
vent.ilatlore:s e coifliS liSPirantes (exaustores*) ,pal:'a ex;tl::ação ou reciclagem, com ventila~or incorporado, ll'l<:r311!0 filtrantes {posição 84.14), os secadores centr!fuijos d(J rou~:a
(posição 84.21), as máquinall de lliVllr louça
(posiçao
84.22), as máquinas de lavar roupa {posição- 84.50}, as m>:Í-·
quino!IS de passar {engomar*) (posições 84.20 ou 84.51, conforme_ se trate ou não ae ealandras), as máquinas de co.stura
{posição 84.52), as ta~ouras elétriea.a {posiÇão 85.08) _e os
aparelhos elotrotérmicos. (posição 85.16).

maccix-.aa:) e b:r:on:>;as; cngJ:anagen!'l e roda!'! da
f:r:itçào; ·eixos c:le esferas; redutores, .lllultiplicadorell, caixas de t.ean.alri!!lsào e variJ!
dores de velocidade. inclUÍdo:~~ o" conversores de tor~e (bináx-io:a); volantes e polias. incluJ.das as polias ~ra cadeJ:nais;
elllbreagen11 e di11poaitivo11 da acoplãJnento_..
inclu.Ítlall as junt.aa de articulaçdo.

8483.10

!~arr~;;~ani~~-~ 0 ~os~~~~:e~~~~..,::~~: ~b~m!~m;~~;e e~eu:~a~~~~~~
a)

Árvoren (veios) da

c1,1ba

A expressão ciJ:cuitos imp't'esaos não comprêent:Je os circuitos combinados com elementoa dife't'ente"' dos obtidos no
decu-.:so do proce11so- <le iinp1::e:ssãº. Tod.avÚl, os circuit.o-11 impressos podem eatar pi:ovidoa de elementos de conexão não impressos.
0-11 circu'ítos de camllda {fina ou espessa) que possuam
elemento-s ativos e passivoa obtidos no decu:.:so do meflmo processo tecnológico, classificam-se na po11ição 85.42_.

polia:!!

s.

Na acepção das posições 85.41 e 85.42, conSide:.:am-se:
A) Piod'os. transistores e c.U:apositivoa semiconduto;-es

84.84.

Juntas •etaloplástico!l.a; jogos ou
sortidos
de junta-li de coBipoaiçÕe:'J diferentes, apresentados e~n bols;~~.:~:, envelopa" ou embalag-ens
l"'caelhantes.
8484.10

- Juntas meto!lloplástioll.s

8484.90

- 0Utl:Oiil

:&) C'i:.:cuit.oil: integrados e mic-roconjuntos:.

8485.10

- Hélices par-a embar.caçÕe8

8485.90

- Outl:'ll8

ele·frõn-ico,.:

.!!) os circuitos integrlldOs monol!ticos em que os, elementos do circuito (õiodos, transis-tores, res-i.atêpcills,
condensado:.:es. intetconexõas, etc. l são. crill.dos es.aen-

Pa~:tes 'de máquinas ou d~ .!!parelbos, niío especifico!lda-11 nem compreendidas em outra" posiçõe8 do presente Cap!tu.J.o, não
contendo
conexões elátl:'iC.o:ls, parto'" isoladas el-etriC!lmcnt:o, bobinas, cont11tos ner. qu11isq11er
outros elelEicntos co• caracteristicas elêtricas.

84.85

semelhantes, os dispositivos deSsa naturezo!l cujo funcionamento se baseie na vaJ:"illçiio da resistivitlade sob a influência' de um c_ampo eléJ:I:'ico;

suas pás

~~~~~~~~~1:' n[s~~i~~o im:u~~~!~!!~i~d~~)~ ~~~e~~!!p1~r

e
_formando um todo_ indis:sociável;

__

_

-o

b) os cil:'cuito:s integrados híbridos- que :.:euna.,, de maneiro!! pratic~mente indi!'lsociável, IIObJ:'G um mesmo subst.rato isolante (vidro, cerâmica etc.), elementos pas-sivos
(resistências, condenslldores, int.eJ:"conexões, etc.) obtidos pela tecnologia dos circuitos de camada {fina ou
e.11pi!:ssa) e elementoa ativos {diodos, tl:'ansistor-e~,
circuitos integrados monolíticos, etc.) obtidos pela
tecnologia do.s semicondutol:'es. Eates circuitoS' podem
inclllil:' tombém componentes discl:'etos;
c) os micr-oconjuntos, dos tipos blocos molt!lados, micromódulos ou semelhantes, formado-S por componentes dl.scroto.s; ativo.., ou at.ivos e passivo11, reunidom e conectadoa entre si.
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Para os artefatos definido!l na pr(Hiente. Nota, as

posi~

çi:;es 65.41 e 85.42 têm p'dol;'idade {'!Obre qualquer outra posiR
ção da Nomenclatul:'a 8USC::et.:i:\tel c:le os inCluir, em particulal.",
om razão da sua funçii.o.

..••

Posição

6. Os di:sco.s~ fita.:s c outros 11uportea das posições 85.23 e 85.24
continuam clall!lificadoe nellt&8 po11ições, mes111o quando se o~~.p'l;"e
ll.entem com 011 illparelhos a que se destinam.
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CÓdigo
do

s.H,

8504.22
8504.23

De potênci"a .11uperior a 650 kVA
.11uperior a 10000 kVA

mas

não

De potêncio:~ superior a 10000 kVA
- Outros transformaCiores:

••
••
Posição

CÕ4ivo
do

De

6504.32

De potêncio:~ superior a 1 kVA mas não
perior " 16 kVA

8504.33

De potência supet"ior 11 16
.superior 11 soo kVA

S.H.

Motox-cs e geradores, elétrieos.
'iJ:t'llpo:l eletrogêneos.

85.01

exceto

potêncio:~

8504.31

os
6504.34

não superior 111 1 kVA

kVA

- M~;~tores dtt potência não &upet'ior a 37,5 H"

8501.20

- Motore& univet'll&is de potência nupet'iot' a
37,5 w

6504.50

~~~~~io ,bol:>inas de reatâncis e

- outros motores de correQte contínua; qet'A
dores de corrente continua:

6504.90

Partes

n~o

8501.31

-- De potência

8501.32

-- De potência supet'iot' 111 750 W ma11 niio
pet'ior a 7~ kW

8501.33

-- De potência supet'ior a 75 'k.W mas n1to &uperior a 375 kW

8501.34

-- De potência superior ·a 375 kW

8501.40

- Outt:'os motores de eort'ente alternada,
r>ofâsicoll

Convere:orea eatáticosde

auto-

I!IUperior a 750 W

Eletro:imas; :í.Mã.s per11111nentcs e
artefatos
élel5tinllélos a tornarea-se i.a.Gs penu1nente1!1
após •11gnetb:açio; placas, mandri11 e dinponitivos se.elhante11, magnéticos 'ou·
t~le
tJ:omagnétieos, -de fixação;
acopl.amenton,
eml:>reagen11,
v&rillélorcs de velocidade o
f>:eios, el.etromagnéticos; cal:>eças Cle tll.evação eletrQll:le.qnéticas.

85.05

- Outros motores de eort'ent:.e al.te:rnada, poJ.ifâsicos:
superio~r

8501.51

De po_téncia n4o

8501.52

De potência .supet'ior
perior a 75 kW

8501.53

De potência superior a 75 kW

a 750 H"

1mãs permanentes e artefa:to!ll destir>ados a.
~~~~~â~~-se .:ímãs permanentes após magne-

750 W mas n~o su-

- Geradores de corrente llllternada (alterna·
dores):
8_50l.61

-- De potência não aupet'ior a 75 'k.VA

8501.62

-- De potência .superior ll 7 5 kVA mas não ay
perior a 375 kVJ\

8501.63

-- De potência superior a 375 kVA
superior a 750 kVA

8501.64

-- De potência superior a 750 kVA
Grupos eletrogêneos ,e

85.02

não

De potência superior a SOO kVA

BSOl .10

6504.40

mas

mas

conversores

6505.11

De metal

6505.19

Outros

8505.20

Aelopamentoll, embreagens, variadores
vel.ocidade e freios, elet:romagnéticos

6505.30

Cabeças de elevação eletromagnét:.icas

6505.90

Outros, inclu:Í:das as pa.rtes

não

rotati-

65~06

Pilhas e "be.teria:r de pilhas, elliitrieas.

tivos, el.;tricos.

- Com volu111e
300 cm•:

- Grupo:s eletl:'o<Jêneos de motor de pist~o,
de igl'lição por compressão (motorell die·
.sel ou l!lell'l.idiesel)'

aS'o2.11

De potência r>iio 11upe-rior a 75 kVA

8502.12

De potêl'lcia superior a 75
superior a 375 Js;VA

kVA

de

l'liio

exterior

8506.11

·- Oe l:>ióxido Cle ma:nga:nês

8S06.n

-- De ôxiCio de me~:eúrio

8506.1 J.--

-- .Oe Óxido de prata

não

.superior

6506.19
8502.13

-- De potência superior a 375 kVA

6506.20

- Com volume exterior superior a 300

8506.90

- ParteB

8502.20

85.03

8502.30

- Outroe çrrupos'eletrogêneos

8502.40

- conver.11ores rotativoa elét.ricos

8503.00

Partes reconnec.fveis co1110 exclusiva
ou.
prinCipalment.e destin~do.B ias máquinss Cla:s
poaiçõas 65.01 e 65.02~
'r~ransfo:ntaCiores

85.04

elÓtrico.11, conversore!ll elét.ricos estáticos (~ret.ifieadores, por exem.:.
plo), bobino:os Cle ree.t.ância o éle e.uto-in:lução.
- 8504.10

Reatorc:~
(bal.IISt.tos .. )
tubos de de:s:carga,
Tl:an:~formadore.s

8504.21

-- De potência não

para

lâmpac:Jas ou

de dielétrico lÍ:quido:
:~uperior

a 650 kVA

85.07

em~

Acumuladores . elétrieos e seus sepsradores,
111esao de forma qua:dx-a:da ou retmnqula:r.
8507.10

DG: chumbo, do tipo ut.ili:r;ado par.11 a partida (arranque), dos motores: de pistão

8507.20

Outros:

o:~cumuladores

8507.30

- De n!quel-cádmio

8507.40

- De níquel-ferro

6S07 .ao

- OUtros

6507.90

- Partes

a:cumulo:~dorea

de chumbo

Outubro de 1988
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~~

código
do
S.H.

do

Po:~ição

Po:~içâo

perraroent..ll.B elet:r:QJaeçAnicall coa 'motor e16.:.
u:ico incorpor!'lcl0 1 de u::~o manu&l..

85.08

·[ _

có~~go
S.H.

ai-

8512.20

f'uradoros:~

- Outros l'lparelhos de iluminação ou de
nali:z:ação visual

8508.10

de todos o·s tipos, in"clu!diUI as
perfuratrizes (perfuradoras) rotativas

6&12. 30

- Aparelhos de sinnli:z:ação acústica

asas. 2o
asoa.so

Serras e c:ortadeiras

6512.40

Limpadores de p/Õra-b•isas, degeladol:"es

8512.90

Partes

Lantcrnns eJ.ét~icas portáteis de3tinads:s a
fUllciOnlll:" pQr meio de sua prÓpria 'fonte de
energia (por e:~~:emplo: de pilhas, de aCUIIIUladorcs, de mag-nci:.os}, excluÍdos oS apa..lhos de iluminação da posi~ão 65.12.

85.13
85.09

APilJ;"elhos ell'!trolllecânicos c:o111 motor elétrico incorporQdo, de uso dow.f.stico.
8509.10

- Al!lpiradores .:le pÓ

8509.20

Enceradeira& de pisos (psviment._o_sl

8509.30

Moedore!l Ctriturado:t"eB) de
zinha

8509.40

ret~to.s

de

Lanternas

8513.90

Pnrtes

-

Pa:~:tes

Aparelhos ou máquinas <:!~ barbea:r:-

8510.10

~~quinas de cortar o Càbelo ou de tosqui-

8510.20

Fornos el6triCC>s- industriai.s ou de la~ra
tó:r:-io, incluidozs os que funcionam. por :J.ndução ou por pe-rdas dielétric:.as; .p~t:os ~tpa
rel.hos industriaio ou de laborator:.o
~a:a
tratamento tén:.ico_dc llll'lt.érias por iml.uçl'lo
ou por perdtos dielét:ricas.

85.14

Ou.troa .!!parelhos

Ap~trelhos ou Pláquina:s de barbear e ~>~6quinas
de eort.a.r o c~tbclo ou de tosquiar, COIIl moto.: elétrico inco;~;porado.

85-10

8513.10

-Moedores {tritura"-ores) e mi.s:turadores de
alimentos; "'"'~''emedores de frutas ou de
produtos hortícolas

8509-80
8509.90

8514.10

- ~ornozs de •e::.istência (de aquecimepto indireto}

8514.20

- Fornos funcionan~o
perdas dielêtricas

8514.30

- outros Cornos

8514.40

8514.90
8510.90

SSll.lO

M

ssu. 20

M

8511-30

indução

Outros aparelhQB paTa trl\tamento térmico
de mat:érJ.a:S por indu.ção :.u 'DI":" peTda~ dielétrJ.ca:s
- Partes

Veles de ignição

Motore3 de srranque,
como gerãdores
·
M

8511.80

- Máquinas e apa:>:"elhos para soldadura rorte
ou fraca:

Out.roiS

mesmo

funcionando

Ferros e pistolas

S515.ll

-~

8515.19'

-- Outros

gerl\do:~:es

:~u~~:~s~P.~~i~~lhos para

soldar

Partes

Inteira ou parcial111ente automáticos

8515.21

OutrQS

8515.29

- Máquinas e aparelhos para -soldar
por arco ~u jato de plasma:

8512-10

metais

Outros aparelliQa e dispositivos

8511-90

85.l2

ou por

M<iquinas c aparelhos para soldar (mesmo de
corte) clétricos {incluídos os a gâs aquec;i.do eletTicamentel, a "laser" ou outro$
foei:>Ces de 1uz ·ou_ da fc5tons, a ultl:"a-aom. n
fei:>Ces de elétron-s. a illlpulsos lllagnéticos
ou a jato de plas111a; máquinas e aparelhos
elétricos parto projeção a quente de metais
ou de carbonetOs metálicos sinterizados.

~6-ri~~~:"' d.Ínamos-rnagnetos; volantE!s magOiatribuidorE!s; bobina!! de ignição

8511.40

asu.so

por

/ - Pa«oo

Apa~lhos e CJ:ispoait:ivoa elétricos <Je igniçao ou de arronque par~t llr.ot.ores de ignição
por centelha ( .ta!sca) ou por comlJTen:niio
()»r c:>Cemplo, magnct:os,
<:~inamos-magnetos,
bobinas de ignição, vel!!UI de ignição ou <Je
aquecimento, motores de ~rranque); ger:~do
}."C3 (dinaiiiOS e alt:crm:tdOl;'CS, pOI: exellr.plo) e
conjuntores-disjuntores utilizados c.om estes motores.

85.11

desembaçado:~:es

Outra!s ferramentas

8508.90

1

Quinta-feira 13

metais

Aparelhos el6trico" de iluminnçào ou de sinali.%1'lçêo (ll!Ju;:et.o 03 o;l.,. posição &5.39),
limpadorc,. de p!Íro~~-bri"'a"'• dcgela<lor~;,s c d~
Sembaçndore:< elétricoB, dos tipos u~ili:z:a
Oos e111 ciclo" e aut:QmÕveis.

8515.31

-~ Inteira ou parcialmente autQiniÍ.ticos

8515.39

-M

8515.80

- outras mâquinas e aparelhos

~

8515.90

- Posrtes

Aparcll•os ele iluminação. ou de sinalização
dos tiPQS utilil:adoa em bici.cletaa

Outros

3101

· 3102

Quinta-feira 13

••••

,.••

CÓdigo

<o
s.H.

Potdção
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Posição

CÓdigO
do

s.H.

com aoiex-ofone; aii!Plificado~;<ea elétricos õ:e
audiofreqüência; aparelho= elétr.icoi9 "e amplificação de aom.
85.16

Aquecedoras elétrieoa de IÍ.gw!!., in.c:J.n!doa oa
de .iaorsão; aparelhos elétrico.e: Pll.ra aq~>e
cimcnto de ambientes, do

8518.10

so:Lo_ ou. para U!liOs

8516.10

nos

seus

6518.21

-- Alto-falante .lnico moO:tado no seu r~ccp
UÍe\.llO

8516.22

---Alto-falantes mÚltiplç>ll 1r1ontados no masmo receptáculo

8518.29

-- Outl."OS

8518.30

Fones de ouvido {auseultado):'es),
combinados com microfot~e

os o:!e imer11iio

8518.40

Aparelho.!! elétricos para aquecimento
~e
a111biente:~, ~o solo ou pare usos se:nelhentes:

Amplificadores elétJ:"icos <~:e. audiofreqUência

8518.50

Aparelhos
,,.

- Jlquetccdores elétricolll o:! e águos,

851&.21

-- Rao:!iao:!ores de e:eumulosçiio

8516.29.

-- Out't'Olll

inclu.i:~os

8518.90

8516.31

-~ Secao:!Õres o:l.e co:~belo

8516.32

-- Outrolll- aparelhos para arranjoa do cabelo

8516.33

-- Aparelho$ para secal:' as miioa

8516.40

Ferros elétricos o:l.e pas~ar ,(engomar*)

8516.50

~ornes o:!~ micro-on(lali

elétricos

PartefJ

8519.10

- Eletrofonos comandados .POX" moeda ou f'icha

8519.21

-- Sem alto-falante

8519.29

-- Outros
- Toc111-discos '{gira-discos):

- Outro:~ osparelho!l eletrotórmicos:

8519.31

Com perlriUtador auto~rático de disc,oa

85-19.39

9utros

8519.40

- Máquinas õ:e ditar

-- -'l'omdeirea de pão

8519.91

-- De cassete=

-- Outros

8519.99

-- OUtros

-- Aparelhos
chá

8516.72
8516.79

p:~ra

amplificação de

- Outros eletrofones:

- Outl:'oa fornos;
fog_õe:~
o:!e cozinha, fogareiroa (inclu!o:!ea- as' chapai! o:!e cocção),
gl:'elhaa e assad&iraa

8516.71

de

'Toca-di:.u::os (g-ira-discos), eletro,foces, toco-fitas (lei.torea "e co.saetes) e outros
aparelhos de reproduçi!oo de som, aelll 6i:t~Posi
tivo de gravação de BODt.

85.19

- Aparelhos elet.roté't'micos eara 11.rr11.njos do
cabelo ou para aeear as maos:

8516.60

- Microf'one!l' e seus $Uportes
- Alto-falantes, mesmo_ 1r1on_tados
recePtáculos:

semelhantes; l!lpllralhoa: eletroté:nllicos para
a:r:ranjo.:r do cabalo (por exe•plo: se.cadores
drt cabelo, frisadol:e.s, aquecedores de ferroll de :fri"ar) ou pa'l:"a secar 1111-lBi04; .ferros elétricon de pa:~aar (eog~"); outro3
ll.pttrelho" eletrotérlldcos pa:rl'l. usos domésticos; reaiBtências de aqueci.l:lento, exceto as
da po:r~içi.o 85.45., , ,

preparação de café ou

8516.80

Resi=têneia.s de 11.quec:imento

8516.90

Partes

o:!e

- Outros apal:'e1hos <!:e l:'eproo:!ução de s_om:

85.20

Grevadore:tJ de BUpo-.:tea me9nétieos e Olltl."OS
aparelhos de gravação de som, mesmo Cota' õ:i§:
positivõ de reproduo;i.o de som .incorporado.
8520.10
8520.20'

85.17

- Máquinas õ:e dit'!ll' que só f'Uncionem com
fonte externa de energia
Se<:J:"etárias cl•H-rônica:s (atendedores
tomáticos*)

au-

Outros aparelhos de gravação e de reprod,!!:
ção de som, de fitas magnéticas:

8517,10

- Aparelhos telefÔnicos

8517.20

- Aparelho=

8517.30

8517.40

~e

De eassetes

8520.39

Out:!,"OS

8520.90

teleimpressio

Apareihoa <!e comutação para telefonia
toleçrafia
- Outros ap11,relhoa:, pare
pol" corrente portao:!ora

8520.31

Aparelhos vi"eofônicos de gx-mVll.ção o-u. de r !!i
produção.

85.21

teleco!rlunieação

- 0Utl'OS

8521 .lO

De- fita magn~tic'!l

8521.90

0Utl'OS

- OJ..Ltro'!l aparelhos:
8517.81

,Pera telefonia
85.22

8517.82
8517.90

- Partes

85.23
85.18

1

Partes e accssÓ>:"ios, dos aparelhos das poaj,
çôea 85.19 a 65.21.

Para telegrll.fia

Microfones e seus suporte:~; alto-falantes,
.aes1110 montados nos 11eu11 receptáculos; fones
de ouvido (auscultedore:~l, •esmo combinaõ:os

8522 .lO

- Fonocaptol:'ea

8522.90

• 0Utl'OS
SUportes preparados para gravação de 110m ou
para gr!ilva<;Ões aemeihantes, nio graVl:lo:!oa,
execto os produtos ~o Capitulo 37.
- Fitas m11.gnéticas:

.••

Posiçii.o

Quinta-feira .13
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CÓdigo

N'

•o

••

Po:.siçii.o

S.H.

852J.ll

-- De laz-9ura nao auperiol" 11 4 111111

8523_.1.2 .

-- De larg-1.1ra superior a 4 mm mas não superior a 6,-5 m111

8523.13._

--

8523.20

- Dbcoa magrléti'C-011

8523.90

- Outros

J:?e

lat"gl.lra so.lperiol:" a

6~5

8524.10

código
do

s.a.
8527.90

8528.10

- DiiiCOs f'c;mog-rlUicoll (discos Pli.X.a
fonets)

- outros aparelhos
Aparelhos rceeptore:!J de televisão (inclUÍdos Ol!l monitores e projet.ores, de V.idC:ol,
1aes»a c0111hinadoa, e.~ um 1:1(!.31110 gabinete
ou
invÓlucro, co• a~;-,.lbo receptox- de l.'"adioditusão ou com aparelho· de gravação ou d.a
reproduçiio de .sQJQ ou Cle :iJitllgens.

85.28

mm

Di11co11, fitas e outro:ll 11uportes pl'l.r~ grav.J!
ção de ou ·~ra gravações !leJDelhante~J,
gra:Yados. incluidos os · II:IOMe.ll e matrizes
galvMico:l para fabricaçÃo do di11cos, com
,exclu5io do:!! produtos do C~pí tulo 37.

85.24

,8fl28.20
85.2S

- -:- cox-es
.~, ~ preto.G ljli:-al)cp.Ou outros JnOnocromos

Partes reconhecíveis co.-o exclusiva ou prin
cipalmente deBt.:inadosll aos aparelhos das posiçõell 85.25 a 85.28.

eletro8529.10

Antenas e refleto~s de antl!nas d"" qualquer tipo; partes reeonhee.íveis como de
utilização· ccmjuntll. com es:se11 artefatos

8529.90

_outras

- Pitas IBilg,;éticas:
8524.21

-- De largura não sup•rior a 4 111m

8524.22

~-

De 111rqura superior a 4 nim JQas não superior a 6,5 D'llll-

~=r~!h~! ~!!!;!~~=~ed:i:~!:;:~} ~e~l~~

85.30

-- De largura :~uperior a"!),S mnl

8524.90

garança, de

8525.10

- Aparelhos t.ran11missores ( emissoree:)

8525."20

- AparelhoS tran6JQisaore.s (~missares~
ll.porelho receptor incorporadõ

8525.30

- Cüaras de televi11iio

8530.10

Aparelhos para vioss

8530.80

'"'
Outroll aposrelhoa

8~30.90

Partes

- APIJ.re-lhos de radicdetecçiío e
c:lageJJ {r.o.o:!a:r)
·

d~

~~á~l~~~t:~é;~~~~so~e i~~;~~~~

8531.10

-- Aparelhol!l do radiotelec:omando

8531.80

Çlutt:os aposrelhOs

Ap.!lrelllOS

~531.90

reCeptores

para 1:adiotele!onia,

~:!:::e::a~a 111:~~":!~~~!ii.~~ in~u~~~

ca. IIPIIX'elho de gravaçio ou -de
do ,.so., ou co. relógio.

reprodução

Pal.'"tell
Condenosadores elétricos,

85.32

- Aparelhos receptores de radiodifus;:o suscetíveis de funci.onarern sem fonte externa
de energia, inclu.i!!!os os aparelhos que
também poeso:~m receber ra(liotelefonia ou

-~

~

Outros

- Aparelh:oll receptores de radiodifusão que
só funcionem com ronte BXterna dB energia, dos tipo~~: utili:r:adoa nos veículos ~B
móveis, inclu.Ído~~: os IJ.parelhos que tambem
possam receber :radiotelefonia ou radioteleqrafia:

8527.32

~27.39

vut""o:s condena4dores fixos:

oe tanta lo

8532.21..

--

,8532.22

-- E!letrol.Íticos dft alumínio

8532.23

·~- Com dielétrieo de c::erii:mica,

de

Ullla

8532.24

-- ColO dielétrico
mÚltiplas

de

cerâmicos,

de

eamosdas

8532.25

~- Com dielétriê<:> de papel ou de pl.ástico

8532.29

-- Outros

-- Outros

8532.30

Condensadore's variávei11 ou ajut~táveis

8532.90

Parte:~

Combin"'dojiil COJJI aparalho de gravao::íio ou de reproC!uçiío de som

"85.33

Resi..stências elétricos:s (incluÚiol!l os reostato:a e os pOeeno:iõmetros). exceto de osqueçilllecto.
8$33 .lo

Re11istênci~s

doss ou do

Níiío combinadoa com aparelhO C!e 9"ravaçiío
ou de reprodução dG aorn, mas combinaC!os
com relógio
-- Outros

só

camada

-- Combinao!los COJll aparelho de g:ravaçíiío ou
de repx-oduçiio ae aom

- Outx-os .SPIJ.relhos rec~ptores de x-adiodifusilo, incluÍdos 011 apax-elhos que também
possam recel:ler radiotelefonia. ou :radiotele'Oirafia:
~1

va:riáveijiil

Qono;l.ensosdorell fixos eoncebido11 para linha8 elétrica11 de 50/.60 Hz e• capazes de
osbsorvel.'" UIMI potência re;stiva igual ou sjl
perior a 0,5 K:llar (condensadores de potên
cia}

S532.10

-- Coml:linaéloe com aparell'lo de gravação ou
de reprodlzçiio de aom

f"ixos,

011. ajust.áv<:~is.

racHoteleqrafi~~;:

8527.

p:rs ap~~~=

lhos semel.hantes
Psinóis indieedores
di11pc:>sitJ.VOs de
cristais l.iquidos (LCD} ou de diodos
emil!lsorelli de luz (LED}

8526.92

8527. 29

llelllE!Jflosn-

8531.20

-- A;parelhol!l de l:'il.dionavoga.;:iiio

8527.21

ou

Aparelho;s e1étrico11 de sinali:.ação !!iCÚstica
visual -(por ax~plc:' ca~~~painhas, sirenall, quadros iodicadore.s, ap;srelhos de al$.!:
..e para proteção contra .:r:oubo ou incêndio},
exceto os aaa posiÇões.85.12 ou 85.30.

radiosso.n

-- Outroll:

8527.19

fér~411

: Qo;.

8526.91

8527.11

~a

COlll

,\pzlr•lhOS de rz:uiliodetacção e de · radioBBondagea (rlldar), aparelbOB de rlldionavegação
e aparelhos ·c:~a radiot.oleco•zmdo.

85.27

da c:omando,
9:;!h,;::;
~!a~~~

, de. estacionamento, instalações portuárias
o~ para aeródromos
(exceto os c:la posição
86'.08}.
.

85.31

8.526.~0

cOntrole. • e

:!:~es f:~~=vi~ls.

- outros.
Aparelhos trll.os•:i.zusores (e.U:s:so:r:es) pa:rll rjl
diotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão
ou televisiio, 111e.Gmo ineo:rporll.odo Ull apaJ["e:rho de recepção ou wn ap{lrelho de gravação
ou de reprod:ução de :se.; câzartt.B de televillliio.

85.25

31D3

fix.a.s de cosrbono,

aqlomera-

camad>.~

Outx-aa resistêneias :Hxa11:
8$33.21

-- Para potência n,;.o superior a 20 W

3104

Qúihla-reira 13

•..
••

.

••••

códiqo

Podç;ão

S.H.

8533.29

Posição

--

'

o:~

Limpadas e tubo:s elét.r.ic;o:'l d.e ;!.ncandes':'ência ou de _desca:r;ga,
inclu!dos os art.J..gos
denom..ioados ~faróis e pl:'ojcto~:es, el'l unidades sela~4s~' e as 1â1ppadas e tu~os d~ raios
ult..ravioleta ou io.frillvermelhos;
lalllpa.das
de arco.

variáveis bobinadas (incluireostatos e os potenciômetros}:

8533 • .3.1

-- Paz:a potência não superior 11 20 W
-- 0Utra11

853!l.40

- O_ut!."Al!l resistências Vll.riftveill (lncl.uÍ.:!ÕI!
0111 re011tato11 e 011 potenciômetrom)

8533.,90

- Parte111

•. a539.10.

Apn:rclhoe pe.ra inteJ:J:1.1PÇ;iio, eeccicn::.amemto~
protcç4o, derivaçiio, l.iqação ou cm::u!,xão de
circuit.oa elétricos (por exeçlo: interruptores, comutótu:lorell, c:orta-circalitos, p!Í:r:araios, l.iJDi:tat1ore11 de tenai.o,
el.i.minaélore.n
de on&l, tol!llldas éle corrente, eai:o:an Cle
junção}, pa.:r:a tenniio, supe:r:ioX" a, l.OOO volta.
l"u11Ívei11

111

8539.21

-- Halogênic:'l, de tung:~~tênio

8539.22

·-- outZ.as, de p'ifténcia não :'luperiot." a 200 W
e ten13ão supc!rior ·a 100 V
--

8539.29

-- Outros
- Lâ;npadas e tu,bo:'l de
raios ultravioleta:

cortD.-eircuito:~~ éll!l · ful!l!veill

85~5-

21

-- Pars tensiio inferior a 72,5 kV
-- Outro11

-- Pluorescentces, de cátodo quente

8539~3!J

-- OuttOS

SecciQnadore.e:· e interruptores

8535.40

Pára-raio's,· limit11dore11 de tensão e
minadores de ondll

8535.90

Out:r;os

85.36

8539.90

Partes:
Lâmpadli!S, tubos e válvulas, el.etrõnicos, de
cátodo quente, cátOdo· frio ou fotocátodo
(pol:' e;~~:emplo: 1iimp;:oCI!ts, tubos e vãlvulas,
Cle vácuo, d~ vapo>:" ou de gás, a,.poll:tS ret.ificadoras de vapol:" de mercürio. tubos Cllt.Od.icos, tubos e válvulas para colmaras de te].ev.isão)~ e:o:ccto os da posição 85.39.
- Tubos catódicos para 'rêC'f!ptores de tele~;s!ide!~cluic;;os os t.ubo11 pal:'a monit.ore:'l

Apo:~.J:"elhos

para inteJ:"..:UPÇiio. seccionamt!nto,
prot:eçiio, élel:"ivaçiio, l.igação ou conexão de
el.rci>.itos elétricol, (por exemplo: int:ei:-ruptores, eomuUldores, ralês, ca:r:Ul-c::i:r:cuitos,
eliminadores de onda, tomadas de c::orrente,
machos e fômea:J·;
11uportes para l.âmpada.s,
eaixa:s de junção), para. ten~ não superiol:'
a 1000 volt:s.
Fusíveis. e co:r;ta-c::i;icuito!l de fu!!Íve.i.s

8536.20

Disjuntares

8536~3CL_

~~;r~~é~~~~~;ho$

p,,.'ra proteção de

8540_. p
8540.12

-- ,.Pilra tensão não

8540.30

outros tubos catOdicos

8540.41
8540.42
8540.49

- OUt:t:ol!l interruptOres-; :seccionadoJ:"es o comutllldO:t:e.e:
tomadas

de cor-

- Outros aparelhos

8537' 10

Para t..ensiio não supel:'iOJ:" a 1000 V

8537.20

Para tensão superior a 1000 V
Partt~s rcconhec.íve.i:s como exclusiva ou prin
cipalraente destini9da:s aos 5pa>:elhos d<~.s posiçõc:s 85.35, 85.36 ou 85.37.

8538.10

Outros

Tubos de tecepçio ou de- amplificação

8540.89

Outros
- Partes:

Quadi:03, painéis, c::onsoles, cabiaas, armiirios (incluídos os de c:omando numérico)
e
out:r;os suportes, COifl dois ou mais aparelhos
(las posições 85.35 ou 85.36,
para comaodo
clêtrico ou distribuição de <Jnc:r;gis clétrle..,, inclu;Ídos O:'l que incorporem in:'ltrumentos ou apa>:"elho:s do Cupitulo 90,
e:o:ceto os
apa~:elho:s de comutação da posição llill 85.17.

8_5.38

ClÍsttons

8540.81

8536.69

85.37

-- Magnétrons

- Outta!l lâmpadas, tubos e válvulas:

8536.61

8536.90

CO,t,"CS,

Tubos pal:'a hiperfreqüências (por exemplo:
magnétrons, clÍatrons, tubos de ondas pr,Q.
gressi v a !I, "catcinotrons~) , e:xcluÍdO:'l os
tubos comandados. por grade:

sup~rior a 60 v

- Suporte: pa:t:ll 1âmi:'ada11,
rente, macho11 e femea:s:

A

-- Em preto e branco ou outros _monocrol!lOs
TUbos: pal:'a câmaras de televisão;
tubos
conversores ou intensificadores d.e imagens; outros tubos de fotocát.o<;l.o

i:~rcui-

-- Out:t:Ol!l
85<36.50

, --

8540.20

Rel.;,,
8536..41

lle

Lâmpadas e ,tul::los de raios: ,ultravioleta
ou inf:t:&vermelhos; lâmpadas de arco

eli-

8536.10

e;~~:ceto_

8539.40

85.40

BSJS.JQ

,del'l,catga,

8539.31

Disjuntorl!ls:

8535.29

Fa.rói,s e, p>:"ojetores, em upidades seladas
outras lâmpadas e tuboá de
incandeseéncia, exceto de raios ulttavioleta ou in' fJ:"avennclhos.:

85~1-00

8535.10

<o

S.H:

Resi:~tências

8533.39

85._35

código

85.39

OUtra:~

dos

-~-,34
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Quadro:~,

consoles, cabinas,
ll~
raários e outros suportes,
da posição
85.37, d.esptovidos d.os seu11 apart!lho:'l
Outras

8540.91

-- De tubos ea.tódicos

8540.99

-- Outras
Diodos.
transistoJ:"es e dispositivos: s:emelhantes com semicondut.or:es; dispositivos fS!
'toss~nsíveis
aemicondutot~s.
incluidas as
células fotovolt:aicas, mesmo montadas em m.Q
Clulos ou em painéis; diodos emissores Cle
l.u:r;; cristais pie:r;oelét:r;icos montados.

85.41

8541.10

Diodos, e;~~:ceto fotodiodos e -diodossores d~ luz

emis-

Transistores, e;~~:eeto fototransistqre~:
8541.21

-- com ;Índic:;e (capacidade*) df!
inferior a 1 l'l

8541.29

-- Outros

p.~~inÓill,

8541.30

Ti:t:istores, "diacs" c "trioscs",
dispositivos fot.os:~~ensívei11

dl.ssipa.çio

il'XC~to

os

N'

••

Posição

."'

CÓdigo
40

s.H.

8541.50

- Outl:"OII dispo-sitivos semicondutol:"es

854l. 60

- ex-istais piezoaJ.étricos montados

8541.90-

- Partes

4o
S.H.

8545.19

-- Outros

a545.20

- .Escovas

6545.90

- OUtros
Isoladores
elét.ricos.

65.46

cls

trônicos.

6546.20

De cer.imica

as46.90

Outros

- Circuitos intagr~u:los monolÍtico.ll:
-- Digitais

8542.19

-- Outros

8542.20

circuitoa integradcl:s h.Í.bridoe

8542.80

Outros

8542.90

Partes

8543.10

-- Acelex-adotes ele pl!lrt.í.culas
Garadorct$ de sinai11

8543.30

M~quinas e
a~xelhos de galvanoplaetia,
eletx.Eilise ou eletroforese

8543.80

Outras máquinas e

8543.90

Partes

854.4.19

-- Outroa

Outras

8547.90

~tes elétr.icae de Dáquina~ e aparelhos,
não especifi.cadillil nem co~~preendidas em ou~
traa posiçõea do pl:"esente cap!tulo.

a54a.oo

Seção XVJ:l

- Fioa p11r11 bobinar:
-- De cobre

earàmica

aparelho~:~

Pios, e4bos (inc:luíc!os os ~ooa c:oaxiais) e
outJ;"os c:onc!~>.torel!l, isolados par;s usos elét:d.cos: (inc:lu{Cios os enverni~ac!os ou o;w;.idllc!oa: anodiC"-ente), -a-:t c:oa peç-111!1 de cone~
xAo; Cil!bol!l de f"ibras Ój>tiCIIIll, cona:t.ituÍ:dos
do- :fibr<~~lll e.JbainhaCI<~~s individualaent.e, -.euao co. condutores elétricolll ou 1111nidoa de
peç1111 de e<>ne;w;io.

8544.11

aa

Peças isolantea de plãst;.ico

,6547.20

85.48

8543.20_

8S.4C

Peças iaolal"ltes

8547 .lO

MÓ.'i"-ina:l!l a apllralholl, el<Ítricollo, com fw·u;;ão
propria, não especi!icado:s n~ compreel)didos em outras posiçoe11 do presente Cap:Ltulo.

85.43

mat.éri.a., para uso:~~

Peç11e .isolantes; .inteiramen"te de matéxia.a
isolantes.- ou com simplee peças metálicas
de IIIOJ:>t..ll.g"E!m (suportes :t:'Oscados, ~r *:xemplO) incor:poradas n.ll._lllllssa, .paro~~ aqu:a.no~~s,
a~relhos e
inetalaço~:s. eletrica.s, .ex-.ceto
o" isoladore:s da poa:içao 65.46; tubos isoladoree e sW~s peças· dE: ligação, de 111etais
· coiSU.ns, isoló!ldos interiormente.

85.47
8542.ll

da qualquc:t:'

De vid:t:'o ·

a546.10

c.i. ... ~'.liton inte<Jrados• c microconjW1tOII,

3105

CÓdigo

Posição

8541.40

85.42.
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lfotaa.
1. A p:t:'eeente Se<;io não .comp:t:'eende os ·aJ:"tefllt.os das posições
95.01, 95:03 e 95.0a, nem os trenós J)ãra esporte,
toboqis e
semelhantes (poaição 95.06).
2. Não se co-nsidenua partes ou acens6r.ioa:, de material de t:t:'anaporte, mesmo que r~conhec!vei:s como tais_:
9-)

8544.20

- Cabo,f coaxia.is a out-ro• coi:tdutoz:ea elétr.i
cos coaxb:ie

8544.30

- Joqoe Cle fios para vel"ae de ignição e outl::oa jogos de :fica do:s t.ipo5 utilizados
e111. qu•isquel:" veículo=

:!t~~i! 1111 (J:':~i~: 1 ~! :=t,~i!h~~n=t~~:ti!~a~~e=~s~~iioq:~~~Í~

e. ouJ:.ros artafatos de bor:t:'aeha vulcanio:ada
(pol!lição 40.16);

não · endut"ecida

b) as partes e acess6l"'ios de uso qêral, na acepção da Nota
tia seçio XV, de met..ais comuna {Seçio XV), e o• a:t:'tafatoa
melhantes de plástico (Capítulo 39);

2

s~

c) o• a:t:'tefatos do Capítul_o a2 {ferramentas):
- Outros condutorel!l elétrieos, paJ:"a
nio superior a ao v:
8544.41

-- Munidos de peças de eoilex-io

8544.49

---OutroS

tensão_

·oe

artefat.oe. da· Posição a3."ci6;

e) as ·m.Squina:s e aparelhos, das posiçõeS 84.01 á·~ã4:79, e suas
partes; o:~ artef•tos das posiç5ee a4.al, 84.82 e, desde que
conatituam pax-taa int:t:'!nsecas de motores, o:s artefatos <:la
posição 84.a3;

Outros eondutore:s rtlétrieos, p.!l.ra te-n~~~0 ~~perior·a ao v, mas n4o" superio;r a
8544.51

~)

f) as máquinas,

b) os artefatos do capítulo 91;

-- Outros

8544.60

- Outros condutoras elétrie"o11, p.!l.ra
euperioo:- a 1000 v

8544.70

- Cabos de fibx-as óptica·s

ij) aa arma:s {Capitulo 93);

tec:osio
k)

o-s e,pa:telhos de

iJ.uminação e fiUM< parteS, da p~~iç.io 94.05;

"1) as e.acovas que co"nstituani eJ.ementoa

96.03).

854S.ll

~!!o Cll.p!tulo 90;

-- Munido:s do peças de oonex1io

8544.59

85.45

apaJ:"elhos e material elétricos (Ciipítulo.aS};

_s) os inatru111entos e aparelhos,

de

veículos

{posiçªo
.

Etetrodoa d';!' carvllo, escovlls de carvão, ca1;:
voea para lo.mpaclaa ou p1n;·a pilhll.S e outros
ll:t:'tigoa: de grafita ou de carvão, coa ou sem
metal, pa:t:'"ll usoe elétricoa:.

3. Na aceEçiio doa Capítulos 86 a 88, or; termos Pe.:i-tes e acess6":t:'ios nao abrangem as partes ou acessórios que não 11ejam exclusiva ou pl"'incipalmente destinados aos veículos ou ar.tefatos da
presente Seçio._Qual"!do uma parte ou um aeessÓ:t:'iO seja
suscat.Í.ve.J. ele eorresl)ondêr, simultanea~M:rtt<'t, As ê!l:t:léCificaçÕae de
dtU~.s ou mais posições desta Seção, <:lave classificar-se na
pollliçi.o qué ç:-orresponda ao sou uso principal.

- Elot:t:'odos:

4. Os

-- Doe tipo•

utiliz~~;dos 1m

fornos

va.!culoa aéreos especialmente concebidoS pa:t:'a serem utili~a<:!o.s simultaneament.e como vaículoa
terrest:t:'es coneic:Jeram-se
ve!cuJ.os aéreos.

3106
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••
••

Os ve.S:culol!l automóve~ll lilnf!bio5 conllic:lerl\]n-se ve
automóveis.
-

Posição

5. 03 veículo= de colchão (almo!acle) ·ele ai:' cla1Hd.f:tcam-5e
vo.iculoa 11. que maia se asl!lemelhem:
- a) no Cap:í:tulo S6, .IU!I foram concebi:!lo=
bre uma via de direçií.'o {aerot:rems);

para

B_e deBlocaz:-

CÓdigo
do

S.H.

soOUtros locomotivas e
rel5.

86.02

b) no Cap!tulo 81, :!le foram concebidos pare s"(l deslocaX' e;n
te:r:-ra firme ou, indiferentemente, sobre t~:!lta e aobre a
água;
c) no ~!=>!tulo 89, i!le foram C'Qn'c-ãbidol5 para 11e deslocar :sobte 11. água, meamo que p0111111.m pou:!lll.r em praia$ ou _de:sembarc.adouro:!l ou desloc!lr-se também 110bre :!IUPEI!:{~cies de gelo.
As Pll.rte5 e lllcessório:~ de veículos de-=Colchii.o (almofada) de ar ellla&ificam-~;~!!: nas mesmaz p-o!li_çÕe15 em- que estejam

~~i;~!~o~~/~;s!~l~:~:~ .~a:c~~=~~i~;õ:: ~~=~i~=~~ee,

oS'
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8602.10

- Locomotivos Oiesel-elátrical5

8602.90

- Outros

86.04

8603.10

Da fonte externa de_ eletrici.:la<le

8603.90

OutJ:CaS

8604.00

Ve.Í:culos para irw:peçiió e manutenção ile
vial5 férreos ou semelhantes, me9Qlo autopl:-o-

~!=~~~8~~0~a;a~:p~~~i==~~=~~;ic;:~:do~:;

de ball!u!ltro, al.inhadore~ éle vias,
para testes e dre!'linal5) •
86.05

860~.00

Cap!t111o 8G

Notas.

o

- Vagõe:s-ci:sternas e .sem'êihante"

8606.20

- VagÕe11 isotérmicas, ref:t"iger"'-dores
ou
frigor!ficos, cxceto 015 da aubposição

8606.30

- Vagõea de deecarga automáticll, exceto
os da~ :subposiçÕe11 8606.10 e 8G06.20

8606.91

-- Cobertos e fechadoa

8606.92

-- Abertos, com paredes fixas de "'-ltura su- ·
perior a 60 cm

8606.99

-- Outros

8606.10

68.10);

- Outro11:

o• elementos de vi11s férreo" <!!e
llÇO, dll posição 73.02;
-

ferro

fundido,

c) os aparelhos elêtricoll de :sinalização, de
contJ:ola ou de comando, da po:sição 85.30.

ferro

l'le<junmç-a,

de

2. A po:siçiio 86,Q7 compreenaa, entre outros:
a)

ol5 eixo.a:, rodas, rodae montttdaa nos eixo11 {trf!n:s de rolamento),_ banda.s de rodal)em, aroa-; ·centros e outras partes de
rodal5;

b) OZI chaasi11,

Partel5 de ve!culo:s para vial5 férreas ou semelhantes.

86.07

"boçiell" e billséis;

c) aZI caixas de ei~ol5 (de lubrificação), os
travagem de qualquer tipo;
·
d)

Vagões de_pas-'HI.g-eiros, .furgões para bagagem, vagoe15-post.ais e outros va'i)Qo8 especiais, para vias J;érrca8 ou semelhanl;:es
( exclu.Í:da8 as viaturas da posição 86.04) •

8606.10

presente Capítulp não compro;:ende:

a) os dormentes de madeira ou <3-e concreto (betão} ~r~~_ vias
férre11.11 ou aemelhantea e _o.s elemento:s de eoncreto "(betão)
de vias de direçii.o par11 ae"t:"ot-rens {posições 44.06
b)

viaturas

~~~~e~é~~=s:.ransporte éle merC4dorias sobre

86.06

1.

tênde-

Litorinos (aut.omat:,o;t"a:s), mesmo plilira circul,!!
ção urt2na, ext;eúi as da posição 86.04.

86.03

ve!-

0 mate;rial fiXo- ·parll via11 'de aerotrens <leve
conl!liderar-e:& como 10.11.terial fixo de vi~s fél;"reae, e os aparelhoe de
sinalização, de 11egurança, de eontrole ou da eomllndo para viaa
de a~rotren11 como aparelho.s de sinalização, de !Segurança,
c:le
contrQle__o_u~e___c_omllndo para via11 férrea11.

locot:t"atorl!s;

plira-c!)oques, ganehoa e out:t"os
011 foles de intercomunic_açio;
011

- "Bogie:s", bisséis, eixos e rOdlls,. e suas
partes;
dispositivos

sist..em~-15 ~'"de

de

engate,

8607.11

-- "Boçieos" e .bisséis, de traçio

8607.12

-- Outros "bogiesft e bisaéi!'l

8607.19

-- Outros, inclu.Í:dall' aa p<!!rtes

e) 011 elementos de carroçaria.
- P'reio:s e su11.s partes:
-3. Res.-.alvad!ls

al5 d.i:spo.siçÕell
compreende, entre outro.s:

da Nota l acima, e posição 86.08

a) as vias montadas {portátei:s ou nio), a:s _pleÇIIJl e
giratória11, os _pára-choques d~ linha e ça"baritos;
b)

8607.21

Freios a a:t" comprimido ·c suas partes

8607.29

Outros

pontes,

di11coa e placal! móveis e os Sl'lmlif'oroll, oa aparelhos de
•.omllndo para pllllllllgenll de n.í:vel, os eparelhos de manobra de
e.gulhas, oe postos de manobra ;à distânç:ia e outros !~pare
lhos mec&nico:s (incluÍdos os eletrome-cii:nicos) de sinalizll-;çiõo, de 11egurança, de controle ou de com11nao, mesmo provido.s de diapositivo!! aceaiiÓrios para iluminação elétrica,
para vias férreas ou 11emelhante:s, viae rodov.i,áriaa ou i'luvie.is, Pllra áreas, ou par-ques de estacionamento, instalações
portuárills ou para aeródromos.

8607.30

e

- Ganchos
outros sistemas de engate, párll-choques, e suas p!lrtes

011

- Outras:

86.08

8607.91

De locomotivas ou de locotrlltorel5

8607.99

Outras

8608.00

••••

Material fixo de_ vias férreas ou. semelhantes; ll~relhos mecânicos ( incl.u!do.s o .a eletromccanicol5) de ainali:>.:aç-~o. de segurança.
de controle ou de comando para vias férreas
ou semelhantes, -rodoviária:s ou fluviais,

rn~~a~~~5:15 °~r~ii:: o~e pa~=w~!~~=~;
suas parte:s.

Po=ição
Locomotivas e locot-rat.ores, tl(ll fonte extcrDO
de elet:t"icitladc ou t!lc acumulaélores
elé,trieos.

86.01

8601.1Q

SGOl. 20

86.09

8609,00

Contêine-res (con-tentores). incluí.dos o:tt de
transporte de fluidos, especialmente cpncebidos e equipados para wa ou vi1:ioa: mei08
de transporte.

De fonte externa de aletricidade
- De acumuledorea elét~:Cioo.s

I

i/
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Código

"

s.H.
ve!culos automóvei111, tratares, ciclos <! out~::o.s vc!cu~o.s t..erre.e:tres, suas partea e acessórios
- Outros, com motor de pistão. de ~g.,_-;ii.::>
po1."" compressão (diesel ou semidie!lel':
Notas.

8704.21

~- De capacida:l.e máxima de carga

8704.22.

De Cto.P<l!Cid3:le máxima ::l:e cal.""ga s·.Ipe-:-;:.:r::-- a
5 toneladas, mas não superior a 20 ·.?~~
:!.adas

8704.23

De capacidade má:xima dQ co.X"ga supel.""~o~ a
20 toneladas

2. Con.s.ideram-ae tratorml, na ace;:;ção do presente Cap[t..,lo,
os
va.iculo& motores essencialmente concebidos p1:n;a pultar ou empurrar instrumentos, veiculoa ou car!rss, mesmo que apl:"êsentem

certos dispositivos aces.,ório:~~ que permitam o transporte de
ferramentas, sementea, aduho=, a;tc., relacionados com o
uso princip.!ll.

- Outros, com motor de pistão, de ign1c;ão
pOr centelha (faisca):

:3. C'on:siE!éram-ol'l ve:!culo:s automóvei:l pa'l:'a trs-nspol:"te -colativo de
passageiros, na acepção da po.llição 87.02, o' ve!culos conceõiCio:~~ para tran~portar de:t pessoa:~~ no m!n'imo, incluÍdo o motorista.
4. Oa chassis de veiculo.s automóvei"~. quando -providOS de cabina,
classificam-se nas posiçõe.~· 87.02 a 87.04 e niio_ na posição

n.M.

·

·

não s -::>e-

1.""io1."" a 5 toneladas

1. o presente Cãpltulo não compreende os VC!Í:culos concebido-s para
circular unicllmente &ob~:e vi~u1 férreas.

8704.31"

-- Ds capacidade mi.íxima de carga niio
l""ior a 5 toneladas

8704.32

-~

6704.90

- OUtros

·

S. A posição 87.12 compreende toclas as bicicl('!tas pa:r;-a edanças.
Os outros -ciclo:~~ · pa:r;-a crianças clas:~ificalil-3!!: -na poa:içiio
')5.01.

s·..!pe-

De capacidade máxima de carga s.uperior
5 tonelada11

VeÍ.cuJ.o.,

automóveis

para

UBos

e8peciai.a

!=.a~xe::i~los a~;o~=~~~o:, .inc~~:t~;õ~!=

••

da

Posição

minhões-betoneirat~,
veiculos para va:r;-r~r,
veículos para rega:.:,
veículoa-ofiein&s,
veículos 1.""a.d.io1Ógieos). exceto os concebidos principalmente pa:ra transporte de peaSOII.!I ou c!C mercadorias.

CÓ:l.igo
do

S.H.
8705.l0
· Tratorea {e:.teeto

8'7.01

o•

da po4.iÇiio 87 .O~).

8701.10

- Motocul tores

6701.20

- 'l'ratores rodoviários para semi-reboques

6701.30

Tratore:~~

870l.SIO

OUtros

de

lagarta~

cole-

87.06

moto1."" t!e pistão, :::1ft ignição por cômpres11iio (cUe11el ou ~emidiesal)

87.07

V~:~iculos

automóveis J)llra transporte
t.ivo de 1J4.sSageiros.

87.02

8702.10
8702.90
87.03

8703 • .J.O

-

Com

- Outros
Automóveis de passageiros e out1.""o8 ve:i:culo8
auto~nóveis
principal~nentc
concebido"' para
transpo1.""tC de pcnsoas ( c:xceto os da posição
87 .02), incluídos 0.11 veículoa do uso misto
("stu.tion wagons") e os aut.o111Óve.i.3 de corrida.
Ve.ieulos e11peeialmente concebidos
par11
fie <:!ea:loca1.""
~Obl.""e a neve; veiculo= esp~
eiais para o t1.""11nspo1.""te de pessoas nos
campos de golfq e ve!culOll l!lemelhantes
Outl.""os veícu"l.os com motor de pis.tiio al tc.r.
nativo, de ignição por centelha ( falsca):

8703.2l

De cilindrada nio superitn:"" a lO::lO cm'

8703.22

De cilindrad3 superior a 1000 cm~, r.as
não supel""ior a 1500 cm~

8703.23

De cilindrll:dl!l; superiot"
não super-ior o 3000 cm•

8703.24

8705.20

11:

1500 cm', mas

- caminhões-gruas
To1.""1.""es ("de1.""1.""ick.s") automóveis, para •ondagem ou pe1.""fu1.""ação

8705.30

veículO~

8705AO

Cami.nhões- betone i r as

de comba t.e a incêndio

8705.!10

- Outl.""OII

8706.00

Cbl!lssili co• moto1."" para os veÍculos automóveis das posições 87.01 a 87.05.
Clltrroçaria.s pa.ra os veículos automÓveis das
posições 67.01 a. 87.05, incluÍdas as c.abi+

8707 .lO

Fal.""o os veículos-da poa:içiio 87.03

8707.90

Outras

87.08

Partes e acessórios, don veículos
veis das posições 87.01 a 87.05.
8708.10

automó-

Piír3-ehoi:):ues e sua11 pal""tas
- Out.l.""as partes e ace~a6rios Cle earroçal""ias
{inelu:Ídas as cabina~):

8708.2l

-- Cintos de segurança

6706.29

-- 0Ut1.""0l'l
- Freios (travões"*) e a:e1.""vO-fr-eios. e
partes:

S.J;!O;s

87ll8~.3l

Gual.""nições de freios (tl""avões*! mo:~ta:la~

8708.39

Outros

De cilindrada .superior a 3000 cm'
8708.40
0Ut"l:'o8 vd.culo11, com motor de pistão, de
ignição por compressão (diellel ou semi-

8708.50

die:~cl):

- Caixas de marc.ha!' (voloeidades)
Eixos de transmissão com dife"J:"encial meA
~no providos de out.l.""os órqiios de tl.""ansmissiio

870J~3l

De eilindl.""ade: não 11upe1.""ior a 1500 em'

870.3.32

De eilind.rado :~~uperior o 1500 em', mas
nii:o supet"ior o 2500 cm'

8703.33

De eilindl""ad~~: superiol:' a 2500 cm'

8708":60
8708.70
8708.80

8703.90

- 0Ut1.""0.ll
ve!culot~

87.04

Eixos,
,.,

exeet.o de transmi.ssiio. e suas p::a:;--

Rodas, suas partes e acessórios
- Amol.""tecedores de suspensão
- Outras pal.""t~s e acessórios:

automóvei.a para transporte de mer-

8708.91

Radiadol.""es

C4doril:lfl·
8704.10

"Oumpal""S" e.once.bidos para .serem
dog (ol""O. de rodovio.s

u.ti:J.i~o

8708.92

Silencioso!! a tubos de escape

8706,93

Embreagens e 11\laa partes
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NO

••

Posição

••

código

87.15

8715.00

N'

cól!ligo

•o

Poz:<i<;io

s.H.

8706.94

-.- Volante:J, t)ll.rras •

cai:~~:a:~,

de direçiio

•o

S.H.

8708.99

ve!culol!l aut.OlllÓveis se• c,1i.spooitivo de el.!!:
vaç.iio, dos tipOJJ utilizados f'ábri.eas, ~~,~;
•azéTU!I, portos ou aeroporte>s, para o tranaporte de 111ercadorUu1 11 curtas diaclinc:-ian;
carroa-txatoJ:es doa tipoa utili~a nal!' e.§.
taÇÕea ferroviárias; :~nas p~~rtea:.

87.09

8709.11

-- Elêtr i c os

8709.19

-- Outros

8709.90

- Parte=

8710.00

veicuJ.os e c.arro11 blioo!lac!o11 de collbate,
mlldos ou niio, e ana:~ partes.

- Reboque:s e semi-reboques, pal:"a habitação
ou "camping" {campismo*), do tipo "Trailer".: (Caravuna*)

8716.20

Reboques e ::semi-reboques, autocarregáV&is
ou autodescarregáveis, para usos agr!co--

loo

8711.10

Com motor de pi:stiio alternativo ·de eilindrai:l.IÍ nii.o 11uperior a 50 em•

8711.20

Co111 motor da pistiió alternativo da eiliftdra.:la superior a 50 cm• mll.s não auperiot
a 250 cm•
'

8711.30

t:r~~U~.R

8716.10

Outros reboques e semi-reboques,
transporte de mercadoria.a:

Motocicletas (incluÍdos oa cicl.omotores) e
outxcoa ciclo$ equipados c0111 motor auxiliar,
IIIC:SIJIO COlEI
carro J.atcral.; carros l.aterais.

87 oll

carrinhos I! ve.í.cul.ol! !lelllel.hantel! pa:r11.
porte de crianças, e 11\lii.S partes.

Reboque.a e s9i-reboques, pa.x-a quai:squer
ve.Í.culos; outros ve5.cul.os niio autopropul.aores; su:us partes.

87.16

- Ve.Ículo:~~:

87.10
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8716.31

-- Cisternas

8716.39

-- OUtro!!

8716.40

- Outros reboques e semi-reboques

8716.80

- outros ve5.culos

8716.90

- Partes

cap5.tulo

Com motor de pistão alternativo de-ciliftdt"ada superior a 250 cm• mas nii.o superior

p(t.ra

as

a 500 cm•
8711.40

J\eron(t.vcs e outros nparelhos aêreos ou e:spaciais,
e sua:11 parte:zs

moto:~: de pistão alternativo de cilin:supel:'ior a SOO cm' mas não superior
a 800 cm'

com

d:~:ada

8711.50

- Com motor de pistão lllternativo de cilindrada superior a 800 cm'

8711.90

- Outros

"'

da

Posição
87-12

S712.0Q

Bicicletas c outros· ciclos
triciclos), :se01 moto~:.

Código
do

S.H.

O._nçJ.uÍd_os
B(t.lões e dirig.Í.vei..s; pla:n(t.dores, a3U-de~ta
e outro.a ve.í.cul.os aéreos, ni.o concebido.a
para propulsão com motor.

Ca.:leiraa de rotlas e outros vefcu].o>~ para
inv.Ólidos, mes010 com motor ou outro
l!lecani:smo de propul11iio.

8801.10

8713.10

- Sem mecani:smo de propulsão

8801.90

8713.9_0

- Outros

87-13

88.02

- Outros
OutJ:os veículOs aél:"eos (por cxe111plo: helicÓpteros, aviões); veícul.os espaciais (inclu5.do.s os satélites) e seus ve;Í.cuJ.o.a de
l(IJlçament;o.

Parlei! e acc:ssóriol!, dos veículos das posiçõe.a 87-11 a 87.13.

87-14

- Pl:anadorea e a.sas-del ta

- Hel.icóptel:"O.s:

- De motocicleta!! (inelu.Í.doll os ciclomotores):

8802.11

-- De peso não .superior a 2000 kg, va~io•
-~De

8714.11

Seline

8802.12

8714.19

Outroe

8802.20

Aviêie11 e outroS veículos aéreo11, de peso
não supet"ior a 2000 kg, va~ios

8802.30

Aviões e outros veículos aéreos, de peso
.superiot" a 2000 kg, ma.s não superior a
15000 kg, va:r:ios

8714.20

De cadeiras de rodas
culos para invlilidos

ou de

O\ltros Vfl5.-

Outros:
8714.91

. 8802.40

Quadros e garfo:s, e suss partes
8802.50

peso :rup-erior a 2000 kg, vazios

Aviões e outros ve{culos aéreos, de
supcrioT a 15000 kg, va~ios

- Ve.Í.culo.s espaciais (inclu.Í.do.s os sattÍlites} e .11eus ve!culo.s de lançamento

8714.92

Aros e raios

8714.93

Cubo!l, exoeto de freios
pinhÕes de rodas livres

8714.94

Freios (travões•), inclu5.dos os c\lbos de
freios ( travões•), e suas partes

8803 .lO

Hél.ice.s e rotorea, e suas partes

8714.95

Selins

8803.20

T1:en11 de

8714.96

Pe.:lais e pedllleiro:s, e suas

8714.99

{travões~),

~Ttes

e

88.03

peso

l'~rtes dos vc.Í.cul.os e aparel.hos, das:
çoes 88.01 ou 88.02.

aterriaaage~n

posi-

e suas partes

8803.30

- OUtras partes de aviõns ou de

8aoJ.9o

- Outras

helicópte-
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do

S.H.
8804.00

CÓdigo

N'
da

CÓCJ:igo

:t~:i;u:ll~:· g~~~~;i~~~=; o:u~!l:~~~~~a: ~~~;:

do

Posição

S.H.

89.04

S904.00

sório.!l.
Aparelho:'! c diapositivos para l.;:!.nÇal!lcnto
de veículos aéreos; aporclhos e dispo,.iti.vos para aterri:Jsagem de veículos aéreoa
c111 porta-aviões e aparelhos e dispositivos
semelhantes; aparelhos simull!ldo~:es de vôo
em terra: suas partes.

88.05

8805.10

aeós. 2o

89.05

Aparelhos e díspositivos para lançamento
de ve:ículo:s ao:!íreos, e suas partes; ap!l.relhos e di11positivo:s p11.ra aterrissagem de
ve.í:culos .néreos em porta-aviões e aparee dispositivo::ts semelhante!l, e suas partes
- Apal:"elhos 11imuladores de võo elfl terra,

Rebocadores e barco5 c-oncebidos para empurrar outras embarcações.,
Barcos-faróis, barcos-bombas, draga-s, guindastes ou gruas flutuantes e outl"as embal"cações em que a naveqação é scCs:iória
da
função principal; docas ou diques flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploJ;"ação, flutuantes ou submersíveis.

8905.10

Dragas

S905.20

Plataformaa de p~rfl.traçãc ou de
ção, flutull.ntes ou submer:sívei::~

explorll.-

8905.90

- Outroll

8906.00

Outr;:~s embarcações, incluÍdos os JUt.Vios 'de
guerra e os barcos salva-vi~s, exceto os
ba:•:cos a remos.

suas partes
89.06

89.07

851,08
Capítul.o 89

OUtras estruturas flutuo.ntes (por exemplo:
balsas, reservatórios, caixões, bóias de
amarração, bÓiall de,sinaliz!:lçiio e semelhar:~
tes).
8907 .lO

- Balsas infláveis

8907.90

- Outras

8908.00

Embarcações e outraa
tes, p.ara demolição.

estrutura:~

flutuan-

Eaba.rcações a. est:.;uturaa flutuante"
Rota.

Seçio XVIII

1. As embarcações inpcmplet.as cu por !lcabar e os Ca11cos de embarcações, mesmo desrncmtadcs ou por montar, bem como ae: embat·cações completas, -desmontadas ou por monta;~;, cl.assificam-3e, em
ca11o de dúvida sob;~;e ·a natureza das emba;~;caçõea .a que dizem
respeito,; ·na po15iç;c 89.06.

Instrumentos e ap.arelhos de Óptica, fotografia ou cinematografia, 111edida, controle ou do precisiio; inatrumento:s e aparelhos 111édico-cirúrg:ico:s; relógios e aparelhos semeihantes;
inatrumentos musicais; suas partes e ace:olsório:s

capítulo 90

,.••

Posição

Trsnsat.lânticoá,
b.'llrco::;
de
Cr'Uzei;~;o,
"ferry-boats", cargueiros, chatas e cmbarcaçõca :semelhante"', p.an• o transporte de
pessoas ou do mercSdcrias.

89.01

89~02

lnstrUlllent.os e 11.par-elhos de Óptics, fotografia ou_ cinematografia, 111edida, controle ou de pt:eciaio; instrumentos e apar-elhos raédico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

c!XIiqo
Co
S.H.

8901.10 -

Transatlântl_c_c:;_,__ barcos de cruzeiro e em
barcaçÕe15 :~ernelhantes principalmente concebidas para o transporte de pessoas;
Mferry-boat.l5"

8901.20

8l't.l:"C03-Cil5teX"nl'lS

8901.30

Barcos frigor.lficos, e)[ccto os da
:~ição 8901.20

subpo-

8901.90

- Outras embarc11.ções pal:"a o transporte de
mercadorias ou para o tran15porte de pessoas e de mercadorial5

8902.00

Ba:r;coa de pesca; navios-fábricas e outras
c!DOOl:'cações pa:r:a o tratamento ou conserv~
çiío Cle p>:Oduto3 da pe:olC:a.
Iate:~ e
outros barcos e embal:'Cações
de
:r:ec:r:aio ou de esporte; barcos a :r:emos e ca-

89.03

noa:~.

8903.10

l.la:~:cos infláveis

Outros:
8903 .sn

-- Barcos a vela, mesmo com motor auxiliar

8903.92

-- Bal:"cos a mctol", exceto com motor
de-bordo (tipo Noutboard"}

8903-.99

-- Outros

fc~:"a

Notas.
1. Este cap.ltulo não compreende:

- a) os artefatos pal:"a usos técnicos, de borracha vulcaniza~&
n;o en<:l:urecida (posição 40.16), de coul:"o natur11.1 ou l:'econstitu.ldo (posição 42.02), ou de matér-ias têxteis _(posição
!S9.U);
b) os. pro<:'lutos refratários da posição 69.03: os art.efato!l para
u11os químicos e outros usos técnicos, da posição 69.0"9;
c) os espelho15 de vidro, não trabalhados opticamente, da posição 7o.og, e os espelhos de metais comuns" ou de metais pret:iosos, que não tenham 11.s caracter.lsticas· de elemento.s de
óptica (_posiç.ã_o 83_. 06 ou C,:pltulo 71):
d) os artigos de vidro
70.14, 70.15 ou 70.17;

das ·posições

70.07, 70.08, 70.11,
-

e) as 12artes e 11.cossórios_ de uso geral, na acepção da Nota 2 da
Soçao XV, de met11.is comuns (Seção XY), e os artef<>tos semelhantes de plástico (capitulo 39);
f)

as bombas distribuidoraS. c:;om dispositivo medidor, da posj..ção 84.13; &15 báscu111.s e balanças <:ie ve:r:ific11.ção e cont11.gem
d:e peçal5 u:~inada9 (fabri.cadas*), bem como os pesos par11. balanças apresentados isoladamente (posiç;o 84.23); os- apll.relhos de elevação e de movimentação (posições 84.25 a
84.28}; as c_o:r:tadeiraa de t.odos os tipos, para o trabalho
do papel ou do ca:r:tão (posição 84.41); os dispositivos especiais p11.ra ajusta>: a peça a trab11.lhar ou as ferramentas,
nal!l máquinal5-ferl!amentas, mesmo ml.tnÕ.dos de dispo:sitivos Õpticoll de leitura (clivisores Õp~i.C"os, por exemplo), _da posição 84.66 (exceto os dispositivos puramente Õpticos: lunetas de centragem, de alinhamento, por exerilplo); as máquinas

~s~~~~~;a~ ..~~~!~~~s 81~~i~ã~s 8 ~~~);ras,

válvulas e

dis-
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9) os fa:t"Ói.s do iluminação_ do= tipos utili.zado.s em ciclofl ou
autom6ved.s (eosiçào 85.12); ae lantetnas elétricas port6.-

~~!!a~gopo~~ça~e~!~~~~ã~!l d:P:-~:~h~:m ~~~~m~;o;;:;;~~~~ =~=

N~

4a
Po:siçào

rep-co<!h.lçii.o em série de .suportai! de :som (posiçõe" 65.19 ou
65.20);
011 fOnoctoptcii"es
(po11içii_q_ 8S~22}; os aparelhos de
radiodetecção e :radiossondagem, os apal"elhos de radionavegaçio e os apllriiHho= de radiotelocomando (·
~ão 85.26);
os artigos denominados "fa~:Óis e projetoree,
e~n unidades
11eladas", da po:liçiío 85.39; os cabos de .fi'b:r:ae 6pt,ica11 d~
posição 85.44;

CÓdigo
do
S,H.

9001.50

Lentes <:le outras =térias, para óculos

9001.90

Outros

h) os projetox:es da POl!liçio 94.05;

e

·~::t~:· ó~~t~:s~e e::~~=r ~~j~i!. e~:::

90.02

ij) 0:5 ax-tigos do Cap! tu lo 95;
k) a11 mc1u~idas de capacidada, q;ue 11e claasifieam comq
lll!l.téria conl5titutiva;

qbra

dos, par11 inatrumentos e ai:>a,rel.ho:s, exceto
o:s :ie vidro não tn1b<Jlh~ optic-ente.

da

- Objetivas•

1) as bobin11:s e :suportes eamalhantea (ela-l!:sificaçiio consoante
~téri11
conatit~tiv11: por exemplo, posiçiio Jg, 23, Seçiio

;v)

Pt~ra câmaras (aparelho:~ de tomatlll. de
vistas), para projetorea ou para eparelhos fotográficos ou cinematográfico:~,
de ampliaçiio ou de reduçio
-

9002.11
2.

E'te:saalvt~~llll

oe tlisposições ~a Noto 1 ocima, a:s parte.s e acesfiÓrio.s para rnáquin11e, aparelhos~ in:strumell,tos ou outros o:u:tetatoa ~o presente Capitulo, cle:s:siticam-ee ~ft ecorClo com aa
fl•guint.es regres:

9002.19

o) ae parte~~~o e ace:s:sérioa que conaist11in em artefatos compreen-

9002.20

Filtros

9002."90

Outros

di"-os em qwa.lquer "-as posições do pre:sente Cllp:Í:t.ulo, ou doa
Capítulos 84, 85 ou 91 (excoto oa artefatos O:a::~ po:siçõea
84.85, 85.48 ou go,JJ)., classificam_-se nas respectiva:~ poa,tçõc:s, quaisquer que· :sejam aa .móquina,., ·aparelho:~ ou instrulllentoe a qu• a e dc11tine:- ·

Anaaçõe:s para óculo:~ e ertigos -l.b1111tes~

10.03

cxclu8iva ou pr.inciplllmente de:stimuias a Wllll máquina, instrumento ou apai"elh()
d•tttrminzuio:s, ou a várial!l 111Óquinaa, in.strumentõ:s ou ãparelhos, compreenO:i4os numa me:sm11 poeiçlio {meamo na:s po.aiçõe:~~
90.10, 90.13 ou 90.31), a:s partea e acesilório3 que.não sejam os coneidera"-os na al!nem a) anterior, cla:ssifieam-ae
na posição cõrrespolldente a e:szsa oU {!. --,u:sas máquinaa,
in:strumentos ou apar•lhos;

e suas

b) quando a• po11eam identificll.r como

c) ae outras parte111 e

aéeasério:s

~a

Nota

De plástico

9003.11
9003.19

-- De out:ras maté:rías

900J.90

- Partes.
ócul.o:s para eorreç11o, prot,eçíio:t
t'in.a, e artigOa :seael.hantes.

90.04

~ispo111ições

parte~

- Armaçõe:s:

clasaificam-:se

90.:'-3.
l\a

-- Out:raa

4 da Seçíio XV:I apli.cam-=• também ao

9004.10

- ÓCulo:~ de sol

...

9004.90

-

au

~

pre.aente Capitulo.

C•-

:!:~!:~câ:~~6pt~~~!~i~a:,.:: a:=~=;
ax
aparel.bo" <211 l:'adioaat:ro-

90.05

outros inatrWIIento:ts do iiOStronoaia e
-ções, excoto oa
nooia.

5. As m6quina:s, aparelh0.11 ou insu:ume.ntos Ópticos :ie medide ou
verificação, eU.scet!vei:s (!e ee clasl!lifi.careJU simultaneamente
no.& posiçõe:s 90.13 ou go,Jl, classifica111-:se por e:sta Última
pal!liçiio.

9005.eo

outroe in.,trumentos

goos.9o

Partes e ace:saórios (inclu.!óa:s
çõe:s)

lw:-:reliapa<;fo (Mfl.iiUih"), pera
exc:eto iiUI l.lmpadas e tabo:s ~•
pol!lio;io 85. 39 •

oe

N't
dilil

Po:liçiio

código
do

ribr11:s Óptica.tl o f~tixos dft fibra:~

ro:

900J..l0

- Fibras Óptic11:s, feixes e ca'bos de
Ópticae

9001.20

Mlltériaa
plaCII:ll

9001.30

Lentee ::te contato

gool.40

pol11rizafltel!l,

em folhas

9006.20

- Aparelho.s fotográficos dos tipos t:.tilizados para registro de ~oc:umentos em mi-·
crofilmes, microfichas ou outroe microformatos

9006.JO

Aparelhos fotográficos espec:ialmeote conc:et>iO:os pmro:~ foto!frafia aubMrina
ou
aérea, para ex11111e medico 4e érgão.s
internos, ou pa:rll laboratôrios O:e medicina
leg;:~;l. ou pàra inve:stigação jud.ici;:~;l.

goo6.4o

- Aparelho~~~o fotográficos para filmes de revelação e copiagem (cópia*) instantânell.s

9006.51

-- Com visor de reflexão atx·avé:s da objetiva (reflcx), para pel!cu111.s, em rolo.s,
de largura niio a"Uperior ;:~; 35 tu~

9006.52

-- Outros, para pel!culas, em rC~los, 4e laJ;,
gu:ra inferior 11 JS mm

- Lente:~ ::te vidro, para Óculos

- Outros aparelhos fotográficos:

fibral!l
ou cm

fotografia,·
de.acarga da

- Aparelho:~ .eotoqrá.fico:s 4os tipos utilizados para preparação ae clichês ou c:i-l.indros tle impressão

ópticas:

~1~~ i~.!!~n:a~~;!~:s· po~~~~;~nt~=

;:
,lha8 ou em placa:~; lentes (inclUÍda:~ as :i~
ccmtato), ~ri.amall, espelhos e outro:~ ele~
IIK!:nto:s de optica, de qualquer matérim, não
.c)ntado:s, exceto o.s de vidro não tr111balhado
optica111ente.

a:rma-

9006.10

S.H.

'JO.Ol

a:s

!rtiv!:~s ~~~~!;i~~ai~:=:!~ t:OO:~·~;

90.06

b) os reguladora:~ automático:~ ::!e <J"'Ilndezal!l elétricae, bem como

reguloelor•:s autollllÍ.ticos de outras gr11ndezms,_ cujo modo
l!:e operar (!ependa ile um teoômeno elétrico Vllriávol com o
fato r a regular,

3UZI.B

9005.10

6. A pcnl.çio 90.32 compreende unicamente:
a) o:s in:strumentoa e aparelhos para rcgul11ç_i!,o ~o= fluidoa gaaoso.s ou J..{quidoa, ou piua cont~ole ãUtomá-túiõ ~- temparll.tura, me:smo que o 11eu modo' de .Opflrar depende de um fenomeno
elétrico '11'6rili:vel.c:om o t"lltor procur11do;

OUtro:~

9006.53

Outros, pa:ra pel!culas, em
JS lW!I de l11rgurll

9006.59

Outro::~

roloa,

"-•

Outubro de 1988
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da
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CÓdigo
do

s.a.
mea cinematOgráficos ou de papel fotográfico, em z:olos, ou para copiag(!m (cópia*)
automática de pe1iculas revelad1111 em rolos de papel fotográfico

- Aeax-elho!!l e ~ispodtivos#
lampac:tae
e
tubos, da
(" flt~sh") pz:u:a fotog~:afi>!l'
:J006.6l

as
luz-x-eliimpago

incluÍdos

-- Aparelho.!! de tubo de descarga para
~~~~ic~:) luz--relâmpago ("flashes"

proele-

9010.20

Outros aparelho~! e material para 1aborat6rios fotográficos ou cinematográficos;
negatoscópioJJ

9010.30

'l'q:las para projeção

9010.90

Partes e aceJJsÓrios

luz-r~

9006.62

-- Lâ:npada!l, cubos a selrlelhantes, (!e

9006.69

-- Outros
- Partes e ace:~n1Órios:

9011.10

9006.91

-- De aparelhos fotográfico•

9011.20

9006.99

-- Outros

OUtl"os microscópios, 1)4ra
microfotogr_afia, microcinematografia ou n~i"croproje,çiío

9011.80

outros microscópios

9011.90

Partes e aC"essórios

lâmpago ("flash")

cã.aras e projetares, cilleaatog:r:áfieo.s, me.!!
.a ca. aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorpon~dos.
'

90.07

9007.11

-- Para filme:~ de larguX"a inferior a 16
ou para :filme:. "duplo-ab l!l1!l

:J007.19

-- OutrAs

9007.29

-- OUtroa

-- De

-- De projetares

9012.90

- PI!Lrtes e acel!lsÓrioe

difJ:"ató-

Diepoaitivos de cz:iauia liquidas qu:e niío
conetitualll artigos eompreend.iilos maie especificamente e• outz:as po:~~ições; "lasers",
e:.:ceto diodos ""laBer": outros
apal:'elhos
e
in3t.rumentou- de Óptica, niío eepecificadoe neDl compreenilidos e• outras posiçõe:s do
presente capítulo.

mm

c;maras

Apo.x-elhoZJ dl!'projeu;ão :fixa~ aparelhos t'otográf":icoo. de ampl:iaç4o ou. de redução.
9008.10

- Microscópios (exceto óptico$) e
grafoe:

90.13

-- Para. filme• de largux-a inferiol" ll 16

9007.92

Eoa.
9012:.10

mm.

- Pt'ojetorea:
9007.21

- MicrosCÓpica e111tereoecópicoJII

Kic=acÓpioa (e:.:cei;O' Ópticos) e ilifrat.ôgra-

90.12

- câmaras:

9007.91

MicroscÓpio" Óptico:~~, incluídos: os :microscÓpios para microfoto)!r11fia, microcinematogz:afia ou lllicroprojeçlfo.

90.11

- P=jetores de di.apoai ti VOll

9008.20

- Leitora: de microfilmes, microfichaa e <;!e
~~i;~:ii~i~~o~:i~f:!os, mesmo R-ermitindo a

9008.30

- OutJ:oe projetoJ:es de imagens fixaa

9008.40

- Aparelho• fotográficos, (l.e
de z:edução

9008.90

- Partes e aceaeórios

ampliação

9013.10

- Miras teleacópicas pa:t"ill armas; periscópios: lunet.I!LS p.'1ra máquinas:, aparelhos
:
;:~~~u~~~tos d.o presente Ce.pítulo pu

90~3.20

- ":t.aeere", exceto

9013.80

- Outros
mentoD

9013.90

- Partes e

90.14

- Aparelhos de fotocópia, eletroliUÍticol!n
9009.11

-- De :t"eprodução direta da imagem do original eob:t"e a cópia (proceeeo direto)

9009.12

-- De reproduçiio da imag'em do oerig.inal eobre a. cópia por meio de \l1ll suporte inteJ.:
aediário (proceaao indireto)

inetru-

aceJ~sÓrio$

9014.10

- BÚsiSOlae, inclu!daD ae agulha$ de

9014.'20

- XnDtrumentO$ a aparelhos pl!lra
navegação
aérea ou espacial (exccto bÚI'!solas)

9014.80

- Outros aparelhos e instrumental'!

9014.90

- Partel'! e acesaórios

marear

Xnat:nllllf!ntos e apaz:elhoa de geoc'léeia, topogl:'afia. agriacnsu:ra. nivelamento~ fotogTalll.§
tria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou d.e geofieica, exc;:eto
bÚeaolas; telêmetros.

90.1,5

9015.10

- OUtros aparelhos de .fotocópia;

aparelhoe e

BÚ!Ulolas, inclUÍdas as aqu1has ele 11111rear;
ou.troa inatrumentos e aparelhos de navegação.

ou

Aparelhos d'!" fotocópia, por .sistema óptico
ou. por conta to, e l!lpaz:elhoa de termoc6pia.

diodos "laser"

diapositivo:~,

'l'elêmetros

9009.21

Por eiatema óptico

9015.20

9009.22

Por contato

9015.30

- N!veie

'l'eodolitos

taqueÔllletroe

9009.30

- Aparelhos de termocópia

9015.40

- Instrumentoe e aparel'hos d.e fotoçrametria

9009.90

- ParteJII e acessóz:ioa

9015-80

- Outros ina:trumentoe e_ apareJ.hos

90.16

Apal:'elhoa: e milterial doe: tipos uaailon noa:
la'borató:rios fotográficos ou cinclllatográfieo.s (inclo.Údos. oa aparelhos para
pro~eção
de .traç~:~do,. de circuit.oa aobz:c euperfJ.cies
aensi.blliz:adas do materi.ai:11 ' semiconduto1:'03) • não .eepecificado$ nem
compreendidos
em out"t"aS posiçõe" do pre:~~ente Capítulo;
neqatoJJcÓpios; telaa para projeçiío.

90.10

9010.10

-

Ap~:~rolhos e D~Gterial p~:~ra revelaçao automáticll de películas fotográficas, de til-

90.17

9015.90

- Partes e acessórios

9016.00

Balanças sensívei" a pe.ao:11 iguaie ou
ri.Ol:'<l!e a. 5 cg, COIII" ou· se• pesos.

infe-

Instrumentos ·de desenho, de traçado ou 13e
e41cu.lo (por exempl.o: máquinas de deeenhar.
pantÓgz:afos, tranaferiCiores, e111tojos de desonho ge0111étrico, réguae de cálculo e disCO:JI de cálculo); instrumentos de IDCil.i(la
de
(l.i:stincias! de ueo llllnual (por exemplo: aetros, micro~~~etros, paquú:Jetroe e calibrea}.
nio eepeei:ficailoe na. eompreenilio:Ioa em out.r- poaições do preaente capitW.o.

3112

Quinta-feira 13

••

do

Posição

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II)

CÓdigo
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do

do

S.H.

S.H.

9017.10

- Mesas e máquin.aa, de <!lesenhar, Jllttsmo aut.Q_

rrnôticas
9017.20

- Outros ins~rumentos de deisenho,_ de tr.açado cu é!e calculo

9017.30'

- Micrômetros, Pllqu!metro.!l, calibres e

ré-

9021.21

Dentes artificiais

9021.29

Outros

9021.30

- OUtro" D.rtigos e aparelhos de prótese

9021.40

- .Aparelhos para facilita r
a
eurdos, exeeto as partes

9021.50

- Ma:reao.passos l estinwladoreiiil}
exceto a:= pa1:tes e acessórios

9021.90

- Outros

guas gr.aduad&s

9017.80

- O_utros instrumentos

9017.90

-

PQJ;"II.

dos

card!aeos,

medicina, ci-

=9~=· a~~~i~~~~~: cin~ii~;~~:~u.;. i~~~~!;

aparO:lhos cletrOJIIédicos, brult
lho& ptora testes visUGi:s.

COJao

oa al)llre-

90.22

ApaJ:"elhos de raios X e aparelhos que utilizem. radiações alfa. beta ou gama, mes..o
para usos médicos, cil:Ú:r:gic:os, odontológicos ou vet:erinârios, incluído:= oa aparelho:=
de J:"adiofotogratia ou de ri!ldiot:erapill,
os
t:ubC:u'l de raios :X e outros dispositivos geradores de raiof'l X, os geradores de tensão,
a:= llleBII.s de co11111.ndo, as t:elas de visualização~ as rne=sas, poltronaa e suportes
se... lb«t:~tes partll exame ou trat!llllecto.

- Aparl!lholl- de eletrodiagnóst;!,co {incluÍdeli 015 aparelhos de explox-açiio funcional

e os eH~ vcrifi~ção o;le parâmetro:~ fi:~iol.!i
qico:~):

9018.11

-- Eletrocarc:Uóg:r:D.foB

9018.19

-- Outtol!l

90la.zo

- Apa:r:elho" de
frave:r:melhoiiil

:r:aioB ultravioleta ou

-seringas, a.gulhaiiil, cateté:r:e:~,
in=st.rlll!lentos l!ICI!I!U!lhantes:

cânulas e

-- SerinqD.s, mez11no cgm aqulhaiiil

9018.32

-- Agulhas tubulo~~.re:~ de metal e agulha:= para suturD.s

9018.39

-- OUtro=
e

aparelhos,

9022.11

-- Para usos médicos, cirÚ1:gicos, odontolÓo;ticos ou veteriJ:;I.iírios

9022.19

-- Para out1:o.e< ueoe
- Aparelhos que utilizem :r:-adiações alfa,
beta ou gama, mesmo pa1:a usos môidicos,
cirúrgic_oe,_ odontológicos -ou
veterinário,, inclu:Ldos os apa1:elhos d:e rad:iofotografia ou de radioterapia:

para

9018.41

-- Aparelhos dentários dfl brocar-, mee:mo, co.m
binados em bazse comum com outros equ~pa
..ento!l dentârios

9018.49

-- Outroa

9018.50

- Outro& inl!ltrumentos e aparelhol!l de ofulmoloqia

9018.90

- Outros in!ltrumento=s e aparelho!l

90.23

Aparelho:= Cle ..eeanoterapia; aparelhos de
-.a"'sl!laqem; aparelhos de p5icotêcnica< aparelho-s de o;p;oootc:r:apia, de oxigenot.erapia,
Cle aerossoltera;pia, apare_lho=s respiratório:=
de reani~~~açõo e Clutros aparelhoe de tero.pio
re:=piratória.

90.19

- AParelhos de raios x, mesmo para U!IOS médicos, cirúrgicos,- odontolÔgicoa ou veU•rinários, incluidos oa aparelhos de rad.iofoto-grafi!l ou de raC!ioterepi.a:

in-

9018.31

- Outros inst:r:lll!lentoeO<!lontol.ogia:

90.20

a~içii.o

6 acessórios

Pa:r:-tes e II.Ce8s.Ôrios

:In:strumentos e aparelhos

90.18

Outubro de 1988

9022.21

-- Para usos médicoiiil, cirúrgicos, odontolÓgiCos ou veterin.iírios

9022.29

-- Para outros ueoa

9022.30

- Tubos de raios X

9022.90

- OU.tros, incluidoe a:s pa1:ta-e: e acessórioll

9023.00

Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (po>:' exemplo: no ·enilinQ e nas e:>CpOo.io;;Q.el'l), niio !lllscet!veis de
out~s usos.

90.24

Máq>U.nae e 11.pa7:elhos, para enBaiOs de dureza, t:ração#- c_ompre-asão, ·elasticidade ou de
outra:= propriedade'~:! mecânicas de -te~·iais
(por exemplo: metais, madeira, têxteie, papel, pl&sticos).

9019.10

- AporelhOl!l de mecanctteri!i!pia; aparelhoe:·
massogem; aparelhos de piiilicotécnica

de

9024.10

9019.20

- AparelhO!!! de o:z:onoterapia, de o-xigoenoterapiD., de aerorr:,olteraE'ia, aparelhos re:~
piratóri:os de. :r:eanim~çao ,e-. outros aparelhos de terapl.!l. resp:.ratorJ.a

9024.80

Outras máquinas e aparelhos

9024.90

P"'rtes e acessório:s

9020.00

Outro:= apal:elho:s re:spiratôrios e
máscaras
contra ga:se,, exceto a:= llláscaras de proteção o;lcsprovidflll de mecanismo e de elemento :fi~trante flmoviveL
Artiqo:s e aparelhos ~rtopéd~c'?s, incluidas
ar~ cintas e fund11s mcdieo-c~rurgicas e
1!1:9
m.ulet.D.s; tall!ls, __ goteiras e Qutros artigos e
l!lparelhos poro fl:'aturas; artigos c
aparelhos de prÓtet:~o; aparelhos para facilitar a
audição do.s surdt~s e outros aparelhos para
compemwr defieHmcia.s ou enfenrid~es! que
se destinam a :ser transportados :s mao ou
IIObre as pessoa:s ou .,_ .ser implantaCio.s no
o:r;-ganismo.

90.21

- M.iíquinD.iiil e i!i!parelhos, para enl'laios de met.,is

- Próteaee ~:~rticularee e outro-s
Cle ortopedia QU para fraturi!ls:
9021.11

-- Próteaee artieulares

9021.19

-~

~

aparelhos

Outrozs
Artigos· e aptu:'!!:lho= de prótese dentária:

Dem:dmetros, areÔmetros, pesa-l:í:quidos • e
in=strumentos flutuantes semelhantes, termo.et:ros. pirõmetro:=. barómetros, bil!'rô:metros
e ~ieJ:"Õ:metros, regist'l:adores ou nao, •esmo
coml;!ioados entre si.

90.25

- To!!rmômetros nõo combinados com outros in.J.
t:rumentos ~
9025.11

-- tle lÍquido, d.e leitura direta

9025.19

•• Outros

9025,20

- B6rÔmetros não combinados com outros inl'ltr,.mentos

9025.80

Outroiiil instrumentos

9025.90

Partes e .,ces:sóri'Os

N'

••

Poai.çiio

••••

CÓdigo
do

s.H.

90.26_

código
do

Posição

~&.:~;!~. (~~~~=~!;e!n~!c~~~~:j •de e~!=:~·

instJ:umentoll e aplu:elholl
da!J
90.14, 90.15, 90.28 ou. 90.32.
9026.10

s.H.

- Out>:os aparelhos c instrumentos para medi,.
da o~ Co;'ntrole da t~n:siio, intensidade, r:!l,
si.:stencl.a ou da potencia, sem Clispositivo

Instrumento.$ e !lparelbo~:~, para medida ou
controle ae va'l:iiio (caudal}, nível, pressão
ou de out:r:as c!llracteril!ltieas variáveis dos
liquides ou g&sas (por exempl,o: medidores

registrado~:":

9030.

:;

posiçõe.~:~

~l

-- Mult:Lmetro.e

903_0~3.9

-- Outroe

9030.40

- Outroe in:strumeneos e aparelhos, e:~peeial
mente concebidos Pillt:"a
telecomunicação
(por exemplo: "diafonômetros", medidores
de ganho,
"cU.storciômetJ:os", "psof'ÔIIletroa")

Pal:"a ltledida ou eontro:J.e de vazíio (c!luc:lal.)

ou de n.ivel doa líqui.:los
902(). 20

Para medi<!la ou' cont:.:ole da preas.io

9026.80

outros. instrumento3 e aparelhos

9026.90

Partes e lleesaórioa

- OUtros inatt:"umentoll e apareJ.hos:

rnstrWIH'!nt03 e llpa~elhos.. · pl:'l:ra análisaa tf.~~<icas ou qu!!llicas tpor exemplo:
polarímet:ro.s, :refr&t.Ômatro.s, etspeçtrômctros, analiINidore" o!! e gaseu' ou de tum&çs ( fwaoa:*)) ;
inst:rument08 e spa:relho.,, par11 ensaio" de
visco.,iCil!ICie~ porosidll.do~ dill!lt11çio,
tensão
IRlperfieial ou !Semelhantes, e pz~ra medid&s
• ealorimoiitrieats, acústica.>;~ oq fotométt:"ic&s
(incluidos os indicadores de tempo de
posição); mic:róto1110a.

90.27
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902~-10

- lonalisadores de g:uuts ou de
mos*)

fumaça

9027:20

- C:romatógrafos e aparelhos C!e eletroforese

- Espectt:"Õmetros,- espeetrofotômetros e espeetrÓgt:"afoll: que Utilizem rao:liações óptie.•s (trV, visíveis, e IV)

9027.4Q

- XhdicaCiot:"eR de tempo de .exposição

9027.50

- Outt:"os aparelhos e inetnnnentos_ que util..i
.r.em ra.Ciiações óptica.e (trV, vi.s!veis,
e

-- COln dispol!litivo registt:"ador

9030.89

--·Outros

9030.90

-

Parte:~

e acessório.!!l

Ins~tos, aparelhos e máquinas da XJediou controle, não especificados nem compreendidos ..,. outraa posiçõea do pre.sente
Capítulo; projeto:re:s Cle perfis.

90.31

de.

(fu-

9027.30

9030.81

9031 .• 10

- Máqu.inas de eq~.~ilibrar peças !neeânicli:s

9031.20

- Bancos de ensaio

9031.30

- Projetot:"ell de perfis
- OUtt:"o:s

9031.80

- Outros instrumentos, aparelho:s e, 1111Íquinas

9031.90

- Partes e ecel!lsÓrios

90.32

IV)

inatrumento:~~

9031.40

e aparelhos ÓpticÕa

:J:nstZ'WIIf!ntos 1!1 apa:rel.hos para regub•çiio
control.e, automáticos.
9032.10

- Termol'!tlt.tOS

9032.20

- Nanostatol): (pz'essostatoa}

9027 .ao

- Outros inatrtlqlentos e aparelhos

9027.90

- Micrótomos; pat:"tes e ace511óiioa

9032.81

-- Hidráulicos ou pneumâticos

Medit!lores (contadores) Cla gases, llquidos
ou de eletricidao:la, incl.uÍdoa 03 aparelhos
para sua afe:rição.

9032.89

-- Out:r;ol):

9032.90

-- Partes e ace..ssórios

·90.28

Medid~es

'3028'.10

-

9028.20

- Medidores (contao:loree:) de líquidos

9028.30

- Medidores (contadores) de elett:"ici.:lade

"9028.9D

- Pat:"tes e ace11sÓrios

90.29

- Outros inetrumentos e aparalhoe:

(cont.ado:res) de gases
90.33

9033.00

I

Partes e. acesaó:rios, não especificados ne.
em outras posiçõea do presen-

c~preendid.os

~~~~!~1~~ :~~ 9 ::q~!"~~~e;~~s,

ina-

OUt:eo" medido:res (eontadcirea) (por exemplo:
contadores da voltas, contadores de pcoduçií.o, taxímetros, totali>:adores Cle caminho
percot:"rido, podômetr:os); indicadores de vel.ocidade e tacômet:ro.,, exceto os da posição
90.15; a:st:roboacópioa.
9029.10

- Contadot:"e.!l de_ voltas, contadot:"_es ~e produç:ii.o, tax!metro·a, t.otali:.:a~ot:"e:l de caminho percorrido, podômetroa, " aparelhoa

9029.20

- Indicadores de velocidlllde e tacÔl!l.et.:r.os;
eat:robosc:Ópioa

9029-90

- Pat:"tes e acessórios

aeU~elhantes

cap.í tulo 91
Relógios e aparelho"' se~~~elhantes, e suas: partes
•ot.aa.
1. o p:resent:e capítulo não compr:eende:

90.30

OJJeiloscÓp:ios, anali411dorea Cle espectro e
outroa instrUXIentoa e aparelhos~ par11 medida ou controle de IJrande>:aa e.loiitrierl..s; ina~ntos ':' aparelhos
p•ra •edid& ou de1;e.2
çao de rad:a.açoes alf'a, beta, gama, X, co:sJaicas ou out:ra11 radi11çÕes ionizantes.
9030.10

- Xnstrumentoa-e aparelho• para_ medida
detecção de l:"l'l.diaÇõea ioni>:antes

9030:20

- Osciloscópioa e Ollcilóqf.i:ros, catódicos

cu

a) os vi.dt:"o e peso;~~, ~e relógios e de
(regime 411. lllll.tét:"ia constitUtiva);

apat:"ll!!lbos

semelhantes

b) a• correntes de t:"elÓqios {posições 71.13 ou 71.17, confol:'me
o caso);
c)

~= ~~~~=X~,~~~:~~:~~!~: ~~.,~~~ y;~~~~--~~)-~ce~à~ 8 da a~~i!to;

se!l'lelhtmtes ele plástico (Ca_pi~ulo 39) ou de metais precioaos ou de metais folha'ados ou chapeadoli Cle metais precloso.s
(g-eralmente posição 71.l.S); a.s moJ.as .:!e relÓgio:~ e de aparelhos :~~emelhantes {inclu:Í:das as espit:"ais), classificamse, todavia, na posição 91.14;

3113
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d) a& esfe:ras de rolamento (po,içDI'Is 73.26 Ou 84.82,
o caso);

e) os

a~relhoa

co~crllle

••

••

Poaição

da po11içio B4.12

comstru!c:lo5

pa:r!l.

c6digo
do
s.H,

funcionar
- OUtros:

ISel!l escape;
f) os robunentos de esferas (posição 84.62);

9102.91

-- De pilha ou de acumulador

g-) os a:.:tigol'l do Capítulo 85, ainda não montados e:r:itre
si ou
com outros elementos de maneira a foraar l1Rlqllinil5mos de re-

,gJ.o2.99

-- Outros

lÓgios ou de aparelhoill semelhantos, ou._, parte• reconheci veis
como ex.::lusiva ou principalmente del5tinadas a ""tell maquilli5<nr;JS {Caphulo 85).
·

2. A posição 91.01

-eo~ap:r:eendfl

ucicamente 011 X"l!llógios ,C9m

caixa11

aesociadas a pé:rol"'s n11.turai= ou cultivlldiUI ou_ a pedras pX"eeio:nl= ou semipreciosas, ou 11 pedra= 15intét'icas ou reconstitu:Ída:~,
das poaiciSes 71.01 e 71.04. Os relÓgios COl!l caixa:< r!le
~~~et11l comum incrw~tli.:;!O da met11is precioe-os, clo.ssificam-lle
na
pol!liçio 91.02.
--3. Pal:"ll Ol!l e:t'eitos do· pl:"el!lente ~p!tüio considel:"am-se .,qain:Vrmo•
de pequeno porte porll. relÕgioa os dispo11itivos J:"ll!lguladoa por
um balanceil:"o com espil:"al, ,.Um cl:"i=tlll de quartzo
ou qualquer
outro si.111tema próprio para determinaz: intervalos de tempo, Com
Ulll mostr~Jdor ou um si.st=a que permita incorpore~ r um mostr;,doX"
..ecânieo-. A ee:pessux-ll de tais ~M~quini=moe não deVI!r_á e=<ceder
12 mm e a lllrgurll, o c=primento ou o diâmetro niio tl:everá eXceder 50 mm.

Da11pertll.d.oraia e outros re1Óg.ioa, çooa -qui
nia.o de pequeQO porte.

91.03

i~~~~~=da~u in~~!~=~~;e d~e m:~;i!s p~~~i~~~~~ ~~ ~=~u~!:t:~ér~~;
9l.Õ4

9103.10

- De pilhe. ou de acumula(loX"

9103.90

- Outro=

9104.00

Relógiol'l para painéis de inl!ltnuõ~entos e relógiO$ semelhante:~,· para e.nto•Óveis, ae:ronaves. naYe~~;
espaciais, eliba>;oa.ç;Ões ou
para outros ve!c:uJ.o:s •

.s--

91.05

Del'Jp<'!rt.adorea, relÓgiol'J e aparelbol'J
lhantea, exctr!t.o eo11 lllllquinia.o de pequ<!lno
porte •
- D<!ISPO!Irtà(lol:'es:

ll.l!l dispo~;ições da Nota l, oa IQ!lquinismo~; e peças
=uacetiveis da seram util.izado= tanto caso maquini.111mos ou peça= para rel.Ógios e aparel.hos semelhantes, como para outros
:t'ins, <!lm Pllrtiçular no" instrumentoll de l!ladida ou da preciaiio,
c1assi!icam-se no pl:"esente. Capítulo.

9105.11

-- De pilbll ou· de .scumulador, O'U conc:ebido•
para sere~:~ ligado:!' à rede elé.t.X"ica

9105.19

-- Outros

4. Ressalvadas

- Pêindule.ll e reiÕgioll' de. parede:
9105.21-

De pilha ou de acUMulador, 01.1 concebidos
para ae:relll ligado's à rede elétrica

9105.29

Outro=
-

••••

Posição

Outubro de 1988

Código
do
S.H.

9105.91

-- De pilha ou de aC1.111l1.1ladol;', ou concebidos
para sftrftfl!. ,J.iqa®a à rede elétrica

9105.'19

-- Outi:'OS

:F~~ ~:..co:;r~~=i:C,;~ ~~:~or::

91.06
Re1Õqio11 de pulso._ relÔ1io11 de bolso a rel.2
giol!l' semelhantes (incl.uJ.dos- os cont!!ldorcs
de t.esnpo dos mesmo:~ tipo!!!), c0111 caixa _de m,g
tai= preciosos ou de aetais :t'olhead011 ou
ch!!!peados de metais preciosos.

0Uti:'OS:

de apare1hos semelbant.e11, 0<1 co• 110t.or sin•crono (por I!Xemplo: relógios de ponto, l:"OII1Ó!J:Loa datadores, contador:e.!l de horas).

9106.10

- Re16gios de pulso, de pilha ou de e.cumuljt
(lo r, me~o _ÇQ'CIJ c_ont.e.dor (!e tempo incorpore.dol

- Relógio= de ponto; relÓqios .:latador011•
contadores de horas

e

9101.11

-- De mo11tre.dOX"'excl1.1sive.mente m<!'!cânico

9106.20

- Parqu.i:metro=

9101.12

-- De moatrlldor exclusiVaJnent<!l opto-eletrônico

9106.90

- OUtron

9101.19

-- OutX'OS

9107.00

lnter1;'UptOJ:'els horários e outrol!l
apa:relhos
que permita• aci_onar ~ mecanis11o _IIII _te~
deteX'II.inado, •unidos de 1H1quinis11o de relo~" ei~c~:rel.hos semelhantes, ou de -

~itl.07

- outro:s X"elógioa de puho, me:smo com con~
dor de tempo' incoX"porado:
9101.21

-- De corda autçuniÍtica

9101.29

-- 01.1tr011

Kill.quinis-os de pequeoo pOrte p.ar• ~lÕgio•,
COÇletos e montados.

9i..oa

- Outros•
9101.91

-- De pilhe. ou de acumule.dor

9101.99

-- OUt:r:os

91.02

- De pilha ou dç &cumulador:
9109.11

-- De mostr&dor exclusivamente mecânico ou
com dispositivo__ que; permita acop1ar
u..
mostrador mecânico

Relógios de pulso. rouógios de bol110 e relógios aemelhant.ell (i.ncJ.u.Í.doll os contadores
de tempo dos mesmol'l. tipoal, excet.o os da
posiciio 91.01.

9109.12

De mostrador exclusivamente opto-llletrônico

RelÓgio:~ de p1.11so, de pilha ou de aeumuljt
dor, m011smo- <:::e>m cont_e._d'o_t __ .l;i~L ~m_po incorporado:

9108.20

- De corda au"~:omática

9108.19

Outro=

- OUtros•

9102.11

-- De mo11tradoX" excl1.1sivilliilente- mecânico

9108.91

-- Me•:Undo, no máximo, 33,8 mm

9102.12

-- De JnOstredor exclll.l!livamente opto-eletrôt'>ico

9108.99

-- OUtrol!l

9102.19

-- Outros

Maquinismos, exceto os de pequeno. po~:te, de
relÓgios ou de aparelhos .ae-el.hantea. c~
pl.etos e .antado=.

91.09

- outros rel6gios de pulso, mesmo com contA
dor de tempo incorp-orado:
9102.21

-- De c-o:r:da autornáiiea

9102.2!1

-- Outro11

- De pilha ou de açwm.üa:!or, ou concebidos
pat"a serelll ligados .à re(le elétrica::
9109.11

-- Para de,pertadorf!;s

Outubro de 1988
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tros instrumentos, aparelho!! e equipamentos, ace!II!IÓrioa,
utili'Gado!l com os artigos do ·presente Capítulo, lliiiS m~:les
não incorpora"-os nem acondicio~:~adoa no mesmo esto-jO (CIIpltulos 85 ou .90);

código

N'

Po:dção

"

S.H.

9109.19

~~

d) as eecovas- e artefatos aeme~hantas, para limPe~a de instrumento:a muaiea:i,s_ (podçlio 96.03};

Outro.s
Outros

e)

91.10

Ha.qW.niamos do "tel.Ó'Jio.!l ou de apa-.:-elhoe se-lhantes, completos, niio 110nt:.a.:Ios gu, pa.:t"cj,
ll.lmente montados ( "chablons"); -quinismos
de re1Ógio8 ou de apal'~lhos .semelhantes, i!!
COIIp11!1;0S 1110ntado11; esboços de

Maquinismos o;o;nnpletos, não montado!!'
peu:cialmente IIIODtl!ldos ("chablon:~")

9110.12

-- Maquinismos incompletos

9110.19

-- Esl:loçoa

9110.90"

-

9111.10

ou

montado:~

plo).

0:1!1 cartõe.:s, discoa e roios, <i!l posiçiio 92.09 permanecem
nesta po1$içio, mesmo quando sa· apresentem com os instrumen"f'oa
ou aparelho!! a que se d.estinem.

N•

Outro:~

CO.b:aZJ de relógioG da.ll
91.02, e BWI.il txu:tol!l.

U.ll

f) oe ca>:-retéia e l!lu.pgrtes semelh11ntes (classificação seg\\nd.o
a matério:~ constitutiva: posiçiio 39,23, Seçiio XV, por exem-

2. Os arcos, b!lquetas e artigo!! semelhantes, para in!ltrumentos mu
i!:icais d.!lll posições 92.02 ou 92.06, apre!lentadoa e111 quantidad;compativaie com os instrumentos a que se dcts_tinem, seguem o regime doa reepectiVo:s instrumentos.

- De pequeno porte:
~-

0:11 instrumentos e aparelhos COI!I caracter:Lst.iCas d.e
objetos
d.e eol.eçlio ou de antigli.f.lkd.es (poeições 97.05 ou. 97.0"6);

maquinismos

de reiÕgoioa: ou de uparel.hos Bemelhl!lates.

9110.11

posiçõee 91.01

ou

••

Posição

- Caixas de metais pr~c:ioeo.11 ou do metais
folhea<ioe ou chapeados <ifl metai= prflcio- caixas de metaill comun!l-,
ou prateados

9111·.80

- Outras caixas

9111.90

- Partelll

mel!mo

9112.10

•o
S.H.

!J2.0l.

J>:illnos, -s.o autOIIIáticos; cravo:11 e
iu:~~trumenttl:ll

- Pi!lnoe verticais

9201.20

- Piano!J de caud11

9201.90

- Outros

~troe

instrwllentos •usicai.s de e~;~~das (po:e
exeaplo: guitar:ea:11, violinos. harpas).

92.02

- Caixas e lllfllneJ.hantes, <ie metal.

9112.80

9202.10

9112.90

- Partes

9202.90

9113.10

- De meta:l.s precioeo.!J ou de metai.!J fol.headoo ou chape~u:l.oe ae metais prttciOIIIIOIII

9113.20

- De metai111 comuna, mesmo dourados ou
telldtlliil

9113.90

- OutriUI

92.03

.l.b

ou.t~a• pao:-tea ou peças de

91-14

apa~elhoS

rel.Óg:lo;~J:I

de

aemel.banteo.

9114.10

- Molas, inclu.Ída= as eepirais

9203.00

92.04.

'l'oca4os eom

o:~rco

ÓJ:giio11 de tuboe: coa teclado; bar.ôtd,o;~s
•
ii:Jet:nna.entos llemelbantes de tecl.ado cm. pal.betas actál:ical't livl;'es.
Ac:ordeões e inst:nna.enU>s llt!IH!l.bantes;
.tmicas (g-aitas) de boca.

pra-

ou

01tt.ros

de COX'da!J, COIII tecl.aélo.

920l.l0
.:lourados

caixlul e l'l191el.hantell, de outro• ~el.Õgioa
aparel.hoa :.e.el.bant.esr e :tUlla pa~tea.

,1.12

CÓdigo

-

ooo
9111.20
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9204.10

- Aeordeões, e instrumento.:s semelhantes

9204.20

-

92.05

Harmônic~ts

(gaitas) de

boc~t

OQ.tros in.:lltrwaentos musieais de sopro- {por
axew~plo: elarinetes, t.roJilpo!!ote!J, g-aitas
de
:foles}.

9114.20

- Peelrae

9205.10

- InstrU111ento11

9114.30

- Quadrantttll

9205.90

-

9114.40

- Platina$ e pontes

9206.00

!illl4o.90

- outrao

J:nstrumento:a )lusica.is de percussão
e:t.eçlo: tambores, caixa:a, xilofone:=~,
tos, c:aatanbo1as, ID'l2:'aC:i&) ,

92.06

- Xnl!ltrumentoe de teelado, exceto

9207.90

- Outros·--

1. o prel!lente Cap.itulo não compreC!nde:

e!

b) 0111 microfone111, •amplifico:~dore~~<, alto-falantes, fones de ouYido (auacul.tadore•), interrupt.orea, e:~trobosCÓpioa e ou•

(pgr

pra-

aCQrdeÕe~~<

O.U:as de múllico:~, órgãos -c:iinico11 d.e :feirill,, re~tlejos, pâasaros c:antol:'es aecânic:oe,
s~rrotes musicais e outros inetru~~~entoa IIIUsicai!J, não esiM'cificados e• outra posição
do presente capítulo; cha.u.ri:l:es de <J:UIIl«:'ler tipo; ~tpitoe, berT:antes (cornetas d•
sinllis) e out:J::os instrumentofl, de boc.a, po~ ehamaclll ou sina~iz:ação.

92.08

melhantea de pláatic-,-- {Cap!tulo 39);

"lletaie"

9207 .lO

Jrotas.

•> ~! ~:a~e x~, a~:~!~~!i: ~~~~~~~~, y;~~~~ ~~l ~c:p~=o a~~~~r:~~=

denomin~tdo:s

OUtro:~

Inst:n>mento.t:l .ul'licais cujo ao• é prodtu:ido
ou. amplificado por 'meios eJ,étricoa (pol:'
e:t.eç1o: órgãoe, guitarTas. o:.co7:deõ""").

92.07

c.pítulo 92

hii.X'-

9208.10

- C.ixas de 11Úsica
- Outrõll

3115
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oo CONGREsso NACIONAL (Seçao II)

b} ~Iç~~p;~~~;}~l'lN 11.poiar no Bolo (psichês; Por e~~rnplo) (pow
c) os artigos do CapÍtulo 7n
d)

••••

Poai.ção

CÓd.iÇIO

••

S.H •.

a-t~ partes e 11cas9Órioa de uso geral, nill açepçii.l:> da
Nota 2
da Seção xv, de metais eomun$ (S<'lçíõo XV), os arteft:~t.os semelhantes de plástico (C!!pÍtulo 39) e o:s eo!~:es-·fortes Oa
posição 8_3.03_;

-

c:) os Móveis, mesmO niio equipados, qUe constit.uaoi partes espe-

9401.71

c!fica!ll de aparelhos para prod.uçiio de frio, da posição
84.18; 09 môvei11 especialmente coneet>idos para máquinas de
co:~tura, na acepção <:l.a poaiçiio 84. 52;

9401.79

f) os t:~parelhofl de iluminação do Capítulo aS;

9401.80

q) os móvei:s gue conl!ltituam pii.r-t.es

9401 .90

eapecíficás de apl!!l:.;:elhos
das po..,içoes 85.18 (posição 85_.18), 85.19 a 85,21 (po.eição
85.22) ou das poeiçõee 85.25 a 85.28 {posiçio 85.29);

k) os artiqol! do Capítulo 91 (c:aixas de relÓgiol!l ou de

para
apare-

lhos .semelhantes, por exemplo);

9402.10

1) os móveis e nparelhos de illlll1innçiio eom ear~~;eterístieas

ele
l»:'ir~qull:dos
(poeição 95.03), _ns mesas Cle bilhar de- qualquer
eepécie e outros móveis conc:ebidos especialmente para jogos, da posição 95.04, b!:lm çomo ozr móveis para prestiõigitaçiio e os artigos 4e decoração (excet.o guirlandal!l elétricas), tais cerno o!IS lante~e etiine:!!la_:ll (po11içio 95.0:.}.

2. Os aitefatoe ( exceto a !!I. p.ct.rtes l
94.01 a 94.03 deve111 !!ler

9402.90
94.03

C0111preendidos mll!l posições
a:s•enta:rem no solo.

eor~cebidos par~~;

Pe~neeem, todavi111, compreendidolll

n~~;quelae

posições,
ainda que coneebi<los para serem IIUIIpenl!IOtl, fixados a parede11
Oll colocados llnl!l sobre os outros:
a) 011 a:nnários, as estantes,
dlllol!l {por elemento11l;

o1111

"Ótagereli" e os mÕVOi= elil

assentes, com armação de metal:

E:stofad_os
Outros
- OUtro:s assento.s

o~açio, •esas de exllllles, cam~.s dotadas de
•ec&nismos para llsos clinico.s, c.adcrir~~;s da
dentista); cadeiras para .salÕes de cabc!ieiraix-o e cadei~"'" :se111elh.antes, coa di.spositivos de orientação e dft elevação; :sua21 pe..~;
tes.

ij) ae eadeirae <te dentil!ltzl, que incorporem aparelhos -pCra- edon-

el!lc;arradeirae

Outro:~

~=~i!~ 1 :eie~in~~!e~:~· ~!~~~·m~~~~t~;

94.02

h) oe artefatos C!.:.. pol!liçiio 87.14;

toloqia, da posição 90.18, bem como as
'J4'binetc:~ ~entiÍ.rioa (po::~içio 90.18);

Quintã-feira f3 -3117

I!IÓ-

b) os artefatolll da poaiçiio 94.04, aprel!lenUt.dos ieoladamente,
pe:nnanecem ali cla.sl!lificados, mesmo que constituam partes
de m6vei11 da:s posiçõe.s 94.01 a 94.03.

- Outro•
Qut.roll

JlÓveia

~ 3UIIIS ~.

94.0:1.10

- MÓveis de metal, do tipo utilizado em escritórios

9-403.20

- OUtros móvei.s de metal

9403.30

- MÓveis de madeira, do tipo
e.scritório:~~

utililllado

11.111

9-403.40

MÓveis de 11111.deira, do
cozinhas

tipo

u.tilizlido e•

9403.50

MÓveis de ma<leira, do
quartos de dormir

tipo

utili~Eado em

9403.60

Outros móveie de ma<:l.eira

9403.70

MÓveis de pl!Í.!Itieo

9403.80

MÓveis de outra.!! maté~ias, inc:lllÍ<Ioa a C.J.
na, vime, ba111bu oll liU:Ltéx:ia:s ee111elhant:s.!l

9403.90

Partes

b) os !U!Isentos e camas.
3 .. a) Não se comlideram par-tes dos artefatos dae posições 94.01 a
94.03, quando isoladas, a11 chapas ou placas, de vidro (incluÍdo!! os ellpelhol!l), mármore Oll ele out.ras pedrae, ou de
quaillquer Outrae matérias incluídas nozs CaPítulos 68 ou 69,
IQesmo em torma prÓpria m11.11 não combinadas COIII outrozs elementos.

- Cadeiras de denti11ta, c:adeiras .Po:t.ra sa..
lÕel!l de cabe·leix:eiro • cadeiral! :~~emelhan·
te !!I, e sua11 p~~;rtes

==~:. e!;:~~s. Plt~~es~~.s~:!~~~élll;

94..044. Conl!lideram-se eomJt:ruçõea pré-fabricadas, n5 5eepçilo da posiçiio 94.06, as c:onstruçÕe11 ac:o:t.badas e montada.e na f';il;ll;_iea, bem
co1110 l!llll apresentacli!IS em conjllntos do elementol!l para montagem

a:rt.iqo.s seaelhant.es, equipjldos coa .alas ou
guarnecidos illt.er:i.orM!nte de qWI.isquer JHt.t.i
rias, c011p:reendendo e.s:ses a:rtigOlJ, de borracha ou de plâstico alveolares, aes.a recobert.o.s.

~~it~~~~!: ~~:~~a;~m~o~:~~t~;~;:~.;~s~:;:~~~= d~u tr~~~~~ç3:;
Beme1hantell.

9404.10

- Suporte:s· elá11ticd:~ para camas

9404.21

-- De borrac:ha ou

9404.29

-- De outras matérias

9404.30

- sacos de dormir

9404.90

- OUtros

- Colchões:
de plástico

alveolare11,

me11mo rec:oberto11

••
••

Polliçiio

CÓdiqo

••

S.H.
Aal!lont.m~.
JIO

(exceto 0111 4a po.e.ição 94.02}, mei!Itran.eroraávei.e e-. ca.a.e, o suas partes.

9401.10

- Assentos dolll tipos utilizados em veíeuloe
aéreos

9401.20

- Assento:~~ dos tipos utilizodos em veículos
aut.olllÔvei.s

9401.30

- Ass.entos giratórios. de oltura

9401.40

- A:~eentoe (exceto 4e jardim o_u de "camping" (campi.emo*)] tranllformáveis e111 c:a-

94.05

Aparelhos de iluainação (incluídos Olil • projetares) e sllalll pjlrt.ea, não e~t~pt~Cificadoll
nea compreendidolll em. outras posições: anúncios, car~el!l ou t..abul.etal!l e placas indicJ!
deras lwaino:soll, e li.'Z:'tigb.s fii!!Wielhlt.ntctl!<, que
conton"- uaa fonte lwainol!l& tixa per~N~nen ..
te, e suas partas não eapecificac!as nea cos
p:reendidaa e• outras po11.ições.

ajuuável
9405.10

- Lu11tres e Ollt:ros aparelhos (le ilum-inação,
elétrico.s, próprios para serem Bll:Spensoa
ou fixado" no teto oll na parede, exceto
os dos tipos utilizado:~ na iluminação pública

9405.20

- Abajures

•••

9401.50 _

Assentoll de c:ana, vime, bflmbu Oll ele matérias semelhante:!!

9401.69

a:~~critório

(candeei:ro:s) de cabeceiro:~., <!e
a lampadário:s de interior, eJ.i

tricos

9401.61
Outros

9405.30

- Guirlandas elétricas, dotl tipos
dos em árvores de ~tal

uti,liza-
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q) oa óculos protetores para a prática de esporte!! ou para
gos ao ar livre (posição 90.04);

CÓdigo

••

Polliçíio

Outubro de 1988

S.H.

jo-

r) oe chomarizes e apitos (po=ição 92.08);
s) as ormas e outros artefatos do Capítulo 93;

')405.40

- OUtro.e aparelhos elétricos de

il.uminação

9405.50

kp::n;•eJ.hO!!l niio el.étriC:oD de iluminação

9405~60

Anúncios, carta>:e!l ou. tabuleta• e placas
indic11dora:s J.wnino:sos, e !ll:-tigo11 11emelh'a.!l

"'
Partes:
9405.91

9.(.06

2. 0,! 11rtefatos do presente Capí"tulo podem conter :.imples guarniçoe= o'!- aces.a6-rio:r de mínima impo-rtância da itletairs precio:.os
de metal.s folhe11doa ou chapea<:lO.$ de metais p"Z;"eciosos, de pêro:
liHI
naturais ou cultivadas, 4e pedras preoiosoa ou semiprecioaol!l, ou de pedras sintéticas ou l:"econstituÍdoa.

-- De vi(lro

9405.92

De plástico

9405.99

OUtX'II.:S

9406.00

t} as guirlandllll elétriçaa de qualquer espáeie {posiçiio- 94.05);
u) a.111 cordas par.a raquete.a, as barracas, o.a artigos para ac 11 mpamento e os luvas de qualque"Z;" matéria (regime de IINltêrio
constitutivo).

3., Ressalvadas as di:.posiçõe.a da Nota 1 acim.!l, as parte11 e acess6rioll reconhecfvei11 como exclusiv~~; ou principalmente destinados
~i:o!~tefators.do presente Capítulo classificam-se com estes 111-

Conatruçõea, pr.S-fabricadas.

..••

Posição
95.01

CÓ:iigo

••

s.a.
9501.00

95.02

C!apÍ.tulo 95

9502.10

- Boneco=, mesmo vel!ltidos

B:rinqu.eCiozs, jO<jJ03, artigos p~~ra divertionento ou
para esporte; SI:Uls part.en e acessórioB

9502.'31

-- Ve8tuário e seu= aeess6rios, ca1ÇIIdo.s
chop*us

9502.99

-- Outros

- Partem e acesa6riom:

•atas.
1. O presente COpl: tu lo n4o, compreende:
a)

11.111

95.03

OUtros brinquedoz; IIMX!elo5 'reduzidos e .a~.1
lOIJ ae111elbante.s para divertis!ento,
~esmo
ani>Mdos; quebra-cabeças
("puzz1e="'l de
qualquer tipo.

velas piu~ árvore!! de Nato.! (posição 34.06);

b) 08 artigos de

pirotecniA

para

divertimento,

!!la

e

posiçii.o

36.04;

c) oe fios, II!Qnofilamentos, cordéia, "tripas" e -l!lemelhantes,
para pese.,, mesmo cortados em·compX"imentos determinados,
11111.:1!1 não preparados como linhas de pe$ear, do
Capítulo 39,
da posiçao 42.06 ou da Seção XI;

9503.10

Trens (comboios) e1ét.ricos, incluídos 011
trilhos (carril!), sinais e outros aoesz6rio:!l

9503.20

Modelos reduzido&, 111esmo animado:s,
em
conjuntos para montagem, exceto oa_4a sul;t
posição 9S03 .10

9503.30

Outros conjuntos e brinquedo.!!, para construção

{llaeo~~<) ~:~ara artiqo.a do O.l!lporto e artefat.os semelhante!!, da.a posiçoers 42.02, 43.03 ou 43.04;

d} a.111 .lllii,COlas

e)

~.,r:~t~~~i·~~~~l~=P~It~~ ~ 2 ~111

fiinúlSias, oe matéria:s

têx-

Brinqueaoa l:ep:re=entando
turas niio-hurnonaa:

f) as bandeiras e corda~~< CO'In bandeirola:r, de mat6riaa têxteis,
bem co-rno as V<Jlaz para embarcaçÕelll, pranchas ou carroa, do
capítulo 63;

9503.-41

g) 011 colça(los {exceto os fixadol!l em patins paro

qe1c ou de
rod.&.e) do Capítulo 64 e ors chapéu11 .e artefatos <ie u.ao l!lemelhante, eapeciah, para a prática -de aspdr~-db Capítulo
6S;

h) as bengalas, reben2ues (pin9'alins*), chicotes e artefoto_s _
semelhontea (posiçoo 66.02), e suas partell (pOsição 66.03);

animaio~~

ou orill-

-- Com enchimento interioo:

9503.49

-- Outros

9503.50

- Instrumento:s
b:a;inquedo

e

.aparelhos

musicais,

::le

9503 .&o

- Quebra-cabeças ("puzzle a")

outros

9503.70

- Outros brinque:los, ap't"esenta:;!os em <!!Ortidoll ou em panópl ias

k) as parte:!! e aceaaórios <ie U$0 geral, na acepção da Nota 2
da Seçlio XV, de meta i= comun~~< (Seção XV),
e 0111 artefatos
rsemelhante:s <:1e plástico (Copítulo 39);

9503.80

- Outro<!! brinque::!os e modelos, motorizados

9S03.90

- Outros

ij) os olhos dm vid.ro, niio mo_ntadors, para
brinquodos, da podçlio 70.18;

l) os sino8, campainhas,
podçlio 83.06;

songos e

boneCO$

ou

artefatos semelhantea,

da

95.0~

Artigo• pa't"a jogos de saliio, inel...f::lo:.
jogo3 eom motor ou outro mecanismo, 0.111 bilhares, as· 1110!!:11111 especiais para jogos ::Ie
ca111sino e o-s jogos de balizas (pau1itos)
automática:; (boliche, por exe111plo).

a) os motore= elétricos (potlição 65.01); os tronsform11dores
elétricos (porsição 85.04) e Ol'!l aparelhos de rodiotelecomondo {posiç.!ío 85.26);
n) os veículo= pa-ra esporte da Se-çãO XVII, excato--trenós!.
bog'ia e semelhantes;

to-

9504.10

-

;~~~=t~~ ~!,1~~l;~!s~pos

utilizáVeis

com

ocet~sórioa

o) as bicicletos para crianç1111 (po11ição 67.12);

9504.20

Bilhores e seus

p) as embarc11ções para eapoet.e, tollil'!l como canoas e e111quifes
(capitulo 89), e seus meio& Çle propul•io (C«pÍtulo 404, 11e
forem de madeira);

9504.30

Out-ro= jogos, aeionados por ficha ou moa::la, exeeto os- jogos ·:1e balizas (paulito:s) o.utomáticas (boliche,, por exemplo)
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••

C6digo

•o

Pollição

S.H.

9504.40

- Carta• de jogar

9!!104.!10

- Outro•

S.H.

I ""·'' I

95.08

Al;tigo11 para, f"e:sta=, cat:Qaval ou outros diYert:i.ento.!l, incltÚtlos 0111 ~trtigos Ch1 -qia

95.05

e

Cll.:n;osséis, bal.1111ço•, iniJtaloçõea de tiroao-alvo e ou.tra11 diveraõt.= (le~ ~a e teJ.
raa; circoa, coleçOes de an:i.ai.• e teot:r:oe:
atlbulante•.

llrtig'oS-J!IUTpTCilllil·

9505.10

- Ar'l::tgos

9505.90

- Outros

pt~;ra

festas de Natal

Artigos e ~ip~UM~nto:s, PG;ra !linástica,.
atletia.o, outros esportt!:S (inclw.do o têDia de aie&ll} ou jogos ao a"J;" livre, aio eaPCICificcdoa ne. c:o.precmdidos e• outras poaições de.ste cap.ítulo; piscinall, it~cluÍ41t.s

eopltulo 96
-Obras di.ver.as

liUJ inf41ltis.

.ata..

- :r:squitJ e outrotJ f!:quipamentos, para etJquiar na neve:

1. O pz:oesente Capítulo não compreendil

a) os 1ápi11 para maquilagem (capítulo 33);

9506.11

-- Esquis

9506.12

-- Fixadores paz:oa etJquüs

b) os

artefatoe do CapÍtulo 6G (partell de vuarda-chuva8 ou de
bengalas, po:r: exemplo);

9506.19

c) as bijute:r:ias (po11içio 71.17);
- Esquis aquáticos, prãfic1i.a:s de
surfe,
pranchas a vela e outz:oos equipamentos,
paz:oa a prática de esportes' aquáticos:

d) as pertas e aces116rio11 de uso g-eral, na acepção da Nota 2
da seção XV, (le inetai11 comun11 {·seção XV), e os artefatoe e_g_
'"1hantell de plástico (Capitulo 39);

9506.21

--

9506.29

-- OUtrOII

e) Oll artefato= do Cap!t~:lo 62 (ferramenta=, artigos de cute·
loria, talheres) cem cabos ou parte" de matérias de entalhar ou moldar. Apresentados isoladamente, tais caho11 e
psrtes incluem-e:& na8 posiçÕe11 9G.Ol ou 96.02;

Prancho:~ll

a ve111.

- Taco.\'! e outros equipamentos, para golfe:
9506.31

Tacoe completos

9506.32

Bolo:~ll

C{lp!t~:lo 90,
por exemplo• armações p.i.:r:c
ócu1011 (po11ição 90.03}, tira-linhall {posição ~_0.17), e:sc~
vas e pincéis doll tipos manife~tamente utilizados em med~
cina, cirurgia, odontologia ou veterinária {poziç;ão 90.18):

fl oe artefatos do

9506.39

--

9506.40

- Arti<JOIS e equipamentos, para tênitJ de me-

O~:tros

g) os artefatos do Capitulo 91 (caixas de r~lÕ<;rios ou de apar.J.
lh011 !lemelhante.s, por exemplo};

••

h) os instrum11nto11 musicais, sua" part·e!l e acetJs6rios (Capit~:
lo 92);

- Raquetee de tinis, de peteca (i!lldminton)
e :raquetes eemelhantee, mesmo nao enco:r:doadatJ:

ij) 011 artefatos.!!!! Capítulo 93 (armas e 8uas partes);
k) os a:rtefatos do capítulo 94 (por exemplol móvei8, aparelhos

9506.51

-- RaquetetJ de tinie, me11mo não encordoadas

9506.59

---outras

11 oe

- Bolae:, e)teeto de golfe oo,: de tênitJ de mesa:

111) os artefatoll do Capítulo 97 {objetoe_ de arte, de colação

~~;rtefato!l do Capítulo 95 (por exemplol
gos, material de eeporte):

brinquedos,

joe

antigÜidadell) •

9506.61

-- Bolas de têni11

9.506.62

-- In!láveill

9506.69

-- Outras

9~06.

- Patins para gelo ct patina de r'oc::~as,
cluido.s Oll fixodo\ em calçados

70

de iluminaçSo);

2.

Con:~ideram-ee
-tériaa vegetaill
acepção da poeição 96.02:

QU

aineraie, de ent&lhil:r:, na

a) as semente11 dure11, pevidee, caroços, catJcas de cocos ou
nozee e matériall vegetais eemelhantes (noz de corozo ou
palmeira-dum, por exemplo), da entalhar;·
ln-

de
de

b) o .âznbar (,ucino) e a espu.lllo:!l-do-mar, naturais ou reconetitu!do8, bem como o a.zeviche e as matérias mine:r:aie 8eme1hantell ao azeviche.

- Outro!J: •

9506.91

-- Az:'tigo= e equipamentos,
ou atletiSltlo

9506.99

-- Outros

para

ginástico.

Varas (cillr~as) ·de pallca, ar~zóis e out:r:oa .artigos para .a pe11ca à linha; puçá, (cUia:roeiroa) e redes .e:emelhantes para qu1dquer f.i
nalidaãe; iscas e chamarize11 (exce~to o11 daa
posiçÕoll 92.08 ou 97.05) o a:r:ti!Jos .Semelha.n
te11 de caçn e po"ca.

95.07

9507.10

- Vaz:oas (canas) de paeca

9507.20-

- An.z6i=, mW.,mo montado" em
minais)

9507.30

-Molinete:!~

9507.90

- Outros

'

sede1a8

{ca:r::t:eto=l de pe11c11

(te:t:·

3. Conllideram-ee cabeças preparadaa, na ecepção da JX!IIiçSo 9G.03,
011 tufos de pêlos, de fibra11 vegetaill ou de _out:t:iiS rnatériae,
não montadozs, prontos para· serem Utilizados, 11em .\'le cdividi:t:ern,
ne fabricação de pincéi= ou de artefiltoe 8emelhante8, ou exigindo" apena11, Pilra e11te fim, ·um traba:J.ho complementar pouco
impoz:otante, tais ccuao a11 opez:oaçQe, de uniformização ou acabamentp dilll extremidadell.
4. Oe ilrtefatos do pre11ente CilpÍtulo, oaxceto 011 compreendidoe nas
posiçÕell 96.01 ii 96.06 ou 96.15, constituÍdo= inteira ou parcialmente de metaie precioso!!, de meta.ill folheado" ou chapea-

~~11 p~~r::t:i~t~~i~!~~~~~· ;~~o~;~i~~í~~=~i~~a~o~u ;2~~f~:ci~=~~:

:rai11 ou cu11;ivada.s, claeaificam~se ne11te1 Capitulo. To~avia,
também tJa c1as11ificam neste Capítulo 011 artefatoll dae posiçÕell 9G.01 a 96.06 ou 96.2.5 com s.imple!l guarniçÕell ou ecees6·
rio:~ d.& mínima import.iinciill ji• metais preciosos, dG metais
folheados cu chapeedol!l da metais preeio11o11, de pérola:~ nat'frilill
ou cultivadas, de pedra= preciosil:s ou ill&miprecio"as, ou de. pedras sintétiCa:!~ ou recon:stitU.Í:da11.
.'
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do

Po.sição

S.H.

Marfim, osso, carapaça de tartcuuga. chifre, pontas, coral, maCI:o:ep<h:-olll e outras
muot.ério.s animais pllrll entalhar,
trabalha(los, c suas obras (incluidaa as obras obti-

96.01

CÓdigo
do

s.a.

96-08

canetas eaferogrâf'icas: canetas e marcadores, ·com ponta de f'eltr:o ou com outras pontas po:roaas; canetas-tinteiro {canet;as
de
tinta permanente) e outras canetas; estiletes para duplicadores: lapiseiras; canetas
port.a-penaa, porta-lâpis e a-rtigos semelha!!
tes; suas partes (incl11idos as tampas e
pxendedo:r:ea), exceto -os artigos da posição
96.09.

c:lan por moldagem) •

9601.10

96.02

- Marfim trabalh&do e obrda de ma,;fi.ln

9601.90

- Outroa

9602.00

Ml:l.téril:l" veget.ais ou minerais, de entalhar,
t.rabaJ.ha<!las, e IIU43 obrae;

obras

~aoldadas

ou entalhadas de cera, parafina., eatearina,
']0&11.!1 ou resinas naturais, de paiSt•u• Cle mo-

9i:i08.10-

-

delar, e c;n,>t~:o.s obraa DOlda&ul: ou ent;:~lha
daa niio e:!lpeeificac:!a:J nem. c0111preendids11 eu

'3608.20

- Canetas e ttarcadore.s, com ponta de f'eltro
ou CQ!Il .outras pontal! porosas

outras po11ições; qelatina não endurecida,
traba.J.hsda, exceto a da posição 35.03, e
obra:~ de gelatina não endurecida.

9603. 10

9603.21

-- Eztcovazt de dentea

9603.29

-- Outróa

9603.30

- Pinc&is e e:~~covas, para a:r:tistae, pincéi.s
de escrever e pincéis semelhante.s para
aplicação de produtoa cosmético11

9603.40

96.04

E.scovas e pincéis, po:~ra pintar, co:~ia•, en
verniz:ar ou :~~emelhantc:!l (exceto o.s pincéill da su'bposiçiio 9603.30}; _bonecas e ~
lo• para pintura

9603.50

out•as escova:!! quft constituam partes
rao!Íq11inas, l':lpar!'!lhos ou de veiculo~

9603.90

Outros

-- Para desenhar com nanquim {tinta--<14-chi-

9608.39

-- Outraa

9608.40

- X..api.seiras
- Sortidos de artigo.s de, pelo menos,
das .subposiçõea precedente11

9606.60

-

Peneira~

9605.00

Conjuntos ll.e viagem pa>:a toucado• de pessoas, para costu:r:a 011 para li.peza de calçados ou de roupas.

- Outros:
9608.!H

-- Pena.s (aparos) e .su11.s ponta.s

9606.99

-- 0Utl:"OZJ
Lápis ..ina:s, pastéiã, carTÕes, gizes para
eacrever ou des~ar e gizes da alf'.,..ill.te.

96.09

9609.10

- Lápizt

9609.20

-Minas pa:r:a lápis ou,po:~ra lapiseirO!I.s

9609.30

- Outros

96.10

9610.00

Lo11sas e quad:r:o:s pe.ra escre-ver ou
ae:sJD.o emoldurados.

96.l.l.

9611.00

cari-.bos, .incluídos os datadore.s e nllDieradores, sinete.s é art.iqo:s seme1.bantes (in·
cluÍdoll oa aparelhos pa:r:a impressii.o de etiquetas), manuais: dispo_sitivos manuais
de
co•posição tipogrê.f'ica e jogo:<:~ de i.JIIpresailío, -nuais contendo tai" dispositivos.

e c>:ivos, aanuais.

Botões de pres!!l!io
Botões:

ri tas i.l:lpresso•a" para mê.quinas de escrever
e fitas ilopre:!lsoras aeme1hantes,
t.int.ada.s
ou preparadaa de outra .forma para irap•imir,
110at.adas ou não em ca=etéis ou cartuchos;
a1•o.fadaa de cari.Jnbo, impregnadas ou não,
com ou aem caixa.
9612.10

Fitaa impre5soras

9612.20

Almofadas de carimbo

96.13

De pl.iatieo, não •eeoJ:oertos de

9606.2"2

De metl'lis comuns. não reco_bcirtOs de
téril'lll têxteis

:Isqueiros e outl:"OS acendedores, mesmo mecãnicoB ou elétricos, e suas partes, exceto
pedraa e pavio.s.

matérills

têxtei~

=-

9613.10

Isqueiros de bolso, a gás, nii.o recarregáveis

9613.20

Iaquei•os de bol:~o, a gê.IJ, recarregáveis

-- Outros
9613.30

9606.30-

Forma:~~
ço~ de

e outras pa-rta.s, de 'bot6es;
botões

Fecbos ecler (fechos
tes.

96.07

de:~~enbar,

e suas partes_

9606.21

<J6o6.2sr

com ponta, panl canetas esf'el:'Ográ-

ficaa

Botões, incl~>.l.dos os de pressão:- :formas e
outras partes, de bot.Ões ou de botões de
pressão; esboços de botões.
9606.10

Co:~rqas

duas

de

9604.00

96.06

n•l

9606.50

96.12
96.0S

esferograrJ....:as

96ú8.31

- Vaztzto11ra11 e e.scovas, constitu.;:das por pequenos ramos ou outrazt matéria11 vegetais.
reunidas em fei:.:e.s, com _ou .sem cabo
- Escovas de dentea, e11covas e· pincéis
de
barba, e:~~covazt para cabelo.s, para c:Llios
ou para 11nha8 e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as q11e aejam
partezt de aparelhos:

Cane~ ....

- Canetas-tinteiro {canetas de tinta permanente) e outras caneta_s:

Vas110uras e escovas, -380 constituindo
pa.:r:tes de ..Í.quinas, de aparelhos ou de veicul.os, va:ssouras Mecii.nicas de uso Bll.n1111l.,
exceto aa aotori.o::adas, o:spanadores; cabeças
p:r:epo.:r:ada:J para ee:covas, pincéi11 e p11.:r:a artigos seaoelhantes; boneca:s e rol.os para pig
tura; 'rodos do bon-acha ou ll.o aatér:ias fl.e:zíveis 11eael.hantes.

96.03
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esbo-

Isqueiros de mesa

9613 .ao

- OU..tros isqueiros e 11.cendedc:res

9613.90

- Parte.s

de corre-r) e sua:s pa,!;
CO.ehimbos (incluído:~~ o.s seun fornilhos)
piteira:s (boquilhall). e suas partes.

96.14-

- ti'&ehos ecle• (f'ecbos de oorrer):
960'T.ll

9607.19
9607.20

com grompos de metal c6lnum
Outros
- Partes

9614.10

E.sboçoa de cachimbos, de
raíz

9614.20

Cachimbos e seus f'ornilhos

9614.90

Out:roa

madeira

do
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cór.{ga

2.

s :.-..
Pcmtea, trave11111111 para cabelo e arter"atoa
11-lh.o;tntol!l; gr;:mpos (alfinetes*) po:n;·a c:~

96.1.5

~~!) "~.~~;i:~~e::~~~;~=r=~bo~ier::

4oe, exeeto os, <11!11 PQlliçao 85.16, e DUli.S

p&1;:

tel!l.
~

Pentell, traves11a11 para cabelo e artefato111
11111.melhante111:

9615.11

-- De borr111cba, enduTecida ou de plÁatico

9615.1~

- - 0Ut't'OS

9615.90 _

- outroa
e

e.beÇa.S de a~çõns; ~rL1u1 ou_ eBponjtts .~
:na poa ou para apl.ie&Çllo de outro:~ coJD~et:&.
ços ou ele produtos de touc:e.4o'r:.

96.1'('

9616.10

- Vaporizadores de 'teucador, :~uas
e cabeça:~~ de 11rmaçol'zs

9616.20

- Bo:r:llUI ou esponjas para pÓII ou para aplico.çio de Qutros coBaéticos ou de pt"o:1uto.e
c:!• tQUCilldor

9617 .oo

Gll:r:X'afas tér.icas e outrqa rac:ipj.entea illO. téndco= montado=._ ca. iso~to pro'C!uzi.f!lo pelO vó.euo, e IIW!l3 parte" (•xceto a-pcla~~ de vidro;).

9616.00

Conside~m-se
gr:avuraa, esu..pa.:s e litogr;a:fi:as, originai III,. na
acepção da posição ~)7.02, !III provas tir;fléi;!IS diret;flmente, em
preto e branco·ou o cores, de uma ou mais chapa.ll executadas
inteiramente à mão pelo axtist&, qualquex que· seja a
técnica
ou a llllltéria utili.:o:adas, exceto qualquer processo mecânico ou
:fotom.ecini.co.

3. A posição 97.03 não compreende as esculturas de caráteX" comerc4l {repr~uçõe.= em séX"ie, molda'ien.= e obras artesllnai.=), que
ae ela:!lmiticam no Capitulo d& meteria constitutiva.
·
4. a) P.e.=salvadas
o.= axtig'O!I
p!tulo e e111.
:fi.elllr-se no

as dispo11ições das NOtas l, 2 e 3 anterioxes,
suscetívei.ll de se classificaxem no pre!lente Cll.outros Capitules da Nomenclatura, devem classipresente Capítulo.

b) os 111::-tigos suscetivei.ll de se classificaX"eat na poaiçiõo 97.06
e nas posições 97.01 a 97.05 devem clas.=ifieaX"·se nas posiçõea 97.01 a 9.7.05.
·

Yapor~do~.s de tow::3dor, IJWl.S IIJ:JiliiÇÕes

96.16
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5. A3 molduras de quadroe, pinturat~, ~esenhoe, colGgens e quactros
decorativo= semelhante:~~, g:r:aV\lram, est..ulpall e de litogX"afia:~~
e.la11111ificam-:sa eom estes objetoll, quando as suas cax~tc.texisti
coe e valor sejl!tm eompat!veis com os dolJ re:l'eridoa objetos.

armações

••••

POtlição

CÓdigo

oo

8.8.

!llmequ.i~s e artigo111 :s-lhante.s; aut&.u.~
e elltmlB ~as, p.xa 'll'it:t:ineB e .ostr:ua-

rios.
Quad:r:oi'J, pi.ntlll:'as e de.t~enhcn~, feitos inteiraaente à .üio, excet:o os deeeDhoa da pos:i-

97.01

:~o!9 ~o~; o~oi~:==e-;~~~~x::::r:a~~~~;

aeJI(!lhantes.

Objeto= de a1:to, !!lo eoleçõ.o ou llJltigiii&!.Cie"

9701.10

- Quadro.ll, pinturall e de.=enholJ

9701.90

- 0Utl:O.ll

<J7.02

9702.00

97.03

9703.00

Produções 01."iqilllli" de arlo estatuVia
de e11cnltura, de quoilJquet' ..até1."it~~8.

97.04

9704.00

Se1oa postais, seloa fiscais, aarcas po:.ta.ill, envelope.s de px-iaei1"0 dia (F.n.c.
"Fil"st-Day Covexs•), inteiX"os postais e se-lh&ntes, obli.te1."ado.s, oCJ. Dão obliterados
..aa sem curso ne. destinados a ter corao
no país de de.,tino.

97-05

9705.00

Coleçôes e eepécimes para. coleçõa:~, Cle ~
logia, botânica, llineJ:alogia, anatomia, on
apreaei.tando intere3:1e bitstÔX"ico, arqueologico, paleontolÓ'!lieo, etnográfico ou numi-3.&tico.

97.06

9706.00

capitulo 97
Objoto:s Cle arte,. !!lo coleçio ou antigÜiJJaCies

1.

o

p;r~sente

Cap!tulo nio compreende:

ll) oa selo::~ po:stai.s, .eslos t"i.scais, inteiz:os poiStais

lhantes, não obli.te;rlldoa, com CtU":!IO ou
curso no pa.:í::~~ de destino Ccap.:í: tul_o 49 l ;

e

destinado:~~

semea ter

b) a:~~ tcil:as pintadas par,a ccmiiirios tcatrllill, fundos pictóricos
para fotogr;:~fia (fundoll de e:~~tMi-o*) ou u:sos .an6.logos (po-

l!liçõ.o

59.07),

sa.l.vo

ll!e puderem clallsificar-se na posição

9~.06;

c)

tiS p&rola.t~ naturai.t~

ou cultivadas e a:~~ pedf'aiS
sem.ipreci.osaa (poaiç(ies 71.01 a 7l.03).

preciosas ou
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..------SENADO FEDERAL
Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 138, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 8.313.240,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1' É o Governo ·do Estado de Alagoas, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de ·
outubro de 1976, arterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.313.240,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN) junto ao Banco do Estado de Alagoas S/A, es_te na qualidade de agente financeiro da Caixa Económica
Federal, destinada à realização de obras no âmbito do Planhap, no Estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 1988. ~Senador Humberto Lucena, Presidente.

Façó saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 139, DE 1988
Autoriza· a Prefeitura Municipal de irecê, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Irecé, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da .Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do TeSouro Nacional (OTN) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Económica Federal, destinada à construção de matadouro, lavanderias públicas, pavimentação de ruas
e implantação de diversos equipamentos Urbanos, no Município.

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o_Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição e_eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 140, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações
do Tesouro nacional (OTN)
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de VItória da Conquista, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de. 1985, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente
financeiro da Caixa Económica Federal, destinada à execução de projetos de galerias de microdrenagem do bairro
lbirapuera e pavimentação de diversas ruas do mes111o bairro, constando de base, sub-base, capeamento em asfalto
e colocação de meio-fio, no Município.
·
Art. 2• Esta resolução e.ntra em vigor na data djO sua publicação.
_
Senado Federal, 11 de outubro de 1988. - Senandor Humberto Lucena, Presidente.

Outu6ro de 1988
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos

termos do artigo 52, incisO VII, diCConStituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguü,lte

RESOLUÇÃO 1'1' 141, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estado da Bahla, a contratar

operação de crédlto no valor corresponw
dente, em cruzados, a 330.234,80 Obri-

gações do Tesouro Nadonal (OTN).
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2" da
Resolução n~' 93, de 11 de_outubro de 1976, alterada pela resolução n9 140, de_5 de dezembro de

1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 330234,80 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco de De-

senvolvimento do Estado da Bahia _S/A, este na
qualidade de agente financeiro da Caixa Econômica Federal, destinada à execução de serviços
de pavimentação e drenagem, construção de centro de cu1tura, centro de_ saúde, escola de 2o grau,
área de lazer e canal '!-e drenagem, no Município.

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado F~eral aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso Vll, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena. Presidente, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃO 1'1• 143, DE 1988
Autoriza o Departamento Municipal
de Água e Esgoto de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor coiTeSpondente, em
criirildoS, a 217.:t58,57143 Obrigaçôes
do Tesouro l'laclonal (Om).
Art. 19 É o Departamento Municipal de Água
e Esgoto de UberJândia, Estado de Minas Gerais,
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
n"' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Sena~o Federal, autorizado a contratar operação
de crédito. no valor correspondente, em cruzados,
it 217.158,57143 Obrigações do TeSouro Nacional (OT~). junto ao Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S/A, eSte na qualidade de agente
financeiro da CaiXa Económica Federal, destinada
à aplicação em obras de ampliação e melhoria
do siSte-ma de abastecimento de água de Uberlândia.

Arl ,29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publciação.
Senado Federal, 11 de outubro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente.

3123

eu, Humberto Lucena, Presidente promulgo a s_eguinte

RESOLUÇÃO 1'1' 145, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Turlaçu, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.071,43 Obriga·
çóes do Tesouro l'laclonal (Om).
Art. 1~ J:: a Prefeitura Municipal de Turiaçu,
Estado do Maranhão, nos termos dO art.- 2° da
Resoluçáo-n9 93, de 11 de outubro de 1976, aherada pela Resolução 1_1o 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 16.071,43 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS);- deStinada à iri'iplarifuçãb de -um-merCado
político, no município.
Art 29 Esta reSolução entra-em v\Q-õr na data
de_ sua publicação.
Senado Federal, em 11 de outt.,~bro de 1988.
- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos :
termos do art. 52, inciso Vll, da COnstituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
·

RESOLUÇÃO 1'1• 146, DE 1988
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VD, da Constituição, e
eu. Hwnberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

Faço saber que o Senado F'"edeái:laPrOvou; nos
termos do__ art. 52, indso VIl, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO 1'1• 142, DE 1988

RESOLUÇÃO 1'1• 144, DE 1988

Autoriza a Prefeitura MunidpaJ de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor corresponden·
te, em cruzados, a 14.571.000,00 Obrigações do Tesouro Nadonal (O'I'N).

Art. }9 I::: a Prefeitura Municipal de Salvador,
Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Res_olt.içáo ~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 14.571.000,00-0brigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econôffiica Federal, destinada a fmancíamento da primeira fase
do projeto de transporte de massa de Salvador,
de drenagem e obras complementares no vale
do Camurujipe, de obr?S de recuperação do Centro Histórico e de obras relativas à ligação lguate-_
mi/Paralela, no município.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Senado Federal, 11 de outubro de 1988. Senador HUmberto Lucena. Presidente.
,

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
4.000,00 Obrigações do Tesouro Nado~
na1 (Om).
Arl ·Jo É a Prefeitura Municipal de Macaíba,
Estado do_Rio de Grande do Norte, nos termos
do Art. 29 da Resolução no G3, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5_
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
-autoriza a contratar operação de crédito no valor
correp-Ontlente; em crUzados, a 4.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à CaiXa
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do FUndO de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS},- destinada à aquisição de equipamentos
para coleta de lixo, no município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicaç~o.
Senado Federal, 11 de outubro de 19Ba Set:_1~_5lõr: Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado f:edend aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VD, da Constituição, e

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro l'la·
clonai (Om).
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, nos termos do
art 2o da Resolução no 93, de 11 de outubro de
1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 de
dezembro áe 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, à 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
à Caixa Ecoriôiriica:-Federal, esta na qualidade
de_ agente financeiro da operação, destinada à
execução de obras do programa Produrb, no município
·
Senado Federal, "11 de outUbro de -1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faç_o saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte_

RESOLUÇÃO 1'1• 147,DE1988
AutoriZa a Prefeitura Municipal de
Anastácio, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no
_y~_QI' corre~pondente, erit cruzados, a
QQ.OOO,OO Obrigações do TesOuro Na·

clonai (om).

Art ·19 I:. a Prefeitura Municipal de Anastácio,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do
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artigo 2? da Resolução n9 93, de II de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Se-nado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no va-

lor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
à Caixa Económica Federal, destinada à execução
de obras_do Programa Produrb, no Mufl!~pio.
Art. 29 _ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.Senado Federal, 11 de outubro de 1988. Sena-

dor Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado FedeiaJ aprovou, nos
termos do artigo_-52, inciso VII, da Constituição,

e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO 1'1'148, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de São

José de Rlbamar, Estado do Maranhão,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Naclonai (011'1).
Art 19 É a Prefeitura Municipal de São José
de Ribamar, Estado ~o Maranhão, nos termos

do artigo 2Q da R~solução o~ 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5
de deiembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor _COrrespondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
ao Banco.doNordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da Caixa Económica
Federãl, destlriada à instalação do Sistema Cartográfico e Estruturação dos_ ~,Çiastros TécnicoS
e Códigos Municipais, urbarliZã-çâo do Bairro da
Campina, construção de três creches, perfuração
e equipamento de quatro poços tubulares profundos e construção de duzentas fossas secas e cem
fossas_ estanques, no munídpio.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senãdo Federal, 11 de outubro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço-saber que o Senado Federal aprovou, nos
- termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃO N• 149, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, a
contratar operãÇão de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
7.033,00 Obrigações do Tesouro Nadona! (011'1).
Art. J9 É a Prefeítura Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art.
2 9 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezerribro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.033,00 Obrigações
do T escuro Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_SocialFAS,-destinada à aquisJçãÕ de ônibus -para transporte escolar, no Município.
Art 2o Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

-

Senado Federal, em 12 de outubro de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
1 -ATA DA 35' REUNIÃO, EM 12 DE
O(ITUBRO DE 1988
1.1

-ABERTURA

1.1.1 -Comunicação da Presidência
- Inexistência de quorum para abertura
da sessão.
- Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, dia 13, às 14 horas e _30
minutos, com Ordem do Dia que design-a.

1.2- ENCERRAMENTO

13- EXPEDIENTE DESPACHADO

2-ATOS DA COMISSÃO DIRETO·
RA
-n<?S44 a 53 de 1988

1.3.1- Projetas de Lei
-Projeto de Lei da Câmara n 9 50/88 (n~
547!88, na origem), que acrescenta o termo
"Universitário" na denominação do Hospital
Professor Edgard S.:i:ntos, da Universidade Federal da Bahia.
-Projeto de Lei da Câmara n" 51/88 (n?_
139787;-n_a-onQem), que acrescenta parágrafo
à Lei n? 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
que "estabelece normas para a concessão de
assistênciajudiciária aos necessitados".
-Projeto de Lei da Câmara no 52/88 (n?
668/88 na orfgem), que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

3-PORTARIA DO PRIMEIRO SE·
CRETÃRIO
-n' 22, de f988
4 -ATA DE COMISSÃO
5 - MESA DIRETORA

6 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
7...:. éoMI>osiÇÃO ÓE coMissõES
PERMANENTES

Ata da 35"' Reunião, em 12 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Mauro Benevides
SR. PRESIDENTE (Mauro senevideS) ~

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

A lista de presença acusa o comparecimento de

Áureo Mello -Jarbas Passarinho---'- Alexandre
Costa - Chagas Rodrigues -Mauro Benevides
-Lourival BaptiSta-Jutahy Magalhães -José
lgnádo Ferreira -João Calmon----: Ronan Tito
-Severo Gomes -Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior-Pompeu de Sousa-Mauricio Corrêa
-Mendes Canal e - Carlos Chiarelli -José Paulo Bisol.

18 Srs. Senadorés~Entretantó~ não há em plenário
o·quoruni regimental para abertura da sessão.
Nos termos do § 2 9 do art. 180 do Regimento
Internq-, o- expediente que se encoritra Sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente da leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, convocando sessão extraordinária a reali-

O

zar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, com
a seguinte
.

ORDEM DO DIA
-l-

Mensagem n" 215, de 1988 (n? 408/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Ba~
hia, a contratar operação de crédito no valor cor~
respondente, em cruzadÓs, a 146.520,13 Obriga-
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ções do TeSOUro Nacional (OTN). (Dependendo
de parecer.}

EXPE:DJEJ'ITE DESPAOiADO NOS TER·
MOS DO §2'D0ART. JBODOREGIMENTO

INTERIYO.

-2Mensagem n" 217, de 1988 (il.õ 4-10/88, na origem), relativa à proposta para que seja autodzada

a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão,
Estado de Pernambuco; a contratar operação de
crécüto no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). (Dependendo de parecer.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
---- N• 50, de 1988
(N9 547/88, na Casa de_ .;nigem)
Acrescenta o term9 "Universitário" na
denominação do Hospital Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da
Bahia.
O COngressO Nacional decreta:

-3Mensagem n" 218, de 1988 (ri" 411188, na ·origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado

do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tes:ouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-4Mensagem n" 220, de 1988__(n" 411/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura Municipal de Carptna, Estado de Per~
nambuco, a contratar operação de crédito_ novalor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do T eso_uro Nacional (QTN). (Dependendo de parecer.)

-5Mensagem n<:> 222, de 1988 (n'?_ 4171_88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São_ Luis, Estado do
/Y\aranhão, a realiz.ar operação de crédito externo
no valor equivalente a US$ 1,891,567.33 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos
e sessenta e sete dólare!Le...trinta e três centavos},
elevando temporariamente o limite de sua dívida
consolidada. (Dependendo de parecer.)

-6Mensagem n9 225, de 1988 (Ir 423!88, na Origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Tfeffiedal, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 28351 O, 18 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-7Mensagem n9 382, de 1987 (n<:> 558/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, EStado da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 155.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 15 horas.)

Art. 19 Fica acrescido, na denominação dada
pela Lei n9 4.226, de 23 de maio- de 1963, ao
antigo Hospital das ClínicaS da Universidade Federal da Bahia - Hospital Professor Edgard San·
tos- o termo "Universitário", passando a denominar-se ··Hospital Universitário Professor Edgard
Santos~·-·
_ Art 2o Esta -lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM

N• 141, de 1988
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituiç-ão Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberaç-ão
de Vossas E.x:Celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Educação, o anexo projeto de lei que "acrescenta o termo 'Universitário" na denominação do
Hospital Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia".
Brasília, 4 de abril de 1988. - José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 31, DE 15 DE
MARÇO DE 1988, DO SE.NHOR MINISTRO
DE ESTADO DA EDUCAÇAO

·Excelentíssimo Senhor Presidente da RePública,
Tenho a honra de_ submeter à elevada consideração de Voss_a Excelência o anexo projeto de
lei que acrescenta à denominação do "Hospital
Professor Edgard Santos", assim denominado o
ãfi:tigo Hospital das Clínicas da Universidade_ Federal da Bahía, pela Lei n<:> 4.226; de 23 de mato
de 1963, o termo "Universitário", passando, então,
a denominar~se "Hospital Universitário Professor
Edgard Santos".
Dentre outras finaltdades previstas, o ref~rido
Hospital se destina, também, a servir de campo
de ensino e treinamento aos alunos matriculados
nos curso_s de graduação e ensino, pesquisa e
extensão aos alunos matriculados nos cursos de
pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento
e extensão relacionados com as atividades no
campo da saúde.
Convém -esclar-ecer: a Vossa Excelência que a
alteração na denominação- do Hospital Professor
Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia,
para "Hospital Universitário Professor Edgard
Santc?s", visa, tão e simplesmente, adotar a nomenclatura utnizada por este Ministério da Educação para caracterizar os hospitais~escola.
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" Assim, Senhor Presidenfe, COm ·a alteração proposta, parece-me que- o rerefldo Hos-pltal estará
melhor caracterizado para os fins a que se propôs.
O asSunto já foi discutido én-tfe o --conselho
Deliberativo do Hospital e o Conselho Universitário da Universidade_Federal da Bahia, tendo sido
aprovada, à unanimidade de votos, a proposta
de mudança ora sugerida.
Assim, ao submeter a presente minuta de projeto de lei a Vossa Excelência, aproveito o ensejo
para apresentar-lhe, Senhor Presidente, as homek
nagens da minha estima e do meu profundo respeito. - Hugo Napoleão.
Aviso-n"212-8AP
Em4deabrilde 1988
A Sua Exc_elência o SenhOr
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
ie"nho a honra de encaminhar a essa Sé-cretaria
a mensagem ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de ExPosição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação, relativa a projeto de lei que "acrescenta o
termo 'Universitário" na denominação do Hospital
Professor Edgard Santos, da Universidade Federal
da Bahia".
AproVeito a oportUnidade pár.!Crenovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consfderação.- Ronaldo COsta Couto, Ministro-Chefe
do Gabinete Civil.
LEGISlAÇÃO aTADA

LEI,N'4226,
DE 23 DE MAIO DE 1963

Denonúna "Hospital Professor Edgar
Santos" o atual Hospital das Clínicas da
Universidade da Bahla.
O Presidente de República,
Faço saber que o Congresso NacionaJ decreta
e eu sanciono _a seguinte lei:
Art. 1o O atual Hospital das Cínicas da Universidade da Bahia, que funciona anexo à sua
Faculdade de Medicina, passará a denominar-se
"Hospital Professor Edgard Santos".
Art.. 2~ Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasnia, 23 de maio de 1963; 142~ da Independência e 759 da República: -JOÃO GOCJLART
- Theotonio Montes de Barros Filho.

):. publicação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 51, de 1988
(n9139/87, na Casa de origem)

Acrescenta parágrafo à Lei n<? 1060,
de 5 de f~'!"ereiro de 1950, que ··~~e
Jece normas para a concessão de assistência judiclárla aos necessitados".
O CongressO Nacional decreta:
O art. 5? da Lei n9 1060, de 5 de feve~
reiro de 1950, fica acrescido de um parágrafo,
numerado como§ 59, com a seguinte redação:
Art. 19

Art. 5•

.................:........... ..
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§ 5'1 Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida,
o Defensor Público, ou ·quem exerça cargo
equivalente, será intimado pessoalmente de
todos os atas do processo, em ambas as
Instâncias, contando~se-lhes em dobro todos
os prazos."
Art 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as d.isposfções em con~
trário.

LEGISLAÇÃO aTADA
LEI N' 1.060

DE 5 DE FEVEREIRO DE ~1950

Art. 6° Recusar, negar ou impedir a inscrição
qu ing{esso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.
Pena: re(:lusâo de três a cinco anbs.
Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada
de 1!3 (um terço).
Art._ 79 Impedir o acesso ou recurar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer
estabelecimento similar.
-Pena: reclusão de três a cinco anos.
Art. a~ Impedir o acesso ou recusar atendi·
rriento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público.

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 21. Revogam~se as disposições em contrârio.
À publicação

ATO OA COMISSÃO OIRETORA
N• 44, OE 1988
-transforma em cargos de Enfermeiro
parte permanente do quadro de pes·
soai do Senado Federal, cargos vagos
do mesmo quadro, e dá outras provid~n
da

das.

Pena: reclusão de um a três anos.
Art.9~

Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de
Estabelece normas para a concessão
de assistência judiciária aos necessita- diversões, ou clubes sociais abertos ao público.
Pena: reclusão de um a três anos.
dos.
-··-·······················~~-·~--..._,.,-:--:--""_____ -__,- ~ 1O. Impedir o acesso ou recusar atendtArt. 59 O juiz, se nãõ tiver flmdada"s -razões
rrle.rlto _em Salões de cabcleireiros, barbeadas, terpara indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
mas ou casas de massagem ou estabeleclmento
motivando ou não o deferimento dentro do prazo
de setenta e duas horas.
§ 1~ Deferido o pedido, o juiz determinará

com- as mesmas fmalidades.
Pena:_ reclusão de um a três anos.
- Art. 11. Impedir 0 acesso às entradas sociais

que o serviço de assistência judiciária, organizado
e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no
praz_o de dois dias úteis; o cidvogado que patrocinará a causa do necessítado.
§ 29 Se no Estado nao houVer serviÇo de assistênda judiciária, -por ele mantido, caberá a indic:ação à Ordem dos Advogados, por suas Seções
.
estaduais, ou Subseções munic:ipc:us.
§ 3~> Nos municípiOs em que não existem
Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil,
o próprio jufz fará a nomeãção do advogado qüe
patrocinará a causa dos necessitados.
§ 49 Será preferido para a defesa da causa
0 advogado que 0 interessado indicar e que dedare aceitar 0 encargo.
- -

em edifícios públicos ou residenciais e elevadores
ou escada de acesso aos mesmos.
Pena: reclusão-de um a três anos.

···························-·-·-·--·-----~~

À Publicação

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 52, de 1988
(N9 668/88, na Casa de origem)

Define os crimes resultantes de
conceitos de raça ou de cor.

Outubro de 1988
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O COngresso Nadonal âecreta:

Art._ 1~ Ser.§o punidos, na forma desta lei, os
crimes resultantes de preconceito de raça ou de
cor.
Arl 2~ Os crimes definidos nesta lei serão lmprescrftívels, inafiançáveis e inSuSCétíveis de suspensão condicional da pena.
Art 3º JmpOOir ou obstar o acesso de alguém,
devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou lndireta, bem como das
concessionárias de seJViços públicos.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.
Art 4~ Negar ou obstar emprego em ~mpre
sa privada.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.
Art. 59 Recusar ou i]npedir acesso a estabelecimento comercial, n~gando-se a servir, atender
ou receber cliente ou comprador.
Pena: redusão de um a três anos.

Art. 12. Iinpe-dir o aCesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio
de transporte concedido.
Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 13. Impedir ou abstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças
Armadas.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.
Art 14. Impedir ou obstar-, por qualquer meio
ou_ forma, o casamento ou convivência familiar
e social.
.~Pena: reclusão de dois a quatro anos.
Art. 15. Discriminar alguém por razões econômlcas, sedais, políticas ou religiosas, em local
de trabalho, em público, ou em reuniões sociais.
Pena: reclusão de dots a quatro anos.
§ 1o Incorre nas mesmas péFiãs quem fizer
propaganda de preconceito de raça ou cor.
§ 29 SendQ o ato discriminatório veiculado
ou publicado pela ímprensa, ou qualquer veículo
de comunicação social, a pena é agravada de
um terço, assegurado ao discriminado o mesmo
espaÇõjf~empO para d~fesa e esdarecirnentos
qu,e se tornem necessários;· independentemente
da ação lndenizatória cabível.
Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor
público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a
três meses.
Arl 17. Em caso de reincidência, a decisão
condenatória imporá a Pena acessória de cassação da autorização de funcionamento do estabelecimento, se entidade privada.
Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16
e 17 desta lei não são automáticos, devendo ser'
motivadamente declarados na sentença.
Art. 19~ O processo judicial para a apuração
dos crimes de_finidos na presente lei terão rito
sumário, não podendo ultrapassar o prazo de 60
(sessenta) dias para prolação da sentença.

Art. lo A Categoria Funcional de Enfermeiro,
do Grupo - Outras Atividade:s de Nível Superior,
da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, passa a vigorar acresdda de 8
(oito) claros de lotação, ficando a correspondente
lotação ideal frxada em 10 (dez) claros, na forma
do Anexo a este Ato.
Art. 29 São transformados e remanejados para classe "B", referência NS-_14, da Categoria Funcional de Enfermeiro, da Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, 8 (alto)
cargos vagos de lnspetor de Segurança Legislativa, classe "única", Ref. NS-14, do mesmo Quadro.
Art. 39 Fica a Subsecretaria de Administração de Pessoal autorizada a republiCar a Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Senado Federa1
de acordo com as a1terações decorrentes deste
Ato.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta dos recursos 9rçamen~
tários próprios do Senado Federal.
Art s~ ESte Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em c_on~
trário.
Sala da Comissão Diretora, 7 de outubro de

1S88. - Humberto Lucena - Jutahy Maga•
Ihães- Dirceu Carneiro - Aluízio Bezerra.
ANEXO AO ATO DA COMISSÃO
DIRETORA N' 44 , DE 1988
Quadro de Pessoal do Senado Federal
Parte Permanente

Grupo -Outras Atividades de Nivel Supedor
Categoria Funcional- Enfermeiro
Lotação Ideal N" de Cargos -

1O aaros
1O

ANEXO AO ATO DA COMISSÃO
DIRETORIA N• 44, DE 1988
Quadro de pessoal do Senado Federal
Parte permanente
Grupo - Outras Atividades de NíVel Superior
Categoria Fundonal- Enfermeiro

Lotação Ideal - 1O claros
NJdeCargos_-10
Classe

Esp.

N~Cargos

Ref.
NS-25

24
23
22
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c

NS-21
20
19
18
17

B

w•
A

NS-16
15
14
13
12

!'!•Cargos

Ref.

lO

· Esp.

10..

B

9

7
6
5

A

NS-9

6
5
4
3_

rior, da parte permanente do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, passa a vigorar acrescida de
9 (nove) claros de lotação, ficando a correspon-

dente lotação ideal fixada em 20 (vinte) claros,
na forma do Anexo a este Ato.
Art. 29 São transformados e remanejados para a classe "B", referência NS-14, da Categoria
FunciOnal de Bibliotecário, da parte permanente
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 9 (nove) cargos vagos de Inspetor de Segurança Legislativa, classe "única", Ref. NS-14, do mesmo qua·
dro.
Art. J9 FicaaSubsecretariadeAdministração
de Pessoal autorizada a republicar a parte perma·
nente do Quadro de Pessoal do Senado Federal
de acordo com as alterações decorrentes deste
Ato.

Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta dos recursos orçamen·
tários próprios do Senado Federal.

ANEXO AO ATO DA COMISSÃO
D!RETORIA N• 45, DE 1988

Quadro de Pessoal do Senado Federal
Parte permanente
Grupo - Outras Atividades de Nível Superior
Categoria Funcional- BibliOtecárlo
Lotação Ideal- 20 claros
N? de Cargos -20

NS-24

NS-23
NS-22

c

NS-21
NS-20
NS-19
NS-18
NS-17
NS-16

I

"' Cargos vagos

B
01

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

+

15
14
13
12

10*

N• 46, DE 1988
Transforma em cargos de TéCJÚco em
Comunicação Sodal do quadro de pessoal do Senado Federal cargos vagos do
mesmo quadro e dá outras providências.

A

Art. 29 Ficam transformados e remanejados,
para a classe "B", referência N$-14, da Categoria

Funcional de Técnico- em ComurUcaçáo Social,
da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do
SenãâO Federal, 4 (quatro) cargos de Agente de
Transporte Legislativo, classe "A", Ref. NM-14,
do mesmo Quadro.

NS-11

3
·cargos vagos

Art. 1~ A Categoria Funcional de Técnico em
Comunicação Social, do GrupO- Outras Atividades de Nível Superior, da Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, passa a
vigorar acrescida de 4 (quatro) claros de lotação,
ficando a correspondente lotação ideal focada em
64 (sessenta e quatro) claros, na forma do Anexo
a este Aro.
-

Art 39 A Subsecretaria de Administração de
Este Ato entra em vigor na data de __ Pessoal republicará a Parte Permanente do Quasua publicação.
dro de Pessoal do SeiladO Federal com as alterações decorrentes deste Ato.
Art. 69 Revogam-se as disposições em- contrário.
•
Sala da Comissão Diretora, 7 de outubro de
Art 4" As despesas decorrentes da aplicação
1988. Humberto Lucena -Jutahy Magalhães
deste Ato correrão à conta dos recursos orçamen- Dirceu Carneiro - Aluizlo Bezerra.
tários próprios do Senado Federal.
Art 59

NS-25

53

2

N• 45, de 1988

Art. }'? A Categoria Funcional de Bibliotecário, do Grupo- Outras Atividades de Nível Supe-

Esp.

7

ATO DA COMISSÃO DIRErORA
Transforma em cargos de Bibliotecário

b!RETORA"N-46, EiE 19M

Quadro de Pessoal do Senado Federal
Parte Pennanente
Grupo - Outras Atividades de Nível Superior
Categoria Funcional- Técnico em ComunicaçãoSodal
Lotação Ideal- 64
N9 de Cargos - 64
Classe
N~ Cargos
Ref.

8

* Cargos vagos

da parte permanente do Quadro de Pessoal do Senado Federal, cargos vagos
do mesmo quadro, e dá outras providêndas.

NS-14
12
II
10

lO
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NS-21
20
19
18
17
16
15

13

NS-11

8
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N• 47, DE 1988
Trãnsfonna em empregos de traduto....
Intérprete do quadro de Pessoal do Seriado Federal, empregos vagos do mes~
m() quadro~ e dá outras providências.
Art. 19 A Categoria Futicional de Tradutor-mtérprete do Grupo -- Outras Ativid<!4es de Nível
Superior, do Quadro de Pessoal CLT do Senado
Federal, passa a vigorar com 5 (cinco) claros de
lotação, na forma do Anexo I.
Art 2 9 São tr"ãnsforTiiados e remanejados para a classe "B", referência NS-14, da Categoria
Fuhcfolial de Tradutor-Intérprete do Quadro de
Pessoal CLT do Senado Federal, os empregados
vagos do mesmo Quadro, na forma do Anexo

n_

- Art. .39 Fica a Sub_çretada de Administração
de Pessoal autorizada a republicar o Quadro de
Pessoal CLT do Senado federal de acordo com
as alterações decorrentes desta Alo.
Art. _: 49 !ys despesas decorrentes da aplicação
Art. 59 Esi:e Ato entra em Vi.Qor na- data de, deste Ãto ,correção à conta dos recursos orçamentários próprios do Senado Federal.
sua publicação.
Art. 5 9 _Este ato entra em vigor na data de
-Art 69 Revogam-se as disposições em con- sua publicação.
trário.
Art. 6 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão_ Diretora. __ 7 d~_ p~t~b~o de
Sala da Coril.is.S~o __ Oiretora, 7 de.. outld>ro de:
191;16. """"':"""Humberto Lucena~ Jutahy Maga~ - 1988. -Humberto Lucena - Jutahy Magalhães - Dirceu Carneiro - Alufzlo Dezena.
lhães - Dirceu Carneiro - Aluizio Bezerra.
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ANEXO AO ATO DA COMISSÃO
DIRETORA Ne 47, DE 1988

05 (")

Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal
Grupo -

Outras Atividades de Nível Superior

Categoria Funcional- Tradutor-Interprete
Lotação ideal - 5
N? de empregos -

Outubro de 1988
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NS-9
NS-8
NS-7
NS'6

"A'"

5

Ref.

Classe
Esp.

NS'21
NS'20
NS-19

"B"

NS-18
NS-17
NS-16

Resolve:
Art. J? Fica o diretor-geral do Senado Fede~
ia! autorizado a requisitai das empresas de trans~
porte aéreo, mensalmente, para cada senador,
4 (quatro) bilhetes de passagem.
- § 1,._, Para os representantes dos estados se_rão requisiÍados bilhetes nos seguintes itinerários:
-Brasília- Rio de Janeiro -Brasília (um)
--Brasília -Rio de Janeiro - capital do estado de_ origem - Rio de Janeiro - Brasília -

NS-15
NS-14
NS-13
NS-12
NS-11
NS-10

(Um)

NS~5_

:.._Brasília Brasilia (dois)

NS-4
NS-3
NS-2
NS-1

§ 29 Para os representantes do Distrito Federal se-rão requisitados 4 (quatro) bilhetes no itinerário Brasma- Rio de Janeiro- Brasília.
Art. 29 Aos membros da Mesa~Oiretora e seus
suplentes, bem como aos líderes de partidos será
concedida quota extra de passagem aérea, correspondente a 2 (dois) bilhete_s me~is._no Itinerário
Brasília- capital do estado de origem -Brasília
ou Brasília - Rio de Janeiro - Brasilia, quando
se tratar de representante do Distrito Federal.
Art 3" Fica extinta a ajuda de custo paga aos
senadores para transporte aéreo.
Art. 4o Este ato entra em vigor a partir do
mês de novembro de 1988.
Art. 5o Re'logam-se as disposições ·em contrário.
Senado Federal, 7 de outubro de 1988. Humberto Lucena - Jutahy Magalhães Dirceu Carneiro - Aluízio Bezerra.

(*) Empregos Vagos

ANEXOU
ANEXO AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA N•

41, DE

1988_

Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal

Situação Atual
Adjunto Legislativo

Situação Resultante da Aplicação _deste Ato

Auxiliar de Enfermagem
Contador

55
11
1

Técnico em Legislação e Orçamento

84

Artífice de Carpintaria e Marcenaria
.
Tradutor-Intérprete

25

-

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 48, DE 1988

Adjunto Legislativo
Auxiliar de Enfermagem

54
10

Contador
Técrttco em Legislação e Orçamento
Artífice de Cãr-piiltaria-e Márcenãria

63

Tradutor-lntéq~r~_te

24
5

A ComiSsão Diretorã do 5eriãà0 Federal, riO
Resolve:
uso de suas atribuiç-ões legais constantes do De~ ___ -Art. 19 Os valores de vencimentos, salários,
creto Legislativo n~ 114, de 1982, prorrogado pelo
salários-família, gratificações e proventos dos serDecreto Legislativo fio 18, de 1986, considerando
vidores do _Senaçlo Federal, resu1tantes da aplicao disposto no § 19 do art. 39 e nos-§§ 1? e 4" ção do Ato no:> 43, de 1988_. da Comissão Diretora,
do art. 89 do Decreto-Lei n9 2.335, de 12 de junho ficam reajustados em 21 ,39% (vinte e um vírgula
de 1987, e o disposto no parágrafO único do art. trinta e nove por cento), a partir de 1" de o_utubro
1 do Decreto-Lei n" 2.425, de 7 de abril de 1988, de 1988.
Parágrafo único. O disposto rieste artigo apliResolve:
ca-se aos valores do salário-base e gr~tificações
Art. 1" Os valores dos subsídios (parte ftxa
dos servidores do Centro Gráfico do Senado Fee variável) dos Senadores da República, bem co~
deral (Cegraf), e _do Centro de Informática e Pro~
mo a ajuda de custo, fixados pelo Ato n 9 42, de
cessamento de Dados (Prodasen).
1988, da Comissão Diretora,_ ficam reajustados
Art. 2o:> A despesa decorrente da aplicação
em 21 ,39% (vinte e um vfrgula trinta e nove por
deste Ato correrá_ ê. conta das dotações destinadas
cento j, a partir de 1? de outubro de· 1988.
ao Seriado Federal e à.os seu.s Órgãos supervisionados, no Orçamento Çieral da União.
Art. 29 Este ato_ entr-a effi-vigor na data de
- Art. 3" Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
sua publicação.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em conArt. 4~ Revogam~se as disposições em contrário. trário. - - Sa1a da Corníssão Diretora, 7 de outubro de
Sala da Comissão Diretora, 7 de outubro de
1988. - Humberto Lucena - Lourival Bap1988. - Humberto Lucena - Lourlval Baptista - Jutahy Magalhães - Odaclr S~s
tista - Jutahy Magalhães - Odacir Soares
-Dirceu Carneiro- João Castelo- Alui.Zio -Dirceu Carneiro -João Castelo- Aluízlo
Bezerra.
Bezerra.
<:>

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 49, DE 1988
A CoiniSsâo Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atnbuições re~imentais e considerandO as disposições constantes do § 1" do art.
39 e dos §§ 1" e 4 9 do art. ao do DecretO-Lei n~
2.335, de 12 de junho de 1987, e o disposto

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

no parágrafo único do art. 1" do Decreto-Lei n9
2.425, de 7 de abril de J 988,

-

1'1' 51, DE 1988

A Comissão

Diretora do Senado Federal, no
uso de sua competênci_a regimental e tendo em
vista o que consta do Processo n9 001100!88,
Resolve:
Art. 1o São reescalonados, na forma dos Anexos l e J[ deste Ato, os servidores integrantes da
Categoria Funcional de Agente de _Transporte Legislativo do Grupo- Serviço de Transporte Oficial e Portaria, dos Quadros Permanente e_ CLT
desta Casa.
-·
Art 29 A remuneração das referências dos in~
tegrantes da categoria de que trata este Ato serão
aplicadas aos ocupantes de empregos da mesma
natureza ou_ assemelhados, ainda não incluídos
nos referidos Quadras.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta dos recursos financeiros alocados ao Senado Federal.
Art. 4" Este_ Ato entra em vigor na data de
sua publicação, vigorando seus efeitos financeiros
a partir de ]o:> de novembro de 1988.
Art. 59 Revogam-se as disposições em con__
trário.
Sala da Comfssão Diretora, 7 de outubro de
1988. - Humberto Lucena - Jutahy Maga~
lhães - Dirceu Carneiro - Aluízio Bezena.
ANEXO!

ATO DA COMISSÃO DJRETORA

N• 50, DE 1988
Dispõe sobre a concessão de passagens aéreas aos senadores, e dá outras
providê~clas.

A Comissão_Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais,

capital do estado de origem - -

QUADRO PERMAI'IENTE

Grupo- Serviço de TranSporte Oficial e Portaria

Categoria Funcioilai--Agente de Transporte
Legislativo

Código-SE- TP-NM-1201

Outubro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Classe Espedal
N9 de servidores

60--Ref. NM-35
02- Ref. NM-34

N9 de servidores
CiasseD

N? de servidores

052-Ref.NM-33
-Ref.NM-32
-Ref.NM-31
N 9 de servidores- Ref. NM-30
N9 de servidores
-Ref.NM-29
N9 de setvidores
-Ref. NM-28

N 9 de servidores
N'" de servidores

Classe C
N"' de servidores

N9 de servidores
N? de servidores (*) 19--

-Ref.NM-27
Ref. NM-26
Ref.
NM-25

n 1 vaga decorrente de aposentadoria.
Total de Cargos:_l13

QUADRO PERMANEr!TE
Grupo- SeiViços de Transporte OfiCial
taria
~

e PorM

Categoria Funcional -Agente de Transporte
Legislativo

Casse - "Especial" --Código -NM-1201
Referência: NM -

35

N? de ocupantes: 060
001. Demerval Alves
002. João Guerreiro
003.- Antonio Pinto de MatOS

004. Manoel de Oliveira
005. Daniel Ferreira: de Sales

006. oeraidO RodrigUes de -Barros
007. Manoel Cristiano Nogl,leira
008. Hypólito da Silva

009: Antonio CarlOS Cfa Si!Va010. Manoel Francisco de Abreu
011. Nelson da Silva Serra
012. José Luis Lopes
013. Wolney Rosa
014. Eduardo Chodon
015. Valéria Francisco de Lima
016. João-Rodrigues de Souza
017. Altair Soares de Matos
018. João Saturruno dos SanÍás
019. José Reinaldo Gomes
020. José Victor Sobrinho
021. Udenir ~e Figueiredo
022. Antonio Silva Flores 023. José Maria Mendes
024. Pe~_r_o de Cmvalho Rodrigues
025. Raul Oscar Zelaya Chaves
026. José de Jesus Campos
027. Genival Mendonça
028. Urbano Inácio- dos Santos
029. Aliomar Pinto de Andrade
030. Danilo Martins
031.Aiciney Santos GrcinadO â8 Silva
032. João Ribeiro _çfe Araújo
033. Nelson Mateus de Olivelra
034. Ali.tonio Carlos Soares
035.lnácio Bertoldo_Sobrinho
036. Jayme Pinheiro CampoS
037. José Conde da Silva
038. Roberto Carlos Lopes

SF ~ TP

039. Dante Póvoa Ribeiro
040: Orland.P Barbosa da Fonseca j_únior
041. Givaldo Gomes Feitoza
042. Osvaldo Pereira da Silva
04-3. Ja_ão de De_y_s _Lopes
044. José Ribamar da Silva
045. Francisco das Chagas de Almeida
046. Fausto Inácio de Oliveira
047. Nilton Malta do Nascimento
048. Antonio Dias do Nascimento
049. José Maria Leite de Aguiar
050. Bartol_o_m_eu_Alyes de Jesus
051. Josinete Pessoa Veras
052. Ney Gonçalves
053. José de Alencar da Mata
054. F1orípedes José de Araújo
055. Osc:ár Cabral da Silva
056. Antonio Bento do Nascimento
057. ~yrton Jorge Oapp
- 058. Braz _Eieias de Araújo
059. _~~tônio SOares de Pádua
Grupo -SerViçoS de Transporte Ofidal e Portaria
Categoria Funciona] - Agente de Transporte
Legislativo
Oasse - "Especial" - Código - SF - TP
-NM-1201
Referência~ NM - 34
N9 de ocupantes: 04.
001. João Antônio Barbosa Lopes
002. João RibeirO dõs Sintas -·
003. · . Valdetário Ferreira
004. Aurea Sá Miranda
-Grupo -SerViçõs de TranSporte Oficial e Portaria
Categoria FlUJ.ciOnal - Agente de Transporte
Legislativo
dasse- "D"- Código--:- SF-TP-NM:1201
Referência: NM-33
N~

Quinta-feira 13

3129

028. Paulo Elísio Brito
029. Lourival Ferreira de Almeida
030. Elói Vicente da Silva
031. A.ymoréJúliO-Pereira
032. Álvaro Braga da Silva
033. Agrimaldo da Silva Brito
034. Francisco José_da Silva
035. Antonio Uma de Araújo
036. Antonio Alves Santos
037. Sebastião Jaciilto de Assunção
038. Arrnênio Ferreira Pinto
039. Antônio Eurípedes-Paulino
040. Damião Ga1dino da Silva
04 I. Carlos Aurélio Queiróz Monturil
042. José Artur Alves
043. Paulo Marcelino dos Santos
044. José de Oliveira Andrade
045. Ures-José dos Santos Silva
046. -Jorge LUiz Amaral Braga
047. Raimundo José Soares
· 048. Vlai:lir Gomes Ferreira
049. Nardi Wensing

ANEXO II
QUADRO DE PESSOAL CLT
GruPo.:.:.::.. Setviços de Transporte Oficial e Portaria
. _Categoria Funcional- _Agente de Tr'!nsporte
Legislativo
Código- SF-TP-NM-1201

..Classe Especial"
_01-Ref. NM-35
-Ref. NM-34

N9 deservidores

..Ciasse ..D"
N9 de servidores

de ocupantes: 04

010 - Ref. NM-33
-Rei. NM-32
-Ret NM-31
-Rei. NM-30
-Ref. NM-2g
-Ref. NM-28

001. Antero Pinto Sobrinho
002~ Juberto Vieira dos Santos
OO!:~- Aiif0i1il1o Dias Rosa

004. Djalma Nobre de Carvalho
005. Antonio Alves dos Santos (2550)
006. Francisco Olival de Freitãs Freire
~fXJ7. Luiz Fernandes de Barros
008. Ivo José da Silva
OÕ9. AlCeu Vieira domes
OIO:~··=Geil1Vãl RodrigUes de Paula
011. JQs,fJuvê_riCio de Albuquerque Filho
Ãtlr~do AlveS Caldeirã
.
013. José Alfredo Lira da Silva
014. Jodirnar Alves de Castro
015:- Wanderley José Neiva Sotitõ
016. Oeude Rodrigues Machado017. Carlos Arthur Pereira
018. Jamaçi Cordeiro GOís
019. PaulO Pereira- doi ·silVa
020. Cláudio de Oliveira Pinto
- 021. Valdeir Costa
022. Sebastião Moreira dos Santos
023. JOão Paixão de Uma
-024. - Doril"ingos Soares de Oliveira Filho
02.5. José Humberto Ribeiro
026. Celso Henrique da Rocha
027. Fianscisco João de Souza

.or2:-

""C1asse C"

N9 de servidores

-NM-~7

-Ref. NM-26
~- Ref. NM-25
Total de Empregos: 11.

ANEXO li
QUADRO DE PESSOAL CLT
Grupo -ServiÇos de TranSporte Ófidaf e Por:
taria
Categoria Funcional -Agente de Transporte
Leg{slativo _
_
-c __-- _ -- -=
Oasse - "Especial" - Código - SF-TPNM-1201
.
Referêncià: NM-35
N9 de ocupantes: 01
001. Dilson Martins de Souza
_
Grupo- SerViços de Transporte Oficial e Por___ _
taria
-~=Ç~egoria Fundonal -Agente de Transporte
Legisl~tivo

Classe- "C"- Código- Sf'TP-NM-1201
Referência: NM-33
N9 de ocupantes. 010

3130
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Quinta-feira 13

Antonio Ramos dos Santos
Sebastião Antonio Fagundes
003. Euripedes Antonio de Araújo
004. José Bezerra Primo

OuÍubro de 1988

001.
002.

11- Subcomissão dê"J:)esenvolvfmentO de
Slsteffias

cumbida de apurar os fatos constantes dos Processos n'' 004579/88-7,_Q04537/88-2,

005. Marival GUalberto Ribeiro

-Ada1berto José Ralim Tubbs- Analista de
O&M do Prodasen; José Oswaldo Ferrnozelli Câmara- Analista de Sistemas do Prodasen e Paulo
.Humberto Xavier Canale- Programador de Aplicações do Pro9a~n;

004536/88-6, 004529/88-0, 004530/88-8,
004531/88-4,005300/88-6 e 004532/88-0.
Senado Federal, 6 de outubro de 1988. - Jutahy Magalhã,es, Primeiro Secretário.

006. _ Moisés Quinino Neto

007. Rooselwane Delfina Dias
008. Jurandyr de Jesus Cava1heiro
009. Valdecy Carmo de Amorim
010.

UI- Subcomissão de Informática

Aldemar Melo Monteiro

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 52, DE 1988

Constitui comissão espedal de exame
e supervisão de concurso público para

seleção de candidatos a empregos no
Prodasen.
A Comissão Diretora do Senado_ Federal, no

uso de sua competência regimental e regulamentar, considerando a complexidade de que se re-

veste a realização de concursos póblicos,
Resolve:
Art. 19 Constituir Comissão Especial de Exame e Supervisão com a finalidade de exercer a

Coordenação Geral do COncUrso Público para se-

leção de candidatos a empregos no Prodasen,
com as se-guintes atribuições:
1. encaminhar à Comissão Diretora para apre·
vação o Edital do concurso público, com as res·
pectivas instruções;
2. supervisionar a execuÇão do Termo Aditivo
de Convênio firmado entre o Prodasen e a Funda~
çã:o Universidade de BrasíHa, para a realização
do concurso público;

3. deddir, em ú1tima instância, sobre os recur-

sos interpostos junto à Universidade de Brasília,
a qual os apreciará e os instruirá preliminarmente;
4. encaminhar à COmissão Õiretora para homologação a classificação final do concurso pú~
blico.

Art. 2'i' A Comissão Especial de Exame e Supervisão será constitlÚda pelos seJVidores Sinval
Senra Martins Júnior - Analista de Suporte de
Sistemas do Prodasen, Edna Frandschetti Ferreira Piza- Técnico de Treinamento do Prodasen, Ayrton Afonso de Almeida- Analista de Administração do Prodasen, Evandro_Bezerra Freire
-Técnico em Legislaçêo e Orçamento do Cedesen e Fernando Arruda Moura- Assessor Legislativo do Senado FederaL
§ 1» A Comissão de que trata este artigo será
presidida pelo servidor_ Sinva1 Senra Martins Júnior que, em seus impedimentos eventuais, será
substituído pela servidora Edna Frandschetti Ferreira Piza...
§ 29 A Comissão Especial de EXame SuPervisão será auxiliada no desenvolvimento de suas
ativi.dades pelas Subcomissões Técnicas assim
constituídas:

e

I - Subcomissão de Suporte Técnico e
Operação
___:Antonio José Brochado da Costa- Engenheiro do Prodasen; Dietei- Hermann Matuschke
-Analista de $uporte de Sistemas do Prod.asen;
Jú1io César Léo - Analista de Suporte âe Sistemas do Prodasen e Maria Inês Von Gal .Mllanezi
-Analista dE:: Suporte de SiStemas do Prodasen;

-Regina Célia Peres - Analista de Sistemas
do Prodasen e Wilson Paulo Felix Fia1ho Júnior
- Ana1ista de Sistemas do Prodasen;

Aia da 13• Reunião Ordinária
COMISSÃO DIRETORA
Realizada em 7 de outubro de 1988

Às onze horas e trinta minutos do dia sete de
outubro de um mil novecentos e _oitenta e oito,
na Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se a
IV- Subcomissão da Língua Portuguesa
ComLssã_o Diretora do Senado Federal, presentes
-Euclides Pereira de Mendonça - Assessor
Legislativo do Senado Federal e Neusa ~"!~:!;:tosa os Excelentíssimos Senhores Senadores HumLabarrere -Assessor Legislativo do Senado Fe- berto Lucena, Presidente, Jutahy Magalhães, PriineiráSecretário, Dirceu Cameíro, Terceiro Secrederal;
tário, e A1uízio Bezerra, Suplente. Deixam de comV --Subcomissão da Língua Inglesa
parecer, por motivos justificados, os Excelentís-Ana Luiza Fleck Saibro- Assessor Legis-simos SenhoreS SeriéidóresJosé lgnádo, Primeiro
lativo do Senado-Federãf e Maria Oáudia Drum- Vice-Presidente, Lourival Baptista, SeQurido-Vicemond Trindade -Assessor Legislativo do Sena- Presidente, Odacir Soares, Segundo Secretário,
do Federal;
e João Castelo, Quarto Secretário.
Ao iniciar os trabalhos, o Senhor Presidente
-- VI -Subcomissão de Matemática
concede a palavra ao Diretor-Geral que submete
-Eduardo Kanan Marques- Assessor Legisao Plenário d.:i Comissão Diretora os seguintes
lativo do-Senado Federal e Rona1do Bayma Archer
assuntos:
da Silva- Assessor Legislativo do Senado Fe1) Proposta de Ato da Comissão Diretora readera].
justando os valores dos subsídios (partes ftxa e
Art. J9 Este Ato entia em vigor na data de
variável) e da ajuda de custo dos Senadores, a
sua publicaçáo.
partir de 1o de outubro de 1988, no percentual
Sa1a da Comissão Diretora, 7 de outubro de
de 21,39 (vinte e um vírgula trinta e nove) em
1988. - Humberto Lucena - Jutahy Magarazão da variação da ORP.
lhães - Dirceu Carneiro - Aluízio Bezerra.
A matéria é discutida e_ aprovada, assinando
os presentes o respectivo Ato qUe Vãi à pUblicação.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
2) Proposta de Ato da Comissão Diretora que
N• 53, DE 1988
reajusta os valores dos vencimentos. salários, saComplementa a remuneração mensal
lários-família, gratificações e Proverltos dos servidós servidores do Senado Federal, dudores do senado Federal, Cegraf Prodas-en, a
--~te os afastamentos que especlfica.
partir de 19 de outubro de 1988, no percentual
de 21,39- (viilte e um vírgulã trinta e nove),_ em
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
decorrência da vafiáÇão da CIRP.
uso de suas atnbuições regimentais e- regularrientares
- -·
A inatéiia, apos ser discUtida, é -aprOVada, assinando os presentes o respectivo Ato que vai .l
Resolve:
publicação.
_
Art. 1o Os servidoreS Ciõ Senado Federal terão
_3) Proposta de Ato da Comissão Diretora que
complementada por esta Casa sua remuneração
"dispõe sobre a concessão de passagens aéreas
mensal. de forma a não sofrerem prejuízo pecuaos senadores e dá oUtras providências".
niário dUrante Operíodo de afastamento ou dele
A matéria é posta em discussão, sendo aprodecorrente, quando estiverem:
vada, assinando os presentes o respectivo Aro
1-nCenctados para tratamento da própria saúde;
-que vai à publicação.
4) Processo no .012330!88-4, em qúe a SUbseII - licenciados para repouso à gestante;
cretaria de Administração de Material e Patrimônio
m- recebendo auxilio-doença pelo INPS.
solicita autorização para "proceder a alienação
Art. 2" Este ato entra em vigor na data de
dos materiais antiecoilôrilicos e inservfveis de prosua publicação, revogadas as disposições em
priedade do Se_nado Federal, conforme relação".
contrário.
A Comissãó_Diretora _discute a matéria e conSenado Federal, 7 de outubro de 1988. cede a autorização solicitada.
Humberto Lucena - Jutahy Magalhães 5) Prestação de Coritas d6 Ce·g_raf, inclul~do
Dirceu Camelro - Aluízio Bezerra.
o Funcegraf, relativa ao- prlrrieiro trimestre de
1988 (Processo nç 001030/884)~- ~
PORTARIA
A matéria é_discutida e aprovada.
N• 22, DE 1988
A seguir, o Senhor Presidente franqueia a pa1aO Priineiro SecretáriO -do Senado Federal, no
vra ao_Senhor Senador Jutahy f.'\agalhãe~, P.rfrJleiuso das suas atribuições regimentais,
ro Secretário, que fraz aO conheCúnento e delibeResolve:
ração da Comissão Díretora OS seQuintes aSsunDesignar Newton Araújo Silva, Assessor Legistos:
lativo, Goitacaz Brasônio Pedroso de Albuquera) Minuta de projeto de ~solução q~~-·'adapta
que, Técnico LegisJativo e· Oaylton Zanlorenci,
o Regimento Interno do Senado Federal às dispoTécnico Legislativo para. sob a presidência do
sições da Constituição da República do Brasil,
primeiro, integfarem a Comissão de Inquérito ine dá outras providên~ias".

e

Outubro de 1988
A matéria é distribuída ao Senador Dirceu Carneiro para relatar.
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k) Processo n? 000343/88-9- Minuta de Ato
da Comissão Diretora instituindo Concessão Esb) Anteprojeto de resolução que ''estabelece
pecial de Exame e Supervisão para, nos termos
normas para que o Senado Federal exerça a com- _do art. 278 do Regulamento Administrativo, tratar
petência de Câmara Legislativa do Distrito Fedee acompanhar a execução de concurso público,
ral".
aprovado pelo Conselho de Supervisão do ProdaA matéria é distribuída ao Senador Aluízio Besen, com vistas a preencher 25 vagas de emprezerra para relatar.
gos técriicOS" daquele órgão.
c) Minuta de Projeto de Resolução que "dispõe
A matéria é discutida e aprovada, assinando
sobre a Gratificação Especial de Desempenho".
os presentes o respectivo Ato que vai à publicação.
A matéria é distribuída ao Senador João Castelo
I) Proposta de ato da Comissão Diretora que
para relatar.
"complementa a remuneração mensal dos servid) Minuta de projeto de resolução que ''transdores do Senado Federai, durante os afastamenforma em cargos de provimento em comissão -toS que eSpedfiCci''.
os empregos de assessor técnico e as funções
A matéria é aprovada, após ser disçutida, asside secretário parlamentar".
nando os presentes o respectivo Ato que vai à
A matéria é distribuída ao Senador Francisco
publicação.
Rollemberg para reJatar.
m) Proposta de ato da Comissão Dfretora que
e) Minuta de projeto de 'resolução que "inclui
reescalona os servidores da categoria funcional
em quadro suplementar as categorías funcionais
de agente_ de transporte legislativo.
de adjunto legislativo e de inspetor de segurança
A matér..ia, após discutida, é aprovada, assinanlegislativa".
do _os preset1_te5 o- respeCtívo AtiJ- que vai à publiA matéria é distribuída ao Senador Odacir SoaM
cação,
res para relatar.
Por fim o Senhor Primeiro Secietárto comunica
f) Minuta de projeto de resolução que "extin- que troux..~ _todos esses projetas de resolução para
gue e transforma cargos do quadro de pessoal
distnbuição aos respectivos relatores tendo em
do Senado Federal, e dá outras providências".
vista que se ausentará do País nos próximos dias
A matéria é distribuída ao Senador Lourival
e espera que, do debate e das passiveis modifiBaptista para relatar.
cações a serem incluídas, possam ser aprimog) Proposta de reestruturação administrativa radas a estrutura administrativa do Senado Fede·
do Senado Federal.
ral, seu quadro de pessoal e o nosso regimento
A matéria é distribuída ao Senador Dirceu Carinterno que visa adaptar o fundonamento desta
neiro-para relatar,
Casa às disposições da nova Constituição.
h) Processo n~ 010875/88-3, no qual o serviEm seqüência, o Senhor Presidente concede
dor T enfsoy de Araújo Uma solicíta sua inclusão
a palavra ao Senador Dirceu Carneiro, Terceiro
no quadro de assessores legislativos, com parecer Secre_tátio, que apresenta à deliberação da Comis·
pelo indeferimento.
são Diretora os seguinteS assuntos:
O Plenário da Comlssáo Diretora discute a ma1) Parecer aos Processos n9s 18480/87-0 e
téria e aprova o parecer, indeferindo a solicitação. 011442/88·3---:- em que o servidor Victor Rezende
i) .Minuta de projeto de resolução que "estabede Castro Calado solicita à Comissão Diretora,
lece normas sobre vantagens de pessoal do Senaem grau de recurso, o reexame do Processo n9
do Federal".
0"17192/87, relativo ao reembolso de despesas
A matéria é disbibuída ao SenadOr José lgnádo ·
hospitalares._
para relatar.
A matéricl é exaustivamente discutida pelos prej) Minuta de projeto de resolução que "altera
sentes que aprovam o parecer do relator.
a redação de dispositivos da Resolução n? 146,
2Y Prcic;:e:ssq_ _que trata da criação da Central
de 1980, alterada pelas Resoluções n~"" 50, de
de Vídeo do Senado Federal.
1981, e 360, de 1983, e dá outras providências".
_A Comissão Diretora debate amplamente e
A matéria é distribuída ao Senador Wilson Maraprova o parecer e o projeto do relator, elogiando
tins para relatar.
suas conclusões_ e propondo que se mantenha
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o processo em mãos do relator para atendimento
das providências complementares necessárias à
implantação da Central.
O Senhor Presidente, dando seguimento aos
trabalhos, apresenta os seguintes assuntos à deliberação da Comissãq_ Diretora:
a) Proposta de Ato da Comissão Diretora que
"transforma em cargos de bibliotecário da parte
permanente do quadro de pessoal do Senado
Federal, cargos vagos do mesmo quadro, e dá
outras providências".
A matéria é discutida e aprovada, assinando

os presentes o respectivo Ato que vai à publicação.
b) Proposta de Ato da Comissão Diretora que
''!t'ansforma em cargos de_ enfermeiro da parte
permanente do quadro de pessoal do Senado
F~eral, cargos vagos do mesmo quadro, e dá
outras providências".
A matéria é discutída e aprOVada, assinando
os presentes o respectivo Ato, que vai à publicação.
c) Proposta de Ato da Comissão Diretora que
"transforma em empregos de tradutor-intérprete
do quadro de pessoal CLT do Senado Federal,
empregos vagos do mesmo quadro, e dá outras
providências".
--

A matéria, após ser discutida é aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato, que vai à
publicação.

d) Proposta de_ Ato da Comissão Diretora que
"transfonna em cargos de técnico em Comunicação .Social do quadro de pessoal do Senado
Federal, cargos vagos do mesmo quadro e dá
outras proVidências".
A matéria .é discutida e aprovada, assinando
os presentes o respectivo Ato, que vai à publicação.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra os trabalhos, às quatorze horas,
pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor·Geral e
Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, _7 de outubro de
1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terrnos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO rt• 150, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito nq valor correspondente, em cruzados, a 5.448,34 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTI'I).
Art 1• É a Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, nos terrnos do art. 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de de«embro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.448.34 Obrigações
do Tesóuro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, para o município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de outubro de 1988. ~ Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terrnos do art. 52, inciso VII, da Constituição; e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•151, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a contratar operaçáP de crédit!>. no valor correspondente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações do Tesouro
l'lacional (OTI'I).

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de~ dezembro de 1985, ambas do__Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS ), destinada à aquisição de veículo para transporte escolar, no município.
Art 2• Esta resolução entra em \/Ígor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de outubro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 152, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Macaiba, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art.
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no v<~lor correspondente, em cruzados, a
10.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), jt,mto.à Ç_aixa Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à aquisição de equipamentos médico·hospitalares,
para o município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 153, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 36.161,03 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1' É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1.976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizado a contratar operação de.crédito no valor correspondente, em cruzados, a 36.161,03 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundá de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à implantação de entidades ligadas à assistência aos idosos.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente
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SUMÁRIO
13- EXPEDIENTE DESPACHADO

l-ATA DA 36" RECINIÃO, EM 13 DE
<XITCIBRO DE 1988

2 -'ATOS DO PRESIDENTE'DO SE'.
NADO FEDERAL

1.3.1 - Requ_erfmentos
Ll-ABERTURA

-N•s 134 a 137, de 1988.

- Inexistência de quorum para abertura
da sessão.
- Convocação de sessão extraordinária a

- No 159/88, de autoria do Senador Raimundo Ura, para ausentar-se do País para
acompanhar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República em sua viagem à União
--das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- N9 160/88, de autoria do Senador Severo

realizar-se_amanhã às 14 horas e 30 minutos,

_Gomes, para~ailsentar-se do Pais a fim de par-

LiDERES E VICE-LÍDERES DE •
PARTIDOS

com Ordem do Dia que designa.

ticipar da Delegação_ do Brasil à Quadragésima Terceira Sessão c:lc,. Assembléia GerW da
ONU,

6 -::-_ COMJ:>OSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

1.1.1 -Comunicação da Presidência

12-ENCERRAMENTO

3-ATADECOMISSÃO

4 - MESA DJRETORA

.. S-

Ata da 36\1 Reunião, em 13 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Jarbas Passarinho
As 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão,
__ Estado de- Pernambuco, a contrãtar operaçãO de
PRESENTES OS SRS. SEIYADORE$:

crédito no valor correspondente, em cruzados,
Leopoldo Perez- Carlos De'Carli -Áureo_ a 80.000,0_0 _Obrigações d_o TeSouro Nacio{'!al
MeDo- Odacir Soares--Jarbas Passarinho- (OTN). (Dependendo de parecer.)
Alexandre Costa -João Lobo - Chagas Rodri"
3
gues- Mauro Benevides- Marconde_s Gadelha_
-Raimundo Lira - Mansueto de Lavor ...:..... LouMensagem n~ 218, de 1988 (riQ 411/88, na o-ri~
riv81 Baptista - Jutahy Magalhães -JoãO Cal- gem), relativa à P.f9p_osta p~a que seja autorizada
mon - Nelson Carneiro - .Severo Gomes a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado
Fernando Henrique Cardoso - Iram Saraiva do Maranhão, a contratar operação de crédito no
lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Maurício Corrêa- Meira Filho- Mendes Canale
Obrigações do Tesóuro Nacional (OTN). (Depen- Rachid Saldanha Derzi - Carlos Chiarelli -dendo de parecer.)

José Paulo Biso!.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) A lista de presença acusa o comparecimento de
21 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário

o quorum regill}ental para abertura da sessão.
Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento
[ntemo, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reu-

4

Mensagem rT' 220, de 1988 (n~ 411/8g, na origem), reiBtiVa à proPosta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Carpina, Estado de Pernambuco;· a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

5
-- Mensagem n9 222, de 1988 (n9 417/88, na origem.), felativa à proposta para que seja autorizada
·a-- Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do
Maranhão, a realizar operação de crédito extémo
ORDEM DO DIA
no valor equivalente a US$ 1,8_91,567.33 (ui-ri riliIhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos
1
e sess~nta e sete dólares e trinta e três centa'{os),
Mensagem n9 215, de 1988 (n9 408/88, na orielevando temporariamente o linlite de sua dívida
gem), relativa à proposta para que seja autorizada . consolidada. (Dependendo de parecer.)
a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Ba6
hia, a contratar operaç!o de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, a 146.520,-13 Obriga- Mensagem n9 225, de 1988 (n9 423/88, na o~
ções do Tesouro NacionaJ (OTN). (Dependendo
gem), relativa à prOposta para que seja autoriz;ada
de parecer.)
a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado·da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
2
correspondente, em cruzados, a283.510,18 ObriMensagem Jll' 217, de 1988 (n9 410/88, na origações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependengem), relativa à proposta para que seja autoriuJda
do de parecer.)
nião, convocando uma sessão extraordinária a
realizar-se amanHã, às 14 horas e__3Q minutos,
com a seguinte

.1
Mensagem n~ 382, de 1987 (n9 558187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação de créclito no
valOr corres-pondente, em cruzados, a 155.000,00
Obrigações dQ Tesouro Nacional (OTN), (Dependendo de parecer.)
·O SR. PRESIDENTE (Jarbas PassarirÍho)Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunla.o às 14 horas e 55
minutos)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2• DO ARTlGO 180 DO RE(Jl..
MENTO INTERNO.

REQUERIMENTO

N• 159, de 1988
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente
_da República para participar da comitiva que
acompanhará Sua Excelência em sua viagem à
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, solicito autorização do Senado para aceitar a refedda
missão, nos termos dos art. 55, UI, da Constituição
e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1988. Senador Rã.lmundo Ura.

REQUERIMENTO

N• 160, de 1988
Tendo sido convidado a participar da delégação
do Brasil a 43~ Reunião da Assembléia Geral da
ONU, a realizar-se no periodo de 15 de outubro
a 15 de novembro, solicito me seja concedida
autorização para desempenhar essa miss®, nos
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termos dos artigos 55, III, da Coilstltuiç:ão e 44

do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do país
durante cerca de 30 dias.

Sala das Sessões, -Senador Severo Gomes.
ATO DO PRESIDENTE
N• 134, DE 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52; item

38, e 97, incis_o

rv,

do Regimento Interno, em

conformidade com a delegação de competência

que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo_n~ 012.042/88-9,
resolve aposentar, voluntariamente, Lúcio Parca,
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso lll, alínea a,
da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 4281 inciso n, 429,
inciso I, 430, incisOs-N e V, e414, § 49, da Resolução SF n9 58, de 1972; artigO 29, parágrafo único,
da Resolução SF n9 358, de 1983; artigo 39 dã
Resolução SF h9 13, de f985, e artigo 29 da Resolução SF 0 9 182, de 1987, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 12 de outubro de 1988.
-Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 135, DE 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
si!, combinado com os "artigos 428, inciso III,
§ 29, 429, inciSo m, e 414, § 4~. da Resolução
SF n" 58, de 1972; artigos 29, parágrafo único,
e J9, da Resolução SF n? 358, de 1983; artigo
3s> da Resolução SF n~ 13, de 1985; artigo 2~
da Resolução SF n~ 182, de 1987, e artigo 19
da Lei no 1.1050, de 1950, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 12 de outubro de 1988. -'Senador HumbertO Luceria, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 137, DE 1988

_O Presidente do Senado Federal, no uso das
atn1'uiçõ_es que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso_ IV, do Regimento Interno, em
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora nç 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo no 012.362/88-3,
resolve aposentar, voluntariãmente,_ Antonio Augusto de Andrade, Adjunto Legislativo,_ Classe
"Especial'', ReferênCia NS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos_ termos do artigo
40, indso Ifi, -alínea a, da Constituição da Repúw
blica Federativa do Br_asil, combinado com os
artigos 428, inciso n, 429, inciso I, 430, incisos
IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF n~ 58, de
1972; artigo 2~,_parágrafo unico, da Resolução
SF n~ 358, de -1983; artigo 3o -da Resolução SF
n~ 13, de 1985, e artigo 2~ da Resolução SF n 9
182, de 1987, com proventos Integrais, observado
o disposto no artigo 37, inciso XL_ da Constituição
Federal.
Senado Federal, 12 de outubro de 1988.
-Senador Humberto Lucena, Presidente.

O Presiêiente do Senado Fedeí-al, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, iilciso IV, do Regimento Interno, em
confonnidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DireATA DE COMISSÕES
tora n9 2, de 4 de abril de 197:3, e tendo em
COMISSÃO PARLAMENTAR DE
vista o que consta do Processo n9 012.402188-5
..
JNQUÉRITO
resolve aposentar, voluntariamente, Mariza Carva- Çriada ab'avés_ da Resolução n~_ ~~. de
lho Leite Guimarães, Técnico Legislativo, Classe
1988, destinada a Investigar em profun·
"Especial", Referência NS-25, do Quadro Per'madldade as denúndas de irregularidades,
nente do Senado Federal, nos termos do artigo
inclusive corrupção na administração
40, inciso m. 21línea a, da Constlttrlção da RepúpúbUca ultimamente tomadas tão notó·
blica Federativa do Brasil, combinado_ com os
rias pelos meios de comunicação.
artigos 428, inciso II, 429, indso I, 430, irldSoS
IV e V, e 414, § 4•, da Resolução SF n' 58, de
Ata da 20• Reunião, realizada
1972; artigo 29, parágrafo únicO, da Resolução
ein 14 de abril de i 988
SF rf.' 358, de 1983; artigO Jo da Resolução SF
Aos quatorze dias do mês de_ abril do ano de
n9 13, de 1985, e artigo 2~ da ReSolução SF n9
mi1 novecentos e oitenta e oito, às nove horas
I 82, de 1987, cõm proventos integrais, observado
e vinte minutos, na sala da Com_lssão de Finanças,
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
presentes os Senhores Senadores José Jgnácio
Federal.
ferreira (Presidente)~ Carlos Chiarem (Relator),
Senado Federal, 12-de outubro de 1988.
_Jl)lltahy Magalhães, Mauricio Corrêa, Itamar Franw
-Senador Humberto Lucena, PresJdente.
co. Severo Gomes, José Agriptno Maia, Mendes
ATO DO PRESIDENTE
Canale, Affonso CamargO ·e Chagas Rodrigues,
N• 136, DE 1988
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito,
O Presidente do Senado Federai, no uso das .destinada a investigar em prófíindidade as denúncias de irregularidades, inclusive corrupção na adatribuições que lhe conferem_os artigos 52, Item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em
ministração pública, ultima~ente tornadas tão
conformidade com a delegação de competência
notórias pelos meios de comunicação.
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DirePresentes, ainda, oS Senhores Senadores Alew
tora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
xandre Costa, Marcondes Gadelha, Saldanha Dervista o que consta do Piocesso n9 012242/88-8,
zi, Edson Lobão, Mauro Borges, Aureo Mello e
fv\auro Benevides. Deixam de comparecer, por
resolve aposentar, por invalidez, Clidenor Pereira
motivo justificado, os Senhores Senadores Manda Costa, Adjunto Legislativo, O asse ''Especial",
Referência NS-19;do Quadro Permanente do Se- _.sueto de Lavor e José Paulo Bisai.
. nado Federal, nos termos do artigo 40, inciso . _ Havendo número regimental, o Senhor Presi~
I, da Constituição da República Federativa doBradente declara abertos os trabalhos da comissão
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e solicita seja dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, foi considerad~ aprovada
A seguir, o Senhor Presidente convida o Dr.
Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereifa, ex-Ministro
da Fazenda, para tomar assento à Mesa. Após
o juramente;> de praxe, iniciá se_u depoimento exw
pondo sobre os decretos n~.042, de 1ao2.87
e 94.233, de 15.04.87, que objetivaram o reajuste
retroa:tivo dos contratos do serviço público. Declara- ter toinaCfOCOrihednlento do problema através
de solicitação feita pela frrma Cobrasil - Construtora Brasileira Ltda., com base nos diplomas
legais citados, tendo pedido o parecer da Consultoria Geral da Fazenda, que manifestou-se pela
revogação dos mesmos, considerando-os ilegais.
Acrescenta, ainda, que encaminhou o citado parecer_à Consultaria Geral da República. Fmalizando,
enfatiza que a situação das empreiteiras era difícil,
tendo em vista o fracc~.:se do Plano Cruzado e que
haveria necessidade de um reajuste dos contratos.
Critica, entretarito, o princfpio da retioatividade
inserto no Decreto n~ 94.042 e afinna que o Decreto n9 94233, é lesivo e inexplicável, não tendo
os técnicos do Ministério da Fazenda participado
de sua elaboração.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória,
quando usam da palciVra, pela ordem, os Senhores Senadores Mauricio Corrêa, Affonso Camargo,
Jutahy Magalhães, Chagas Rodrigues, José Agripino Maia, Marcondes__ Gadelha e Al~ndre Costa.
O Senhor Presidente suspende os traba]hos por
cinco- minutos. Reabertos os trabalhos, o Senhor
Presidente dá seqüência à fase interpelatória.
Usam da palavra, ainda, os Senhores Senadores
João Lobo, Mendes Canale, Maurício Corrêa, Aureo Mello, Edson Lobão, Severo Gomes, Affonso
Camargo, José Ignácio Ferreira, Itamar Franco,
Carlos Chiarelli e Chagas RodriQues-.- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi·dente encerra os trabalhos da comissão às treze
horas e trinta minutos, convocando os Senhores
Senadores paÍ-a a próxima reunião a rea1Izar--se
dia dezoito, às quinze horas, com finalidade de
ouvir o depoimento do Dr. Dilson Funaro. ex-Ministro da Fazenda e, para constar, eu, José Augusto Panisset Santana, assistente da comissão,
lavrei a presente ata, que lida e aprovada. será
assinada pelo senhor presidente e irá à publicação
juntamente com o apanhamento faquigráfico.
ANEXO A 1\ TA DA 20• /?E(ff'{JÃO DA
COMISSÃO PARUlf1EiYTAR DE INQdÉR/TO; CRIADXATRAVÉS DA RESOWçAO IY'
22, DE 1988, DES77NADA A INVEST!GAR
Efr1 PROFUNDIDADE AS DEiYI]jyCfAS DE
!RREG(JVJ?!DADES, INCUISIVE CORRaPçAo NA ADMIN!STRAçAO PÚBUCA, aJ.. 11MAMENTE TOR/YADAS D\0 !YOTÓRIAS
PELOSME!OSDE COMUN!OiçAO, DES11NADA A OC!V!R O DEPOIMENTO DO DR.
WIZ OIRLOS BRESSER GONÇALVES PEREIRA, EX·MINISTRO DA FAZENOA OOE
SE PaBUOI. COM A DEVIDA AaTOR/Zi4çAo DO SEIYHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO

Presidente: Senador José Ignácio Ferreira
Relator: Senador Carlos Chiareilí
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reunião)
O SR. PREsiDENTE (José Ignácio Ferreiro) Dedaro abertos os traba1hos da presente reunião.
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se

Indago dos Srs. Senadores
desejam ouvir a
leitura da ata ou se a dispensam. (Pausa.)
Está dispensada a leitura da ata.
Achando--se no plenário desta Comissão o exMinistro Bresser Pereira, para prestação de depoi-

mento, a Presidência solicita o seu comparecimento à mesa para fazer, inicialmente, a tomada
do seu juramento. (Pausa.}
Sr. Ministro, o art. 342, do Côdigo Penal, dispõe
sobre as penas de falso testemunho. V. Ex• jura
dizer a verdade sobre o que souber e for pergun-

tado?
O SR. BRESSER PEREIRA- Juro.

O-SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreira}V. Ex!', por favor, tome assento.
Sr. Ministro, inicialmente, com relação à disposição do art. 203, a Presidência tem que cumprir
alguma formalidade, e indaga de V. Ex' o seu

nOme completo.

O SR. BRESSER PEREIRA Bresser Gonçalves Pereira.

É Luiz Carlos

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferr.eiia) ,:_
A sua idade.
O SR. BRESSER PEREIRA- Tenho 53 anos.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -

O seu estado civil e a sua residência.

O SR. BRESSER PEREIRA em São PauJo.

Casado. Resido

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Sua atividade profissional atualmenmte, e_ onde
a exerce.

O SR. BRESSER PEREIRA- Eu-Scui-piõfessor
universitáriO, e também exerço atMdades administrativas no Pão de Açúcar.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -

encaminhado -ao Consuhor-GeraJ da República,
que, finaJmente, deu uma resposta bastante burocrática. dizendo que afinal quem tinha que resolver o assunto era o próprio MiniStério da Fazenda,
e a decisão indeferindo, digamos, o pedido da
empresa foi feita já depois da minha gestão. Quer
dizer, no parecer que eu encaminhei ao Planalto,
esse parecer foi dado ao Consuhor, o Consultor
.disse que não podia ir para ele, foi à Casa Civil,
depois a Casa Civil mandou para o Consultor.
Nesse parecer eu digo algumas coisas, eu não
digo, é a Procuradoria quem diz, que eu acho
que vale a pena citar duas ou três coisas, eu digo,
quer dizer, eu não, o parecer_ diz que o Decreto
n"' 94.042 comanda que os contratos em vigor. ..
-Não, não é este não, desculpem-me, não é este
que é importante. Está aqui. Aqui diz o seguinte:
"que a retroação, portanto, os reajustes a 24 de
novembro de 1986, data venla do Decreto-Lei
Jl"' 2.290 é descabida porque-ainda vigente o congelamento". Fala aqui que é uma total vedação
de dar efeitos financeiros retroativos aos contratos
administrativos. Os efeitos devem ser sempre "exnunc", iiãÕ "ex-tunc", aí é cofSa de jurista, mas
é isso mesmo. E, no fmal, esse parecer que eu
-en<:aminhei diz que:
"a) . a Administração Pública não pode pagar
despesas contratuais não previstas nos respec- tivos instrumentos ou aditamentos".
b} O contrato extinto, com o presente, "o presente é o contrato que-estava em discussão,
-não pode ser aditado, mesmo porque se exauriram totalmente seus objetivos".
c) A dáusula expressamente vedada do edital
de licitação não pode ser ressuscitada no contrato
oU no aditamento, por força de principio da vinculação ao instrumento convocatório, art 3 9 do Decreto-Lei n9 2.300.
Portanto,
d) "O Decreto no 94.042, de 1987, é vazio,
o que confiaria expressas disposições legais." E,
finalmente: "é expressamente vedado atribuir efeitos retroativoS aos contratos e seus aditivos", regidos pelo Decreto n"' 2.300.
- -

V. Ext, seguramente, já tem conhecimento dos
f'Btos que são objeto do trabalho desta Comissão.
ESta Comissão se destina a apurar a intermediação ilegal de verbas públicas na Administração
Pública Federal e, mais especificamente, na esteiEssa foi a posição, digamos, que eu tomei ofira das investigações que se ·procedem, emergiu
, cialmente._Agora, eu gostaria de falar duas palaum fato já notório da convívência. aparente ou
real entre dois decretos, um de fevereiro e um , vras sobre a posição que eu tomaria como economista.
de abril, e o texto do Decreto-Lei n~ 2.300.
ComO economista, entendo o seguinte: quando
A Presidência, inicialmente, precedendo às inquirições, que seguramente serão feitas, concede foram elaborados o Decreto n~ 2300 e o Decreto
n~ 2290, n6lirial do-CruZado I~ nessa época ainda
a pa1avra a V. EX' para, pelo tempo que juJgar
se imaginava qUe se poderia manter o Cruzado,
necessário, expender as considerações que ju1gar
e se- insistia ntima idéia de acabar com tOdas
convenientes.. ~ __ _
as indexações. Acontece que já _em novembro,
V. EX' t~m a palavra.
estava iriuito claro -para todos, em dezembro ficou
O SR. BRESSER PEREIRA - Bem, quando tudo claóssimo de que o Cruzado tinha fracaseu assumi o Ministério, no dia 29 de abril de 1987, sado, e que os preços estavam e.xplodindo, e a
já existiam os dois decretos, o Decreto n"' 94.042 situação, então, para muitas empreiteiras se tore o Decreto n9 94.233 que permitiam reãjuste nou insuStentável - nós temos que admitir Isso
retroativo dos contratos do serviço público. Um economicamente. Por isso, era preciso, quer dizer,
retroagia a 1"' de janeiro e o outro retroagia a que alguns contratos se permitissem, pelo menos
22 ou 21 de novembro. Além de tudo, o segundo a Partir dãquela data, não retroativamente, mas,
petmitía também reajuste em contratos com me- a partir da data, a partir de dezembro, eu imagino,
nos de 12 meses, e ambos diziam que se podia ou a partfr -de 1~ de janeiro, mas em regulamenreajustar contratos em que a licitação ou o próprio tação que fosse feita em dezembro, era preciso
contrato em que foi feito o seiViço público não restabelecer a possibilidade de fazer uma indexapreviam o reajuste. Isso veio a mim já num estado ção. Em São PauJo, por exemplo, eu era Secre~
avançado. Uma empresa, creio que de Pernam- tário do Governador Montara. e o Secretário do
buco, ~que quis receber, houve parecer negativo Planejamento, Clóvis Carvalho, elaborou um pareda Procuradoria, eu conversei com o Procurador cer normativo que Permitiu a correção dos contrada Fazenda Nacional e, afinal, esse parecer foi tos não retroativamente. apenas em matéria de_
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mão-de-obra. E eu, informalmente, partiCiPei disso, achei que era preciso fazer isso mesmo, se

não as empresas iam à falência. Agora, o que
a meu ver não faz nenhum sentido é fazer retroative. Acho que o fato de ter sido feito retroativo
o priineiro contrato, só se justifica pelo seguinte
fato: é porque aqui, no Governo federal, havia
uma resistência mais ou menos natural dos órgãos da área económica, dos Ministérios da área
económica e do próprio Planalto em admitir que
o Cruzado havia fracassado. Então, como eles
resistiram em ádmitir isso, eles demoraram para
autoriZar a correção dos contratos. Quando foi
autorizado, já tiveram que fazê-lo retroatlvamente.
Aí foi um compromisso, eu acho. O primeiro decreto, o Decreto n" 94.042, é um compromisso,
a meu ver, um c_ompromice, compromisso é
uma palavra errada em português, desculpem,
quer dizer, é outra palavra, comprornlce. em inglês. Uma coisa que você cede de um lado para
ganhar de outro, então, é um meio termo.
Agora, o segundo Decreto, o 94.233, .este eu
pesquisei no Ministério da Fazenda para saber
como ele-tinha surgido, porque no primeiro decreto eu sei que os técnicos do Ministério da Fazenda,
como os técnicos do Planejamento, participaram
dessa elaboração, alguns concordando, outros
não, etc., mas afinal foi o resultado de. um acordo
esse Decreto n? 94.042. Agora, 6 94.233, ê uin
total mistério. Um dia apareceu publicado no Diário Oficial. Não houve nenhuma participação de
nenhum técnico, pelo menos de todos que eu
perguntei, do Ministério da Fazenda. Ê uma retroaç:ão absolutamente injustificável. Já tinha sido
feita a correção que eventualmente tinha que ser
feita com o 94.042, a meu ver já atrasado_. já
de forma erraçl~. mas, enfim, foi feita_Agora, para
que aumentar o erro e ainda prejudicando as pró-prias finanças do Governo? Basicamente é isto.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Ignádó-FerrE!iiit)A Presidência indaga dos Srs. senadores se desejam inquirir o ilustre Depoente.
Com j:la!Wra o eminente Senador Mauricio
Corrêa.
-· ·

a

<

O SR. MAURlOO CQRJltA -

Sr. Ministro, V.

~tem

alguma informação de como esse últirilo
Decreto, 6 94.233, teve origem, lá no Palácio?
O SR BRESSER PERElRA- Não. Não tenho
nenhuma informação.'A informação que poderia
ter é sobre técnicos e eu não estava no Governo
ainda, eu estava em São Pau1o.
o SR. MIKIRlao CORR~ ,_ Seguramente
V. Ex' não afirniaria, o 94233?

O SR. BRESSER PEREIRA- Não. Eu não afirmaria.
O Ministro Dilson Funaro fez uma declaração
à imprensa dizendo ele só assinou a post~riori.
Eu acho que isso deve ser verqade f!1esm.o, porque eu próPrio assinei muitos decretos a _posteriori. É comum você receber uma quantidade
grande de decretos, ter uma p·essoa especializada
em fazer isso, você assina depOIS -de ter sido PUblicado no_Diário Oficial; geralmente, já tem a assinatura do Presidente, já tem a assinatur., do Ministro do Planejamento e vem depois... são chamados os decretos rotineiros, decretos de liberação
de verbas, geralmente decididos, na verdade, pelo
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Ministério do Planejamento, com a aprovação do

um debate de ordem jurfdica muito grande. Deve
vir aqui o consultor-geral da República, o que
tudo indica, foi o principal participe de todo esse
-prOcesso, pelãs declarações que já existem. E há
aqui, inclusive, um parecer da Procuradoria Oei-a1
da Fazenda, contrário, dizendo que esses decretos
são ilegais, porque contrariam um decreto-lei. Inclusive, eu queria registrar, porque eu acho que
este momento é menos de inquirir o Ministro
_Bresser, q.ya participação nesse processo é, até
certo Ponto, passiva, em termos de cronologia.
Quando ele enb:àu os decretos já estavam editados. É interessante aqui ver os itens 46 e 47,
do parecer do Procurador Od Heráclito, em que
ele diz_ o_ seguinte:
-

Presidente. Deve ter sido um desses aí que levaram o Dílson à assinatura do Decreto n9 94.233.

Eu nãO assinaria.
O SR. MAURíCIO COR~ -

Seguramente,

V. Ex' não considera lesivO?
O SR. BRESSER PEREIRA- É lesivo e justifi~

cável, inexplicável.
O SR. MAuRíCIO COR~ -

Obrigado, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Com a pa1avra o Sr. Senador Affonso -Carnargo.

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente,
antes uma reclamação. Quando eu cheguei aqui
às 8 horas, encontrei aqui o Sr. Ministro BresseÍ'
Pereira, esperando aqui o início da reunião, e eu

"t:':oportuno esclarecer-se, outrossim, que
há algum tempo... "

Ai eu perguntaria se o nosso depoente tem
conhecimento desse fato aqui?

sei que ela foi adiada, também tive o conhecimento naquela hora, então só para V. Ex" tomar

"~ oportuno esclarecer-se outrossim, que

as providências. para que esse fato i1ão se repita,

porque o depoente não foi, seguramente, avisado
de que tinha havido adiamento, e estava aqui esperando com as portas da Comissão fechadas.
O

SR_ PRESIDENTE

(José lgnácio Pereira) -

A Presidência quer comunicar a V. & e também
à Comissão que esta providência de comuriicação
ao ilustre depoente foi determiriada pela Presidência, logo após as 18 horas. Por isso, a Presidência solicita informações da Secretaria, que já
a está prestando.
O SR. AFFONSO CA/V\AROO- -Sr~Presidente,

só estou registrando...
O SR. PRESIDENTE (Jos_é Ignácio Fe'rreira)Não é porque V. & faz um registro que pode
deixar uma impressão desconcertante à própria
Comissão. A Presidência quer esclarecer a V. Ex'
e à Comissão. Posteriormente, a Presidência foi
ao secretário da Comissão e lhe perguntou se
havia cumprido essa determinação. -Eh~ ine Comunicou que não havia encontrado o ex-Ministro
Bresser Pereira, mas que deixou na portaria do
hotel, junto à chave, o recado de alteração do
horário. J:: apenas este esclarecimento.
O SR. AFFONSO CAMARGO.- Sr. Ministro,

V. Ex' vê que, realmente, estamos diante de um
fato grave, que foi levantado nesta Comissão pelo
ex-Ministro Aníbal Teixeira, quando S. Ext declarou textualmente que aqueles problemas de intermediação de verbas póbltcas eram problemas
menores frente a este problema que, segundo
declarações de S. Ex', teriam dado um prejuízo
ao Erário Público, da ordem de 600 milhões de
dó~res. Este é um número quê ninguém, até
hoje, sabe como ele pôde fazer esse levantamento. Mas a verdade é que a Comisslio, frente a
essa declaração, não poderia deixar de fazer o
que está fazendo, porque _é um assunto da maior
gravidade. V. Ex' diz, inclusive, aqUi, Que é comum
se assinar decretos do Governo; a pOsteriori,
quando são decretos de rotina,.que; evidentemente, ess_e não era um decreto de rotina, muito menos para o ministro da Fazenda. ,
.
Esse é um assunto que está pendente. VamOs
ouvir o Ministro Dílson Funaro. Mas, na verdade,
eu estava aqui com es_se parecer do Dr. Cid Heráclito, que também já foi convocado para depor
nesta Comissão, porque a Impressão que eu tenho, Sr. Presidente, é que nós vamos enfrentar

~

há algum tempo tramitou por essa Procuradoria Geral, uma minuta de projeto de decreto, revogandO ambos os:_ atas dÓ Poder Executivo, exatamente_ porque contrariam a legislação vigente. Destarte, propomos encaminharne_nto dq processo à Secretaria Geral,
com a recomendação de perquirir junto à
Secretaria do Planejamento da Presidência
da República, à Seplan, à Secretaria de Administração Pública, à da Presidência da Repú~ blica, à Sedap, acerca _de aludido projeto de
decreto, revogando os estudados Decretos
~.:- _n~94.042-~-94-~3.~
--

-· 'Eu não sei se o·Ministro Bresser Pereira tem
conhecimento desse fato que se cogitou de revo-gar os dois decretos.

·o

SR. BRESSER PEREIRA.::_: É o que diz. o
párêcer aqui. EStê Parecer, a medida em que ele
estava sendo encaminhado à Presidência da RePób,Uca, ele e~va se propon~<;> à ,revogação dos
dois decretos. Tanto assim que o Ministério da
Fazenda não o aplicou. Nas licitações do próprio
_Ministédo_da.Fazenda, nós não aplicamos as cor-reçóes dos dois decretos em nenhum momento.
Mas, como não estávamos aplicando, era razóavel
qUe' esse dOis decretos fossem revogados. Nós
entendíamos que os decretos eram ilegais e deviani. ser revogados.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Mais uma
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contrato, ou, na hipótese de contrato sem dáusula
de reajustes de preços, em datas <iue venham
a ser livremente pactuadas entre as partes e se{Jundo o índice que reflita_a variação do_s custos
de proporção". Depois fala nos reaJustes em OTN.
Então, eu perguntaria a V. Ex", é possível que,
em decorrência deste decreto, tenham sido feitos
alguns reajustes na base da variação dos «:ustts
de produção e depois um reajuste em cima desse
reajuste, com base naquele reajuste da OTN, que
foi feífo em prímeiro de março, de 80%?
O SR. BRESSER PEREIRA -

Eu acho que

não, Senador. Seria preciso uma interpretação
muito violenta. Se se desorbrir isso, acho que
é caso grave uma coisa dessa. Mas eu acho que
isso não aconteceu. A Administração Pública brasileira não faria uma coisa dessa. São duas alternativas.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Como surgiu

um segundo decreto, que ninguém sabe como
aconteceu, e que tornou obrigatório o reajuste
não facultativo, no segundo, eu- achei -que seria
o caso, Sr. Presidente, aí vem a minha sugestão,
que a assessoria da CPl providencie o maiS rapidamente possivel a relação completa de todos os
termos aditivoS, inclusOes de casOs de claUsulas
de reajustamento de preço que aconteceram em
decorrência desses dois decretos, porque é muito
fácil conseguir,- claro que são centenas- mas
é passivei conseguir pelos Diários Ofidals da
União.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

Ex~ qUe já
determinou essa medida, e já Começa hóje a ser
_f~ito esse levantamento. E por que hoje? Porque
essa decisão foi toinadã oritenl, e em bieve, muito
brevemente V. Ex' e a CoriliSsão terão _em mãos,
ministérioS, por rilíriisfério, os reajustamentos que
foram processados.

A Presidêi1C;iã quer COmUnicar a V.

O SR. AFFONSO CAMARGO -

Então ao en-

cerrar, Sr. Presidente, quero registrar hoVainente
a gravidade dessa avaliação que_ a CPI tem que
fazer para analisar problema de ileg&idade e .de
correção, da forma como que foram feito_s_esses
reajustamentos facultativamente, até Um certo
ponto, pelos administradores públ~~os do_ País..
O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreira) .Com a palavra o nobre Senador Jutahy .Magalhães.

questão, que me parece importarte. Esse Decreto
O SR. JUTAHY MAGALHÃES'- Ministro Br8n 9 _9A.042, que circunstancia de uma maneira -Ser Pereira, seguindo dentro dessa linha de que.
mais detalhada que tipos de reajustes poderiam
tionamento, eu gostaria de perguntar a V. Ext se
ser feit~s, que retroatividades poderiam ser f~itas, _ são corretas as afirmações .atribUídaS à eX" na
e há várias Flipóteses -na hipótese' de ter havido
Folha de S. Paulo de ontem; Está aqui "Existem
alteração, supressão, etc., nos contratos que não
perto do Presidente Samey, mais perto_ dO que
contenham claúsulas de reajustes_ de preços as
seria razoável, pessoas corruptas'',
partes poderão incluí-la, e era tudo na base do
O SR. BRESSER PEREIRA - Consta de que
fac~tativq, cada um poderia fazer de acordf? com
existe, é melhor dizer assim, porque Como não
seu s_enso.
há nenhuma prova contra essas pessoas, mas
"Nos contratos que não contenham cláusulas
fa1a-se tanto e tão insistentemente de que pessoas
de reajustes de preços as partes poderão incluí-Ia,
muito próximas ao Presidente José Samey, e con9es5fe que s e proceda _o reajl!Ste previsto no Catam-se casos._ nunca apresentam provas, mas ca·
put desse artigo, de conformidade com a variação
sos e casos, então eu disse que consta isso, consta
da OTN, ocorrida desde a data da apresentação
que existem pessoas corruptas em voha do Presida proposta que lhe deu origem, observadas as
dente José Samey, agora quem, eu não sei.
disposições dos parágragos seguintes." Têm um
outro que diz o seguinte:
. O SR. JUTAHY MAGALI:JÃES- No depoimento prestado no último _dia 8, o Dr. Anfbal Teixeira
"Os r.eajustes subseqüentes ao 'previstO nesse
asseverou que elaborou wn decreto de combate
artigo deverão se efetivar nas datas fixadas no

v:
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ao déficit público, o qual mereceu plena aprovação do Senhor Presidente da República, nas folhas

percentual de 45%, e que essa infonnação fosse
prestada em 5 minutos.

35, ln fine, e 36. Em resumo, nesse_ decreto era

O SR. BRESSERPEREIRA- É verdade. Telefonei para ele, é verdade mas não em 5 minutos.
Em um determinado dia o Presidente José Samey
me chamou - normalmente não me chamava,
porque ia nos dias de audiência- e me entregou
um decreto para Que eu asSinasse, esse decreto
dava isonomia aos militares em relação aos Ministros do Superior Tribunal Militar, e dava aumento
naquele momento de 47%. Eu não havia sido
consultado em nada. Estava tu do assinado, iilclusive, por Sua Excelência, pelo Ministro Camarinha,
só faltando a minha assinatura, e me recusei a
assiná-lo. HoUve um a negociação de muitas e
muitas horas com os Ministros militares, onde
participaram eu e o Maílson da Nóbrega e, afinal,
chegamos a um_ acordo. No dia em que fiquei
ciente, telefonei para saber qual era o peso da
- fOJóa,eu telefonei para VáriaS pessoas, indusi\1e
para ele porque, como controla o orçamento, deveria saber sobre isso. Então, rea1-rriei1te eu dei
um -telefonema para ele, porque pN!cisava saber
rapidamente alguns números, era só isso.

proposto: 1" Radonalização de investimentos. 2?

-A captação de recursos através da privatização.
3' - Cancelamento de programas inefidentes.

49 - A desmobilização de parte do património,
especialmente imóveis urbanos. 5 9 - Des_conto
em pagamento de' obras. E, não obstante, acentuou o Dr. Arubal; esse decreto foi assinado pelo
Presidente e infelizmente__ não foi publicado na
época. À época, a explicação é que s_e _chocava
com o decreto elaborado pelo Ministro Bresser

Pereira para combater o déficit público, - nas
folhas 38 do depoimento_ do _Sr. Aníbal T eixeíra.
Quais os motivos que Impediram V. ~ obstaculizar o decreto elaborado pelo Dr. Aníbal?
O SR. BRESSER PEREIRA a par desse decreto.
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Eu não estou

OSR.JCITAHY MAGALHÃES-Éuma questão
de furar o orçamento. A Seplan administrava todo
o orçamento dos Ministérios, Que ·se mantinham
dentro da meta estabelecida, os outros furaram
o orçamento, porque não estavam acostumados
a administração objetiva. Por razões de inflação,
e de negociações feitas diretamente pelo Sr. Bresser Pereira, tivemos esse problema. Coube a nós
apenas dar ao Congresso Nacional os meios que
decidissem sobre a sua solução. Gostaria, antes
de encerrar esta parte inicial, falar das declarações
do Dr. Anlba.l Teixeira. Falar de um decreto de
combate ao déficit público que elaboramos quando isso se tomou rea1mente alguma coisa preocupante. Esse decreto foi elaborado e apresentado
ao Presidente, que o aprovou plenamente, pois
inclusive sentiu que era alguma coisa de concreto
que se fazia, e propunha o que acabei de afirmar.
Fala da ferrovia do aço que, se fosse especificado
de maneira mais prudente, talvez teria ficado por
113 do preço que ficou. Cito o exemplo do pl-6prio
BNH que, feito para resolvera problema da habitaçiopopular, construtu um prédio no Rio de Janeiro. E um exemplo dessa deformação entre atividade-flm e atividade-meio. Muitos bancos sofreram
Intervenção, foram normalizados com o dinheiro
público e não retribuíram depois esse dinheiro
devidamente atualizado. Infelizmente não tenho
aqui o número do decreto_ para fornecer a V, Ex'.
O SR. BRESSER PEREIRA- J:: possível que
o Ministro tenha pensado em tomar alguma medida e depois tenha desistido de tomá-la. Agora,
nunca veio a mim propondo nenhum decreto para combater o déficit público. Se tivesse a1guma
coisa para combater o déficit público que realmente ajudasse, eu teria recebido com a maior
alegria. Eu tive muitas e muitas conversas com
o Ministro Aníbal Teixeira para se tentar controlar
o orçamento, para se limitar as despesas, etc.
Os meus técnicos e os técnicos do Ministério do
Planejamento trabalharam ativamente muitas vezes juntos. Agora, esssa afirmação do Ministro
Anfbal Teixeira para mim não faz o menor sentido,
de que eu teria impedido que ele fizesse um decreto para limitar o déficit público, porque, todo o
meu objetivo ern esse. _
O SR. JUfAHY MAGALHÃES - Sr. Ministro,
segundo o Ministro Aníbal Teixeira, V. ~. em
certa ocasião, teria solicitado a ele uma informação a respeito de aumento para os militares em

O .SR. JUfAHY MAGALHÃES- V. Ex' que foi
o Ministro da área econômica, poderia informar
se esses recursos distribuídos a fundo perdido
representam alguma coisa de benéfico para o
desenvolvimento nacional e regional como um
- todo e se esses recursos são bem aplicados nesse
sentido de que trazem benefícios a esse desenvolvimento nacional e regional que é buscado.
O SR BRESSER PEREIRA- Os recursos aplicados em estados e municípios?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -A fundo perdido. A respeito da intermediação dessas verbas
que estamos tratando.

O SR. BRESSER PEREIRA - Sim. Acho que
especialmente o Governo federal, a União dar recursos para municípios e às vezes para entidades
assistenciais, ao meu ver é um absurdo total. Por
isso acho que a Constituinte quando está agora,
por exemplo, fazendo descentralização de uma
arrecadã:ção_ tributáda, aumentando a participação dos fundos dos estados e municípios caminha numa d!reção correta~ porque assim o dinheiro vai diretamente para os estados e municípios
que têm muito melhores çondições_ de aplicar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ministro, V. Tendo-se isso na União, para depois a União conEx" vai permitir aqui um leigo falar sobre o assun- _ ceder, de acordo com critérios técnicos, para este
to, e infelizmente não estou aqui com _o CorTeJo
ou aquele município, é impossível é rigorosamenBraziliense de domingo, onde tem um artigo
te impossível. Não há nenhum grup-o ·de técnicos
do Dr. Dérdo Munhoz, no qual afuma que houve
capaz de fazer isso. Acaba sendo base para ftSiolouma compra de títulos da ordem de 400 bilhões
gismo da pior espécie, qUe para mim é também
de cruzados no final do ano passado, e que ficou
um tipo de corrupção, atender-se a determinados
em caixa o excedente de 340 bilhões de cruzados
pedidos em troca de favores pollticos que vêm
desses títulos, e que isso estava representando
do outro lado. Acho isso muito ruim e injustifiônus para o Tesouro da ordem de 80 bilhões
cável. A União deveria ser proibida, a não ser em
de cruzados de juros e o máximo de 100 bil~ões
casos de c:_alamidade pública, de dar dinheiro para
de cruzados. Então, ele fazia uma análise dessa _ municípios, por exemplo. Para estado_é possível,
questão, mostrando que esses valores represenporque são vinte_ e poucos estados. Dâ para se
tavam mais do que o valor da folha do pessoaL
imaginar que alguns recursos da Uniã.o para cerE- quando se falava em falta de recursos para tos casos poderão ser aplicados a fundo perdido
pagar o pessoa], nós deveríamos pensar nos définos estados. Mas para municípios ou entidades
cits que essas medidas ocasionaram. Há a1guma
menores, eofidade_s assistenciais deveria ser proicoisa a esse respeito?
bida. É meranlé"nte fonte de cOrrupções ou de
fisiologismo.
O SR. BRESSER PEREIRA - Confesso que
O SR.JUfAHY MAGALHÃES- V:Ex'quetaintenho sempre_ uma grande dificuldade em entenbém é da área económica e tem experiência, poder os números que o Dércio Munhoz, que era
deria __ in_formar_gual a COf!'elaç_ão ou a razão que
meu amigo, apresenta. A informação que eu tefez com que no ano passado, segundo declanlnho a respeito do custo dos juros da dívida interna
ções prestadas por vári_os depoentes, tenha havido
corresponderiam a mais ou menos a 1% do PIB;
um excedente muito grande de recursos para essa
teríamos 3 bilhões de dólares mais ou menos,
área da Seplan para a distribuição através de fun~
pouco menos do que 3 bilhões de dólares. O
do perdido? Teve alguma razão de _ordem econôjuro da dívida total interna e externa pública repremica de interesse nadonal para que esses recursentariam 3.5% do PJB, porque só a dívida externa
sos fossem levados_e aumentados em alto grau
representa 23% a 2.5% do PIB; aí chega a 10,11
como no anQ passado?
bilhões de dólares. Parece-me uma informação
.que me foi dada ]:)elo Senador Marcondes GadeO SR. BRESSER PEREIRA - Absolutamente,
lha, porque estou sem o nómero - a folha de
Senador, pelo contrário. Estava pressionando sispagamento da União está em tomo de uns 11
tematicamente o Minlstro Arubal para que desisbilhões de dólares, mas não tenho certeza e precitisse de ter verbas, em geral, mas guardava uma
saria verificar, em cruzados é dificil fazer essas
série de verbas bem guardadas para ele.
contas, porque os números mudam todos os dias.
O problema gravíssimo que há na economia braO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tem alguma
sileira é se jmaginar que o País está pagando
correlação com a Assembléia Nacional Constiem juros das dívidas externa e interna tanto quantuinte, a necessidade de se fazer a algum entendito paga para os seus funcionários, é um escânmento ou algum acerto?
- dalo. Mostra que a situação especialmente da dívi·
O SR. BRESSER PEREIRA - Não sei. Parece
da externa é insustentável para o País e totalmente
que sim.
-incompatível se continuar pagando juros sobre
essa dívida externa nessa proporção e fazer este
País crescer e ter ~Çstabilldade de preços.

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Muito Obriga-

do. Sr. Presidente.
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O SR BRESSER PEREIRA- O que está sendo
dito _está sendo declarado pelos próprios representantes do Goverho

em- várias ocasiões.

O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)V. Ex" tem a palavra, eminente Senador Cfi.agas
Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRICUES :..:.: Si: Ministro,

V. Ex" já fez referências sobre _este assunto, ma!)
quero pedir a atenção de V. Ex• e dos ilustres
membros da comissão, especialmente do nobre
relator, sobre a primeira notícia do DF Repórter,

de hoje, 14 de abril que diz o seguinte:

"'Presidente José_Samey assume decretos.

O Presidente Jos_é Samey acabOu com Opega e esconde que estava alimentando as
emoções da CPI da Corrupção. Revelou que
o ex-Chefe da Casa Ovil, Marco Maclel, foi
o autor do discutido Decreto n~ 94.233 e
assumiu pessoalmente a responsabilidade
de ter autorizado o reajustamento _dos preços
dos empreiteiros e fornecedores do Governo
a partir do congelamento de 26 de novembro
de 1986. O Presidente José Samey disse que
recebeu um apelo de_dez representantes de
entidades dos empreiteir_os e encaminhouMse
ao Chefe da ·casa CiVIl A solução veio em
forma de decreto -- em seguida se diz a surpreendente manifestação do Presidente
José Samey que saiu escondido em_meio
a uma enxurrada de declaraçõ_es feitas pelo
Presidente ao repórter do Jornal O Estado

de S. Paulo."
Veja V. Ex', Sr. Minlstro, que houve um apelo
de dez representantes de entidades dos empreiM
teiros ao Presidente da República. Este apelo dos
dez empreiteiros se fez através do Minlstérlo da
Fazenda? V. Ex" encaminhoü? · ·
Qual é a per-

O SR. BRESSER PEREIRA gunta?

O SR. CHAGAS RODRIGUES - A noticia diz
que o Presidente da República recebeu um apelo
de dez representantes de_ entidades dos ernpreiM
teiros, pedindo que houvesse o reajuste com esse
efeito retroativo. PerguntO se este pedido dos dez
empreiteiros ou dos representantes, foi encaminhado através do Ministério da Fazenda, de V.
~

.

--

..

O SR. BRESSER PEREIRA - Normalmente
o Presidente ouve a área ecoriõmicoMfinanceira.
_Ma_s, ao _que consta, no D_e(:reto n~ 9.233, o que
os técnicos me informaram- não perguntei para
todos - na Fazenda, e que _estavam no meu
tempo, mas que estavam antes da época em que
esse De:creto n9 9.233 foi b~bi:ado, não hoUYe participação dos técnicos da Fazenda nesse decreto.
O SR. CHAGAS RODRlQuES '-- O jornal que
há pouco me referi, o DF Repórter, diz o seguinte:

"Saulo Nega Paternidade.
Saulo Ramos -assegurou não ser o autor
intelectual, mas apenas o homem responM
sável pela revogação jurídica dos documentos.
--

0 Consultor-Geral da República, Saulo Ramos, não aceita ser chamado de pai intelectual dos decretos que permitiram reajustes
retroatiVos...nos pagamentos do Governo e
empreiteiros, _quando encerrou o período de
descOngelamentO do --Plano Cruzado em
!986.
O Consultor atribuiu as suspeitas de CP1
---'-a corrupção não dá uma idéia dele. Mais
adiante ele diz: ·
Saulo Ramos explicou que o Decreto n 9
2290, que- permitiu- o descongelamento dos
preços, (oi redigido pof ele próprio, "com
uma dor nO coração", pois encerrava uma
tentativa histórica de corrigir os rumos da
ecOnomia do País.
Isso aconteceu em novembro e no ano
seguinte vieram os decretos n')S 94.042 e o
(famigerado) 94233,-:.::.. farTiíQerado é meu
- "estabelecendo fórmulas para correção
· dos contratos em frarica divergência com o
depoimento do ex-Minfsfro do Planejamento,
João Sayad, que já depôs na CPI, Saulo Ramos assegurou não sou o autor intelectual
-cresses-Outros últimos decretos".
Na Folha de S. Paulo de hoje, S. Ex' vai mais
. lon~~· _e diz:
"Sobre o segurido Decreto n~ 94.233 c:j"U.e
estendeu a retroatividade para 24 de novembro de 1986, disse Saulo Ramos que não
participou de sua elaboração, porque não es~é\ em 6rasí]ia; mas que concorda com ele.
-E a estória: não viu mas gostou."

0 SR. BRESSER PEREIRA - "Seltador, esse _
pedido foi feito muito antes de eu ser Ministro,
e o decreto foi emitido muito antes de eu ser j\oty!to bem. E diz mais acüante:
Ministro, portanto, nada a ver comigo.
O SR. CHAGAS RODRIGUES ....:: Peileitamente.
Estou satisfeito com ess-e esdarecimemo de V.
.

~

.

O Sr. deixou claro que esse decreto retroativo
foi altamente nocivo às finanças.
O SR. BRESSER PEREIRA volume não sei quanto é.

Foi nocivo. O

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Mas foi nocivo.
O SR. BRESSER PEREIRA- É.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- V:& foi Ministro. Esses decretos com repercussão na área económico-financeira, até onde V. EX• privOu, eram
baixados pelo Presidente da Rep~lica se_m ouvir
Consultaria Jurídica e sem ouvir a área económico-financeira?

-"Sal~J!o

Ramos diz que os dois decretos
e
- -94.233, que estabelecem reajustes retroatiM
Vos a fornecedores de obras, bens e serviços
do Governo, foram baixados legitimamente
- apesar de S. ~ não fer tido conheci. ·---menta,
na época, .nem ter dado parecer."
-- -----.Agora, ele confirma a dec_laração:

---que -eStão sendo investigados, n~ 94.042
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Mas como a Seplan não se chega ao Presidente,
Sa_ulo ~~os ao defender Jorge_ ~urad:

dis~e

"Ele afirmou que Murad nem sabia da existênda dos decretos e que sua função, como
Secretário Particular do Samey, é encaminhar papéis."
Assim, Sr; Ministro, isso tudo, para ficar nos
Anais, revela o seguinte: sobre esse decreto, o
Consultor-Geral da República 'não foi oUvido, nt'§o
tomou conhecimento, mas acha que é legal e
acha: que nã-o provoccnt efeitos negativos. E S.
Ex' atribui, também, como se lê nesta outra ao
nobre Senador, então Chefe do Gabinete Civil.
Não quero crer que-cf nosso-· Ministro e V. EX'
já disse que sobre decretos dessa natureza, normalmente são ouvidos órgãos técnicos e- a· Con·suhoria Jurídica.
Do Senador Marco Maciel, _Sr. Presidente, se
estivesse na situação tomaria até essa iniciativa.
Seria interessante que V. Ex" convidasse o Senhor
Marco Maciel, para que S. EX' esclarecesse ã autoria intelectual desse decreto.
A verdade é essa: o que há de con~reto é que
empreiteiros se dirigiram ao Presidente da República. Evidentemente, esses empreiteiros não chegaram ao Presidente da República diretamente.
Houve_alguém que tenha sido o intermediário" dos
empreiteiros, pelo menÇIS para pedir audiência
ao Presidente, e o Presidente diz que encamii1hou
à Chefia do Gabinete Civil.
De modo que estou satisfeito com o esclarecimento do nobre e ex-Ministro BreSsef Pereira, professor universitário, de que, na época não tomou
conhecimento disso.
Agora; outro assunto, intermediação de verbas.
V. EX' tem conhecimento, atrav_és do tempo em
que foi Mini:;;tro, de pedidos fei_tos através dp fo\1nistério da _Fazenda por pessoas físiCas ou jUrídicas em favor de entidades públicas ou privadas?
O SR. BRESSER PEREIRA condições.

b SR. CHAGAS RODRIGUES feito, Sr. Ministro .

Não. Não tem

EstoU s_atis-

O SR. PRESIDENTE (José ignâcià Ferfeira)A Presidência in-daga a V. Ex• se está formafizando
uma solicitação no sentido da convocação do
Senador Marco Maciel.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Eu não- diria
convocação,_ Sr. Presidente, mas diante desses
fatos, publicados hoje, eu quero crer' que o nObre
Senador - eu digo, porque se eu estivesse na
situação dele eu viria eSclareCer esse- fato, se- V.
Ex' fiZesse as neceSsárias-aéiTnaches no Sentido
de que S. ~pudesse nos esclarecer este aSsürito.
Acho que é inclusive para esClarecimento do Q-sUhto e para que-· S. ~ fique· berTI;" porque eu
o tenho na mais aha ·eonta âe homem digno e
--- honrado.

~-

''Smilo" Rariibs. por exemplo, diz que s6
-~--tomou conhecimento do Decreto n 9 94.233
--- pelo --Diário Oficiái, e apontou como um
dos responsáveis, o então Chefe do Gabinete
CiVil, Marco Maciel."
-]::--sem-que ninguém tenha dito nada, S.
E.,(!> disse mais:_ "Honestíssimo, oride está a
corrupÇão'"-...;;;o Está ná Seplan.
·

O SR. PRESIDEfiTE (José lgnáciõ Fer~ira) -A Presidência aproveita, então, _a oportunidade e
coloca o assunto à consideração da Comissão.
- Alguns dos Sfs. Senadores têm alguma objeção
a fazer, alguma ~deração a fazer?

0 SR. JOSÉ; AGRIPINO MAlA -Sr. Presidente,
eu quero adiaritar a V. Ex!' que, pelas conversas
que eu mantive com o -Senador, já é inten-ção
dele comparecer aqui para, na qualidade de Sena-
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dor, prestar esdarecimento em torno _deste fato.
Já é intenção_dele.
O SR. PRESIDENTE (José igrlácio Ferreira)Muito bem. Perfeitamente.

Então, não havendo objeç8o do Plenário, e até
pela linha natural das investigações isso haveria
de ocorrer, e até pela vontade do próprio eminente
Senador Marco Maciel, a Presidência, então, tomará as providências, dentro da cronologia das

investigações que se vão processar.
A Presidência registra, com satisfação, a presença na Casa dos Deputados Lézio Sather, Depu-

tado Federal, e dos Deputados Estaduais Genivaldo dos Anjos e Paulo César _e Arthur de Gomes
da Assembléia Legislativa do Espírito Santo. E

concede a palavra ao eminente Senador Marcondes Gadelha
O SR. MARCONDES GADEL.iiA -

Ministro

Bresser Pereira, tenho por V. & urna admiração
profunda, como acadêmico, como homem público, empresário, ex-Ministro. Felicito-me por haver
privado do seu convívlo e nutro, por V. Ex1'; uma
amizade pessoal.
O SR: BRESSER PEREIRA- Obrigado.
O SR. MARCONDES GADELHA - Mas eu fiquei profundamente preocupado com· uma resposta de V. Ex' ao Senador Jutahy Mag~hães.
V. Ex' declarou, no jornal Folha de S. Paulo,
textualmente, o seguinte:

"Existem perto do PreSidente Samey, mais
perto do que seria razoável, pessoas corruptas."
.
E, iriEerpelãdO pe!JO senadorJUtahYMagalhães,
sobre quais seriam essas pessoas ou sobre a consistência dessa afirmação, V. Ex' disse, simplesmente, que:

"Fala--se, tão insistentemente, sobre esse
assunto, sobre corrupção, que consta que
exista essa corrupção que eu acho_ que exista
mais- não sei quais são essas pessoas."·
O SR BRESSER PEREIRA -=--Eu ouço. os nomes delas, mas ..._
O. SR. MARCONDES GADELHA -

Exato. E

esse fato me preocupa profundamente, Sr. Ministro, porque- eu não sei se V. Ex' avalia ou se dá
conta do efeito devastador de uma afirmação des-

sa feita num jornal com um milhão de leitores,
por uma personalidade da respeitabilidade e da
responsabilidade de V. Ex" Afirmar p·or "ouvi dizer"
que existem corruptos perto do Presidente da Repóblica.
Na verdade, esse um milhão de leitores do jornal Folha áe S. Paulo, não têm a capacidade
e a percuciência de indagar, de analisar, a intimidade, a natureza desta sua afirmação, e se não
fosse essa interpelação do Senador Jutahy Magalhães, esse. um milhão de leitores não saberia
que V. Ex' afirma essas colsã"s por "ouvi diz.er".
No entanto, o ..desgaste que isto promove na pessoa do Presidente _da República e na imagem do
seu Governo tem urna repercussão de natureza
psicossocial sobre a população, devastadora A
Nação vive de fé, a Nação vive de crença nas
suas instituições e nos homens que a comandam.
Um torpedo desta natureza tem um efeito devastador e eu fico contristado de ver V. ~ dizer
que faz essa afirmação apenas porque ouviu falar,

insistentemente, que essas cois<'ls existem. Daí,
então, passo a lhe perguntar se as outras afirmações que V. EJc!' faz, também, sobre a matéria
de rilérito que está sendo discutida aqui, 'se, também, não terá sido por insistência da imprensa
ou por-'~oUVi. dizer" ou por-coisas dessa natureza.
Se não, vejamos. V. E>r quer fazer alguma observação?
O SR. BRESSER PEREIRA:._-Eu queria resp6n·
der, especificamente, este ·caso e qUe V. EX' me
emprestasse o recorte da Folha de S. Paulo
para que eu possa responder porque quero ter,
aí, um pohto esp~cffico. - · - -·
- O SR. MARCONDES GADEL.H.A. -

Pois não.

O SR. BRESSER PEREIRA- Veja, nobre Senador. Eu já ouvi dizer, muitas veZes, insistentemente, mas o grande drama é que existe corrupção
em volta do Presidente e estou convencido de
que existe-. Agora, provar, não posso, Portanto,
não posso dizer nomes.- Esse é o drama que V.
Ex!'s estão vivendo, aqui, nesta Comissão, também. Agora, eu fiZ questão, quando disse a esse
jornalista, este fato, eu disse, também ele que
eu tfnha passado sete meses e meio no Ministério
da Fazenda, tinha tido um cantata permanente,
pelo menos uma vez por semana e, muitas vezes,
mals do que isto, com o Presidente da República,
e nunca tinha tido nenhuma indicaÇão, da parte
do Presidente da República, de que Sua Excelência fosse, ele próprio, corrupto. E fiZ questão
de que o Jornalista publicasse isso ---c- e ele publicou - na última frase da notícia:

a

"O ex-Ministro mostfou-se descrente,
diante da possibilidade de processo contra
- Samey por crúne de responsabilidade."
Eu a"cho que não. Eu tive bastante cantata
- - --com o Presidente Samey e não Vi nada diretamente com o Presidente que pudesse falar
em corrupção.
Esta é a minha postção.- -Então, eu acho que
é -preciso-manter as instituições n€ste País. Nós
lklTIOSHOS-PfeOcuj:>ai"" COm.- isto. Agora, ao mesmo
tempo, eu acho que é muito meritória a atividade
desta Corriissão que está preocupada porque, não
há dúvida, corrupção existe neste País e grande.
O SRMARCONDES GADELHA- V. Ex• não
preciSaria se reportar-à última frase da sua_ entreviSta porque, já na primeira, V. ~=...se nós anali-

sarmos objetivamente - ressalva o Presidente
da República. V.~ disse: "Existem perto do Presidente Samey." V. EX' não afirma que o Presidente
~os é sâmeyé -Corrúpto--:- "existem perto" do Presidente José Samey", No entanto, as pessoas se
louvarão na velha semelhança criada por esta afirmação. Se a entourage do Presidente é feita
por pessoa~_ C?~ptas...
O SR. BRESSER PEREIRA- Eu, também, não

disse que to_da a entourage é feita. Pessoas.
O SR. MARCONDES GADELHA- Perto, pes-

soaS, mais perfo do- que seria razóâvel.
Dá a impressão que as pessoas que cercam,
ou que a intimidade do Governo tem esse vício
malsão da corrupção. E se V. Ex' diz que não
tem como provar esse fato,...
-- --

'

--

-

.-

-

-~

O SR. ~RESS.ER PEREIRA - Por isto, não dei
nenhum nome.
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O SR. MARCONDES GADELHA - Deveria ter
tido o cuidado d_e não C).fi_rmar_,_
- OSRBRESSERPERETRA-Ah,nà:OlE'.ueStou
convencido disso.
O SR. MARCONDES GADELHA -

Então, V.

EX' se está convencido, deve dizer, neste momento, quais são os fatos. Caso contrário, V, Ex" está:
causando um dano unilateral à imagem do Governo, sem dar direito de defesa, sem que o GOverno
possa contestar quais são esses corruptos e quais
são os atas de corrupção (;Jue V. Ex" enxergou,
com tanta clarividência, e que a Nação, até aqui
_está, esperando que ap-onte.
O-SR. BRESSER PEREIRA -Infelizmente, eu
_não posso fazer mais do que estou fazendo.
O SR. MARCONDES GADELHA- Muito bem.

Então, vamos _à segunda parte. V. Ex" diz que
houve lesão aos interesses, ao erário público e
o decreto é lesivo. Eu não discuto esse aspecto.
Mas V. EX" disse que não aplicou esses decretos,
ou seja, se_eu entendi bem essa afirmação, significa que V. Ex" não praticou nenhUm ato com
base nesses decretos.
O SR. BRESSER PEREIRA- É, isso quer dizer
o seguinte: nas licitações que houve no Ministério
da Fazenda, o MiniStéfiO da Fazenda faz, ele próprio diretamente, alguns gastos. Então, nesses
gastos; a Fazenda, pelo que estou informado pelos meus técnicos e a partir desses pareceres,
não pagou ninguém com correção,_ quer diz.er,
não usou, não aceitou os dois Decretos -:-- nem
o de n" 94.042 e nem o de- n" 94.043, Pcira fazer
os seus próprios pagamentos.

o SR. MARCÓNDES GAÓELHA- Quer dizer,
então, que, durante a sua gestão não houve lesão
ao interesse do erário público, porque não fora
efetuado ? pagamento.
O SR'. BRESSER PEREIRA -

Não. No Minis-

tério da Fazenda, Senador, não nos_ demais Ministério, só no Ministério da Fazenda. E o grosso
dos pagamentos não são feitos pelo_ Ministério
da Fazenda.
O SR. MARCONDES GADELHA -As consig-

naç;.ões.
O SR. BRESSER PERElRA - O groSsõ- dos
pagamentos_ são feitos no Ministério das Minas
e Energia, Transportes e Interior, que são os grandes Ministérios que gastam em obras públicas
e não pelo Ministério da Fazen9a.
O SR. MARCONDES GADELHA "-As consig-

nações de recursos não são do conhecimento
do Tesouro Nacional para_ o pagamento desses
reajustes.
O SR. BRESSER PEREIRA- Se havia reajuste
ou não, -eu não sei se o Tesouro Nacional, por
exemplo, estava informado disto. Isto, eu não sei.
Digamos Se quãlquer oUtro ministério fosse fazer
um pagamento com base nesse decreto, se a
Fazenda, através da Secretaria do Tesouro Nacional poderia saber disso ou não, isso eu não sei.
O SR. MARCONDES GADEUiA:...:... Nao Po"d€ria
proibir, sabendo~se que havia um dano ao erário
público, ao interesse da Nação. A Fazenda não
poderia coibir a aplicação desse recurso?
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O SR. BRESSER PEREIRA- Pelo menos não

houve essa preocupação. Eu não estou sabendo
se ela entraria no mérito do decreto. Nonnalmen~
te, quando a Secretaria do T escuro Nacional _vai
fa:zer um pagamento, ela vai verificar todas... Eu
acho que ela não faz isto. Ela, simplesmente, paga

de acordo com o orçamento e nada mais.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Ministro,

v. ~ afirmou que tinha conhecimento de que
esses decretos eram lesivos aos interesses doerário, logo quando assumiu, e que. o seu pessoal
técnico...
O SR. BRESSER PE:REJRA - Um põUCo depois.

O SR. MARCONOES GADELHA- V.

Ex• não

sabia da existência dos decretos.
O SR. BRESSER PEREIRA- Não.
O SR. MARCONDES GADELHA- Este doco.r·
menta é de que data?

O SR. BRESSERl'EREIRA- Outubro. Eu po&
ter sabldo um pouco antes, porque o procu~
fãdor conversou to migo um pouQUinho antes disso, enquanto estava sendo feito. Mas não foi mais
do que isto. Cérfámente, quando assumi o ministério não- sabia disto, em hipótese alguma.

so

O SR. MARCONDESGADELHA- V. Ex'cimsi-

dera que é responsabilidade do Ministro da Faz.en~
O SR. MARCOMOES GAOELHA .:..._ .. .lhe levou._ da tomar conhecimento da natureza dos dispênum parecer nesse. sentido.
dios, do caráter lícito ou mesmo do caráter ilegal
ou não? Isto não se refere precisamente a V. Ex!,
O SR. BRESSER PEREIRA.- E eU encaminhei
mas a ministros anteriores a V. & que, se em
ao Palácio-do Planalto.
algum elo da cadeia de ordenamento de pagaO SR. MARCONDES GADELHA -Eu quero
mentos náo passou por V. Ex', passou por algum
perguntar a V. ~ por que" V. EX' não denunciou
Ministro -da Fazenda. Então vamos ter que saber
esse fato? Por que V. Ex' conviveu sete meses se_MinlStrci-Oa Fazenda tem alguma responsacom esses atas lesivos?
bilidade com as finanças do País.

O SR. BRESSER PEREIRA - Não se trata de
denunciar. Eu disse que prejudicava. Por que denunciar? Eu levei. Um decreto desse foi feito e,
no meu entendimento, foi um erro ter sido feito.
Então deveria ser revogado e não deveria ser aplicado. Só isso. Inclusive que-ro dizer a V. Ex' que
estou convencido de que o primeiro decreto foi
errado mas alguma coisa tinha que ser feita.
Quanto ao segundo decreto, realmente eu sou
contra. Não sou contra o primeiro decreto, de
no 94.042. Acho que o ideal seria se o Governo
não tivesse feito de forma retroativa também o
Decreto n9 94.042. Mas alguma coisa tinha que
ser feita e eu deixei isso muito claro na minha
exposição inicial Já quanto ao segundo decreto,
acho-o completamente injustificável. Só isto. Levei ao presidente da República, através da Casa
CMI, a solicitação para que esses decretos fossem
revogados.
O SR. MARCONDES GADELHA -

Não estou

discutindo, aqui, o mérito dos decretos. CóricOi'clO
com V. Ex' Cjuarido diz que o primeiro decreto
é aceitável e o segundo não. Estou preocupado
na responsabilização com relação aos danos causados ao interess_e público, ao erário público.
O SR. BRESSER PEREIRA- Eu tomei as providências necesSárias.
·
O SR. MARCONDES Gi\Ot:IJ:IA- V. Ex', ao

assumir, sabia da existência disso?
O SR. BRESSERPEREI_RA- Não, em hipótese
alguma.
O SR. MARCOMOES I:MDEU!A -

V. Ex' leu

um parecer do seu pessoal?
O SR. BRESSER PEREIRA- Recebi esse pare-

cer muito depois, meses depois. Exatamente em
que data, não sei. Meses depois.
O SR MARCONDES GADELHA a data desse parecer.
O SR. BRESSER PEREIRA -

Pergunto

É de outubro.

Recebi esse parecer em outubro, a1guns dias depois. Está datadO de outubro.

O SR BRESSER PEREJRA- É claro que tem
responsa~i_lidade.

O SR. MARCOMDES GADELHA - V. Ex' ou
algum ministro anterior, de alguma forma, deY_e
ter, direta ou indiretamente, ordenado pagamentos, com base neste decreto, ou permitido_ que
se fizesse.

O SR BRESSER PEREIRA- O ministro anterior assinou este de_creto, ainda que o tenha feito
como disse para o jornal, a posteriori. Mas assinou.. Como havia um processo em andamento,
o- Ministério da Fazenda não pagou as suas próprias despesas, os seus próprios contratos. Eu
não creio que tivesse condições para impedir que
outros ministérios fiZessem a mesma coisa, en.;
quanto não houvesse a revogação do decreto.
E isso foi .ericaminhado, depois de algum tempo,
ao Palácio do Planalto, para que se resolvesse
o assunto. O Planalto, afmal, não resolveu.

Outubro de 1988
O SR. BRESSER PEREIRA -

No dia 16 de

outubro, o Chefe de Gabinete da Consi.dtoria Geral
da Repúblta, João de Carvalho Ollveira. como recebeu este parecer nosso, por meu enc~inha
mento, mandou de volta, restituiu-o e pediu que
eu enviasse via Gabinete Cívil da Presidência da
B_epública. Aí nós fizemos isto. Foi pa~ o Gabinete
Civil.
~s, acho que isto não é muito importante,
afinal, já neste ano, quando eu já não era mais
ministro, voltou um parecer Já da Consult:Orla GE;
ral da República, dizendo que hás resolvêssemos
o assunto.
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA -Sr. Presidente,

acho que tenho uma informação, com a devida
vênia do Senador Marcondes Gadelha, que esclarece um pouco esse fato.
Eu queria me dirigir ao ex-Ministro Bresser Pereira. V. Exo rlão firmou, realmente, o Decreto _n~
94233, que até julga condenável.
Mas quero lembrar a V. Ex~ que existe o decreto,
firmado pelo Dr. Maílson da Nóbrega, que regulamenta, claramente os fatos, dando como que ordem aos fatos, que foi firmado por V.-~. como
que consertando uma coisa.
Eu qUero passar a V. E:X';_l_ arQUe aCóó ·que
ajuda esse nosso raciocínio,
o Decreto de fi'?
94.686, de 24 de julho de 1987, multo mais completo, muito mais elucidativo, muito mais nOrmativo. Porque parece que se discute, neste momento, responsabiUdade e cc-responsabilidade
da aplicação dess~ decreto. Acho que V. EX' tem
direito de apresentar isto aqui.

O SR. BRESSER _PERElRA- Nião estou a par
deste...
O SR. JOSÉ AGRIPIMO MAIA --Queria p.Ssar ,

às mãos de V. EX'
O SR. BRESSER PEREIRA -

Muito obrigado.

Este foi um _decreto, totalmente elaborado em
meu Ministério. Não assinei porque eu devia estar
viajando nesta d~ta,Julho_de 1987,Joi a-primeira
viagem ·que eu fiZ aos "Estados Onidos. quer dizer,
eu devia estar lá nesta ocasiã_o e o Maílsçm, então,
estava_respóhdendo pelo Ministério_. Porque quanO SR..ITAMAR FRANCO - Senador Marcon- -- do houve o Plano Cruzado, se extinguiram as cordes Gadelha, V. Ex' me perni.ité um aparte? (Asreções monetárias. Isso criou uma imensa confu~
sentimento_ do_ Orador.) - O Ministro disse sáo na ecOnomia brasileira. Depois, era preciso
e _eu anotei - que, tomando conhecimento do
restabelecer o sistema de correção monetária e
parecer do Procurador-Geral da República, da Faa coisa foi feJta aos poucos. Por exemplo, os dezen$ Nacional - e V. ~ o corrige - encamicretos que foram feitos no final de 1986, perminhou ao Planalto -,e esta é 1:lJYia expressão do
tiam, mas permitiam timidamente, incompletasenhor ministro- que, por sua vez enviou à Conmente.
suhoria da Presidência da República. que o achou
Esse decreto, aqui, não retroativo, já é um de- ainda anotei a expressão - bastanie burocrácreto que estabelece regras bem precisas, bem
tica. !Vi! anotei que deve ter algum documento
claras de como se indexam. Quando eu fiZ o conda Consultaria dandÕ parecer neste aspecto. Por
gelamento geral de preços, em junho, eu declarei
que a expressão 'bastante burocrática"? E aí morque ia fazer este congelamento, mas não ia termireu o assunto. Como o ministro, em outubro, tonar com a indexação, ia manter a indexação. la
mou conhecimento-do parecer da Procuradoria
aperfeiçoar, inclusive, e indexar toda a economia
Geral da República. S. Ex• o encaminhou ao Pia·
de acordo porque a indexação não acelerava a
nalto, o Planalto o mandou à Consultaria da Repúinflação, ela apenas mantinha o patamar da inflablica que achou, por incrfvel que pareça, o caso
ção. Na medida em que eu estava baixando o
bastante complexo.
patamar da inflação, a indexação não seria danosa
~ A pergunta de V. Ex" é importante. O decreto,
e,
de qualque-r forma, eu estava oonvencfdo de
totalinente ilegal, levou tantO -tempo para ser corri
que aquele congelamento era um congelamento
gido quando, de repente, o auinento dos militares
de emergênda, que não visava a liquidar com
era concedido em 5 minutos, sem a própria assia ínflação. Eu esperava que a inflação, estivesse,
natura do ministro, que não sabia se havia fundo
em dezembro, em 10%.Afinal, ficou em 14%.
para Isso.
·
R
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:a empreiteira a que se referiu. Qual a empreiteira?
~br_e

Então, se a inflação ia voltar a crescer, por uma
série de motivos que aqui não-cabe discutir, era
preciso que obtivéssemos um sistema de indexa-

O-SR. BRESSER PEREIRA- Tenho àqui. No".
próprio parecer tem o nome dela. Cobrasil Construtora Brasileira Ltda.

ção amais completo possível, inclusive, nos contratos. E é, por isto, que este decreto aqui foi
emitido.
O SR. MARCONDES GADELHA -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O
nador Alexandre Costa está com a palavra.

Sr. Presi-

dente, vou concluir.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnâcio Ferreira)Em-seguida, darei a palavra a V. Ex'
O SR. MARCONDES GADELHA- Porei um
ponto fmal

Sr. Ministro, se puder me esclarecer neste sentido, senão reservo-me para, noutra oportunir:lade,
tentar esclarecer com melhor detalhes este fato.
Gostaria de saber quem praticou os· ates financeiros, com base no decreto, e se isto não é do
conhecimento do Ministério_ da _EaZ,enda, de algum órgão de alguma entidade, Secretaria- do
Tesouro ou- algum mecanismo de _controle? Se
não havia conhecimento e se o Ministério da Fazenda não podia fazer nada ·neste sehtido?
Eni "última instância, em que momento o Ministério da Fazenda tomou_cçmhec;ime_n_to? Se não
foi na sua gestão...
__________ _
O SR. BRESSER PEREIRA- Não.
O SR. /'1\ARCONDES GADELHA - ...se a gestão_anterior também não tinha conhecimento deste fato e como -s-e praticaram estes atas lesivos,
sem a participação do Ministério da Fazenda?

O SR. BRESSERPEREIRA - Senador~ o que
esto_u entendendo da sua pergunta é _o seguinte:
o Ministério da Fazenda tomou conhecimento,
a partir de uma empreiteira que estaVa- fazendo
serviço para o_ próprio Ministério da Fazenda,- e
quis receber uma correção de acordo com os
decretos. O próprio Ministério da Fazenda foi contra o pagamento nesses termos e, afinal, apresentou-os _à Presidência da República, para qUe os
projetas fossem anulados.
O que_ V. Ex" está perguntando é- O seguinte:
não podia, ao mesmo tempo em que fazia isso,
através da Secretaria do TeScuro Nadaria!, impedir, suspender todo e qualquer pagamento de
qualquer correção que houvesse em outros? EU
não sei responder a isso. Não conheço suficientemente a sistemática de trabalho da Secretaria do
Tesouro Nacional para saber se, quando emite
cheques para os ministérios, vai eXamfnar juridicamente os dispositivos dos itens de cada um dos
contratos envolvidos naquele pagamento. Creio
que não, mas o que eu tinha a fazer acho que
foi feito, ou seja, solicitar a revogação dos decretos.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presrdente, estamos ·estarrecidos de ver que um fato
dessa natureza, ao qual se atribui um caráter lesivo
tão grande, um dano tão grande a ponto de criar
essa comoção nacional - a País está acampa·
nhando toda essa efervescência em torno desses
dois de_cretos que causaram esse dano que se
supõe monstruoso - tenha passado totalmente
despercebido do Ministério da Faz.enda. Realmente é espantoso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE-([taffiar Franco) -As anotações de V. Ex"- serão registradas. Pediria apenas
a V. Ex~. Sr. Ministro, pa-ra não fiCar flerihuma
dúvida em seu depoimento, que dissesse algo

~

se-

O .SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Prestdente,
eu me-·conresso perplexo com o que estou ouvindo, com o que estou assistindo. Acho que perplexo estão todos os membros da Comissão e todos
os-queaqui assistem· a este depoimento. O Ministro que respondeu ao Senador Marcondes GadeIha disse que lá passou· oito ou nove meses e
não sabia bem nem sequer do mecanismo do
Tesouro Nacional, como Ministro da Fazenda.
Não é desconhecido da Nação que o Plano Bres-ser_ fracassou, o que não há nenhum desdouro
pãra o autor do_ Plano porque, afinal de contas,
o Ministro _não é nenhum Deus, outros planos
têm fracassado também. Mas as razões estãO quase óbvias com essas declarações. Um ministro
assumir o Ministério da Fazenda e dedarar, numa
Comissão de Inquérito do Parlamento, que lá esteve, que por lá passou e saiu sem saber o meca~
nismo do Tesouro Nacional é, sinceramente, um
negócio inteiramente inCompreehsível! Sou um
leigo, não sou absolutamente um economista, e
concluo por que esses planos vêem fracassando
sucessivamente_~

Não é bem ísso que quero falar, Sr. Presidente.
O que desejo falar é sobre- o que os Senadores
Jutahy Magalhães e Marcondes Gadelha disseram. E volto a falar. Como -é Possível, num País
deste, de homens responsáveis, um cidadão acusar num jornal, e o-jornal publicou ipsis litteris
o que ele disse. O texto diz:. mais perto do que
o razoável. Olhe bem, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente;
a
~ que eu estaVa rrie dirigindo:
mais perto do que o razoável. Ora, mais perto
- dO q'ue o razoável é uma expressão portuguesa
-que- não s_ei economia mas, pelo menos, portu·
guês aChõ--Cju-e-Sei-interpretar muito bem~ dâ
a entender que o cidadão conhece bem de perto.
EsSa expressão, nunca a li em jornal nenhum,
- nunca. E a primeira expressão que leio: corruptos
mais perto do Presidente do que o razoável. Mais
perto do que deveriam estar. E vem o Ministro,
um homem que assumiu a Pasta da Fazenda,
a Pasta mais importante da Nação brasileira, e
diz - não nega, porque o jornal publicou _ipsis
iitteris - que consta...

era v.

O SR. BRESSER PEREIRA convendd9.

Porque estou

O SR. ALEXANDRE COSTA - Ora, coniLeri~
cido nós estamos de muitas coisas. Convericida
deve estar muita gente a respeito de V. Br' também, e a respeito de mim e de muitos outros.
Mas o convencimento que eu possa ter a respeito
de V. EX', a respeito do eQ1inente Presidente_d~sta
Casa e do Vice-Presidente pode ser verdadeiro
ou não. Pode ser verdadeiro ou pode não ser
verdadeiro, não cabe a afirmativa: diz. Se falta
coragem cfvica ou responsabilidade do cidadão
para dizer quem é que acha, tão convicto_ está,
é uma coisa. N~o posso obrigar nem exigfr de
alguém a coragem de assumir a sua responsabilidade. Mas tenho o direito, como cidadão brasileiro; de exigir que ninguém seja irresponsável,
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a ponto de acusar num jornal um gabinete de
um Presidente da República e, depois, não ter
os nomes para apontar numa Comissão tão rm~
portante como esta que aqui se encontra reunida.
Mas, se o consta, vale, não são afirmações. Eu
também sei de muitos constas. Vou fazer uma
pergunta de um consta, por exemplo. V. EX', como
Ministro da Fazenda, era Presidente do Conselho
Monetário N·aCional. t verdade?
O SR. BRESSER PEREIRA -

É verâade.

O SR. ALEX.4.NDRE COSTA- Então, pergunto: consta que V. Ex", no Consefho Monetário Nacional, aprovou pleitos de interesse do _Jumbo,
__
do Pão de Açúcar. É verdade?

O SR. BRESSER PEREIRA.::... Jamars.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Jamais.
Veja V. E)(', jamais. V. Ex• afirma. Eu ainda
não tenho convicção de que V. EX" agora está
falando a verdade, porque V. EX' já tergiversou
na afirmativa qUe fez ao jornal. Mas, de plano,
aceito, para verificação a posteriori. Aceito, para
verificar depois se é verdadeiia ou não. Mas consta, todo mundo sabe disso. Eu jamals teria coragem de fazer essa pergunta a V. Ex' hoje, aqui,
se V. EX"" não tivesse _colocado em prática, nesta
Comissão, a palavra consta como sinónimo de
afirmativa.
Pois bem;--sr. Ministro, disse e consta são um
português muito difícil. É inuifO difidl para o povo
brasileiro acreditar que possa sair da responsa.:
bilidade de um novo Ministro, de um professai
universitário, de um ex-Secretário da Fazenda._do
Governo do Estado de São Paulo. Mas é V. Ex"
mesmo quem diz: "não resta a menor dúvida".
Isso já está aqui declarado; cada um que faça
seu juízo. A Comissão, encarregada de ler jornais,
de ler afirmativas, de req::ber cartas anônimas,
poderá, de agora em diante, se precaver mais,
porque rião -pode receber de um homem cheio
de títulos, que já carregou uma das maiores responsabilidades sobre as costas nesta República,
o falsear a responsabilidade qUe deveria assumir
no dia de hoje, aqui. Aceitar de outro homem,
de qualidade inferior a essa, sem-que se examine,
sem que se detenha o mais profundo possível,
chamando-os até aqui, para que eles possam fazer, ou afirmar, como o ex-Ministro Bresser Pereira
fez hoje: "Eu disse, mas não quero dizer; con-sta".
É o _que assisti.

O SR. BRESSER PEREIRA- Eu estou__convencido, Senador, e estou Convencido de mais outr~s
coisa!..
O SR. ALEXANDRE COSTA - Convenddo
não basta, a Comissão não é para ser convencida,
mas para apurar fatos. A Comissáo não chamou
V. Ex~ aqui para saber do seu convencimento.
O SR. BRESSER PEREIRA - Mas V. Ex' está
me perguntando. Eu não vim responder sobre
isso.

O SR. ALEXANDRE COSTA -Não, não perguntei. A Comissão não chamou V. E)(' aqui para
saber do seu convencimento; ela o chamou aqui
para pegar um depOimento de V. Ex~ sobre suas
afirmativas.
A segunda pergunta é a seguinte: V. Ex" disse,
agora há pouco, que "é um contrato lesivo à Nação", mas o .seu colega, também-ex-Secretário,
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homem dos mais ilustes deste Pafs, Ministro j_oão

Sayad, aqui esteve e disse que o decreto ...
O SR. BRESSER PEREIRA -

Qual dos dois

decretos?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Ele se referiu. ••

O SR. BRESSER PEREIRA- Ao primeiro.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Também não

O SRJ5RESIDENTE (José lgnácio Ferreira) O nosso Companheiro Alexandre Costa também
merece o nosso respeito.
A reunião está suspensa, por 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)Reaberto os trabalhos, a Presidência mantém a
palavra com o eminente Senador Alexandre Costa, que estava inquirindO o depoente,

criticou o outro. V. EX' eritendeu mal. Ele não

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,

fez críticas a nada, aqui. Disse apenas que não

eu não vou ter mais nada a perguntar, Vou concluir, lamentando profundamente o incidente que
aqui aconteceu, justificando perante a Mesa, ao
seu Presidente, ao seu Vice-Presidente, a quem
tenho o mÇJ.ior apreço e o maior respeito, dizendo
que não vim aqui para isso, mas esperando, também, que a Mesa compreenda que eu, não tendo
agredido, não poderia ser agredido, absolutamente, pelo depoente. O meu temperamento não permitiu deixar de reagir, e o fiz. Por isso me justifico
perante a Mesa. agradecendo a palavra e os momentos em que aqUi estive.
Muito obrigado,

o assinaria, o que absolutamente não significa

criticas. Eu não querer assinar -

e basta gerar

uma dúvida para eu não querer assinar -

não

significa que não esteja certo.
Mas V. Ex"' diz que é lesivo. E eu perguntO:
lesivo por quê?
O SR. BRESSER PEREIRA -

Senador, se V.

não sabe porque é lesivo um contrato que
permite que as empresas aumentem substancialmente o valor do que não receberam do Estado,
~

cjuando nos seus próprios contratos não havia

isso, para mim é difícil entender_como um Senador da República não possa entender Isso.

O SR. ALEXANDRE COSTA - Um desonesto
como o ex-Minlstro, um professor que não tem
a coragem cívica de"aftmlar o que disse, isto me
envergonha. Afirmar aquilo que não se tem convicção, ou o que se tem convicção mas não se
prova, é desonestidade. Aqui e em qualquer parte
do mundo civilizado. Falta de coragem e falta
de ombridade sobretudo. Eu serei capaz de acusar um cidadão, de acusar qualquer um, se não
tiver a coragem de dizer quais são os nomes.
Então, diga V. Ex', lesivos em que e em quanto?
O SR. BRESSER PEREIRA -

O quanto eu já

disse a esta Comissão que não sei.
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• não sabe
é de nada. Passou no Ministério e não sabe. Riu
muito e riu demais, chegando até a ser apelidado
de risadinha. Agora não sabe de coisa alguma
do Ministério da Fazenda, de coisíssima nenhuma.
Não sabe o mecanismo do Tesouro Nacional,
não sabe a quem acusa.

O SR. MENDES CANALE -..:...:_ Sr. Presidente,
acho que deve haver um certo respeito ao se
dirigir aos depoentes que vêm a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) A Presidência encarece ao eminente Senador Alexandre Costa, na linha da ·ponderação dos eminentes Senadores.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

•.• o maior re·

peito, o homem mais digno que este País já teve.
O SR. ALEXANDRE COSTA-- Dignidade precisa ser pesaeta e medida, e V. Ex~ não é juiz
de dignidade de ninguém, compreendeu? Nunca
foi.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Eu nunca par·

ticipei de GoverQo corrupto. ESte Governo aí é
- o mais corrupto da História.
O SR. ALEXANDRE COSTA ......,. Mas e o desvio
que concedeu ao Governador do Piauí, há um
ano?
- O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Desvio, não.

Eu apresento minha declaração de bens ...

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência agradece as palavras de V. ~ e
acr_e~ita _que o episódio esteja superado.
Concedo a palavra ao eminente Senador João
Lobo.

O SR JOÃO LOBO- Obrigado, Sr. Presidente.
Dr. Bresser, eu escutei V, Ex" dizer que, eVidentemente, não participou da feitura dos Decretos n~
94.042 e 94.233, mas que, no seu entendimento,
o Decreto n"' 94.042 até se justificaria. Eu, naturalmente, não encontro razões, pelo menos de ordem moral, para se justifica_r o Decreto n9 94.042
e, tambéll), o Decreto n"' 94.233. Este é um ponto
de vista meu.
Quero perguntar a V. Ex'- o Seguinte: esse reajuste, com efeito retroativo, referia-se a faturas
já pagas, a contas já pagas, ou a débitos que
a União tinha com essas empreiteiras? Estavam
sofrendo esse reajuste? Eu só gostaria de ter esse
esdareciemnto de V. Ex*.
Referiam-se a Contas em débito, contas abertas? O Governo ainda estava devendo a essas
empteiteiras, de janeiro até _quando o primeiro
· decreto reajustou essas _contas e depois quando,
posteriormente, reajustou também as contas de
novembro? Eram débitos em aberto ainda, ou
já pagos? Foram faturas já recebidas, que foram
reca1culadas?
Esse o obje"to da minha indagação.
- O SR. BRESSER PEREIRA- Em aberto, ainda
riãõ Pagãs,_ e~:~ imagin"o. Quer dizer, rião po~so...
O SR JOÃO LOBO- Entendo. Então, as em-._
J)reitelras queriam, apenas, se ressarcir da demora
dos recebimentos desses valores? O Governo era
devedor?
O SR. BRESSER PEREIRA- Não, não se trata
de demora. V. EX' tem um contrato. Esse contrato
tem prazos; muitas vezes a obra não estava terminãda; vai Se terminando aos poucos, etc. Quando
V. ~ vai terrilinando as obras, vai corrigindo,
ou não corrigindo. Antes não se permitia correção,
depois se permitiu a correção. Foi isso. Éu já
disse que acho que alguma correção tinha que
haver.
No ffieu depoimento inicial, Senador, ·declarei
-que, no momento em que o Plano Cruzado fracas-
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sou e- que a inflação voltou fortemente, àqueles
contratos_ que tinham sido feitos com a Idéia de
que não haveria inflação, era necessário incorporar a inflação neles, caso contrário as empresas
iriam à faJência, o que não é razoável. Em São
Paulo isso foi feito, e foi feito não retroativamente.
Aqui se demorou a fazer. Por Isso que o Decreto
n9 94.042 foi mal feito e foi feitO corri atrazo. -Deveria ter sido feito em novembro ou dezembro e
de forma có~; não foi. De qualquer fonna,
através de uma espécie de acordo a nível de governo, se chegou ao Decreto n~ 94.042, que não
é um decreto, a meu ver, ideal, porque é retroativo,
mas que refletia uma realidade, quer _dizer, a realidade de que era necessário dar condições mínimas fmanceiras às empresas.
O~que eu disse, depois, é que o segundo decreto não teve nenhuma participação dos técnicos
da Fazenda e não vejo uma justificativa para ele,
pois o assunto, já havia sido resolvido.
O SR. JOÃO LOBO- Dr. Bresser, volto a insistir: essses débitos que foram atingidos com a retroãtividade do decreto eram débitos da_ Fazenda,
eram débitos do governo às empreiteiras. Elas
não haviam recebido essas faturas ainda? Essas,
de novembro também, não haviam recebido seus
valores?
Eu entendo. V. Ex" falou que o contrato permitiu
o reajustamento, porque o normal é uma empreiteira só tentar fazer o reajuste, levar para a retroatividade do mês se isso for a idade do débito. Essas
empreiteiras tinham o débito de novembro. Então,
o governo pagou apenas com a tabefa de" janeiro.
Isso parecia-me uma grande injustiça porque esse
perfodo de novembro, dezembro e janeiro não
teria si<;to sanado pelo Decreto n9 94.042. No meu
enteridimento, esses débitos eram necessários,
era de justiça se _o governo sofresse
penalizaÇãO da inflação que estava corroendo esses créditos das empreiteiras. O governo estava devendo,
devia, então, arcar também com a responsabilidade desses d~bitos. Esse _é o meu parecer.

essa

OSR. BRESSER PEREIRA-Ameu ver, Senador, V. Ex' está confuso. Prestado o serviço, feita
a_ medição do serviço, o governo tem de pagar.
O go~rno entra em atraso. Aí, existe uma tradição
dentro do sistema público federa] brasileiro de
que o governo não paga correção monetária.
Nunca pagou antes, na verdade. Não paga mas
cobra. Enquanto eu era ministro, como a inflação
estava muito alta e havia atrasos muito grandes,
no ftnaJ do meu mandato os empreiteiros discutiam com o governo fórmulas para se tentar resolver o problema de alguma correção para os atrasos, Esse decreto- aqui nada tem a ver com os
atrãsos do governo.
O SR. JOÃO LOBO.:,_ Essa é_a minha indagação. Referia-se'a faturas atrasadas?
O SR. BRESSER PEREIRA- Não. Esse decre..

to r a<lul~ e o que está sendo discutido, não se
refefe áo problema de atrasos. Atraso é oUtro problema. Os empreiteiros normaJmente Já cobram
um certo sobrepreço porque esperam que haja
um certo atraso. Quando começaram a haver
atrasos muito grandes, começou-se a discutir e eu discuti com empreiteiros, com meus técnicos, com técnicos de outros ministérios, corit outros· ministros - e nãO se Chegou a uma Condusão. Quando eu saí do Ministério, não se tinha
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chegado ainda a uma conclusão definitiva sobre

o que fazer com problemas de atrasos no governo,
e que precisariam ter, em certos casos, uma corre·
ção quando o atraso era muito excessivo. Normal~
mente, os empreiteiros já: pressupõem um certo

atraso, mas esse

atr~o

que eles pressupõem é

de três a quatro meses, não mais que isso.
O SR. JOÃO LOBO - /\gradeço o esclarecimento e repito o que disse no infdo: não me
parece mais de ordem moral o efeito retroativo
até janeiro do que até novembro. Era uma questão
apenas de se definir a que se referiam no pleito.

agradeço a V. Ex'
O SR. MENDES CANALE -

Sr. Presidente,

creio que procede a minha interferência, diante

da pergunta do nobre Senador João Lobo. De
fato, uma coisa que assalta o meu espírito e que
me levou inclusive a indagações ao ex-Ministro
Aníbal Teixeira quando aqui esteve. Eu afrrmo:
considero uma irresponsabilidade do governo
promover-um decreto dessa natureza de forma
indiscriminativa. Não compreendo, Sr. Ministro,
que possa elaborar um decreto dessa forma sem
um prévio levantamento. Foi um salto no escuro,
como eu já tive oportunidade de dizer e de afumar
nesta Comissão. Se o governo, que é quem contrata e quem paga, não tem o levantamento daqw1o que teria que pagar, diante da elaboração
de um decreto dessa natureza, como promover
esse pagamento, inclusive de exercícios pa"ssados, com que recursos, se não foram alocados
em restos a pagar, se não houve abertura de crédito especial para promover esse pagamento? De
que forma? Sei que não veio di administração
de V. Ex', mas é uma reafumação que faço aqui
e até termino perguntando a V. E• - porque vou
perguntar ao Ministro Funaro, quando aqui vier
- como foi procedido, o qu-e antecipou? Não
podem apenas as pressões de 1O empreiteiros
ou de a1guém mais interessado em, assunto dessa
natureza... E daí porque afirmo a irresponsabilidade do governo ao baixar um decreto dessa
natureza, e que deve ser, então, aprofundado aqui
ne~ Comissão, para chegarmos ::ité onde essas
pressões foram levadas assim a proceder e quem
as promoveu.
Porque aí vem a pergunta: se V. Ex' fosse o
ministro, na época, aceitaria subscrever um decreto dessa natureza, já que ele não foi elaborado
no Ministério da Fazenda, como deveria ser feito?
V. Ex' subscreveria um decreto dessa naturez.a
sem conhecer o que caberia_ ao Governo pagar?
V. ~ teria subscrito um decreto dessa natureza
sem o conhecimento prévio, o levantamento dos
contratos e os valores que deveriam advir desse
decreto?
O SR. BRESSER PEREIRÀ - Sr. SenadOr, eu
já declarei que não assinaria esse decreto. Agora,
quero observar que é muito difícil que as autoridades, quando assinam certos documentos, co~
nheçam todos os seus efeitos, e especialmente
numa economia inflacionária como a nossa; isso
é muito difícil. E, às vezes, não há outra alternativa
senão se fazerem certas medidas de correção.
Então, quando estou dizendo, por exemplo, que
em dezembro o Governo já devia estar progra~
mando a correção monetária de certos contratos,
é porque ele percebeu que a inflação tinha esto_urado e que as empreiteiras, as empresas que for-

necem ao Governo, não teriam ç_ondições _de sobrevivência se isso não fosse feito.
Digo isso e seria muito difícil fazer a conta exata.
porque, inclusive, vai haver inflação no futuro e
o que se espera é que a inflação venha e também
venha o aumento da receita, correspondentemente, o que normalmente aconte_ce, com uma certa
defasagem, é verdade, o que causa graves custos
ao erário. Mas neSsa situação inflacionária em
que vivemos, fic_a realmente difícil. O correto, o
certo, é que o Sr. está _dizendo. É a autoridade
que assina um ato qualquer ter a plena consciência de todas as suas conseqüências financeiras. Mas isso, num regime inflacionário, e com
a multiplicidade de contratos tão grande como
existe no Brasil, é muito difícil.
O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Muito bem. Tem a palavra o eminente Senador
Maurício Corrêa.
o SR MAtmfCJO

coRIID\ -

Sr. Presidente,

quero,'""':"" não obstante opiniões em contrário que
evidentemente- devem existir - louvar o depoimento do ministro Bresser Pereira, que traz subsídiOS da mais alta significação Para esta CPI.
Sabemos que os atas de c_Ofi:Upção são geralmeilte pfocessados com
artimanha, com
mui~ Cé!_ffi~<:Jg_~r:n e esses atas tornam-se difíceis
de serem apurados. Hoje verifico que V. Ex!' realmente é um homem público que merece o nosso
respeito.
E'.x&t;J:mente baseado nisso, com a sua sinceridade, com a vivência, na sua_experiênda, o Sr.
acredita - e eu estou de acordo com o que o
Sr.- afrrrria, que tein convenciffiento de que há
cõriupçao no poder, estou seguro de que existe,
ministro, e ilós estamos exatamente na busca dessa certeza, dessa verdade - pois bem, V. Ex~
acre_dita, com toda a honestidade, que dentre essas_grandes erripreiteiras brasileiras que hoje
agem e dominam esse mercado no País, que
eles, os diretores dessas empresas, sejam os
agentes ativos dessa corrupção que circunda o
poder?

multa

0 $R. BRESSER PEREIRA-Sr.Senador, acho
que o Congresso Nacional, a Assembléia Nacional
Constituinte deviam seriamente pensar que as
empreiteiras fazem parte, também, do sistema público brasileiro. Existe um famoso livro de um
economista norte-americano, chamado The Fis-cal Crises on The State, de James O. Connor.
Ele divide a econprn~ norte-americana em três
setores: o estafai, o oligopolístico e o competitivo.
No Setor estatal ele coloca, nâo apenas as empresas estatais e o próprio setor público, mas também coloca as empresas_ empreiteiras, fornecedoras, fundamentalmente, de obras públicas e de
~mnamentos para o governo, .como parte do se to r
público, porque acho que elas são. Acho que essas empresas deveriam ser muito mais fiscalizadas. Deveriam ter um tipo de fiscalização muito
maior, eventualmente, as grandes~ -peJo ine"nos,
por órgãos como o Tribunal de Contas da União
Ol! coisa_que o valha desse tipo. Isso porque, realmente, elas _são fontes de corrupção. Elas não
são fiscalizadas, têm recursos. A grande maioria
da corrupção que existe no setor público é através
de comissões pagas por empreiteiras de todo os
tipos, grandes e pequenas porque as pequenas
também o fazem, mas só que em rúveis diferen~s,
mais baixos da administraÇão pública desse País.
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E diria mais, é uma relação vi:ciosa porque a culpa
não é só das empreit!!iras, mas sim das empreiteiras e das pessoas que estão no Governo, nos
três níveis, municipal, estadual e federal. Porque
aí toma-se uma relação viciosa e não controlável,
pelo menos no momento é muito difícil contro-

lá-la.
O SR. MAURfao CORR~ -

V. Ex< sabe que

nessa busca da verdade, na qual está interessado
o próprio Governo, evídentemente, nós obtivemos
alguns resultados que corroboram efetivamente
com a sua afirmação. Há o caso de Valença, no
qual detectamos a existência, viva, não é, da prática de vários delitos, inclusive o indiciamento efetivado pela Polícia Federal de dnco pessoas, alguns da Administração pública, que participaram
dáqueie "entendimento", digamos aSslm,'no caso
de Valença. E tivemos aqui já outros avanços.
De modo que a sua afirmativa não é de maneira
nenhuma uma aleivosia.
Gostaria de perguntar a V. EX', que me merece
respeito, se o Senhor teria condições de avaliar
as conseqüências práticas no sentido da evasão
de recursos do erário em virtude da aplicação
dos dois Decretos, 94.042 e 94.233.
O SR. BRESSERPEREIRA- Não tenho, Sena-

dor. Realmente eu precisaria fazer um estudo do
assunto: Acho que o que a Comissão poderia
fazer era incumbir o Ministério do Planejamento
e o Ministério da Fazenda a tentarem fazer esse
levantamento. Não tenho esses dados._
O SR. MAUR[OO COR~- V. Ex•. não sabe?
O SR. BRESSER PEREIRA- Não sei.

O SR. MAURÍCIO CORR~- Então vai agora
o requerimento, Sr. Presidente. Requeiro a V. f:x\'.,
se a Casa aprovar, que dinja expediente a todos
os órgãos ministeriais, no sentido de informar a
essa CP! qual foi o valor exato despendido pelo
erário para cumprimento dos Decretos n9ll94.042
e 94.233. Dada a necessidade premente dessa
informação, solicito a V. EX'., caso a Casa aprove,
que esse requerimento seja feito Pedindo respos·
tas com urgência.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência, respondendo a V. &., quer esclarecer que, em decorrência das providências já
determinadas. chegou à Mesa, há alguns minutos,
uma informação preliminar com relação aos levantamentos já procedidos. São, segundo informação preliminar, 2.064 contratos, reajustados
no curso do período em que houve os reajustamentos, segundo a informação preliminar. E veja
V. ~ que na área da administração direta se
- tem condições de levantamento quase imediato
ou muito rápido. As outras providências serão
tomadas imediatamente.
APresidência concede a palavra ao nobre Senador Áureo Mello.
O SR. ÁUREO MELLO - Sr. Presidente, Senhores componentes da Comíssão, demais Parlamentares, antes de mais nada quero me congratular por ver que a ordem dos trabalhos nesta
Casa deflui normalmente e que os objetivos colimados por esta Comissão se aproximam cada
vez mais de conclusões límpidas e positivas.
Estif Comissão, indubitavelmente, é um organismo formado por magistrados dignos, incorruptíveis, parlamentares CJl.le caminham em busca
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da verdade, visando, com objetivo sUperior de

todos os seus movimentos, ao aperfeiçoamento
de nossas instituições e à grandeza deste País.
Acredito que houve alguns excessos nessa oca-

sião, conseqüência, sem dúvida, da ansiedade
petquiridora, que é caracterlstica deste organis-

mo, mas, ao mesmo tempo, tenho a certeza de
que as garantias fundamentais, imprescindíveis
a um órgão de tão alta estatura e uma Casa tão
augusta, serão mantidas, para que a integridade
total dos s_enhores componentes da comissão seja ratificada e permita que os trabalhos decorram
normalmente.
Sr. Ministro Bresser Pereira, no decurso d~
declarações de V. EJc', chamaram-me a atenção
as asseverações a respeito do absurdo de dar
recursos a estados e municípios, a fu_ndo perdido,

e que isto seria uma fonte de corrupção. Asse-verou também, V. Ex•, em determinado instante
de suas declarações, que o Ministro Anibal Teixeira tinha uma determinada área de verbas bem
guardadas para S. Ex"
Gostaria que V. Ex' eluddasse o porquê de V.
EX" considerar absurdo essas ajudas a municípios
-eu que sou conhecedor a fundo mesmo, principalmente dos municípios do meu estado, carentes, desassistidos, sofredores, amargurados, alanceados por toda sorte de endemias, de vicissitudes, de necessidades de moradia, de saúde,
de educação, de toda sorte de problemas gravíssimos quando - , quando elas têm minorado,
muitas vezes, situações aflitivas, como agora veio
a acontecer, no Municlpio de Lábrea, lâ no interior
distante do Amazonas, em que 150 casas populares foram atribuídas pelo Ministério da Urbanização. dando oportunidade de ouro àqueles desditosos compatrídos que ali residem, e, ao mesmo tempo, o que V. Ex' queria dizer com "'verbas
bem guardadas para eJe", bem guardadas para
o Sr. Ministro Aníbal Teixeira.
São perguntas que passo a v.com o maior
respeito e a devida consideração.

ex.

O SR. BRESSER PEREIRA - Bem guardadas
não quer dizer mais nada do _que ele tinha uma
série de verbas que, quando se procurava buscar
a redução do déficit público, ele não pegava essas
verbas e as oferecia para serem cortadas.
O SR. ÁUREO MELLO -Mas V. Ex" não quer
dizer que essas verbas seriam casuisticarnente
atnbuídas, ou at~...
O SR. BRESSER PERE!Rl\-Esseé outro ponto.
O segundo ponto é: por que eu acho que é

absurdo haver esse tipo de verba para municípios?
Tenho muito claro para rnlm que a União, aqui
sediada em Brasília, não tem a menor condição
de distnbuir verbas para milhares de municípios
- são três mil e quinhentos, ou mais do que
isto, quatro mil municípios rio Brasil. Não há corpo
técnico que·- pudesse fazer um<3 coisa dessas; a
coisa seria, necessariamente, arbitrária, e é por
isto que estou, inclusive, dizendo que entendo
muito importante que se aumente a receita dos
mtmfdpios, através do Fundo de Participação. Entendo que este tipo de distnbuição leva ao famoso
processo do fisiologismo.- Afinal, o que se faz é,
conceder-se verbas em troca de favores polfdcos
com o recurso do Estado. Entendo que esse tipo
de coJs:a é uma forma também de corrupçáo.

Há uma corrupção strlcto sensu quando vo-cê
receb_e. _yma comissão pelo seu bolso, quando
você, usando os recursos do Estado, faz favores
para os seus amigos, em contrapartida, isso também é, no sentido mais amplo, urna forma de
corrupção que nós evitaremos se tirarmos da
União a possibllidade de dar esses recursos. Em
certos casos, como no de calamidade pública
tudo bem, mas normalmente é o sistema de reparticipação das verbas federais. O que está sendo
disCutido na Constituinte nesses dias agora é que
deverá_ resolver esse problema, e não esse processo casuística de atender a pedidos do prefeito
x,_ y ou z, em função da intennediação de fulano

e sicrano.
O SR. ÁUREO MELLO- Muito obrigado, em~
bera eu não con-corde com V. Ex na sua maneira
de pensar e de concluir, porque entendo que essa
distribuição é feita através de critérios normativos
e critérios rigidos de lei em que os municípios
têm oprotunidade de vincular e de distribuir os
seus petitórios com as razões que são analisadas
pelo minist_é_ryo; entendo então respondida a pergunta que fiZ a V. Ex" e atribui apenas o caráter
assim de um ponto de vista do que estamos,
a rigor, querendo saber que é o depoimento. E
com relação às bem guardadas verbas, não seria
assim para meter no bolso e distribuir a critério: ..
O SR BRESSER PEREIRA -- Não falei em
meter a mão no bolso.
O SR. ÁUREO MELLO - Estou interpretando
as palavras de V. ~ Não seria então a idéia de
se obter a verba no bolso e distribuir a apaniguados para que· eles tivessem, inclusive, a oportunidade de emiquedmento fácil. Esclarecidos
esses pontos que julgo muito importante para
o curso do depoimento que V. Ex' está prestando
aqui, da mesma maneira como importantes são
os problemas do reajuste, dos pagamentos estipulados nos Decretos n~ 94.042 e 94233, concluo
~minhas pe~guntas a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (José ignácio Ferreira)-

Com a palavra o nobre Senador Edison Lobão.
O SR EDJSON LOBÃO ~ Sr. Ministro. pelo

que eu entendi do depoimento de V. Ex~. V. Ex'
acha que o decreto de abril, que teve efeito retroative, na verdade deveria ter sido feito em novembro e dezembro, quando _começou o processo
_de correção. Exato?
----O SR. -BRESSER1'EREIRA- Não esse decreto,
~ria outro decreto de outra fonna, mas um decre-to que permitisse ~o_rreção monetária que deveria
ser feito nesta época.
O SR. EDISON LOBÃO- V. E"l<' não era Ministro nessa ocasião, mas se fosse Ministro assinaria
então esse tipo de decreto?
O SR. BRESSER PEREIRA -

Sem crédfto re-

troativo, assinaria.
.. O SR. EDISON LOBÃO - Sim. Ele retroagiu
a novembro esse outro.
_Q SR. BRESSER PEREIRA- Sem crédito retroativo, a partir do momento, eu assinaria.
O SR. EDISON LOBÃO - De novembro, assiharia?
O SR. BRESSER PEREIRA- Claro. Disse isso
no começo da minha exposlçao, quando disse
que, inclusive. em São Paulo, há uma instrução
norniativa do Governo Montoro, que foi feita por
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Oovis Carvalho, que tinha corrigido a mão-deobra nos contratos e autorizava isso, e eu fui totalmente a favor dessa resolução normativa do Governo Montoro.
O SR PRESIDENTE (José lgnáClO -Ferreira) A Presidência apenas quer deixar claro, para efeito
de assentada de registro taquigráfico. O que V.
E"x' quiz dizer, Sr. Ministro, é que V. Ext apenas
assjnaria um decreto quando seus efeitos pa~sK
sem a viger a partir de sua edição.
O SR. BRESSER PEREIRA- Exatamente.
O SR. EDISON LOBÃO -Ainda que essa eciiC

ção fosse novembro e dezembro, o que significa
a mesma coisa do decreto de abril que retroagiu
a novembro e dezembro. S. Ex- discorda apenas
quailto à: data.
O SR. PRES1DEmE (José lgné.cio Ferrei ra) A Presidência apenas quer deixar as coisas claras,
porque o que o Mínistro disse não foi iss~.
o- que as notas taquigráficas registram basta
para o entendimento posterior de todos,
Com a palavra o nobre Senador Marcondes
Gadelha,
O SR. MARCONDES GADELHA- Quero I.Zer
uma indagação ao Professor Bresser Pereira:
V. Ex!' fez referência a um trabalho de um acadêf)1Íco americano, que coloca o setor oligopolístico
como urna espécie de subsistema do sistema pú~
blico.
O SR. BRESSER PEREIRA - Não, não E"l<'
São três setores: o setor competitivo, o setor oligopol.ista e o setor estatal.
· O SR. MARCONDES OADELHA -Isso.
O SR. BRESSER PEREIRA -

Do setor estatal

fazem parte ãs ·empresas que fornecem para o
Estado.
Não é o setor oligopolista, é outra coísa...
Por exemplo, a General Motors, nos Estados
Unidos, não faze parte do setor público, porque
não fornece, basicamente, ao setor público.
Por exemplo, uma empresa de armamentos,
que fornece, eSsa sim.
O SR. MARCONDES OADELHA- Vamos tomar um exemplo; a General Dynamics, que fome·
ce ogivas nucleares ...

O SR. BRESSER PEREIRA- IssO, exatamente.
O SR. MARCONDES OADELHA- Então. esse
é fornecedor direto do governo e é uma espéCie
de subsistema da parte estatal.
O SR. BRESSER PEREIRA- Exatamente.
O SR. MARCONDES OADELHA- Quer diz.er,

é a ele sólidáriO, aderido, evolui de acordo _com
a demanda do setor público e basicamente tem
as suas finanças ligadas a ...
O SR. BRESSER PEREIRA -Por isso devia

ser muito mais controlado.
O SR. MARCONDES OADELHA- Exato.
Aqui no Brasil, as empresas estatais têm solicitado, com freqüência, reali"Sos do Tesouro Nacional para sanear o seu passivo, recursos vultosos.
A Siderbrás, Eletrobrás, quando pedem, pedem
dezoito bilhões de dólares. Outras empresas pedem 30 bilhões de dólares, para sanearem o seu
passivo, ou seja, desajustes acumulados na sua
gestão económica.
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V.fx1', no inicio de seu pronunciamento; disse
que essas empresas fornecedoras, essas emprei·
teiras, ~tavam, também, em situação insustentável.

O SR BRESSER PEREIRA- Creio.
OSRMARCONDES ClADEUiA-Aolado dessa demanda direta por recursos do Tesouro, em
dado momento fol criado o Fundo Nacional de
Desenvolvimento, que levantou cerca de 100 bi·
lhões de _cruzados, à época em que o c::nizado
tinha um valor razoável, sob o pretexto de financiar
investimentos do setor privado. Quando veio o
orçamento para este Congresso Nadonal, esses
recursos de I 00 bilhões de cruzados foram aloca-

dos para saneamento do passivo das empresas
estatais.
A minha pergunta é de ordem acadêmica, diri-

gida ao Professor Bresser Pereira: V.Ex- considera
que essa aplicação, sem consulta ao Congresso
Nacional, através de decreto ou por qualquer ato
administrativo do Governo, de recursos do Tesou-

ro, para saneamento de passivo das estatais, se
eles têm a mesma natureza moral e ou financefra
desses contratos que estamos discutindo para
reajuste_e salvação dessas empresas oligopolistas
ligadas ao setor público?

à SR BRESSER PEREIRA - Nobre Senador,
acho que é uma coisa muito diferente da outra.
Se uma empresa estatal enfra em defiCit, o GOVerno suplementa e aumenta o capital dessa empre-sa, de qual ele é parte. De qualquer forma, depois
dos lucros _que essa empresa, um dia, produzir,
serão dividendos do próprio Governo, enqucinto
que as empresas empreiteiras, essas são empre-sas privadas. Eu não disse que eram empresas
públicas, apenas sugeri, lia resPosta ao Senador,
que elas deveriam ter um controle muito maior,
porque elas eram, de um certo modo, parte do
setor público. Mas é uma parte do setor público
tota1mente descontrolada e que precisa de maior
controle.
Agora;, o que acho importante, por outro lado
- é o que pensei que V.Ext fosse perguntar para
mim e vou responder - é se é razoável deixar
que essas empresas fiquem numa situação fmanceira insustentável. Não é.
Córno as empresas do setor totalmente desligado do Estado às vezes o Governo pode levá-Ias
a situações financeiras muito difíceis, como aconteceu.
QJando assumi o Ministério, havia uma crise
financeira brutal neste País e todas as empresas
estavam falindo, aqui neste_ País. Isso foi terminado.
, Agora, também, você não pode deixar que em-

J?resa5 que fornecem ao Estado vão à falência

Epor isso que dísse que era preciso -qUe houvesse
alguma forma de correçào.
O SR. MARCONDES GADEUiA - Ouanto ao
caráter lesivo às finanças nacionais, V. Ex'l considera que há muita diferença, do ponto de vista
---- -- --- - -

financeiro?~

O SR. BRESSER PEREIRA- Não.
OSR.MARCONDES GADEUiA- Traianail'se
de estatal OU..~
O SR. BRESSER PEREIRA-Acho que é multo
diferente, quer dizer, talvez o que v.s• esteja per~
gwltado seja o seguinte: vamos que uma empresa
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estatal use o dinheiro de forma mal usada, quer
dizer,_ desperdice o dinheiro e depois venha pedir
ao GOVerno Federal, isso é tão lesivo quanto dar
dinheiro para uma empresa privada. Ai não vejo
diferença, estou de pleno acordo.
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O SR PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreiia) .:.._
Tem a palavra o eminente Senador Affonso Camargo.

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente,
apenas um minuto pa.ra deixar a lnil1ha úJtimã.
preocupação. ·
Agora, se a empresa estatal estivei' usando bem,
Conforme ~ aqui - e são docum-entos oficiais
mas, por algum motivo, precise de recursos adi- esses dois decretos, que serão objeto, hoje,
danais, aí não.
de avaliªção de nossa Comissão, estiveram em
O SR. MARCONDES GADEUiA- Mutto obrivias de serem revogadOs pelo Poder Executivo,
gado.
conforme consta, aqui, do depoimento do Procu~
OSR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)- _radar-Geral da Fazenda.
EntãO, estaffios ~Isc~tindo um aSSuntO-para
Com a palavra o eminente Senador Severo Gosabermos o que é justo e o que não é. Todo
mes.
mundo sabe, incll$ive nós que somos engenheiO SR. SEVERO GOMES -Sr. Professor Bresros, que se há urna inflação, sempre houve índices
ser Pereira, na exposição inicial de V. Ex" há urna
de reajuste _de contratos. O que está se procuafirmação que me enseja fazer uma pergUnta,
rando descobrir é se esses reajustes foram feitos
embora não relacionada com os objetivos desta
de uma maneira correta, de urna maneira justa,
Comissão, mas que tem uma enorme atualidade,
de uma maneira que não prejudicou o erário púcom relação aos acontecimentos contemporâ~
blico.
neos.
Nem está se procurando atingir pessoas.
V. E,xl> infom1ou que a folh~ de pagamento do
Ocorre o seguinte: estamos discutindo um asfuncionalismo andaria em tomo de 12 bilhões
sunto dessa importância, porque esta Comissão _
de d61_ares.
·
foi criada por@e houve, no momento, uma d~
núnda do Prefeito de Valença com relação à int~O SR. BRESSER PEREIRA - Parece que ê
mediação de urna verba.
__
__
isso.
Então, faço uma reflexão, pois o nosso probl~
ma não é só conigir o que _está errado para trás,
O SR SEVERO GO!'\ES -Multo bem.
é começar a construir alguma coisa melhor para
O SR. BRESSER PEREIRA- Ao ano.
a frente. É a falta de transparência dos governos
brasileiros e a falta de um poder de fiscalização
O SR. SEVERO GOMES -Ao ano.
do CongreSSo brasileiro. Poderlamos, quem sab"e,
A nossa arrecadação anda em tomo de 30 biaté afirmar que esse assunto não viria a público,
lhões de dólares_ - 9% do PIB. Então, isso nos
deixa muito intrigado, porqUe, recentemente, te- não viria ao conhecimento do contribuinte, n;!io
viria ao debate, se não tivesse havido uma denúnrnos visto, constantemente, afirmações de autoricia do Prefeito de Valença. Então, vamos ter que
dades governamentais, dizendo que a folha já está
consumindo 90% _e_daí a necessidade do congela- pensar muito nisso, porque realmente os governos executivos têm que ser_ transparentes e não
mento do sa1ârio do funcionalismo público, enfim,
o são historicamente no Brasil. O Poder Legis-- coisas que a sociedade brasileira, hoje, enfrenta
lativo tem que fiscalizar e não tem instrumento
com_ grande dificuldade.
de fiscalizaçãO como deveria ter e vivemos esse
Então, ilão consigo entender como é que- se
drama.
-Estoü"C"ólõcaildo issO~ aCredito que nospode chegar a 90% , quando, se ela anda em
so Ministro concorda_- para ver se começamos
tomo- a folha- de 11 bilhões e a arrecadação
é de 30 bilhões. Parece-me que essa afxrmação a melhorar, inclusive heste ano de Constituinte,
é profundamente errada ou ela surge apenas co- ~s caís~~ n~_ ~rasil. Esta Comissão i'egTstra e·~
cute hoje :um assunto da maior-inl.portânda. por•
mo um instrumento para pressionar a opinião
que um ex-ministro veio aqui e declarou. textu.lpública, no sentido de provocar urna redução
mente, que havia decretos que teria!Tl dado t.an
maior de salários.
prejuízo ao erário público de 600 milhões de dólaO SR BRESSER PEREIRA- O que existe,. res. Estamos_ ag_ora seguindo com dificuldade,
nobre Senador, é o seguinte: creio que o Ministério porque isso é um problema técnico, mas seguinda Fazenáa está fazendo uma conta em que eles do esse rumo da inquirição para descobrir afmal
fa_!arn que esses 90% _são da renda disponível, se houve um prejuízo e se esse prejulzo afinal
nao da renda total. E _o que é a renda disponível? foi uma coisa ilícita.
É isso que quero fazer, porque acho muito imA renda disponível é a receita da União, esses
portante corrigirmos a coisa_ daqui P,ara frente.
30 bilhões de dólares, menos toda urna série de
gastos--que já estão comprometidos, obrigatoriaO SR. PRESIDENTE_ (José Ignácio Ferreira) mente, como incentivos, subsídios e juros. Quan- A Presidência quer indagar de V. Ex' antes de
do paga tudo isso, o que sobra seria para a folha passar a pé!l~a ?lO Vi_c:e-Presidente...
de pagamento e alguns investimentos. O que a
Senhor depoente, num determinado trecho do
Fazenda quer dizer - imagino - é que a área
livre, de decisão para fazer novos investimentos seu depoimento, V. f:x'l disse, com relação à corrupção: "Estou convencido de que. exiSte, provar
do Governo diminuiu muito - o que é verdade
não posso". _E mais adian~: "Não há dúvida algue reflete uma grande crise fiscal do govemo.ma de que existe corrupção neste Pais e grande".
Mas éLiropressão que se fica de que se está
gastando com o funcionalismo público 90% da Considerando -o fato de que a convicção implica
naturalmente e pressupõe uma formulação de
recei~. Não é verdade. É da receita disponível,
um juízo crítico, uma certa base de racionalidade,
que e um conceito mufto particular.
quer dizer, não é_ fmpressão, é wna convicção.
O SR. SEVERO GOMES -Multo obrigado.
Entã.2> pediria a V. Exl', naturalmente porque V.
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i;:x" colocou de público, com todaS as letras, inclusive através de um jornal, antes e agora aqui,

mUita gente me falando de corrupção e estou
convenddo de que há corrupção. Estou conven-

essa questão que emergiu na sua convicção e
não na sua impressão. Pediria a V. Ex' para que
a Comissão - e V. Ex' está sob juramento -

cido também que, embora esteja perto do Presidente, não está no Presidente. Essa é a minha'
convicção pessoal. Agora, isso também precisa
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dos fatores da pressão sobre o déficit púbUco
tem sido exatamente a inversão no planejamento. Nós fomos- soJidtados, por exemplo,
no meio do ano, por um telefonema de Nova
Iorque a apo~r trinta bilhões de ~qJZados
ao sistema elétrlco, que não existiarri ho orçamento. A questão era de onde se conseguir
tirar quinhentos milhões de dólares. Então,
o planejamento do Brasil passou a ser feito
além de suas fronteiras (disse o Sr. Aníbal
Teixeira). Esses fatos pesam sobre o déficit
público e, talvez, também por isso existisse
uma ·resistência a fazer um planejamento
mais adequado il.a economia brasileira, porque isto permitiria wna alocação de recursos
mais racional, e não esses impactos que surgiam de vez em quando."·

pudesse recolher alguma informação-sem necesficar bem claro.
sariamente referência_ a qua1quer episódio espe·
o SR. PRESIDENTE- (José lgnádo Ferreira) _
cffico a nõlnes de protagon!stas, pol-que- não que
Finalmente, Sr. Mintstro, V. Elr foi Ministro da área
V. Ex!'--náo O Saiba, não os tenha na memória, ·econômicae,comotal,teveconhecimentodiretamas pela impossibilidade de provar o que V. Ext
mente ou por técnicos da área fazendária de que
disse_~ e ãfé-que estã-o-grãnde dfama, segura0 Ministro do Planejamento, 0 então Ministro Anímente, de V. Ex' Então que V. Ex!' colocasse para
bal Teixeira, elaborava exposições de motivos que
esta Comissão, sob o juramento -qUe está, ãpenas levava pessoalmente ao Presidente da República,
alguma ou algumas situações constadas. Não
visando a aprovação e liberação de recursos sem
queremos referência a protagonistas, a episódios,
cobectura orçamentária. Isso, aliás, era uma consmas a situações que induzfram V. Ex" não à imtante, quase, com a indignação dos técnicos da
pressão, mas à convicção desses fatos.
área fazendári;:t e_ da área do planejamento. Como
Espero que V. Ex!' entenda que não pretendo
v. Ex!', à luz desse (<Uo, observa esse comporEle refere-se a um telefonema dado de Nova
que V. Ex! diga à CoiTIJSsaO-oQue nãO-Posso
tamento?
Iorque.
provar, mas que diga à COmiss~o a abnosfera
Então, eu teria duas perguntas a colocar: se
que V. Ex' percebeu. Quer dizer, ó que V. ~
6 SR. BRESSER PEREIRA~ Nurlca consegui, o Senhor tem conhecimento desse telefonema,
pensa, o que V. EX' entende, o que V. E:xf jWga
ê riuJito difícil V. Ex' demori.sirar ciue determinado já que falou de uma soma tao :vultosa, se esse
nâoéimportanteparaaCoinissãoanaoserquangasto_ não tem cobertura orçamentária. O orça- _telefonema p~u de alguém não brasileiro_ ou
do conotada com fatos concretos. Então, o que
mente no Brasil é uma grande caixa preta. Então,
se foi de alguém do Ministério da Fazenda; e se
se pretende aqui é que, diante da convicção que
se toma muito difícil. No final, por exemplo, o
o Senhor conftrma ou concorda em que o planejaV. EX' tem, V. Ex• possa ter a oportunidade de
orçamento que está em vigência hoje aqui, foi
mento económico do Brasil, nessa época. era feito
dizer alguma situação circunstancíal, alguma evifortem~nb;! modificado pelç Ministro Aníbal Teialém de suas fronteiras.
dência de atmosfera que levou V. Ex.' a esSa cãflxeira em- relaçáo ao projeto que foi inicialmente
___ O SR. BRESSER PEREIRA - Eu não tenho
vicção. Não precisa ser, evidentemente, todo o
enviado. Inicialmente foi enviado um projeto COnhecimento desse telefonema, mas imagino
acervo dos elementos de convicção que V. Ext
não tenho mais os números aqui- de orçamento
que isso é o seguinte: o governo brasileiro estava
tem, mas alguma coisa que permita à Comissão
na -data limite que creio ser 30 de setembro ou
solicitando um finé:1nciamerito do Banco _Mundial.
recolher elementos de investigação. Eu me refiro,
30 de agOsto, maS previa-se uma inflação muito
para elucidação do que pretendo de V. EX', às
pequena, 60%. Então -disse: ''vamos aumentar Ó Banco Mundiafhavia feito vários fiiléindainen~
tos ao governo brasileiro na área elétrica e. tinha
referências que fez o ex-Ministro" Aníbal Teixeira,
essa inflação para 120% ". Eu primeiro hesitei,
um grande fmanciamento_na área elétrica em anquando aqui prestava depoimento, ao enonne
porquefiqueicommedode_algumproblema,mas
damento. E para que o Banco Mundial faça esse
desperdfdo que havia - chegou a falar em 1O afinal concordei em aumentar para 120%. Aí, enfinanciamento, ele estabelece certas condições.
bilhões de dólares de equipamentos comprados
tão, houve uma modificação muito grande, por
Entre as ci>fidições, estãbelece cOndições de que
que não eram utilizados, alguns já permanecendo
que o que significaria aumentar para 120% o aro próprio governo brasileiro faça determinados
ainda por muito tempo encaixotados, sem utilizaçamento? Significaria aumentar despesas e receiinvestimentos. Isso· é riormal, isso faz parte do
ção~ Enfim, urria evidência de desperdício que
tas basicamente em 39%, porque linearmente,
Sistema de condicionalidades.
ele apontou, sem necessariamente ferir pesSoas tudo de -a:Jto a baixo. O qUe for"feito é que aumenou a situações concretas. Deixo a pergunta a V.
tau a receita em 39%, aumentaram-se algumas
Então, é possível que um técnico e esse técnjco
Ex' (jue riie paieCe riãdal nessa questão de investidespesas e muito mais do ·que 39%, enquanto
deveria ser do Ministério- da FaZenda -tenha
gação de verbas.
que outras despesas deixou-se como estava, destelefonado a alguém do Ministério do Planejamen·
O SR. BRESSER PEREIRA _ Ex', acho realpesas essenciais. Coin isso então os recursos dis- to, dizendo que era precísO que o Goverrio bràSimente muito difícil responder a sua pergunta.
poníveis para o Ministério do Planejamento aplicar leiro fizesSe determinados investimentos, para Que
Quer dizer, esse exemplo que v. EX' está dando
aumentaram violentamente. Naquele "pacote de
também o Banco Mundial pudesse fazer a sua
de_ equipamentos comprados com antecedência
medidas" que propus, um pouco antes de sair contrapartida fsso é inais ou·menos normal. Quer
e encaixotados, isso aconteceu na antiga Repúdo ministério, eu levei um decreto que estabelecia dizer, essas instituições, realmente, para nos perblica. Quando assumimos 0 Governo de São Pauuma contenção nessas despesas e esse decreto mitir fazer empréstimos, elas acabam participanlo, em 1982, havia muito disso, fá em São Paulo,
foi assinado pelo Presidente. De forma que aí se do, de alguma fonna; do planejamento econôequipamentos comprados pela Cesp, principalevitou... Estou contando essa história, para mos- mico brãsileiro.·
·
mente e pela Fepasa. Não tenho conhecimento
trar corno é extremamente difícil para a Fazenda
Agora, eu queria aproveitar a oportunidade para
neste Governo, neste momento, de caso semetotrtrolar os gastos que estão além do orçamento dizer uma coisa; o Sr. Michal Gartenkraut, eu o
lhante. Acho que esse tipo de problema terminou.
ou fora do orçamento, no Planejamento, quando
considero-um técnico·da_melhor qualidade, é um
Agora.semchegaracoisasmaisconcretasque
o ministro do Planejamento não está querendo homem_ correto e_ era,_ _9igamos, o· princípiO ·de
eu não posso fazer, porque vêm pessoas e dizem
colaborar nesse sentido, pelo contrário.
raCionalidade no _Ministério do Planejamento dupara mim; "está acontecendo isto, está ac:onteO _SR.-PRESIDENTE _(Josê lgnácio F:erreira)- rante a mirilia gestão. Com. eJe e com-uma série
cendo aquilo". Onde está a prova? A proVa Oão
Cõncedo a palavra_ ao éminente Sen~dor José de técnicos abaixo dele ou que colaboravam com
existe. Se eu contai' apenas- O fato geral, V. ExAgripino. - _
ele era'possível que a Fazenda tivesse um debate
estão agora investigando este decreto. Existe Uin - .. 0 SR. JOSÉ AGRIPINO _ Sr. Minisiro, tenho - também- racional.
decreto que me deixou muito surpreso que foi
O SR, JOSÉ AGRIPINO -'- Na colocação que
os recursos
em mãos cópia do depoimento do ex-Ministro
0 que aumentou de 14% para 36%__
dados, a fundo perdido, para a Marinha Mercante,
Aníbal Teixeira, em que S. Bel' faz uma colocação o ex-ministro fez, ele deve ter tido a intenção ·de
quer dizer, para os armadores como parte_ do
que me permito rapidamente ler, porque, a partir colocar que o déficit público era provocado inclusive aos sopapos, multas vezes de fora para dentro
F
::z
de sua leitura, quero fazer duas indagações._
undo da Marinha Mercante. t:: uma coisa que
Disse 0 Sr. Aníbal Teixeira:
do País. Talvez até que ainda vou ver, com o
deveria ser investigada. Há corrupção aí? Não há?
telefonema exterlor de Nova Iorque, pessoas ouPor que foi dado esse aumento? É uma coisa
··o- Dr: Michal representava a Seplan na tras,
até o próprio ministro da Fazenda.
muito estranha. Acho que há vários outros probleárea elétrica. A Seplan participa de vários
O SR. BRESSER PE:RE:IRA- Não, aí é confu;
mas que precisariam ser examinados. Acho que
c;onselhos. Então, ele sempre trazia proble,0. trabalho de V. ~ é muito difícil. Já recebi
mas na área de_ eletricidade, inclusive U"'! são do Minístro Aníbal. Na verdade, o Banco Mi.m-
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dial está fazendo uma coisa que é normal. Por
exemplo, também, o Banco Mundial estava exigin-

do que houvesse o pagamento, o ressardmento
a Fumas dos gastõs-quEf Fumas fez com Angra
dos Reis, porque _entendia que isso tinha descapi·

talizado Fumas, e, então, era fundamental que
o governo colocasse recursos nesse sentido. Tal·
vez tenha sido esse valor que deram esses trinta
milhões de dólares, não sei.

O SR. JOSÉ AGRIPJNO - Sr. Presidente, eu
teria uma consideração final a fazer.
Na minha convicção pessoal, esta CPI foi convocada e está trabalhando é arduamente no sentido - vou repetir aqui de promover o saneamento dos padrões morais da vida pública brasi-

leira. Aqui não pode haver, não pode haver definitivamente nem prevenções nem louvações a quem
quer que seja. O comportamentO dos membros
da CPJ tem sido pautado pelo comportamento
cortês com que são recebidos aqueles que vêm
depor. Mesmo depoentes que aqui vêm depor
na condição de indiciados. Até por que o que
se pretende aqui, na verdade,_ é extrair fatos concretos que nos levem a conclusões evidentes, porque a opinião pública brasileira espera alguma
coisa dessa CPI. Iria até mais longe e diria que
a própria imagem da classe política brasileira está
depositada nessa CPI, em grande parte.
Agora, só chegaremos a alguma coisa com
fatos concretos, e são poucas as pessoas, no meu
julgamento pesssoal, que_ podem dar uma contribuição efetiva à elucidação de fatos que aqui sejam postos, ou até a opiniões ql!.e aqui sejam
emitidas, ou a sugestões que sejam colocadas,
ou levantamento de suspeitas de fatos legitimes
que aqui sejam também colocados, como é o
fato dos decretos.
Temos recebido depoimentos de muitaS- pessoas, muitas delas aqui chegam com assessores
carregados de pastas com documentos, documentos muitas vezes são questionados. Mas V.
& chegou, simploriamente, sozinho, sem documento nenhum, o que me leva a crer que talvez
V. Ext riem tenha se preparado para esse depoimento. E V. Ex• foi alvo de muitos questionamentos, muitos dos. quais não ficaram com as
suficientes respostas. Reputo V. Ex"- homem competente e sério. Deixaria aqui um apelo, V. Ex'
não colocou propriamente fatos concretos, mas
algumas opiniões. Mas, em sendo V. Ex' um homem competente, acho que V. Ex' teria condições
de, estudando mais profundamente suas convicções, remeter a esta CP!, num futuro mãis próximo
possível, fatos concretos com relação à contribuição efetiva para que esta CPJ preste os serviços
que esta Nação está exigindo e esperando.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O SR. ~!DENTE (Jos_é lgnª-cio Ferreira)Eminente Senador_ Itamar Franco, V. EX"' tem a
palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ Sf. Ministro, mais
duas perguntas apenas.
V. Ex- diz que é normal, se bem que bastante
estranhável, que Ministros de Estado assinem decretos e decretos-leis após a publicação pelo Diá-

rio OHdal0 SR. BRESSER PEREIRA - Só decretos, eu
falei.
Q_8R. ITAMAR FRANCO-~ Sabemos que"no
regime presidencial, evidentemente, quando o
Presidente_ da República coloca a sua assinatura
nUm decreto, Sua Excelência é cc-responsável
com o seu Ministro de Estado. Perguntaria a V.
EX'i', que foi Ministro_ durante oito ou nove meses,
se não me engano, se no seu período teve conhe·
cimento de verbas secretas e, particularmente,
a chamada conta Delta 3. Dessa conta Delta 3,
Sr. Ministro, tudo indica, temos tentado obter informaçôeS do Governo, e ainda nii última resposta
ao Congresso Nacional, principalmente aO Senado da República, o Governo diz que, por incrível
que pareça, está hoje sob sigilo do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de saber de V.~ o seguinte: houve alguma verba secreta de que V.
~tenha conhecimento, para o chamado acordo
nuclear paralelo? V. Ex' tem conhecimento disto,
V. Ex', apesar de dizer que assiri.ava decretos já
com a sua publicação no Diário, tem conhecimento disto?
O SR. BRESSER PEREIRA- Enquanto Ministro da Fazenda nada chegou a mim a respeito

de verbas secretas e particularmente a Delta 3.
ü nos jornais a respeito disto, mas antes de ser

Ministro.
O SR;. ITAMAR FRANCO~ Quer dizer que V.
Ex' não teve conhecimento da chamada conta
Delta 3, que hoje o Governo chama de Delta 4,
e, mesmo, que esse processo está hoje no Supre~
mo Tribunal Federal?
O SR. BRESSER PEREIRA- Não.

O SR~ ITAMAR FRANCO-~ Sr. Minlstro, -é preciso ficar bastante claro que, _quando se defende
até o decreto de 18 de fevereiro de 1987 V. Ex',
em- parte, o defendeu que_ continha no art. 35,
do Decreto n~ 2284/86;0- cham.i:tdo Plano d"e Estabilização Económica, que os preços estariam
congelados até 27 de janeiro de 1986, então, não
poderia haver, dentro deste Decreto n7 2.284/86,
repito, nem um ato de reajustamento.
Uma pergunta que dirijo a V. Ex": Por que o
Oovemo nã.o_combatia o ágio? Qual era o medo
O $R. BRESSER PEREIRA - Senador, acho - de se combater o ágio? Que força é esta? V. Br
que é difícil apresentar fatos concretos. Vim para ·falou, aqui, na força dos empreiteiros, conheceessa CPI para depor sobre ·dois decretos que não
mos bastante. Mas, por que também o Governo
assinei e sobre os quais trouxe a documentação,
não tinha força suficiente para combater o ágio
que foi a documentação dos pareceres que enca- · e teve que aplicar essa reciprocidade, a primeira
minhei ao Palácio do Planalto, à Consultaria Geral .reciprocidade para 1~de janeiro, totalmente ilegal,
da Repúbllca, para que tomassem as providências totalmente inconstitucional, e voltando depois a
que não cabiam ao Ministério do Planejamento, novembro? Evidentemente, não foram decretos
data venia, tomar. Mais do que isto eu não creio assinados por V. Ext, mas em parte V. & justificou
que pudesse fazer. Agora, se tiver conhecimento um pouco o decreto de fevereiro. Havia ou não
de dados adidonaJs, isto é outra coisa. Estarei o çongelamento neste País?
sempre pronto a informar à CPt
0 SR. BRESSER PEREIRA- Senador, a idéia
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA "-- Era só, Sr.
de se administrar uma economia capitalista, coPresidente.
mo a brasileira, via controle absoluto de preços,
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viá decreto, portan~o, é invi~vei.Isto pode s~r _feito
durante um tempo muito curto. Quer dizer, quando foi feito o Plano Cruzado, fui muito favorável
a ele, na verdade, como economista, eu e um
outro colega meu, o Prof. Yoshak Nakana, escrevemos um artigo e o publicamos em 84, propondo o congelalJlento geral de preços. Esse_ foi o
primeiro trabalho feito nesse sentido. Naquela
época, a palavra choque heterodoxo ainda não
existia, propomos que fosse dado o nOine de solução heróica para a inflãção. Agora, tinha muito
claro para mim mesmo e declarei isto muito insistentemente, quando o Plano Cruzado foi est.ãbelecido, em fevereiro de 1986, que a dUraÇão do
congelamento tinha que ser curta, porque existe
uma reaJfdade, realidade do mercado. Quer dizer,
essa realidade do mercado em que as empresas
procuram ter uma taxa de lucro razoável e __ que
deve tender a ser inais ou menos igual. Quando
se faz um congelamento, os preços estão necessariamente desequilibrados. Então, algumas empresas estão tendo lucros muito grandes e outras
empresas tendo prejuízos muito grandes. -Isto é
insustentável. Além disto, durante esse período
houve um excess-o- de demanda multo grande,
um grande aumento de consumo interno, o que
levou a um forte desequihbrio da economia brasileira e, então, o excesso de demanda sobre a
oferta que leva a ágios. Isto faz parte das regras
do mercado e, infelizmente, contra isto o que o
economista tem que fazer é conhecer esse fato
ser impor a vontade a ferro e fogo ao mercado,
ele não consegue, Senador, infelizmente.
O SR. ITAMAR FRANCO :-V. Ex- participou,
já o disse, em parte, do orçamento de 1988 enviãdo ao Congresso?
O SR. BRESSER PEREIRA -

Sim. Participei.

Participei no sentido seguinte: quando foi feito
o orçamento original, a idéia é qUe ess_e oiçamenta fosse compatível, na parte orçamentária,
oom o déficit público global de 2% do PIB._ De
forma, então, que o próprlo orçamento, se não
me engano, deveria ter um déficit público de 1.3%
do PIB. Esse orçamento foi feito pelo Plailejamento, mas é _daro que através de _ampla negociação com a Fazenda, especialmente com os
técnicos e o Chefe da Secretaria do Tesouro Na~
clonai. Por isto que, depois, a Secretaria da Fazen~
da Nacional ficou índignada, é essa a palavra,
quando o orçamento, já enviado, for-aqui, com
a participação do Ministro Aníbal Teixeira, totalmente modifiCado. De forma que, ar. o déficit público implícito deixava de ser 2%' mas tomava-se
pelo menos 3,5%, só para aquilo. Além disso,
nesse período, também foi feito um- graride aumento para o funcionalismo público civil, principalmente o militar que, também, de certo modo,
destruiu esse aumento.
o-sR. ITAMAR FRANCO- EX~-se-rerenu,
e aqui o disse o_l!\inistro AníbalTeixeira à_expres~
são de cinco minutos para o aumento dos militares. V. EX é um dos_que afirma que, ao assinar,
ou já estava assinado pelo Senhor Presidente da
República ...

v:

O SR. BRESSER PEREIRA quela ocasião.
-

Não assinei, na·
-

O SR. ITAMAR FRANCO- NãO assinou?
O SR. BRESSER PEREIRA ~ Não. Só depois

de muita modificação é que assinei.
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Mas eu queria perguntar a V. EX' o seguinte:
percebe V. Ex", que foi Ministro, 'e percebemos
- nós, pelo menos eu tenho percebido, uma completa desorganização na 81ta esfera administrativa
desta Nação? Seria isso fruto de quê? Dessa corassinei. Depois é que fiquei sabendo.
rupÇão? Seria fruto da incapetência para exercer
O SR ITAMAR FRANCO_~ V. Ex' já recebeu o cargo público, da icapaddade? O que _está acono decreto pronto?
tecendo, Sr. Ministro, com a alta administração?
É o regime presidencia1ista ou é a corrupção que
O SR. BRESSER PEREIRA --'Pronto.
O SR. ITAMAR FRANCO - E V. Ex', como vai minando aos poucos?
O SR 8RESSER PEREIRA - Em primeiro luMinistro da Fazenda, achou isto natufal?
O SR. BRESSER PEREIRA- Não, achei com' gai, eu não acho que haja uma desorganização.
pletamente errado. E foi a partir desse momento Há uma desorganização, mas não totaJ. Quer dizer, acho _que existe, ao contrário do que se afumaque eu resolvi que pediria demissão do Ministério
da Fazenda. Eu não via -condições para continuar Va ·quando houve o debate sobre o parlamencomo 'Ministro da Fazenda, e pouco depois eu tarismo e presidencia1ismo, existe uma burocracia
disse isto ao Presidente do meu Partido, Dr. Ulys- pública neste País bastante competente, que está
ses Guimarães, que não estava havendo mais nos principais Ministérios, que são originários, em
condições e ele me pediu que continuasse, se grande- parte, do Banco do Brasil, das Procurapossível, até terminar a Constituinte. Então, eu dorias, do" BancO Central, do Bndes, do lpea. Portentei ficar, mas e"u precisava tomar uma série tanto, existe ,tealmente_ uma burocracia compede outras medidas para combater o déficit públi- tente, que dá --uma estabilidade a esse Governo,
co, para fazer uma reforma tributária que fosse também.
socialmente justa, que foi o conjunto de medidas
Agora, existe reaJmente uma grande crise polfque eu preparei no começo de dezembro. Como
tica nesse Governo. O Governo perdeu bases de
elas não foram aprovadas, eu sat
apoio na sodedade civil. Houve um grande moviO SR. ITAMAR FRANCO- Cábe-a -esta Comismento de- redemocratizaçáo neste Pafs, que foi
são examinar, e ela está examinando, na sua am- · o movimento que começou em meados dos anos
plitude, o que é importante: V. EX' eStã cOnvencido 70 e que, afinal, em 84, levou o Preskl.ente Tande que há conupção neste País?-Não sabe Indicar _credQ tieves à Presidência e o Dr. Sarney à Viceos nomes? Vou mais aJém: dizendo que está conPresidência e depois à Presidência. Esse movivencido de várias causas, de outras coisas, diz
mento era um grande pacto demOcrático, de que
quais são as outras. Não- sei se poderia dizê-las toda a sociedade civil brasileira participou, toda
neste instante. V. Ex" está sob juramento, não sei
a sociedade civil modema, todo o capitalismo mose poderia dizer. E V. .EX- diz:
demo, seja dos trabalhadores, seja de classe mé- Estou convencido de que há corrupção e
dia intelectualizada, política, seja dos empresários
convencido de várias coisas.
que aderiram fortemente a isto. E o grande Brasil
.Mas a frase ficou um pouco no ar. Seria, por moc;lemo, que se firmava, naquele momento,
exemplo, apenas o decreto da Marinha Mercante?
apoiou a esse pacto. E o que nós assistimos em
O SR. BRESSER PEREIRA- Não, esta é uma 87 foi que esse pacto foi abandonado, que o Presicoisa que me deixou absolutamente surpreso e. dente não conseguiu mais ser fiel ao pacto e o
que se assistiu, especialmente a partir do monão consigo entender como é que fiZeram aquele
mento em que ele fez aquele discurso de que
decreto.
queria ficar 5 anos na Presidência da República,
O SR. ITAMAR FRANCO _:__ Ofria V. Ex-, Sr. 15 dias depois de eu assumir o Ministério, naquele
Ministro, e estamos percebendo isso, há um grupo niOinento, ele começou ã perder O apoio dos
de pessoas muito pequeno beneficiado por esse
setores progressistas, dos setores democráticos
decreto.
e modernos da sociedade brasileira e foi, então
O SR. BRESSER PEREIRA- E multo dinheiro, tiusCar apolo nos setores rriais retrógrados, mais
esse fundo da Marinha Mercante são 700 milhões art::aicos, mais dependentes do Estado; o pessoal
do capitalismo comprador, ou mercantil, e com
de dólares. Mas de 700. De repente aparece 600
isto então, estabeleceu-se uníà crise de legitimi·
mahões, agora mais 700.
dade. ou seja, de perda de apoio na sociedade
O SR. ITAMAR FRANCO- E para poucas pes• civil deste Governo, que imobiliza. Então, nós vivesoas?
mos hoje uma grande crise política. Nós temos,
além_ de uma grande crise económiCa, que vem
O SR. BRESSER PEREIRA - São poucos os
de há sete anos, em que estamos- estagnados,
armadores.
que esse GovernO não criou; nós temos agora,
OSR.ITAMARFRANCO-Êumbomdinheiro. criado por esse Governo uma crise política muito
O SR. BRESSER PEREIRA- É muito dinheiro. séria.
Quer dizer, se se aumenta de 14 para 36, é preciso
O SR. ITAMAR FRANCO- V. EX" acrescentaria
fazer as contas de quanto é.
a·cnse de ordem moraJ também?
O SR. ITAMAR FRANCO-Mas. V. EX' declarou
que não sabia o peso da folha correspondente
ao aumento desses rnüitares?
-- O SR BRESSER PEREIRA.:.._ Nâà na hora que

O SR ITAMAR FRANCO era justificável, agora.36..~--

Quatorze já não
·

O SR. BRESSER PEREIRA -Isto é um cálculo
aritmético fácil.

-

O SR. BRESSER PEREIRA -

Bom, quando

há uma Crise política, e: quando o GovernO começa a perder o controle maior do próprio Cioverno,
aí os corruptos se aproveitam. Isto é normaJ.

O SR. ITAMAR FRANCO~Então, nós já temos

O,SR. ITAMAR.FRANCO- ExiSte uma última

aí, Sr. Presidente, mais um problema. o da .Mari-

pergunta e peço um minuto só ao nobre Sr. Relatar e ao Sr. Presidente: V. Ex" teve conhecimento

nha Mercante.

Outubro de 1988
do envio ao Congresso Naciona1 do pedido de
exesso de arrecadação da ordem de 105 bilhões
de cruzados em fins de novembro de 1987?
O~SR. BRESSER PEREIRA- Geio que sim,
Senador. Agora, o número exato...

O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou dizendo
o número exato, quero saber se V. Ex• partidpou.

O SR. BRESSER PEREIRA - Eu me lembro
de ter participado, certamente, de um excesso
de arrecadação, agora, se foi de depois, eu e,stou
um poUco na dúvida. Então, não posSo fhe garan~
tir agora.

O SR. ITAMAR FRANC:O - V. Ex' não se recorda?
O SR BRESSER PEREIRA - Havia necessi~
dade de excesso de arr_ecadação. Como a inflação
era maior do que a prevista, liavia a necessidade
de excesso de arrecadação. Agora, isto eu precisaria verificar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, eu não pos~
so continuar a pergunta, porque, no nosso enten-dimento, ainda não foi esclarecido isto, e V. EX'
náo podendo responder, não adianta eu argd dir.
É que esse excesso de arrecadação não havia...
pediu-se ao Congresso Nacional o crédito de 105
bilhões, quando se deveria utilizar as letras do
Tesour-o Nacional e nós não sabemos se foi utilizado antes ou depois.
.
Como V. Ex", com sua sinceridade, disse que
não -pode responder à pergunta, não me cabe
continuar a questioná-lo nesse sentido._
Sr. Presidente, eu tenho outras perguntas, mas,
evidentemente, nós temos que ouvfr V. Ext e o
nobre Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE- (José !gnádo Ferreira)
-Tem a palavra o eminente Relator Car_los OliareUi.
O SR. RELATOR .(Carlos Chiareili) -Sr." Presidente, Sis. Senadores, Professor Bresser Pereira,
ilustre _ex-Ministro, eu vou começ"ã.r por onde terminou-o ilustre Senador Itamar Franco, Vice-Presidente desta Comissão.
Cóm data do dia 25 de novembro de 87, pela
Mensagem n 9 578. o Poder Executivo encaminhou, acompanhado de exposiç!.o de motiv_os,
a esta Casa. ou- mais esp"ecificamente ao Congresso Nacional, para tramitação sucessiva na Câmara e Senado, como convém, w-0 pedido de
autorização a abrir créditos suplementares até o
limite de 105 bilhões de cruzados. Disso tratava
o Senador Itamar Franco na: indagação que findou
recentemente. A questão que se coloca diz respeito ao seguinte: é que essa proposta que estaria
inserida, segundo a informação preliminar aqui
prestada pelo Dr. Michal Gartenkraut, SecretárioGeral da Seplan, à época, teria sido elaborado
um texto de projeto de lei qtie visaria, como convém, de açordo com os termos constitucionais,
regrar o excesso c:fe arrecadação, mas, de fato,
o excesso de arrecadação não existiria. Isto 1!,
O diiiheiro, para ser bem objetivo,_ numa linguagem mais leiga, o dinheiro seria captado, os recursos seriam captados através de uma emissão de
títulos a ser feita, e essa emissão de títulOs. de
responsabiltdade do_ Tesoli,I'Q Nacionm, é qÚe geraria a quantia dos 105 bilhões. que, de rato.
estava 'antecipadamente sendo distribufda ~
do proJeto ·de lei. Isto é, não hav:ia excesso sequer
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de arrecadação e se fez um projeto para dispor

sobre a arrecadação não rea1izada, e que viria

a ser, no mercado, que- pode ser que de fato
não seja, mas, teoricamente e legalmente é aleatório, p-orque é decorrente da emissão de títulos
- geraria esses recursos. E, mais, que esses recursos se disporiam, em parte, a cobrir despesas
de 88 bilhões e 300- milhões. que seriam basicamente para a folha de pagamentos, que teria tido
uma retifiC:ação de um aumento - soldo dos
militares e gratificações dos servidores civis mas, que, também, vinculavam esses recursos,
quase 17 bilhões de cruzados - para ser mais
exato, 16.700 milhões de cruzados- destinados
a áreas outras, particularmente no setOr da Seplan.
As questões que lhe coloco nesta primeira indagação são as seguintes: em primeiro lugar, é cabível considerar excesso de arrecadação a arrecadação inexistente e, conseqüentemente, o excesso não obtido? Segundo, é legal - ético já não
é nem o caso - mas, é legal, é constitucional;
é defensável que se proponha a distribiução de
um recurso que ainda inexiste? Tefceiro, esses
recursos da parcela referente, da ordem de 17
bilhões de cruzados - segundo, também, informação do ex-Secretário-Geral da Seplan - viriam, fundamentalmente - e aí está a ligação
direta. com a apuração original desta Comissão
-veriam para cobrir um deficit que se _originou
das autorizações colhidas pelo então Ministro -à épo-ca seu colega Dr. Arúbal Teixeira -em
projetas, ou melhor, projetes não porque não havia projetes, em pleitos por ele encaminhados
e que não passavam previamente pela Seren e
nem pelos 6rgãos técnlcos, e que S. Exl' os levava
ao Presidente da República para que este autorizasse mediante a sua indução e o seu pare<:er
favorável. E que, pela informação tanto do Dr.
Michal Gartenkraut quanto pela informação do
Dr. Reis Veloso, estavam, evidentemente, em
grande parte, descobertos dos nec_essárfos créditos orçamentários.

Esta é a questâõ- e, de tal maneira este fato
se repetiu, de tal maneira se agravou, e de tal
maneira se tomou uma rotina levar ao Presidente
autorização da concessão de verbas a fundo perdido para a, b ou c, por indução do Ministro
da época, sem utilização dos órgãos técnicos e
do controle orçamentário, que se chegou, no final
do ano, no dia25 de novembro, e se teve mediante
exposição de motivos do então Ministro-Chefe da
Seplan, à época seu colega, porque V. Ex' era
o Ministro da Fazenda, a ter que chegar a esse
tipo de proposta que, pelovisto, decorria: primeiro,
da indução feita ao Senhor Presidente da República, de autorizar recursos que inexistlam no orçamento; segundo, de induzir o Congresso Nacional a aprovar um projeto de lei dessa natureza,
quando se fala em- e nessa épo_cajá com muita
insistência, já com um coro orquestrado, inclusive
a nível de governo - em combate_ disciplinado,
reiterado, asséptica, quase espartando ao défidt
público. Como é que se faz, então, eu-gostaria
que V. Ex" não apenas- e, também, em primeiro
lugar como ex-ministro, porque é nessa condição
que V. Ex' aqui está mas, também, como um
homem afeito à vida orçamentária pela sua formação técnica e acadêmica - nos elucidasse essa
situação que, diga-se de passagem, mereceu po-

Sexta-feira 14

3151

sições rigorosamente contrapostas e até por isto
e também pOr outras coisas mais serão acareados
os Drs. Michal Gartenkraut e Aníbal Teixeira, porque o que utn disse a respeito disso, o outro,
rigor~mente, desmentiu.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ... a diferença
80% ,decorria da cobertura necessária encargos com pessoal, e 20% destinava-se
prec!puamente a esses gastos excedentes que estavam descobertos, praticados na área da Seplan.

O SR. BRESSER PEREIRA- Senador, eu acho
difícil ter uma solvção clara para esse problema,
porque, enquanto nós tivermos um orçarn~nto
que não está ''ateenizado" e tivermos uma inflação tão grande como temos no Brasil, fica muito
complicado saber quanto é que o recurso que
existe originário de excesso de arrecadação proPriamente dito ou de recursos de emissão de_ títulos. E eSsa arrecadação já é uma palavra errada,
já é uma expressão inadequada que se usa tradicionalmente no Brasil, porque não há excesso
de arrecadação nenhuma, o que existe, _o_ que
há é a inflaçã-o.H
O SR. RELATOR (C.irrlõs Chiarelli)- A arrecadação superior à prevista.

o SR. BRESSER PEREIRA- Então, de
cadação" é um excesso com duas aspas. O excesso de arrecadação normal já é com urna aspa,
agora esSe aí é caril duas aspas. Porque ia ser
financiada expressamente pela emissão de títulos,
por essa arrecadação, mas o gato concreto é que
havia despesa. Havia despesas de pessoal e havia
esta outra despesa que prec:iS<i-se verificar que
tipo que é, esses 17 bilhões. Mas vamos esquecer
os 17, ficar só com os aa Na hora em que se
tem 88 bilhões de cruzados e se precisa pagar
o funcionalismo, como é que se faz? Pode-se financiar isto de duas maneiras: ou emitindo moeda ou através de títulos. Se não há excesso de
arrecadação, está faltando dinheiro!
O que está~se propondo neste caso é_que não
se fJZesse nada por emissão e que se frzesse tudo
por... Mas o gasto já tinha ocorrido, portanto, isto
ê normal.

O SR BRESSER PEREIRA - Há uma arrecadação superior à prevista no orçamento. E como
as despesas acontecem, por exemplo, havia excesso de_despesa com o pessoal, então era preciso cobrir isto. Um parte disso se cobre com
títulos e outra parte se cobre com efetivo excesso
arr&ada:Ção. E como é que se divide uma coisa
e outra, está previsto no orçamento, mas não é
uma coisa fácil. O que eu posso apenas afirmar
é ·o se9uinte: é que a Fazenda, especialmente
a Secretaria do Tesouro Nacional, fazia um acompanhamento mais ou menos cerrado que o Planejarnento fazia. Tentava fazer, pelo menos. E ~u
realmente não me lembro de haver qualquer_tndignação da parte da Fazenda com relação<..: esses 105 bilhões de cruzados. Não estou lembrando, precisaria verificar, consultar o pessoal maJs
diretamente ligado à Secretaria do Tesouro Nacional que talvez esteja melhor informado sobre
iSso. Pode-se fazer as contas. Então, não vim preparado para esta pergunta. Se eu so_ub_esse__que
vinhci pergunta deste tipo eu p-oderia ter procurado me informar com os técnicos da Secretaria.
O Sr. André Calab~ que já não está mais lá, tambêm, deve ter informações.
Quanto do a es_ses 17 milhões, acho que é
uma parte dessas verbas bem guardadas. Isto nós
vimos várias vezes, em que havia verbas que eram
uSãdas pelo Sr. Ministro para, as obras socia~,
como S. E'x' falava. Quer dizer, ele tinha mJ..!.itas
obras sodals:Então, está perfeitamente coerente,
Agora, a diferença entre o que vem fmanciado
pelo excesso de arrecadação ou de titulas públicos acho que não tenho condições de responder.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Eu ajudaria a memória de V. ~. dizendo que, neste caso
coricreto, está ã(Jui no texto do avulso, todo o
montante é decorrente de títulos financeiros lançados.
O SR. BRESSER PEREIRA ai?

Está expresso

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Está expresso. Trata-se do artigo 1~,que regula a matéria.
DistribtJi-:s_e algo a secç_aptado em função de um
rombo já ~stente. E o rombo pré-existente...
O SR. BRESSERPEREIRA- Não, não há rombo.

pré~existente,

··arre-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Ministro, data venia aqui é oaprendiz, porque o
político é especialista em assuntos gerais.
Não sou especialista não tenho formação de
econ.ornista e muito menos os seus títulos, mas,
me parece _que, que quando_ se diz que se vai
pagar uma despesa assumida com uma arreca~
dação que _se obteve além da preVista e que vai
ser pelo Congresso disc:iplínada, nos termos adequados do sistema de organização dos poderes,
eu concordo com V. Ex!' Ninguém pode estabelecer previamente, Venha gerar que se arrecade
12 em vez de 1O só 2 tenham que ser, _afinal
das contas, disciplinados, e que se faça uma despesa, ou que se tenha uma despesa, que esses
2 yão cobrir:._ Agora, que se faça uma despesa,
que se assuma um encargo sem que se tenha
esse_ adicional de _arredação e que para cobrir
esse adicional da despesa se decida lançar títulos,
já -é urna outra cc:nversa._..
_
_ _ __
O SR. BRESSER PEREIRA - Nãol Eu me f12
mal entender, -senador, descuJpe. O que eu disse
que é- norma]- é; uma vez ocorridã- a despesa,
que o Governo encontre uma forma de financiá-la.
Agora, o que não é norrna! é você fazer uma
despesa que não está prevista no orçamento. Isto
é que não é normal.
Não estou absolutamente defendendo Isto. Por
exemplo, pelo que entendi, boa parte deste dinheiro decorria do novo aumento que houve no ftmcionalisrno público, que não- estava prêvfSfO noorçamento. _
_ _
Então, não podia ser feito. Certo? Ou, se:fõsse
- feito, deVena, prin1eiro, vir ao Congresso, Para o
CongreSso ~utcirízar, antes de fazer o auní.ento
do funcionalismo público. Aí estou de acordo com

v. Ex'.

O SR. RELATOR (Carlos Chiafelli) - E que,
se lançar um título para se cobrir as despesas
feitas pela Seplan, parece~me ·que é o evidente.
E isto_ é normal? Isto é correto? Esfõu falando
agora na parte _da Seplan, não estou falando nas
necessidades funcionais; essas aí "vamos dar de
barato" pois quem fez a despesa rião cuidou do
detalhe...
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O SR. BRESSER PEREIRA -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
O que eu quis

apenas sugerir como nomal é que, se as depesas
foram realizadas e não se justificam, ou não foram
devidamente autorizadas pelo orçamento, portanto, pelo, Congresso Nacional, isto não é normal,
isto não é justo, não é riU;oável nem se discute.
Isto é o primeiro dado. O que eu estava tentando
dizer que era normal é o segundo ponto; quer
dizer. EsSa--despesa, tendo sido feita, é preciso
financiá-la, e pouco importa se se financiava via
emissão, ou via tftulo. O ideal é financiar via título,

alias. De alguma forma vai ter que se pagar, se
não vai entrar em atrasado.
O SR. RELATOR (Carlos Chiaremr- Ministro,

me diga uma coisa, que segurança tem a sociedade?

O SR. BRESSER PEREIRA- Muito pouca.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelii)- Que vali-

dade então ...
O SR. BRESSER PEREIRA- Um dos grandes
problemas que existe nesta sociedade brasileira,
é que o orçamento não é levado a sério, quer
dizer,...
O SR. RELATOR (Carlos Chiareili)- Por quem,

professor?
O SR. BRESSER PffiEJRA- Por toda a sode-

dade brasileira.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dá licença! Eu não quero a partear, mas V. Ex' diz que
o orçamento não é levado a sério, e a sociedade
não tem segurança, mas quem projeta o orçamento, quem administra o orçamento? É o contri"buinte ou é o GovernO?
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Não vou entrar aí, para cobrir 88 bilhões de despeO SR. RELATOR (aiilos Chlarelli)- Ministro,
sas de funcionários, porque houve aumento, mas
insisto neste particular por um·"detalhe fundamen~
tal: esta comisSão ifticia apUI-indo intermediação era p-reciso para dar cobertura. Vem o pedido
de crédito suplementar. E o que veio, Para o que
de verbas. Se as verbas, Ministro - este é que
o Sr. Relator pediu explicação a V. Ex~, é exata·
é o ponto nevrálgico inicial do processo, daí de~
mente isto: está-se valendo, dando suporte a esse
~orre o tumor se as verbas, na verdade, são
crédito - o crédito pode ser aberto, mas tem
destinadas ainda que inexistam, se as pessoas
que ter o suporte, a Lei n~ 4.320 é muito clara
têm o arbítrio de _dispor sobre a concessão de
- mas esse suporte não existia, porque eram
verbas, ainda que elas não existam, aiii.da que
títulos -dóiescUrO NaciOnal, comO ele_ colocou
esse-recurso não es_te_ja rio orçamento, e depois
bem, era coisa para vir depois. Era apenas para
se tem o dever_ de encOntrar uma fõrina Para
julgar uma coisa a posterlorl, com um caixa
cobrir o que se fez, independente do orçamento,
existente.
_então é urna situação... não sei se a expressão
Qlierfa faZer apenas esta colocação e também
é correta, mas eu gostaria que V. Ex" a precisasse,
o nosso Relator, que, embora V. Ex" pudesse divade_ notável anarquia, balbúrdia. e, ísto sim, é a
gar eni relação ao assunto, nessa parte, acho que
palavra tantas -vezes uSada, autoritarismo, porque
essa_ é de sen_ti_do diferente, é de sentido técnico.
aiQ!JérT) pod~_ chegar_~ dispor da verba que quiser
e depois faz um projeto de lei, emite tilulos, ou - Poique a Lei nç 4.320 assim o estabelece, e dessa
forma é que veio para esta Casa-, o Congresso
faz qualquer coisa e pronto, cobre a diferença.
Nacional. Chegamos até a colocar aqui "o ÇongresSo fOi ludibriado", foi a expréSSào usada. Era
O .SR. ElRESSER PEREIRA - Estou de pleno
uma coisa que não precisava de vir em socorro
acordo com V. Ex"
. ao Sr. Relator, mas é uma informação que gostaria
O SR. RELATOR (Carlos Chiareili) -V. Ex•
de prestar quando vi que não estamos devidacomo ex-Ministro da Fazen'ª-,_ concorda?
mente esclarecidos na resposta dada por V. Ext
ao nosso Relator.
O SR. BRESSER PEREIRA- Plenamente.

-6-SR. RElATOR (Carlos Chiãrelli) ....:.._ E esta
-é uma realidade?

-O SR. BRESSER PEREIRA parte, é.

Acho -que, em

o SR. RELATOR .·(ca~!Õs -Cbiarelii) - Nao, é
uma realidade! Eu só concluiria perguntando: a
juízo seu - claro que aqui não é lugar de juízos,
quando as pessoas não têm tltulação, nem experiência- mas V. Ex" não crê que isto seja também
um elemento indutor, ou um estímulo, ou uma
0-..SR. BRESSER PEREIRA...::.... Sena:dõr, estou
forma de facilitar, então, as intermediações e os
convencido .de que o orçamento não é levado
favorecimentos? Inexistindo __est~ controle, com
a sério não- s6 pelo próprio Executivo, mãS rlão - esta elasticidade extra legai? - ·
é levado a sério pela sociedade, que não acredita
O SR. BRESS"ER. PEREIRA -Acho que sim,
no orçamento, e muitas vezes não é levado a
por isto que, também no meu Ministério, apesar
sério pelo próprio Congresso, que também nao
da carreira da STN, Secretaria do Tesouro Nacioacredita no orçamento. Quer dizer, eu acredito
nal, para tentar aperfeiçoar esse sistema. Mas só
que s6 haverá um grande avanço demcrático no
acredito que isto realmente vá acontecer, quando
Brasil- acho que esta Comissão está no camitoda a sociedade começar ·a olhar o Orçamento
nho e vejo que V. Ex!' acredita, V. Ex' está indig·
mais seriamente.
nado -- quando, mais cedo ou mais tarde se
der mais força ao orçamento e o orçamento será
O SR." MENDES CANÍ\LE'- Se V. EX• me per~
uma peça fundamental para a administração de- _ mitir, porque o assunto pode ir lonQe, muito longe
mocrática deste País. Quer dizer, eu Por exerriplo,
para eu querer dar aula ao nosso professor, quero
na minha gestão, inclui nesse orçamento, que
avivar, dentro de uma posiç-ao que o Sr. Relator
foi em grande parte alterado pelo Ministro Anibal
coloca, o caso dos 105 bilhões de crédito supleTeixeira, eu inclui todas as operações de crédito,
mentar, o qual questi_of}elw_yij:Q, __Eu r:ne familiafoi a primeira vez que isso acontece. Quer dfzer,
rizei muito.- com créditQs, Sr. Ministro, porque fui
há um esforço de parte do Ministério da Fazenda
prefeito por duas vezes, isso ficou na minha cabee dos técnicos do Planejamento, em tomar o orçaça.. Os créditos são o quê? Adicionais. Os créditos
mento mais objetivo e mais real- e posso garanadicionaís são; suplementares, especiais e extir que isto que estou dizendo é verdade, não há
traordinários. Nãó preciso nem diz.er isso a V. Ex',
essa atenção pórque dehunciei várias vezes, a iro- mas para repetir, mostrar a seqüência e chegar
presa deu alguma cobertura - estou vendo aqui
exatamente ao questionamento feito pelo nosso
o Gilberto Dimenstein que foi o primeiro jornalista
Relator. Quando se fala em suplementar tem que
que falou sobre este assunto numa coluna, na
ter o suporte. Qual é o suporte? É o excesso
A Folha de S. Paulo, à partir do que eu tinha
de arrecadação de que V. Ex!' falou, que é uma
falado. Acho que ·ele descobriu por conta dele, coisa quase inexistente, ou é o superavit de openão sei. Mas, a repercussão que teve, neste Conrações de créditos realiZªdos? _São os três requi~
gresso por exemplo, foi: "O Congresso recebeu,
sitos essem:JiJ.is_ para o crédito suplementar.
e depois foi tudo alterado lá, por um grupinho,
Recebemos, aqui, um pedido de crécfito supleM
com a participação do Arubal Teixeira, e ninguém
mef!tar do Governo, que ]?ilssou pelo seU Minis·
mexeu na coisa O Congresso levou lSSClriiim"ã
térfo - V. Ex" era o Mjnistro na época - em
boa.''
..
.
que pede um credito suplementar de 105 bilhões.

O -SR~ BRESSER PEREIRA - Senador, vou
tentar explicar, muito sumariamente, pois houve
uma Certa- confusão.
- O que acho absolutamente anormal é que, se
houver despesas não previstas no Orçam,ento e
elas sejam realizadas, isto é injustificável, é realmente um-problema muito grave nesta República.

O SR. MENDES CANA.LE,....... Ela pode até vir,
e depois ter uma operação de crédito especial,
em face de um determinado problema, que pode
até levar o Governo a pedir ur:n _crédito especial.
O SR. BRESSERPEREIRA-Mas tendo havido

a despesa, pode ser que em algum caso se justifique, então é preciso cobri-la,
No que disse, e não estou de pleno acordo
com V. Ex•, nem um Senador nem o outro, é
que o fato da cobertura ser feita por emissão
de títulos não é grave. O que é grave ...
O SR. MENDES CANALE - É irregular, ilegal,

porque contraria a Lei nç 4.320. Ou V.
isso?

~

nega

O SR. BRESSER PEREIRA - Eu prefiro não
discutir, porque não conheço bem a lei.
O SR. MENDES CANALE_- Vou perguntar
a V. Ex" quais são os três suportes para abertura
do crédito suplementar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA -

Quero fazer

urria obseNaÇão: o Sr. Relator colocou um fato
que reputo da maior importância que é um pedido
de suplementação para o Governo Federal, baseado em excesso de arrecadação, excesso de
arrecadação que parece que não se consubstan·
dou. Se este pedido foi aPresentado ao Ccingres·
so e foi concedido, evidentemente teve origem
ou em· emissão de Letras do Tesouro ou emissão
de moeda e_ura e simples. Aqui se falou muito
em tomo da sociedade, acompanhando o cumM
primento do Orçamento. Ora, quem tem que
acompanhar o cumprimento do Orçamento é o
Ministério da Fazenda e o próprio GOverno Federal, evidentemente, até porque a sociedade não
tem instrumentos a menos do Congresso Nado-
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na1, quando corretamente lhe são endereçados
os projetas de lei ou os pedidos para orientação.
Mas em qualquer circunstância, na medida em
que não ocorra o excesso de arrecadação que
dê contrapartida a um pedido de suplementação,

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II)
mas, evidentemente, este fato é importante por·
que lidava também com bilhões de cruzados, e
s6 faz 5 meses, não faz tanto tempo. Se V. Ex'9
n~o se recordar, tudo bem!
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Ministro Chefe, gostaria de saber se ali era o prin·
cíplo e o fim da racionalidade?
O SR. BRESSER PEREIRA- Veja, esta é uma
visão muito subjetiva minha, se quiserem. O fato
concreto é que o Ministério do Planejamento e
O SR. BRESSER PEREIRA- Para mim é inise emite moeda ou se negocia título do Tesouro,
maginável uma coisa desse tipo. O que me !em~ o Ministério da Fazenda predsam trabalhar muito
e isso inevitavelmente redunda em déficit público,
bro de ter obstaculizado foram as tentativas do _conjuntamente, uma quantidade muito grand~ de
quem paga por isso é a sociedade, vai pagar pela
Ministro Aníbal Teixeira de aumentar o poder do
casos e no número muito grande de casos os
inflação crescente. A sociedade está, evidenteMinistro do Planejamento em detrimento do Mimeus técnicos trabalhavam com o Michal e com
mente, dentro dessa questão, e muito penalizada.
nistério da Fazenda. Talvez seja alguma coisa destodo o grupo de técnicos que de uma forma ou
Era isto que queria aduzir ao raciodnlo do nobre
se tipo a que ele esteja se referindo, ele ia direto
de outra trabalharam com o Michal, porque ali
Relator.
dava para conversar, ali dava para discutir orçaao Presidente para pedir coisas desse tipo. Mas
O SR. RELATOR (Carlos ChiãreJii)- Sr. Minis- - sobre_ qual é esse decreto a que ele está referindo,
mento, dava para discutir a despesa pública, etc.
tro, ainda dentro deste quadro, não mais o projeto,
não tenho a menor idéia, não faz sentido para
Quando chegava ao nível do Ministro _Aníbal era
pois V. Ex.' já se manifestou sobre ele, temos aqui
mim. Eu estava profundamente envolvido em
muito difícil, ficava um tipo de conversa diferente,
uma situação visível de dificuldade de fLXação de
muito vaga, não dava. Por exemplo, os técnicos
combater o déficit público e ficaria extremamente
um roteiro de interpretação da Comissão.
feliz se o Ministro Aníbal Teixeira pudesse ter cola·
do Planejamento colaboraram muito na elaboO Ministro Arubal Teixeira, preStando aqui um
borado mais nesse sentido.
ração do Plano de Controle Macroeconômico. Há
depoimento e sendo reinquerido, foi insistente ao
técnicos da maior qualidade no Ministério do Plareferir que elaborou um decreto, e que esse decreO SR RElATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Bresnejamento, mas a participação do Ministro era
to por ele elaborado tinha o propósito, o objetivo
ser, V. ~ nos merece todo o apreço e respeito,
muito pequena.
de combate ao déficit público, que esse decreto
aliás, aqui nós tratamos a todos com o apreço
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex'
visava a racionalização de investimentos e econoe respeito que merecem, mantemos sempre o
mia para implantação de obras e para que, afmal
nível da urbanidade e da cortesia. Evidentemente então nos diz que, quando chegava ao nível do
MiniStro,
não dava para conversar porque a conde contas, se conseguisse buscar um equilíbrio
que se nós Procurarmos no elenco das medidas
versa era_ outra.
orçamentário, que se encontrava numa flagrante
normativas ess_e decreto, evidentemente ele lá não
situação pré-caótica. Disse mais o Ministro, e é
está, porque simplesmente pela própria informaO SR. BRESSER PEREIRA-Era vaga.
sobre isto que gostaria de ter a manifestação d~
ção do depoente, Aníbal Teixeira, o decreto não
V. Ex': qUe O decreto foi assinado pelo Senhor
foi efetivado, instrumentalizado.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não estou
Presidente da República, dado o fato de que o
interessado aqui em estimular nenhum tipo de
O
SR.
BRESSER_
PEREJRAPor
que
ele
não
Ministro-Chefe da Seylan mostrara-ao Presidente
intriga entre ex-ministros, apenas estou querendo
entregou a minuta do decreto?
que o decreto tomava uma série de inlcié!tivas
lhe dizer que, por sua vez, O ex~Ministro Aníbal
que visavam restringfr, reduzir, limitar o déficit púO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não se Teixeira num depoimento qú.e está aqui, nos dizia
blico. No entanto - e aí me parece um aspecto
preocUpe que nós tomaremos medidas neste sen- que - e a expressão não é minha - o Ministro
sério, e apelo à memória de V. Ex', é Um fato
tido para buscá-la. Apenas estou espicaçando a é e ai se refere a V. Ex', que teria criticado gestões
que, segundo a cronologia apontada pelo ex-Misua memória no s_entido de que nos diga isso. do Sr. Aníbal TeiXeira- ele, Anibal Teixeira, diz:
nistro Aníbal Teixeira, não data de mais de 5 meEsse fijtO, de acordo com a sua lembrança, é "o Ministro -:- referindo-se a V. Ex'. _e fez uma
ses, teria sido em novembro, portanto não é tão
verdadeiro oU não?
acusação .....:. ele preparou um decreto que é de
distante- esse decreto, subscrito pelo Presidente
quem não entende nada de orçamento.
O
SR
BRESSER
PERElRADe
acordo
com
e pelo próprio Ministro da Seplan, foi combatido
Então, fico realmente perplexo, Ministro porque
a
minha
lembrança
não
é
verdadeiro.
Não
me
por V. Ex", e não publicado - a expressão é clara
V. EX' nos diz que o _princípio da racionalidade,
lembro
disso.
-"porque o Bresser obstaculizou", em face das
na Seplan, de cértá- forma, se esQotaria a nível
pressões existentes. Inclusive porque vinham banO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - 0 Ministro
da Secretaria Geral; que quando as coisas deve·
cos normalizando a sua situação com o dinheiro Aníbal Teixeira nunca o procurou para ser signa- riam ser tratadas a nível técnico mais aprofunpúblico.
_
t?rio de um decreto_desta natureza.
dado, num debate, digamos, de maior densidade
Este é o fato, estou procurando âar um encase exduía ou não se envolvia o MiniStro-Chefe
deamento à situação: déficit público, projeto de
O SR. BRESSER PEREIRA- Não.
da sepfan, porque ele falava- não seis: a expreslei, origem dos recursos. Agora já estamos fora
O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Nunca são é parlamentar - mas falava abobnnha, quer
da órbita da lei, sendo que 5 bilhões, com as
houve, digamos assim, uma palavra do Presidente dizer, generalidades e etc. - A abobrinha aí é
suas coberturas inadequadas; há wn déficit, pelo
dizendo a V. EX' que teria assinado um decreto minha, credito ou debito a mim. Mas, enfim, não
visto em parte originário da Seplan., com autorizahavia conseqüências práticas. O Ministro-Chefe
de...
ções induzidas ao Presidente sobre recursos comda Seplan vem- a esta Comissão e, també~ sob
O SR. BRESSER PEREIRA-Jamais.
prometidos pelo Sr. Aníbal Teixeira, sem coberjuramento, nos diz que não tinha condlçc:>es de
tura orçamentária.
avançar em determinadas medidas e racionaliO SR. ~TOR (Carlos Chiarelli)- Boml VaHá um outro fato, o Sr. Aníbal Teixeira passa
mos ter que elucidar. Mas cabe à Comissão tomar zação da administração pública de combate ao
~ dizer que ele lutou para reduzir o déficit público.
as medidas e talvez fazer a necessária confron- déficit, que parece ser o objetivo prioritário na
Foi o seu depoimento, acho que todos ouviram
ação de Governo, porque o "Ministro Bresser não
tação de informações.
aqui, está nos Anais, podemos até entregar a V.
entende nada de orçamentO".Aí a expressão, realV. EX' disse, no decurso de SU?IS manifestações
Ex' acópiapara que não pareça que se está fazenaqui, que o princípio da racionalidade- vou usar mente, é grifada, é textual. EntãO a preocupaçã_o
do aqui qualquer ilação indevida. Guardei as ex~
que se fica - e é por isso que estou lhe dizendo
a expressão de V. E>r, desculpe-me- na Seplan
pressões: levado ao Presidente, justificado pelo
estava na faixa do Sr. Michal Gartenkraut, Secretá- que nisto hão vai nenhum _tipo de postura de
Ministro do Planejamento, assinado pelo Presiquem quer fazer choque, mas o que acontece
rio-Geral. Pergunto: do Secretário~Geral para cima
é que nós pr.êcísamos ser: elucidados. Nenhum
dente, pronto para ir ao Diário OHdal, o Ministro
esse princípio da racionalidade não se identifidos dois tem razão; um tem razão ou ambos têm
Bresser "obstaCulizou"- a palavra é esta- cew
cava? Não era para usar uma palavra que tem
dendo às pressões. E af fez referências já que
razão. Esta é_ que é a questão.
sido tão repetida, transparente? Não era identifihavia publicação de recursos públicos no saneaAcontece que, na verdade, quem montava o
cável? V. EX' fez elogios à pessoa do Dr. Michal
mento de bancos etc. Gostaria que V. Ex• nos
projeto de-orç8mento do PáiS era a ecj:uipe lidera~
e _caracterizou que ali estava o princípio da raciodissesse alguma coisa. se é que Se lembra desse
da por wn dos Senhores; quem controlava o Tenalidade, nele e em assessores técnicos, na equiepisódio, que me parece um episódio de graviscuro deste País era um dos Senhores. Enfim,
pe técnica. Sou mais do que estimulado; sou obri·
dade. Sei que a vida do Ministro era extremamente
as finanças, a economia do Pafs, vamos ser objeti·
gado a lhe perguntar,já que na Seplan a hierarquia
atribulada desde a Autolatina até a dívida externa,
vos, claro que a responsabilidade fmal é do Pres.i~
não termina na Secretariii-Geral, ao contrário, tem
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dente da Repúblk:a, rnas tecnicamente ela está
nas mãos da dupla de Ministros Aníbal Teixeira
e Bresser Pereira. Se há esse tipo de opinião de
um sobre o outro, e dessa dissintonia absoluta,

que _conseqüências danosas disso decorreu, para
a sociedade brasileira?
O SR. BRESSER PEREIRA- Bom, vou res~
pender em ctols níveis a essa pergunta.
Primeiro, em relação à afirmação do Anibal,
ele díss_e que eu fiz um decreto, o qual mostrava
que eu não entendia nada de orçamento. Ele deve

estar se referindo ao decreto que foi assinado
pelo Presidente da República, por volta do dia
18 de dezembro, não tenho o nómero do decreto
aqui, que estabeleceu uma contenção do orçamento da República e com isso neutralizou aquela
manipulação que ele tinha feíto no orçamento,
a partir do aumento de 60 para 120%.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O que
V. ~quer dizer com "manipulação do orçamento?"
o SR. BRESSER PEREIRA- Eu)ir expliquei.
O orçamento foi enviado p_ara o Congresso Nacional com 60% de inflação. Era muito pouca, então,
se propôs aumentar para _120%.--Concordei em
aumentar para 120%, mantendo todo o orçamento. o que significaria simplesmente aumentar em
39% todas as- receitas e despesas. !sso daria a
correção de 60% para_ 1.~0~. Ao invés de fazer
isso, o qt,Je se rez foi aumentar a receita em 39%,
mas a _despesa, várias rubrfcas, indusive rubricas
de funcionalismo público, que teriam de aumentar de qualquer forma, em função da inflação,
não foram aumentadas, de forma que os encargos gerais da União e a part~_específica do Ministério do Planejamento aumentaram brutalmente.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Ftcticia~
mente.
O SR. BRESSER PEREJRA :_ Cláro que fictiéia·
mente, mas isso permitia a ele, ao Ministro _do
Planejamento, passar a fazer gastos a partir daquelas verbas, por outro lado, as verbas de pessoal
teriam de ser gastas de qualquer forma, porque
tem a URP, tem de _corrigir, tem de ser gasto.
Então, aí haveria um rombo e o déficit público,
ao invés de ser 2% do PIB, já por aquelas medidas
aumentava para pelo menos 3,5% do PIB. Sobre
isso existe unia nota té<:rí!Ca_preparada pela Se·
cretaria do Tescuro Nacional que é absolutamente clara a respeito, e que levei ao Presidente da
R~pública junto com uma mii-luia de d~creto que
raloave1mente neutralizava essa medida. O Presidente da República assinou o decreto, foi publicado e então...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarei li) - Esse é
o seu decrt;to?
O SR. BRESSER PEREIRA - Esse é o meu
decreto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - 56 um
detalhe, V. Ex" deixou bem claro aqui o seguinte:
que na elaboração dos ajustes orçamentários ou
na manipulação orçamentária o titular da Seplan
deu curs_o ao reajuste inflacionário previsto no
que tange à receita e não deu idêntico tratamento
no que tange à despesa. Fez isso deliberadamente?

OSR. BRESSER PEREíRA:....:. Cliíro.
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O. SR. RELATOR (Carias ChiareUi) - Fez, isso,
de1iberadamente e isso ocasionou uma perspectiva meramente contábil, enfim, escriturai. de que
haveria uma disponibilidade? Claro, porque se aumentou a receita e não aumentou a despesa; ele
ficou c:om urna folga, digamos assim.
o SR. aRESsER- PEREIRA - Mas ele usou
essa folga.
O SR. RELJ\TOR (Carlos Chiarelli)- Ampíian~
do os recursos da Seplan? Quer dizer, ele gastou
o que não tinha e depois criou recursos inexis-

tentes?

O sR:sRESSER PERElRA- Ele pôs no orçamento.
O .SR RELATOR (Carlos Chiarelli) --Corno
é que V. Ex' cataloga esse tipo de coisa? Como
é que V. Ex" classifica e identifica esse fato? Porque
não foi um leigo, não foi um homem estranho
à Admlnistração; era o rést;lonsável pela gestão
e pela COoi"deriaÇao -do Orçamento, certo?
-o

SR. BRESSER PEREIRA- Exatamente,

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelti)- Então,
deliberadamente, quer dizer, dolosamente fez isso?

OSR.BRESSERPEREIRA-Entendoquesim.
Disse ao PresídenÍe da República, quando solicitei
a S. Ex'- que f'lleSSe um decreto neutralU:ando,
a_ medida que Sua Excelência fez, disse que achava que _essa medida tinha um efeito muito grave,
e_ que não via _c:ondiçôes para que Aníbal Teixeira
permanecesse_ no_ Ministério. Isso desmoralizava
· a República. E. d'e fato, 9 Presidente da República
o demitiu pouco depois.
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O SR. BRESSER PEREIRA - Quero defender
o Presidente aqui. Acho que...
O SR.ITAMAR FRANCO- Ninguém está acusando o Presidente, estamos só dentro da seqü!n..
cia da fala de V. EX'
O SR. BRESSER PEREIRA - Acho que Sua
Excelênda dernítiu o Ministro Arubal Teixeira; disso não tenho dúvida nenhuma.
O SR. ITAMAR FRANCO - Ministro, permi·
ta~me, o Ministro não foi demitido, foi elogiado
na transmissão de posse.
O SR. BRESSER PEREIRA - Al é etiqueta,
sei lá.
O ·sR ITN4AR FRANCO- Õ.Ueria. detxa.r.. wna
coisa bastante clara aqui, sem interromper, porque o MÍnistro está toda hor~_ falando em orç:amento. Ministro V. 8r se referiu ao Congresso,
à sociedade. O Congresso não aprovou este ano,
e tem sido insistentemente dito Isto à sociedade
brasileira sobre o Orçamento unificado. Ou V. Extque aprovamos áqUi o Orçamento UnifiCado?
O SR. BRESSER PJiREIRA- Mandamos o Or·
çamento para os senhores e entendi que aprovaram.
o SR. ITAMAR FRANco·:_ Qu-ero dizer a v.
EX' - que _o Congresso Isso pi"ecisa ficar bem
claro perante a sociedade brasileira, não aprovou
o orçamerito unificada, o Congresso não aprovou
o orçamento das estatais, não aprovou o orçamento da Previdência. O Congresso aprovou_ o
orçamento fiscal. Tem sido confundido: foi ampliado, mas não aprovamos o orçamento lltlificado.

O SR. BRESSER PEREIRA -Então vamos
entender. Foi aprovado o orçamento gue incluiu
as_ operações de crédito da União. E isso que
foi incluído como novidade. A total unificação,
incluindo as empresas estatais, de fato não ocorreu.
O SR. ITAMAR FRANCO - ~ isso que qúero
O SR PRESIDENTE (JOsé lgn~cio Ferr~\ra} Mas, professor Bresser, V. Br- disse ao Presidente que fique bem clarO. Desculpe, Relator, essa interven~ão, porque sen~~. fica"· pare_5=endo q~e, ~stllda República que isso desmor!=!!izava_ a República
mos_.
. - o SR. BRESSER PE-REIRA:.... É~
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- M,íni_$tr0,
,O SR. PRESJDÚITE (José lgnácio Ferreira)- esse episódio desse decreto, que v. Ex!' nos rerena
recentemente, e _que motivou sua nota técnica
E o Presidente da República disse que manteria
_identificando falhas, erros, inclusive...
essa situaçao de desmoralização'?
o-SR. BRESSER PEREIRA"- Não, não foi um
O SR. BRESSER PEREIRA- Não; de jeito nedecreto. A mudança no orçamento motivou uma
IYzum.
nova técnica da ...
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio.Ferr"eira)o-sR. RELATOR (Caifos Chiarelli)"- Não, sei.
_-Retifico- a pergunta. O Presidente da República
manteve essa situação de desmoralização, dizen- J\>1as, V. EX' [evou ao Presidente uma nota técnica
e uma minuta de decreto. Esse fato da apresen:
_do que íria demiti-lo mais tarde?
tação da nota té<::nica apontando os erros, as faO SR. BRESSER PEREIRA - Não. Sua Excelhas, a manipulação, etc. ocorreu em que data?
- lência estava preparando-se para fazer isso. Assi- V. EX!' recorda?
nQu Q decreto~ porque não se pode demitir uma
O SR. BRESSER PEREIRA - A nota técnica
pessoa sem verificar, não se pode demitir uma deve ser de novembro. O _decreto, já disse: é de
pessoa no dia s~guinte.
18 ou 20 de dezembro, mais ou menos.
- OSR.ITAMARFRANCO-MasSuaEXcelência
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -E nessa
elogiou o Ministro na saída.
ocáSião de novembro, quando V. EX' levou a nota
técnica. sentiu, ouviu ou teve a informaçãc do
-· _O SR. BRESSER PEREIRA- Não; isso é outra
Sr~Prestdente de que estaria prOpenso ou disposcoisa. Mas...
to a afastar o Dr. Aníbal do Ministério? É isso?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Isso ai
-e um-OUtro dePartamento.
O SR. BRESSER PEREIRA- É.
OSR.JTAMAR FRANCO-Mas, e daí, quando
~ disse isso, o que aconteceu?
OSR-BRESSERPEREIRA-o Presidente me
deu a entender que o demitiria inais cedo ou
maJs tarde. Estava preparando para isso.
V.
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O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) -

Então,

ele permaneceu dois meses já em fase de saída,
digamos assim, a nível da intenção do Presidente?
OSR. BRESSER PEREIRA- lri1agino que sim.
O SR. RELATOR (carlos Cniarelli)- Sr. Minis-

tro, V. Ext disse uma outra coisa que me pareceu
de extrema importância aqui. Quando se faz uma

-concordância pública, um edital, etc., já se faz
com certo sobrepreço, porque se pressupõe um
certo atraso. V. Ex" não acredita que essa prática,
ainda que possa ser usual, ainda que V. EX' a
possa ter encontrado reiteradas vezes, não é também este um elemento de um processo de frcmquia a nível de intermediações ilícitas e de negócios à margem? Se_
tem que fazer uma obra.

se

se o Governo, que deve zelar pela seriedade, como

qualquer pessoa, mas sobretudo o Governo, ao
estabelecer o preço de pagamento, que deveria
ser 10, estabelece que será 15, que respeitabilidade tem a relação entre o poder público e os
empreendedores privados quando há um jogo
prévio de artifícios e inverdades, pressuposto que
haverá um descumprimento contratual posterior?
Isso não é um elemento forte no processo de
criar um clima de irregu]aridades e delas decorrerem vantagens para A ou B, dentro da administração pública e fora deJa?
O SR. BRESSER PEREIRA -

Estou de pleno

acordo Senador. No Governo do Estado de São
Paulo, resolvemos esse assunto, quer dlz.er, a correção monetária passou a incidir também os atrasos do Governo. Aqui, no Governo Federal, esse
assunto estalla em discussão, como disse, na época em que saí. O Ministro Mailson estava discutindo isso, e não sei, afinal, qual foi a conclusão
que se tirou, porque náo é fácil, de qualquer fonna,
também se estabelecer, especialmente para os
contratos antigos. Acho que não se pode fazer
isso. Como nos contratos antigos já existe uma
previsão de atraso e uma adicional qualquer por
causa de atraso normalmente já existe. então fica
dificil, não se pode agora, de repente, estabelecer
correção monetária nos atrasos. Agora, nos novos
contratos, nas novas licitações, acho que devia
ser previsto que qualquer atraso do Governo implicaria em correção monetária desse atraso, também. Haveria mais racionalidade na relação entre
as empreiteiras e o estado.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex'
não entende, assim como essas distorções dolosas do orçamento, criando recursos que ip.exfstem
e distribuições por isso indevidas, pressupondo
intermediações, também na concorrência que é
estimada com sobrepreço. Não é_ ela que no flffi
acaba claro que evidentemente embicada com
o problema da inflação? Não é ela que acaba
também gerando o problema do reajuste, e com
o reajuste a pressão do interessado e daí toda
essa mazela de conseqüências? Que:r dizer, se
para fazer uma obra que custa 1Q, _estabelece
que é 10 e depois paga em dfa, a-possibilidade
de ter que reajustar ou de ter que pedir favor
J)8ra reajustar, ou de ter que negodar com terceiros. ou de surgir um decreto que não sabe de
onde é, e toda essa razão de ser, em boa parte
dll nossa discusSão, não estaria elidida, inicial~
mente? No fundo não é o próprio poder público
lldctando essa sistemática que estimula todo wn
jogo de pressões e interesses indevidos?

O SR. BREsSER PEREIRA -

Nobre Senador,

acho que está havendo uma confusão. Normalmente, as obras públicas demoram vários anos,
ou melhor, vários meses, às vezes até anos, quando se faz uma barragem demora anos; então,
quando se faz um contrato, tem-se que estabelecer, dentro do contrato, as formas de indexação.
Agora, quando é uma prestação de serviço pode-se fazer à vista, e não tem nenhuma indexação.
Agora, mesmo na prestação de serviço, o que
acontece é que geralmente se faz uma prestação
de serviço, mas faz-se _um contrato que vai durar
Un-i ano -=- Iimpeza, por exemplo - e tem que
ter um sistema de indexação. Agora, o que estava
entendendo, e aí estou de pleno acordo com V.
- Exo...
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Deixe-me
Ser mais claro. Não estou falando naquilo que
decorra de o fato de haver uma inflação e ter
que atualizar o valor, quer dizer, 10 hoje, 20%
de inflação paga 12. Amanhã, presumo que seja
a mesma colsa. O que estou -falando é iniciar
o pro-cesso, cfconcóriênda, com Sobrepreço, isto
é, com um excedente do valor real, aí não estamos
discutindo nem index2tçclo, nem inflação; estamos
partindo do princípio de que algo que custa 1O
está sendo lidtado por 15.
O SR. BRESSER PEREIRA- Nesse caso, estou
de pleno acordo com V. Ex', e para mostrar que
estava de pleno acordo com V. Ex• disse que,
no Governo do Estado de São Paulo, resolvemos
·esse assunto. Estabelecemos -que quando houvesse atraso, porque às vezeS atrasa-se mesrrio,
Jiem sempre o Governo tem o dinheiro disponível,
então-sobre esse atraso incidiria a correção monetária. Havendo esse dispositivo, as empreJteiras
não precisam colocar o sobrepreço, e se resolve
o problema. E disse que no Governo Federal isso
estava sendo discutido, mas não se chegou a
uma conclusão.
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cesso de indexação, na verdade está-s_e corrigindo
inflacionariamente o sobrepreço.
O SR. BRESSER PEREIRA- Não, Senhor.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

...Como
ele_ é maior que o preço rea~ a inflação, evidente,
multiplica a difi;wença. Essa cuJVa que os' economistas gostam tanto de fazer é uma curva que
vai se separar sempre da curva da realidade. É
evidente: se coloco 20% de inflação, a obra custa
10, estabeleço-IS, e sobre isso coloco uma inflação de 20, 20 sobre 15 é _maior do que_20 sobre
1O. Cada vez essa diferença vãi ser mãiOr, as famosas curvas que a gente lê nos estudos dos economistas, às vezes não entende. mas, nesse cas_o,
acho que eu até seria s~paz ~e entender.
O SR. BRESSER PEREIRA -

mos de acordo nisso tudo.

Acho

que esta-

.O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) _:_ EntlÍo,

estã bom.
Ministro, o Ministro Aru'bal Teixeira - desculpe-me trazê-lo sempre à colação, porque como
eram integrantes do binômio que administrava
o País, nos asseverou, aqui está também à folha
300 do seU depOimento, não sei se é necessário
ler, que o decreto que V. Ex" referiu, que foi da
sua lavra- sua, Bresser Pereira- cOntinha nada
menos de 14 irregularidades, divididas entre ilegalidades e inconstitucionalídades.
O SR. BRESSER PEREIRA- Qual o decreto?
O SR. RELATOR (Carlos Cfiiarelli)- Esse que
V. EX' referiu, que levou ao Presidente, com vista

a combater o déficit público, o seu decreto.
O SR. BRESSER PEREIRA esse.

Não deve ser

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) -'É esse;
posso lhe garantir que é esse. Que esse decreto
O SR. RElATOR (Cãrlos ChiareIIi) -A prática baixado no mês de dezembro, o que aqui nos
disse o Ministro Aníbal Teixeira foi que V. ~indu~
continua?
ziu o Presidente da República - veja a seriedade
O SR. BRESSER PEREIRA- Acho que sim.
da afumativa a assinar um ato, elaborado pela
sua equipe e sOb a responsabilida~e de coo_rde-O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) ...:_Enquanto
V. Ex" esteve no Ministério, continuava? Não que nação de V. Ex", o Presidente assinou um decreto,
onde havia 14 irregularidades- ilegalidades e
V. Ex' praticasse, rrias continuava essa prática?
inconstitucionalidades. Ora, Ministro de Estado,
O sR BR'EssER PEREIRA -Acho que sim.
- ha"~e~ d-e confiança, por excelência, _do Presidente da República, !rtdilzir o titular do ~cutivo
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Enquanto
a assinar uma atõ-:.._ eü".jã não fãlo nã:S -il~gali
V. EX'I' esteve no Ministério ainda continuava? Eu
dades, mas, nas_ inc:onstitudonalidãdes, V. Ex' há
s6 pergunto isso. de presumir as conseqüências que podem disso
O SR. BRESSER PEREIRA- Veja, essa prática decorrer com relação à responsabilidade final,
é uma prática que os empreiteiros é que me con- que acaba sendo do Presidente c;fa República, o
tam o que fazem. E sabe-se que existe, porque
que assina os atas, creio eu, na grande maioria,
eles têm que se defender, eles têm que pôr um
em função do que o Ministro leva, claro. 9 Presisobrepreço para se defenderem do dtraso que
dente da República assina não sei quantos decreacontece. Não há escapatória.
tos. O Ministro ou leva certo ou não leva certo.
Se leva com ilegalidades, a não ser que o PresiO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim, mas
dente da República seja um jurista; de plantão
existia, então?
para ler um decreto de 50 artigoS e saber que
O SR. BRESSER-PEREIRA - Se a inflação
lá tem embutidas 7 ou 8 inconstitucionalidades,
fosse de 17% ao mês, -ou de 0,5% ao mês, não teria que passar a vida iriteira lendo decretos. Enpredsaria disso, mas, como a inflação é de 10,15,
tão, a pergunta que lhe faço: V. EX' refuta essa
20% a9 mê;:;, .._.
-informação, porquê ela é pessoal, Min~? E ela
é da maior g~avidade~e5>rque implica nã<;> aE~s
O SR. RE;LATOR (Carlos Chiarem)- Ministro,
descúlpe a·- meu- desconhecimento, mas, se se
em erros técnicos, implica na responsabilfdade
constitucional do Presidente da República, à luz
coloca ,soprepreço e depois se coloca - como
I.IIUDimere - o silttema de reajuste._ pelo pr~ _dos artigos da Constituição, os arts. 58, 82 etc.
~

.--- -----·

_,
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O SR. BRESSER PEREIRA -·Séna&ir-.- eu refuto totalmente. Quer dizer, esse decreto que foi
feito -pôs um mínimo de ordem no orçamento
desse ano. Isso é o que foi feito nesse decreto.
Nunca ninguém me disse - muito menos o Ministro Aníbal Teixeira -que houvesse 14 inconstitucionalidades ou ilegalidades nele. Nem é um
decreto tão grande assim, não me lembro quantos
artigos tem. Agora, acho que Isso pode ser verifi-

cado. Acho que esse assunto deve ser bem examinado, porque o Congress-o precisa se defender,
nesse caso. Quem foi agredido foi, inclusive, o

próprio Congresso. O CohQTessO- e·a resj>orlsáVer
pelo orçamento e o Congresso foi agl-edidÕ com
a manipulação que sofreu o orçamento.
O SR RELATOR (Carlos ChiareIii)"- A questão
que eu lhe colocaria, para nível de podermos entender um pouco: não havia nenhum tipo de consulta, de troca de informações, de prévio entendimento entre os dois Ministros de Estado sobre
matéria dessa natureza, de mundança na Sistemática? A acussação que o Ministro Aníbal Tetxeira
que lhe faz é de que V. ~ teri_a urdido UITJ decreto
depois que a Lei Orçainentália foi aprovada, alterando dispositivo e levado o Presidente a chancelar essas ilegalidades e inconstitucionalidades.
Acusam-no, portanto, não apenas de enganar o
Presidente, mas o acusam mais, de cometer uma
ato contra a competência do Congresso Nacional
I:: essa a acusaÇão ·que pesa sobre V. Ex" E se
não lhe perguntar sobre isso aqui, estaria sendo
desidiso_na Comissão. Por isso, sou obrigado a
lhe argüir sobre isso _e esdarecer esses fatos.
O SR BRESSER PEREiRA~ Estou muito feliz
por ser argüido sobr~ esses fatos, porque foi uma
coisa que denunciei- insistentemente e que teve
muito pouca repercussão e agora está tendo repercussão, felizmente. Curtosamente, a partir das
declarações do Ministro Aníbal e não das minhas,
suas não importa.
O Senhor me pergunta se nao -hã\iiã-ent€:iidimento entre os dois Ministros. Havia, e havia muitos entendimentos entre os dois MinistériOs, isSo
era permanente. Agora, os técnicos do meu Ministério me disseram, insistentemente e-indignadamente, que essa manipulação que ocorreu -ao
orçamento, quando houve a mudar1ça de 60%
para 120%_, foi feita sem nenhuma participação
da Fazenda. Enquanto tínhamos tido uma ampla
participação na elaboração do primeiro orçamento, no segundo, a coisa foi feita a põrtas 'fechadas.

O-SR. RELATOR (Carlos Cflfarelli)- Vou lhe
ler s6 o texto.
"Errrqualquer Congresso ·do mundo, cada
Ministro vai a· ele e pleiteia re-curkos para o
seu orçamento. Este é um ato democráfiCo.
Não - ao comentar o decreto de V. Ex" de tecnocráticos fechados em seus Ministérios, fazerem atas em- cima dO orçamento
que o Congresso já aprovara. Esse decreto
- refere-se ao seu - aprovou 14 ilegalidades e inconstitucionalidades. Aliás, aqui,
não sei se São 28~ realmente; peço vênia aqui
para verificação - catorze ilegalidades e inconstitucionalidades - não sei se somam.
L.evei, então, ao Presidente o decreto que pretendia corrigir a nossa ingefência no orçamento, que não foi nossa, digo, minha."

Essa é a passéiQ-em do Ministro Aníbal Teixeira,
com relação ao decreto que V. Ex" agora, sobre
o qual V. Ex" é argüido.
Ministro, com relação_aos decretos de reajustes.
Nós falamos reitef8das vezes sobre o 94.042, de
fevereiro, e o 94.233, de abril. v.-EX-, por fàfça
- de uma consuha ou de uma demanda administrativa de uma empresa, a Cobrasil Construções
Brasileiras Ltda., acabou tendo, na órbita do seu
Ministério, uma dis_cussão sobre a validade desse
decreto, matéria que já fOi aqui amplamente discutida. O problema que lhe pergunto é o seguinte:
primeiro lugar: no decurso dessa estória, porque
houve um decreto em fevereiro assinado pelos
Ministros Dilson Funaro e João Sayad. que esta-.
beleceu um sistema de_ reajuste retroativo a 1~
de janeiro.
No dia 21 de abril surge o segundo decreto.
V. EX" diz que não assinaria e que o entende inadequado pela sua largura ou largueza retroativa, que
foi assinadç_ pelo Ministro Aníbal Teixeira e que
o Ministro Dílson Funaro tem dito aos jornais que
não. assinou antes de ser publicado, mas que talvez teria assinado ao sair do Ministério, mas, isso
é um problema que vamos elucidar com S. Ex-'
na segunda-feira, se Deus quiser. Acontece que
a estória não termina aí. Hã um terceiro decreto,
que foi referido pelo ilustre Senador JoséAgripinO,
o Decreto n~ 94.684, de 24 de julho, e este__ sim,
Ministro, já é na sua administração. Verdade seja
_dita_que não está com a sua assinatura, porque
acredito que, nessa ocasião, V. EX' .estava fazendo
aquela sua primeira viagem, nas expectativas de
. renegociar a Dívida Externa, parece-me ou talvez
tivesse impedido por outra razão. Está assinado
pelo então Secretário-Geral, no exercício do Ministério, que é, casualmente, o atual Ministro Maílson
- da Nóbrega. Esse terceiro sistema regulamenta
o reajuste de preços nos contratos da Administração Federal direta e indireta. Então, pergunto-lhe o seguinte: V. Ext tomou posse em fms
de abril ou início de maio?
O SR. BRESSER PEREIRA- Fim de abril, 29
de abril.
O SR RElATOR (COrJas Chiarelli)- Então,
V. EX' conviveu durante três meses com o decreto
que V. EX! entende que é -Inadequado, inconve-

niente, talvez inconstitucional, sobretud_C? qu_e V.
assinaria e" que nos disse que teria mandado sustar a sua· aplicação. J:: o que lhe pergunto:
a sustação surgiu por quê? Por causa do parecer
da Procuradoria Geral da Fazenda? V. Ex' teria
mandado sustar na Fazenda, na órbita do Ministério da Fazenda, a aplicação do decreto de reajuste de abril de 87, que determinava r,etroatividade ã. -novembro de 86? V. Ex' mandou sustar,
não aplicar na Fazenda esse decreto, logo que
assumiU, algum tempo depois, ou quando surgi1,1
a demancja, e por isso há o parecer do Procurador
Qd Heráclito?
~não

O SR. BRESSER PERE1RA - Quando surgiu
a demanda. Foi aí que eu tomei conhecimento.
Antes eu não sabia.
O SR. RElATOR (<:arlos Chlarelli) -Antes do

parecer do Procuradof? Depois dele?
O SR, BRESSER PEREIRA :--: Não; fol deppis
dÕ parecer do Procurador.
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarellif- Sim, ele
levou o parecer, esse que está aqui, dizendo que
o decreto é inconstitucional, é vedada a retroati·-vidade, etc. V. Ex" concordou _com o parecer. V.
EX homologou esse parecer?

O SR. BRESSER PEREIRA- Siro; exatamente.
O SR. RELATOR (COrlos Chiarelli) -

Homo-

logou. Bem; então a partir daí deixoü de ter eficácia.
O SR. BRESSER PEREIRA - Não está dito
aí e "Eu homologo". Mas eu estava fazençlo Isso.
O SR. RElATOR (<:arlos Chiarelli) -

Certo..

Então, até outubro; porque o parecer foi elaborado pelo Procurador-Geral Leon Freidas Starowskf e, depois, o "de acordo'' do ProcuradorGeral Cid Heráclito, a 7 de 'Outubro. Evidentemente que foi levado ao seu conhecimento depois
do dia 7.
O SR BRESSER PEREIRA- Não.
O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) --Então,
no período que mediou entre abril a outubro o
Ministério da Fazenda cumpriu o decreto de abril?

O SR BRESSER PEREIRA- Não. Veja. O decreto de abril tem, salvo engano meu, tem só
dois artigos.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não, o
decreto de abril tem um artigo básico, que é o
que manda retroagir a novembro; ESSe é o decreto de abril. Ele toma o decreto de fevereiro e
mu~a. Há um artigo dizendo: "A data é nevem~
bro.
O SR. BRESSER PEREIRA- E o outro é que,
se não me engano, permite correção também
de__ contratos com menos de 12 meses, que era
absolutamente ilegal. Agora, então, esse decreto
é urna coisa muito específica, de qualquer forma,
o problema da retroatividade é de mais um mês
e seis dias, enquanto que esse decreto aqui, de
julho...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarell_i)- Eu queria
ajudar a sua resposta. Eu queria saber o seg~inte:
abril, julho, o parecer de outubro. O que vigorou
na órbita do seu Ministério, nesse período? V. Éx'
só tomou conhecimento da ilega1idade em outubro. Até lã como é que aconteceram as coisas?
O SR. BRESSER PERE1RA- Isso é uma enorw
me complicação. O número rte:decfetos que-existe regu]amentando a indexação neste País é enorme. Este DecretO aqui, por exemplo o nl' 4.684,
de 27 de julho, é um decreto - eu espero que
bem feito, eu participei da elaboração dele, meus
técnicos participaram, - que regulamenta indexação de contratos feitos a partir dessa data, não
retroativamente, nada disso. A partir dessa data
os novos contratos vão ser régidos por essa regra
aqui e tal. Já houve muitos contratos antes, depois, com 6 cruzado, foram quase todos eles extinto_s, depois começaram a ser restabelecidos, quer
dizer, nessa grande confusão de restabelecimento
de indexações daquilo lá é que _estava vigindo.
Então foi preciso fazer rapidamente um desses
que está aqui. Esse decreto foi um decreto importante, que indexa, de uma maneira, que eu espero
bem fe.ita, os contratos públicos.
O SR. REJ.ATOR_(Carlos Chiarelli) .:._ Sinl, o
que eu quero entender é o seguinte: o decreto
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de julho é uma tentativa de ordenar esse quadro?
Eu Mo teimo dúvidaS-quanto a isso, sem entrar
no mérito, mas foi uma tentativa, fórmulas matemáticas, etc e taL Mas de abril a julho vigorava
um decreto, aquele que retroagiu a novembro.

O SR: BRESSER PEREIRA - É que V.. Ex•
estava propondo um- decreto ao outro, quando
eu acho ...
O SR. REf.J\TOR (Qirlos Chiãrelli)- Não. Tira

o de julho, então, para não conturbar. Eu quero
saber o seguinte: abril a outubro, quando V. Ex1'
tomou conhecimento do parecer do procurador,
ao qual deu acolhida, sustando a aplicação da
retroatividade até novembro, V. EX" teve alguma
informação prévia e sustou a medida da retroãtividade ou não?
·
--
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.assinado pelo Presidente da República, pelo Ministro__d_a Fazenda, pelo Ministro do Planejamento,
aí o terceiro escalão da Fazenda decide que não
vale. Eu não _estou entrando no mérito se é bom
ou mau o decreto; isso não é problema nosso,
aí não vale, não aplica e como é que fica?

O SR. BREssER PEREIRA - Mas uma coisa
fundamental é que a buroCracia pÓblica funcione.
_ Eu acho que eSse é um exemplo do funcionamento da burocracia pública. Quer dizer, a burocracia pública, que eu disse, há algum tempo
atrás, aqui, nessa reunião, que é uma burocracia
mais competente do que dizem, ela defende muitas vezes os interesses do Estado, e nesse caso
ela fez isso. E se nós imaginarmos que todos
os atas têm que ser praticados por ministros ou
presidente da Repúbllca, nós estamos perdidos.

0 SR. BRESSER PEREIRA- Não; a essas coisas iremos nos informar agora. Quer ·dizer, o meu
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Não; lonentendimento é que quando veio esse pedido desge disso, Ministro. Eu só acho que as pessoas,
sa empresa, deve ter havido outros casos e ficao cidadão, o contribuinte, têm o direito de poder
ram pendentes da resolução deste problema, De
regular-se por normas vigentes,porque senão não
forma, então, que a informação que eu tenho,
adianta nem o Diário OHdal, porque tem que
assim, objetiva, de dois téc~lcos que eu consultei
perguntar para o chefe do departamento se ele
na Fazenda, é que nenhum pagamento foi feito
pela Fazenda, de acordo com esse dois decr~tos. ---está aceifando o decreto-lei que saiu, se ele concorda com o decreto e com a portaria. Porque
Ou seja, essa retroatividade não foi concedida,
como é que se faz a segurança jutÍdica nas relanem foi permitido que houvesse reajuste de conções sociais? É que as normas vigentes são aplitratos com menos de 12 meses. Mas isso nos
cadas. Eu até acredito que o cidadão Já fez, como
pagamentos feitos pela Fazenda. Quantos foram
homem idóneo, fez a preservação do património;
eu não posso dizer. Eu não sei.
com tudo Isso eu concordo, até acho eJogiável,
do Ponto de vista moral, no caso que o decreto
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Quer diseja realmente iníquo. Agora, vamos e venhamos:
zer, não havia uma norma, um critérlq de não
Vai ser muito complicado organizar uma sociepagar? V. Ex" não baixou...
.dade assim em que temos que adivinhar qual
O SR. BRESSER PEREIRA - Não baixei, não
é o decreto que está valendo e saber quem é
tenho nenhuma norma a respeito disso.
a pessoa, na estrutUra do poder público, qce dedde se o decreto vale ou não vale.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - É uma
coisa um pbUCó estranha, Ministro. Não vamos
O SR. ITAMAR FRANCO- V.~ me permite?
emitir juízo, mas vamos fazer um raciocíi"tio. DigaMinistro, dentro dessa linha de raciocínio do nobr_e
mos que, efetivamente, o decreto vai ser ou hão
relator, eu queria ver se V. Ex!' num esforço da
julgado inconstitucional pelos canais de órgãos
memória, se recordaria do que está escrito aqui
competentes. Agora, quem não é competente pano patec.er do relator. Eu vou ler, é um trecho
ra declarar inconstitucionalidade de um decreto
pequeno e se isso aconteceu, se V. Ex" tem conheé, digamos assim, a intuição do ministro.
cimeritó. Diz o Doutor procurador da Fazenda
Naci~na1, terminando o seu parecer:
O SR BRESSER PEREIRA- Como intuição?
"Ainda ern_ face da divergência na interprC9'
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - O que
tação dos dtados decretos, pelos órgãos da
eu estou surpreso é isso, não estou d_~fendendo
administração pública, ,sugerin)os também
a aplicação do decreto. Eu estou achando estraa audiência da Consultaria Geral da Repúnho é que havia um decreto vigente. Ai o ministro
blica."
acha que não deve aplicar. Aliás. nem é o ministral
V. Ex" se recorda se foi feita essa consulta?
O ministro nem tinha tomado conhecimento, talvez o chefe do gabinete do departamento "X",
O SR. BRESSER PffiEIRA -Mas é clarol Foi
e não aplica. O Ministro Aníbal Teixeira, que aqui
levado diretamente. Eu encaminhei imediatamentambém esteve, disse que na área dele também
te; a consultaria respond~u imediatamente, quase
não foi aplicado. Agora, nem V. Ex~ e nem o minis-em seguida, que eu deveria encaminhar via Casa
tro baixaram nenhum ato sustando a aplicação,
Civil. Então, nós mandamos; voltou para nós; nós
Se baixassem, o ato era visivelmente irregular.
mandamos via Casa Ovil. E daí, só agora, em
Então, eu me surpr:eendo em saber que os decremaio, depois que eu saí do ministério, eu tenho
tos são baixados e assinados pelas autoridades,
um despacho do...
depois não são cumpridos, porque o escalão intermediário, decerto - porque V. Ex" não tinha
O SR. rTAMAR FRANCO- Despacho de quem,
tomado uma posição - mediaram seis meses
do Dr. SauJo ou da Casa Gvil?
até V. Ex" homologar um parecer que, aliás, nem
O
SR.
BRESSER
PEREIRA
Da
Presidência
por si s6 valia para impedir~ aplicação do decreto.
da República. Mas isso já é depois que eu saí
Mas V. fXi' diz que o decreto não valeu na Fazenda.
do ministério.
Na Seplan, diz-se que não valeu, também. Então,
onde é que valem os decretos? O que eu fico
O SR. ITAMAR FRANCO- Depois que saiu?
surpreso é com isso. Porque, o decreto assinado,
V. EX' recebeu em casa?
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OSR. BRESSERPEREIRA-Recebi um assessor, ontem. E esse parecer do Dr. Saulo Ramos

diz:

me

O SR BRESSER PEREIRA -Eujá
referi
a esse problema dizendo que quem deveria resolver esse assunto era o próprio Ministério da Fazenda.
·'Há, pois, que se exaurir, previamente~- nO
MinLstério da Fazenda, o procedimento admini5tr.3tiv6, ciue foi instaurado, extinguindo, naquela instância, pela via normal da decisão.'"

Aí, um pouco depois, veio a decisão do Maílson
indeferindo o pedido daquela empresa.
O SR. ITAMAR FRANCO -Estava completamente exaurido, não é?

O SR. RELATOR (Carlos Cliiarelli) encaminhou a consulta logo após?

V. EX'

O SR. BRESSER PEREIRA- Logo após.
O SR. RElATOR (Carlos Chíarelli)- Em- ~ãrço de-1988 e "que foi a respOstà?
-

O SR. BRESSER PEREIRA- Sim.
O SR. ITAMAR FRANCO poder da comissão?

V. EX deixa em

O SR. BRESSER PEREIRA - Deixo.
OSR. RE[ATOR (Carlos thiare-lli) _:_A consulta
foi em outubro de 1987?
O SR ITAMAR FRANCO- Tem, a datá exala,
aí?Foiemoutubrode 1987. Está aqui: foi à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deu o
seu "de acordo", em 7 de outubro de 1987. O
Senhor ministro disse que encaminhou ·ao co!lsultor; o consultor encamin!'lou à Casa Ovil; da
Casa CMI voltou ao ministro.
O SR. BRESSER PEREIRA - Aqui está: no
dia 16 de outubro a Consultaria-Geral da República devolveu ao Ministério da Fazenda dizendo
que precisava passar pelo Gabinete Civil.
O SR. ITAMAR FRANCO- Em que data?
O SR. BRESSER PEREIRA - No dia 5 de novembro foi encaminhãdo ao Consultor-Geral da
República, pelo Ministro Ronaido Costa CoutO:
O SR. RE1.ATOR (CaflOs olihreJii) -A resposta
terminativa da consultaria foi só em março desse
ano devolvendo a competência ao Ministério da
Fazenda?

O SR. BRESSER PEREIRA- Que decidiu logo
depois.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ministro,
só uma perg~nta final: ess,a questão do Fun~o
da Marinha Mercante que V. ~ referiu. V. Ex'
falou que o fundo perdido foi aumentado para
100 milhões de dólar~?

O SR. BRESSER PEREIRA- Nao. O Fundo
da Marinha Mercante é um fundo de aproximadamente 700 milhões de dólares. Ele é alimenM
tado por 50% do valor do frete, os quais nas
importações devem ser recolhidos como uma taxa de contribuição - não se{ que nome dá para esse Fundo da Marinha Mercante. No fmal
do ano passado, fi.zemos um outro decreto e discutimos no CciriCex, que aprovou no Concex a
idéia de se eliminar essa taxa excepcional de frete.

3158

Sexta-feira

14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Porque isso distorce o valor das importações brasileiras e vai contra o princípio de fazer a liberali-

zação do comérdo externo brasileiro, que ê um
dos objetivos do Governo brasüeiro, na sua política industrial, que hoje tem que ser uma política
industrial de modernização e de aumentar a com·
petitividade da economia brasileira em relação
ao resto do mundo.
Quando foi feita essa sugestão, a sugestão acabou não s_endo aceita, o adicional de frete continua existindo em 50%, mas uma coisa digo que
foi surpreendente para mim, é que na legislação
sobre o Fundo da Marinha Mercante são 14%
que são dados, a fundo perdido, aos armadores.

O restante é dado aos armadores através de empréstimos do BNDES. Esse valor de 14%, a ser
dado a fundo perdido aos armadores, foi aumen-

tado a 36%_ através de um decreto, cujo número
não sei. Então, 14% para 36%, se forem 700
milhões mesmo. Não tenho o número exato, não
sei do valor desse fundo, é fácil fazer a conta
de quanto a ma[s, em dólares, foi dado do que
se dava antes. Já se davam 14% de 700,- passotl
a dar 36% de 700, com as devidas cautelas quanto
a esse número.
O SR. RELATOR (Carlos Chiã:relll) ~ Esses
são retirados do Tesouro, então?

NCUfSOS

O SR. BRESSER PEREIRA- É claro, são tira-

dos do Teso_uro. Há uma taxa que o Governo
cobra Essa taxa permite que se crie o 50% adicional de frete, que é um absurdo. Dever~se-ia acabar

com esse adicional de frete. Isso- impede uma
boa liberalização do sistema comercial braslleiro,
que é uma coisa fundamental.
O SR.
diu?

1TAMAR FRANCO - Quem foi que pe-

O SR BRESSER PEREIRA Nio sei.

Esse aumento?

O SR. RElATOR (O.rios Chlareili) -

Há um

decreto que fez essa mudança?
O

SR.

BRESSER PEREIRA -

que fez essa mudança.
O SR. ITAMAR FRANCO quem fez?
O SR. BRESSER PEREIRA -

Há um decreto

o- Sr.

não sabe

Não. Já estava

fora do Governo, inclusive.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem)- Ministro,
feita essa muçlança da alíquota de 14 para 36%,
ela se destina a quem?

O SR BRESSER PEREIRA- Aos armadOres.
O SR. JOSÉ AGRIPINO -Sr. Presidente, uma

pergunta ao ministro: parece que, além do

au~

mento da cota de fundo perdido de 14 para 36%,
os empréstimos que são concedidos em dólares,
parece que os empréstimos vencidos teriam sido
desdolarizados, eliminando-se inclusive as rnáxis
que terimn ocorrido nesse periodo. O Sr. pode
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. O SR. EDISON LOBÃO -

confirmar?

O SR. BRESSER PEREIRA- Não estou a par
disso, nobre Senador.
O SR. PRESEDEI'ITE (José lgnácio Ferre~a)

-Algum dos Srs. Senadores deseja usar da pala~
vra? (Pausa}

Tem a palavra, o Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Professor e

Minlstro Bresser Pereira - eu continuo chaman~
do V. Ex' de rnfnlstro e chamo ministro a todos
qUe foram ministros - , essa revelação que V.
Ex' faz é da maior gravidade. Antes já havia aqui
um desvio de 600 milhões de dólares; agora V.
Ex' faz referência a aproximadamente 700 milhões de dólares, pelo aumento de 14 para. 36%.
É isso?
b SR. BRESSER PEREIRA-...:.._ Não, não é nem
14; 14~r de 700 qUanto é que dá? Alguém _tem
uma maquininha af? Dá tanto; depois 3_6% de
700 dá tanto; subtrai um do outro, dá o quanto
foi dado adicionalmente aos armadores.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Então, V. Ele

calcula aproximadamente em quanto?
o SR. BRESSER PEREIRA-154 milhões adi-

cionais.

Sr:· Presidente, eu

queria um esclarecimento do Senhor ministro.
Esses 14 ou 36% eram deStinados,.ou são_destinados para efeito de incentivo, çfe estimulo aos
armadores?
é?

O SR. BRESSER PEREiRA- Só pode ser, não
-

O SR. EDISON LOBÃO -Pois ê. V. Ele considera incentivo fiscal, um estímulo, corno desvio
de recurso?
O SR. BRESSER PEREIRA- Veja; acho total- .
men~

injustificado esse estímulo. Quer dizer, se
for-injustificável, pode~sechamar isso de desvio.
O Governo brasileiro está dando subsídio, ou incentivo, a certas empresas de forma injustificada.
Isso, a meu ver, é um~ coisa muito grave.
O SR. EDISON LOBÃO·:_ Mas isso ê desvio?
O SR.

BRESSER PEREIRA --Desvio, quer-di-

zerL alguém pegar e pôr no bolso. Isso é outra
·coisa.
O SR. EDISON LOBÃO .=-Mas é o que se
disse aqui: um desvio.
O SR. BRESSER PEREJRA- Nunca usei essa
-expressão "desvio".
O SR. EDISON LOBÃO -

Obrigado.

O SR PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)Algum dos Srs. Senadores _deseja mais usar da
palavra?

A presidência, antes de terminar a presente reu~
nião, se vê, respeitosamente, no direito de contra~
por~se às afmnações que aqui foram expendidas
imediatamente antes de os debates se tomarem
muito acesos, e de ter sido suspensa a reuniio.
Na verdade,_ esta comissão não se orienta por
O SR. BRESSER PEREIRA- Fmal de dezem- referência de jornais, embora seja perfeitamente
plausível que se utilize de infonnações de jornais
bro.
que decorrem do chamado jornalismo de investf·
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Final de de- gação e nem se orienta por cartas anônimas. Era
isso_que a presidência entende que se deva cole>
zembro já era Ministro da Fazenda quem?
car nesta oportunidade.
O SR. BRESSER PEREIRA - Acho que era
A presidência deseja, também, comunicar que
o Mallson. Não creio que ele tenha nada a ver jicou aprazada para o próximo dia 18. segun~
com isso. EJe era muito contra essa função
da-feira, às 15 haJas, a audiênda do ex~Ministro
Dilson Funaro. Como a próxima segunda~fefra
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Eu sel Mas
como é que se baixa um decreto dessa natureza é um feriado, e não haverá sessão da AssE!mbléia
sem ouvir o Ministro_da Fazenda? Nós precisamos Constituinte, a presidência decidiu convocar o ex~
esclarecer isso. Só para termfnar: isso em final Ministro Dilson Funaro para a prestação do seu
de dezembro, nós estamos no início. Então, um depoimento, naquela data.
Não havendo mais qualquer assunto a tratar,
Governo que· dá dinheiro a fundo perctido para
armadores é o mesmo que congela vencimentos a presidência suspende a reunião, declarando~a
e salários, levando a ~a situação de desespero encerrada.
os modestos servidores públicos e trabaJhadores
(Encerra-se a reunião às 13 horas e 30
deste País. Registre-se o fato, Sr. Presidente.
minutos.)
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

154 milhões.

Agora, Ministro, V. Pc" não era mais Ministro n~ssa
época, para ficar bem claro, e pode dizer aproximadamente a época desse decreto, chamado De~
creto da Marinha Mercante?
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 37• RECINIÃO, EM 14 DE
O()T(JBRO DE 1988
I.1 -ABERTURA
I .1.1 -Comunicação da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da
sessão e designação da Ordem do Dia da
próxima sessão.

!2-ENCERRAMENTO
1.3- EXPEDIENTE DESPACiiAI:íO
13.1-Mensagens do Senhor Presl·

dente da República
-Nq 230/88 (Jt? 434/88, na origem), referente à escolha do General-de-Exército Evera1do de Oliveira Reis, para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar na va-

ga decorrente da aposentadoria do Ministro

General-de-Exér_;ito Sérgio de Ar)r-Pires: ·

Ata da

-N'' 231 a 238/88 (n'' ~35 a 442/88, na
origem), pelas quais o Senhor Presidente da
R_e-pública~~lidta autorização para gue as Pfe·
feitlii'ã.S -MunicipaiS de Coelho N~to e Chapadinha (MA), Santarém (PA), Central, Paulo
Afonso e Sãnto" Amaro (BA), Campo Maior
(PI) e Várzea Grande (MT), -pOssam contratar
operações-de crédito, pãra ·os fins que eSpecifica,
- W 239 a 242/88 (n'' 443 a 446/88, na
origem), de agradecimento de comunicação.
1.3.2-0l'ido
- N" 40;3/88-P/MC, do Supre-mo Tribunal
Federal, comunicando a decisão na Repre_sentação n~ 1.490-8.
1.3.Y...:... Oficio do Sr. lo SeCretário da
Câmara dos Dep~;~tados
-N~ 146/88, encaminhando autógrafo de
Projeto de Lei da Câmara n9 7/88 (n~-a.387/86,

na Casa de orl.gem), que sancionado se tran,s...
formou na Lei n9 7.671, de 21-de-setembro
de 1988.
1.3.4- Comunicações

Designação do Sr._ Senador Oda~k So'<ires:
para representar o Senado na 21~ Sessão do
Comitê Executivo e a 6• Sessão da Confe~
r.ênda de MinistroS da Associação dos Países
·
Produtores de Estanho- ATPC:.
Deferimento dos Requerimentos n<JS 155 a
157/88, de autoria dos Senadores Albano
Franco, JoãQ Menezes e Jutahy Magalhães.
"2- MESA DIRETORA

3 - LIDERES E
PARTIDOS
~

4 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

. PERMAI'!ENTEs

37~ reunião, em 14 de outubro de
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Leopoldo Peres. ~

ÀS 14 HORAS E 30 M!NaTO$, ACHAM-SE

PRESENTES OS SRS..SENADORES
Leopoldo PereS - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Edison Lobão- Chagas Rodri·
gues -_Álvaro Pachec:o -- Mauro Benevides Marcondes Gadelha .....:..João Calmon- AffoilsO
Camargo.

~O !>R,_!'RESIDEI'ITE (Leopoldo Peres)- A.
lisia de presença acusa o comparecimento de
1O Srs. Senadores. Não há quorum regimental
para abertura da sessão. _

Nos termos do § 2'1 do art. 180 Cio Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa scra despàchado pela Presidência, independentemente de leitura.

\TI CE-LIDERES DE
.

1988

- Nestas condiçôes, vou encerrar a. presente reu·
nião, designando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte
·

ORDEM DO DIA
1
Mensagem n'~ 215, de 1988 (no 408/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

_3_16_o___
Sab
__a_d_o_1_5________________~D~~~IO~D~O~C=O~N=Q~RESSO~NA~C~IO~NAL~~(~S~e~~-=o=II~)------~----~---O-u_tu_b~r~o=d~e~I9~8~8

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

ASSINATURAS

Oiretor Administrativo

Semestral

JOSECLEA GOMES MOREIRA
Otretor lndustnal
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

Exemplar Avulso

respondente, em cruzados, a 146.520,13 Obrigações do Tesouto Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)

2
Mensagem n~ 217, de 1988 (n<:> 410/88, na origem), relativa à proposta para que seja autOrizada
a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão,
Estado d.e Pernambuco, a contratar operação de
crédito no valor corre_spondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do íesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

Cz$

7
Mensagem n\> 382, de 1987 (n9 558187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em ·cruzados, a 155.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) - Está encerrada a reunião.
___ _(Levanta-se a reunião às 15 horas.)

f;87),

3
Mensagem 09 218, de 1988 (n9 411/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado
do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a so:ooo;oo
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS
TERMOS DO § 2' DO ARTIGO 180
DO REGIMENTO INTERNO,

MENSAGEM
· N• 230, de 1988
(n' 434/88, na origem)

4
Mensagem n 9 220, de 1988 (09 411/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorila.da
a Prefeitura Municipal de Catpina, Estado de Pernambuco, a contratar operação_de crédito novalor corrf!Spondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tescuro- Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

5
Mensagem n9 222, de 1988 (n9 4 i 7/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorilada
a Prefeitura MuniCipal de São Luís, Estado do
Maranhão, a realizar operação-de crédito externo
no valor equivalente a US$ 1,891.567.33 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos
e sessenta e sete dólares e trinta e tr.ês centavos),
elevando temporariamente o.Umlte de sua divida
consolidada (Dependendo de parecer.)
6
Mensagem n~ 225, de 1968 (n~ 423/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 28351 O, 18 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

16,00

Tiragem: 2.200-exemplares.

a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Ba~
hia, a contratar operação de crédito no valor cor-

....................................................... Cz$ 2.600,00

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 123 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à consideração
do egrégio Senado Federal Q nome do.Generalde-Exército EVeraldo de Oliveira Reis para exercer
na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Gehéfal-âe-Exérc::ito Sérgio -de Ary Pires.
Os mérltos do General-de-Exército Everaldo de
Olíveira Reis, qUe me indwiram à escolhê-lo para
o desempenho desse elevado cargo, constam do

anexo Cuniculum Vltae.
Brasília, 13 de_outubro de 1988. -José Sar-

ney
N•064
Brasília-DF, 6 outubro 88
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada c:onside-raç5.6 de Vossa Excelência o nqme do General-deExército EVera1do de Oliveira Reis para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribuna] Militar,
em vaga destinada a esta força terrestre. _
Trata-se a presente indicação da substituição
do General-de-Exército Sérgio de Ary Pires, aposentado no cargo de Ministro daquela Alta Corte

Militar, por ter completado 70 anos de idade em
16 de agosto de 1988.
Com profundo respeito. -

Leónl_das Pires

Gonçalves.
CURRJC(JUIM VITAE OE
OFTC/AL-GENERAL
L DADOS BIOGRÁFICOS
a) Nome: EVERALDO DE OLIVEIRA REIS
b) Identidade: 011 946 230-7
c) Data natalícia: 12 Março
d) Cidade natal: NATAL- RN
e) Filiação:
.
_
1) Pai: Agusto Francisco dos ReiS
2) Mãe: Leonor de Oliveira Reis
I) Estado Civil: Casado
9 ) ac: 091 542 647-15
2. DADOS MILITARES
a) DATAS DE PRAÇA E PROMOÇÕES
1) Praça: 19 Maio 42
2) A.Spirarlte: 11 Age 45
3) 29-Tenente: 23 Nov 45
4) 19-Tenente: 25 D~ 47
5) Capitão: 25 Dez 50
6) Major: 25 Jul 55 --- por merecimento
7) Tenente-Coronel: 25 Dez 64- por merecimento
8) Coronel: 25 De_z 70 -: por merecimento
9) General-de-Brigada: 31 Mar 78
10) General-de-Divisão: 2~ Nov 83 _
11) General-de-Exército: 25 Nov 87
b) Origem: Colégio Militar e Escola Preparãtóría de Cadetes.
c. CORSOS MILITARES
I) I'!o Brasil
a) Curso Superior:
-Academia Mflitar de Resende, durante os
anos de 1943, 1944 e 1945, concluindo o curso
~orno Aspirante-a-Oficial da Arma de Artilharia.
b) Curso de Especia1ização
-Curso de Classificador de Pessoal, realizado
em 1952 no Centro -de Estudos do Pessoal- Rio
de Janeiro, RJ.
c) Equivalente ao Ç~o de Pós-Graduação
-Curso de Aperfeiçoamento de_ Ofi_dais realizado no pertodo_ de Out 53- a Mai 54, que lhe
permitiu o aC:esso a oficial Superior.
d) Equivalente ao_ Doutorado
-Curso de Comando e Estado-Maior do Exército, realizado durante os anos de 195 7, 1958
e 1959, reqUisito indiSpe,nSável para Concorrer ao
generalato.
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e) Equivalente à extensão do Doutorado

-Curso de Comando e Estado-Maior das Forças Armadas, reaJizado em 1970, na Escola Superíor de Guerra.

2- No Exterior
-Curso Superior de DefeSa Continental do

Colégio Interamerica:no de Defesa em Washlngton-EUA. de Agosto de 1972 _a JuJho 1973.
O Colégio Interamericano de-Defesa reúne Oficiais Superiores e Generais, convidados, de todos

os países americanos para a realização de estudos
de alto nível sobre Defesa do Continente, Estratégia, Política de P~oal, Psicql9gia Militar e Doutrina de Emprego das Forças Armadas.
d. Síntese da Vida Militar
Telido completado 46 anos de_ serviço, dos
quétis 43 como Oficial, o Genefal Everaldo prestou
relevantes serviços ao Exército nas seguintes Organizações Militare~

1 -Até o posto de Coronel
a) Corpos de Tropa- Como Tenente, Capitão e Major

- 99 Grúpo de Artilharia Autotransportado Olinda, PE- Ago 45 a_ Jãn 46. .
- 39 Grupo de Artilharia de Costa Motorizado
-Olinda, PE-Jan46 aJun 47 a Nov49.
-Regimento Escola de Artilharia - Deodoro,
RJ -Jun 47 a Nov 49.
- 2 9 Grupo de Obuses. 155 - JundiaJ, SP
-Abr 51 a Mar 52.
}'? Grupon9 Regimento de Obuses 105mn1
- Olinda, PE - FeV 56 a Jan 57.

b) Funções de Estado-Maior e Assessoramenta Superior- Como Major, Tenente-Coronel e Coronel, após a conclusão do Curso de
Comando e Estad~aior do Exército:
- Quartel-General da 1" Divisão de Cavalaria
-Santiago - RS - Fev 60 a Jan 61.
- Diretoria do Serviço Militar- Rio de Janeiro
-Jan61 aFev62.
-Estado-Maior do Exército- Rio de Janeiro'
-Nov 63 a Mar 64
-Gabinete do Ministro do Exército- Rio de
Janeiro, RJ- Abr 64 a Fev 65.
-Estado-Maior do Exército - Rio de Janeiro

-Ago 69 a Fev 70.

·

-

Estado-Maior do Exército - BrasíJia, DF
- Out 74 a Jan 77, como Assistente cta ViceChefia.
- Departamento Geral do Pessoal - Brasília,
DF- Jan 17 a Nov 77, como Chefe do Gabinete.
- Estado-Maior do Exército - Brasí1ia, DF
- Dez 77 a Mar 78 como Chefe da Seção de
Planejamento Operacional.
c) Função de Comando - Como TenenteCoronel.
Comandou o 1'? Grupo do 79 Regimento de Obuses 105mm, tradicional unidade de Artilharia com
sede em Olinda - PE de Jun 67 a Jul 69.

d) Estabelecimento de Ensino
Como reconhecimento ao seu valor profissional,
o General Everaldo foi fnstrutor dos mais importante Estabelecimento de Ensino da Força Terrestre, a saber:
-Escola Militar de Resende- Rfo de Janeiro,
RJ- Abr 49 a Mar 51, como Tenente Auxiliar
de Instrutor do Curso de Artilharia.
-Academia Militar das Agulhas Negras - Resende, RJ - Abr 51 a Jan 55, como Capitão
Instrutor do Curso de Artilharia.

- Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais Rfo de Janeiro, RJ - Fev 62 a Nov 63, como
Major lnstrutor.
- Escola de_ Comando e Estado-Maior do
_Exército- Río de Janeiio. RJ- Fev 65 aMai
67, como Tenete-Coronel Instrutor.
Pelo brilhantismo como se houve no Curso de
Coman-do e EStado-Maior das Forças Armadas,
realjzi;ldo em 1970, na EscoJa Superior de Guerra,
o então Coronel Everaldo foi chamado a integrar
o Permanente daquele Estabelecimento de Ensino como Membro da Divisão de Assuntos Militares, de Jan 71 a Jul 72. CorOou, assim, de f01ma
'marcante, sua atuação como renomado Instrutor.
d) No Exterior

- Assessor da Delegação Brasileira na Junta
lnteramerlcana de Defesa - Washington, EOA.,

de Jul 73 a Ago 74.
2 - Como Oficial-Geral
- Diretor'" Patrimonial de Brasília - Brasília.
DF- Abr 78 a Fev 79.
A Diretoria superintende a administração dos
Próprios Nacionais e áreas livres sob jurisdição
do Ministério do Exército em Brasilia.
__ Comaitdimte da 2' Brigada de Cavalaria Mecanizada - Uruguaiana, RS -Mar 79 a Set 80.
~ Diretcr do Património do Exército- Brasilia,

DF-Set80aMai8Í.

Sabado 15 3161
-Membro do Com~elhoSuperior de Economia
e Finanças.

3. Condecorações
a) Nacionais
-Ordem do Mérito Militar- Grã-Cruz
-Medalha de Bons Serviços- 40 anos
-Medalha do Padflcador
-Medalha do Mérito Judiciário no Grau de
Distinção
-Medalha do Mérito Tamandaré
-Ordem do Mérito Aeronáutico - . Grande-

Oficial
-Ordem do Mérito Naval - Grande-Oficial
b) Estrangeiras
---Medalha Especial da Junta de Defesa Jnteramericana- Intemadonal.
c) Honoriferas
-Medalha da Odade de Olinda-PE
-Medalha da Odade de Recife-PE
-Medalha da Inconfidência--MG
4. Atlvidades CUiturals
a) Conferências, ensaios e artigos publ-

cados
1) Doutrina Militar Brasileira: algumas consicJe..
rações (Defesa Nacional).
2) O Apoio de Fogo na Divisão de Cavalarül
(Defesa Nacional).
3) Aspectos Irregulares da Campanha da Cordilheira (Defesa Nacional).
4) O Homem: Um Problema Complexo num
Comando Coligado (A Defesa Nacional - 1964).
5) Algumas Considerações Sobre_ a Refonna
do Exército (Defesa Nacional-I%~)~·
6) O Problema da Falta deSubahernos(Defeaa

A Diretorla é um Órgão Técnico-Normativo, cabendo-lhe administrar o Património do Exército
em todo o Território Nacional. ·
.
· ....:. COni.:irldante_ c(a_Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais - Rio de Janeiro, RJ - Abr 81 a
Jan 82.
·
· - ·
AESAO tem a finalidade de ampliar os conheciNacional- 1966). _
mentos dos Capitães de todas as Armas, Quadros
7) A Artilharia que Desejamos (Defesa Nacio~Se...rvfços, no- Campo da Tática e do Apoio Adminal n• 614,Jui/Ago 1967).
nistrati~o. cfl,pa,citandO:---Os a· exercerem o ·co8) Uma ExperiênCia de Comando em Tempo
-mando de _Unidé]des d_e nível,_ Batalhãp, Regimeit- 'de Paz (Defesa Nacional n? 637, Mai/Jun 1971).
to, Grupo ou equivalente. t requisito indispen9) Por que não "Necessidade de ReformasPo- ~·--- -sável para ae.esso aos postos de oficial-superior.
sitivas•· (Defesa Nacional- Mar/Abr 1974).
- Comandante da 4• Região Mili~r - Juiz
I O) A Segurança Coletiva e o Sistema lnterade Fora, MG .:.:.... Jan B2 a Jan 84.
mericano (A Defesa Nacional n9 660, Mar/Abr
A 4• RM faz o apoio logístico de todas as Organi1975).
zações Militares do EstaQo de Minas Gerais, com
11) Julio Cesar de Noronha (Revista do fnsti.
exceção do Triângulo Mineiro.
tuto de História e Geografia Militar~ 1972).
- Coman4an!e_ ela 9~ Região Militar/9~ Divisão
12) Comunicação Social, Propaganda e Liberde Exérclt9:-.c.ampo Grande, MS - Jan 84 a Dez
dade de Informação .;_ Monografia apresentada
85 e Por transformação:
ao Colégio Interamericano de Defesa -1~73).
- Comandante Militar do Oeste, da 9~ Região
. b) Organização em que foi conferencista
Militar e da 9" Divisão de ExércitO -Caffipo Granconvidado
de,MS-Jan 86 atéJan 87.
-Escola Nadonal de Informações;
O Corriárldo Militar do Oeste tem como missão
1) 1974 -A Segurança Nacional.
o AdeStramento, o ApoiÕ Adffiinistrativo e o Em2) 1977 ....:.._A Expressão Militar do Poder Naprego de todas as Unidades do Exército sediadas -cional.
nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do
-Escola de COmando e Estado-Maior do
Sul e Rondônia.
Exército:
- Subsecretário de Economia e Finanças I} 1975
Brasília, DF-- Jan 87 a No v 87.
a) Brasil e América do Sul: Importância do
-Secretário de Economia e Finanças- BrasíBrasil e da América do Sul para a estratégia do
lia, DF- Dez 87. até a data de hoje.
m,undo ocidental.
A Secretaria de Economia e Fmanças é respon·b) América do Sul: Aspectos estratégicos
sável" pela Orçamentação e pela Programação Fiatuais à luz dos antagonismos e afmidades exisnanceira c;Lo Exército. Cabe-lhe, ainda, exercer
tentes entre os diferentes países e influência de
o controle interno e gerir o Fundo do Exército.
Cuba no Continente.
O General Everaldo é, portanto, o Assessor elo
2) 1976Ministro do EXército paia asSuntos 'de economia
A Segurança Continental.
e finan~as que dizem respeito à Força Terrestre.
· -Escola Superior de Guerra:--.- .Membro..do Alto Comando' do Exército,
' I} 1976
.,..._ ·,Ce!nselheiro da Fundação Habitacional do
-O Brasil e o Sistema de Segurança ContiExércitp.
nental.

c) Associação Cultural
Membro do Instituto de Geografia· e História
Militar do Brasil - Cadeira n'~ _64. - Gen. Di v
Francisco Rodrigues Fernandes Júnior, Se-cretário~Geral do Exéfcito.
___ _ _
(À Comissão de Constifi.JJÇáO Justiça.)

e

MENSAGENS DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBUCA

-N" 23r-a 238, de 1988 (n" 435 a 442188,

231, 237, 241, 242,291, 302, 370, 371, 377 e
38], de 1988.
·
· ··
~-241/88 (no 445/88, na origem), de 14 do
corren1e, relaJ.ivo à aprovação das matérias cons_tarites -das MCnsaQens da: Presidência da Repú-

OFICIO DO PRIMEmO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

corrente. relativo à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da Repúb1Lca-n9"_83--e f5/,de-l9"86.- -- -

Encaminhando autógrafo de Proje_to de Lei
sancionado:
-

Of. n" 403188-P/MC
Em 4 de outubro de 1988

ral, solicita autorização para que as -Prefeituras

Exm•Si.

Municipais de Coelho Neto e Chapadinha (MA),

Senador Humberto Lucena
Presidente do Congresso Nacional

Santarém (PA), Central, Paulo Afonso e Santo
Amaro (BA), Campo Maior (PI) e Várzea Grande
(MT) possam contratar opetações de cré_dito, para
·

(À publicação.)
MENSAGEM DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBUCA

SF-14-10-88
De agradecimento de comunicação:

N• 239188 (n' 443188, na origem), de 14 do
corrente, relativo à aprovação das matérias cons~
tantes das Mensagens da Presidência da Repú~

bHca n'' 504, de 1987; 11, 17, 18, 21, 25,31
a 34, 48, 62, 80, 82, 88 a 88, 90, 92, 92A. 100,
101, 110, 195, 196, 199, 216, 217, 232, 233;
235, 238, 239, 243, 249, 269, 303, 304, 365,
368, 369,_372, 374, 378 e 380, de 1988.
N• 240188 (n" 444188, na origem) de 14 do
corrente, relativo à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência_ da Rcpú~

blica n" 12, 19, 20, 22, 45, 50, 60, 61, 63, 75
a 79, 63 a 85, 89, 91, 100, 103, 109, 223, 227,

N"'

1.2.6!88, de 13 do corrente, referente ao Pro-

jeto·ac·Lei da câníi:ira ·rl''7, de 1988 (n;;ã-:.J67/86,

-.À Publi~cação

nhor Presidente da República, nos termos do art
42, item V[, da Constitulção, e_ de acordo com
o art 2o da Resolução n' 93n6, dQ Senado Fede-

AproVeitO a oportunidade para apresentar a V.
protestos de elevado apreço. - Ministro Rafael Mayer, Presidente.
~

blica n~298, 321,335,363,364 e 387, de 1988.
N9 242188 (no 446/88, na origem), de 14 dq

na origem), de 13 do corrente, pelas quais o Se-

os fins que especifica,

Outubro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó 11)

3162 Sabado 15

Ne~ta

Senhor Presidente,

õã -Casa- de origem), que "cria a 16' Região da
Justiça _do Trabalho e _o respectivo Tribunal do
Trabalho, institui a_ co{respondente ProctJfadOria
Regional do Ministério Público da União junto à
Justiça do Trabalho e dá outras providências".
(Projeto que se transformou na Lei n? 7_.671,
de 21 de__ setembro de 1988.)
À publicação

Comunico a V. Ex~. nOs termos ào art. 186
COMONICAÇÓES
do Regimento Interno, que o Supremo Tribunal _
Federal, em sessão plenária realizada no dia 28
Devendo realizar-se no período de 17 a 21 e
de setembro do corrente ano, julgando a Repre24 a 25 do corrente mês, .em Abuja, Nigéria, a
sentação n9 1.490-8, representados pelo Presi21 ~ Sessão do Comitê Executivo e a 6" Sessão
dente da República e Congresso Nacio<1al. profeda Conferência de Ministros da Associação dos
riu a seguinte decísão:
Países produtores de estanho- ATPC, a Presidência comunica ao Plenário qUe designou, para
"O Tribunal conheceu da representação
representar o Senado naqueles eventos, o nobre
e assentou a seguinte interpretaç;;to do art
Senador Odacir_ Soarê"S: 65, VIII, da Lei Complementar n" 35rl9 e art.
1'!dO Decreto-Lei no 2.019/83: "Não é comA Presidência comunica ao Plenário q_ue, nos
putável para_ fins de gratificação adicional,
termos do art. 45, ln fine, do Regimento Interno, _devida aos magistrados da União, tempo
deferiu os Requerimentos n~ 155, de 1988, de
de serviço prestado a pessoas de direito pri·
autoria do Senador Albano Franco, 156, de 1988,
V<!dO, salvo quand~ integrantes da adminisdo Senador João Menezes e 157, de 1988, do
tração pública irldireta, empresas púl>Jicas,
Senador Jutahy Magalhães, _em que suas ExceM
sociedades de economia mista e fundações
lências solicitavam autorização do Senado para,
instituídas pelo poder público, ainda quedesnos termos do art. 55, III, da Constituição e 44
pidas de natureza aut.lirquica ... Decisão unâda Lei Interna, aceitarem missões do poder exeM
nime. Votou o Presidente."
cutivo.

/

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO

xun -N• 104

TERÇA-FEIRA, 18 DE 0Uf(J8R0 DE 1988

BRASÍLIA- DF

SENADO FfDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 38" RECINIÃO, EM 17 DE
OCITCIBRO DE 1988

n" 80/88-DF, que transforma, no Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal_

â inclusão d::i matériâ "História' Geral da Áfriça
e do Negro no Brasü" como- disciplina integrante do currículo escolar obriga~ório.

de Contas do Distrito Federal, os cargo_s que

1.1 -ABERTURA

especifica e dá outras providências.

1.1.1 -Comunicações da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da
sessão.
-Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, dia 18, às 14 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.2 -ENCERRAMENTO
1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO
1.3.1-Mensagem do Senhor Presi·
dente da República
- N• 243/88 (n• 448188, na origem), refe-

rente a escolha do Sr. Carlos Thaâeu de Freitas Gomes, para exercer o cargo de Diretor
da Dívida Pública do Banco Central do Brasil.

1.3.2 - Mensagem do Presidente do
Tribunal de Contas do Distrito Federal
-N~ 1/88-DF, submetendo à deliberaçãõ

do Senado Federal o Projeto de Lei do Senado

1.3.4- COmunicações

1.3.3 - Projetos Recebidos da Câmara
dos Deputados
-Projeto de Lei da Câmara n" 53/88 (ney
399/88, na Casa de origem), que dispõe sobre
a esp-ecialização de Turmas dos Tribunais do
Trabalho em processos coletivos e dá outras
---p-roVidências.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 54/88 (n9
- 545/88, na Casa de origeril1. que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério do Traba·
lho o crédito especial até o limite de Cz$
1. 703.004.000,00, para o fim Que- específiCa.
- Projeto de_ Lei da Câmara nc 55/88 (n9
316/88, na Casa de origem), que altera a Lei
n9 6.750, de 10 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre a Organização Judiciária do Dístrito Federal e dos territórios e dá outras provi~
dências.
--Projetõ de Lei da Câmara n9 56/8_8~ (n9
678/88 na Casa de origem), que estabelece

De Senadores, de que se ausentarão do

País.

2 - CONSELHO TÉCNICO DO CEDESEN
AtQ n• 5, de I 988.

.

3 - CONSELHO DE. SCIPERVISÀO
DOPRODASEN
Ata de Reunião.
4 - MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 38" Reunião, em 17 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Jarbas Passarinho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACIVIM-SE

PRESENTES OS SRS. SENADORES;
.
Leopoldo Peres- Carlos De'Cã.rli---=:.._Jarbas Pas~
sarinho - A.lexandre Costa - Edison Lobão --

AlVaro Pacheco - Afonso Sancho -- Lourival
Baptista - João Calmon - Alfredo Campos frapuan Costa Júnior - M.eira Filho - Rachid
Saldanha Derzi- Leite Cháves- Carlos Chiarem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) A lista de presença acusa o -comparedmeilto de
15 Srs. Senadores. Entretanfu~rlão J-iá em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENAOO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Sl3nado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREII'<ADiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral

························-···························'··· Cz$ 2.600,00

Cz$ 16,00

Exemplar Avulso
Tiragem: 2.200-exemplares.

Nos temos do § 2 9 do art. 180 dO RegimEinfo
lhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos
Interno, o expediente que se encontra sobre a
e sessenta e sete dólares e trinta e três centavos),
mesa será despachado pela Presidência, indepenelevando temporariamente o limite de sua dívida
dentemente de leitura.
co_nsQ)idada. (Dependendo de parecer.)
6
Nestas condições, vou enéerrar a presente reu:·
nião, convocando sessão ·extraordinária a realiMensagem n~ 225, de 1988 (n1 423/88, na orizar-se amanhã, às 14 horas e 30 m[nutos; C6n1
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a seguinte
a Prefeitura Municipal de Tremenda!, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 283.510,18 ObriORDEM DO DIA
gações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
1
7
Mensa'serii n;':382,.de 1987 (n9-558787, n~ ori~·
Mensagem n? 215, de 1988 (n" 4d8/88, nà origem). relativa à proposta para que seja autoriZada
gem), relativa à proposta para que seja autorizad_a
a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Ba- a Prefeitur_a Municipal de Teixeira de F reit.!s, Estahía, a contratar operação de crédito no valor cor·
do da Bahia, _a contratar operação de crédito no
respondente, em cruzados, a 146.520,13 Obrigavalor càrreSpondent~. em cruzados, a 155.000,00
ções do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Depende parecer.)
dendo de parecer.)
-~

2

Mensagem n~ 21 7, de 1988 (na 4-10/88, na orlgem), relativa à proposta para que seía autorizada
a Prefeitura Municipal de Vrtória de Santo Antão,
Estado de Pernambuco, a contratar operação de
crédito no valor corr~spondente, em cruzados,_
a SO.OOO,OO.Ob-rigeições do TesoUro Ná:cibnal
(OTN). (Dependendo de parecer.)
3
Mensagem n~ 218. de 1988_(n° 4U/á8~ na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Barra do Carda, Estado
do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000.00
Obrigações do Tesouro Nacional - (OTN) (De-_
pendendo de parecer.)
4

~

O SR.

PRESiDErnE (Jarbas Passarinho) -

Estâ encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 50 minutos.J~

EXPEDIENTE

Aviso

n~

8.02 - SAP

Em 14 de outubro de 1988

A Sua Excelência o Senhor
Senador Jutahy Magalhães
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
a Mensagem na qual o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete à consideração
do egrégio Senado Federal, o nome do Doutor
Carlos Thadeu de Freitas Gomes para exercer
o cargo de_ Diretor da Qívida Pública do Banco
Central cio Biasil.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto, M_inistro-Chefe
do Gabinete -Civil.
-

CURR!CUL(ffif WTAE
Nome' CARLOS THADEU DE FREITAS~GOMES
Data de Nascimento: 4-9-47- Carangola- Mi-

nas Gerais
Estado C'Nil: Casado
Endereço Restdencial: SHlS QL 6 Conjunto 1O
Casa 1O - Lago Sul - Cep. 7160D Bras~ia -

DF
Despachado nos tennos do § 2° do artigo 180 do Regimento Interno.

MENSAGEM
N' 243, DE 1988
(N~

448/88, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena·
do Federal,
Mensagem n9 220, de 1988 (n~ 411/88 na oriNos termos do artigo 84, inciso XIV, combinado
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
com o artigo 52, inciso III, letra "d", da Consti~
a Prefeitura Municipal de Carpina, Estado de Pertuição Federal, tenho a honra de submeter à con~
nambuco, a contratar operação de crédito no va- ___ sideração do egrégio Senado Federal o nome
lor correspondente, em cruzados, a 80.000.0"0
do Doutor Carlos Thadeu de Freitas Gomes, para
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Depenexercer o- cargo de Diretor da Dívida Pública do
dendo de parecer.)
- Banco Central do Brasil.
5
Os méritos do_serlhor Carlos Thadeu de Freitas
Gomes, que me induziram a escolhê.Jo para o
Mensagem n~ 222, de 1988 (n~ 417/88, na oridesempenho dessa elevada função, constam do
gem), relativa à proposta para que seJa autorizada
anexo Curriculum Vitae.
a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do
Maranhão, a realizar operação de crédito externo
Brasília, 14 de. <;>utubro de 1988. -José Sarney.
no valor equivalente a US$ 1,891,567.33 (um mi·

Formação ProfisSional: Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Mestre
--em Economia pela Fundação Getúlio Vargas
Funções exercidas:
1. Funcionário do Banco Central do Brasil,
aprovado em concurso público, tomando posse
na Dtvisão de Registro e Uqi.lidações da Gerência
de Câmbio, em 1967;
2. Funcionário na Assessoria Técnica do biretcir
de Câmbio do Banco Central do Brasil, em 1968

-!969;

•

3. Economista do Departamento Económico
do Banco Central, localizado na Divisão Monetária, em 1970- 1971;
4. Assessor do Ministro da Fazenda, localizado
na Coordenadoria d~ Assuntos Internacionais,

1974-1978;

-

5. Assessor do Diretor da Área Externa do Banco Central, 1978;
6. Assessor do Ministro da Fazendi, exercendo
a fun):.ão de Coordenador-Adjunto da Coordenadaria .;:te Assuntos fhtemacionais do Ministi~_r!'? da
F&enda, em março -1979 a agosto de 1980;
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7. Representante do Ministério da Fazenda na
Comissão de Empréstimos Externos (CEMPEX),
1979-1980;
8. Diretor Financeiro das EinpresaS Nucleares
Brasileiras S/A- Nudebrás, nomeado por decreK
to presidencial, em 7-8-80 DOU de 8-8-80;.
9. Diretor Financeiro das Empresas Nucleares
Brasileiras S/A- Nuclebrás, reconduzido por de-

creto presidencial de 9_-3-83, DO(I de 11-2-83;
1O. Membro do Conselho de Administração da
Nuclebrás Engenharia (NOCLEN) e Nuclebrás
Enriquecimento Isotópico (Nuclei) 1981 - 1982
-1983;
11. Chefe dÇ> Departamento de Op~rações com
Trtulos e ValOres Mobiliários (Demob) do Banco

Central, 1983 - 1985;
12. Chefe do Gabinete_ do Presidente do Banco
Central, de mar~o a setembro de 1985;
13. Diretor da Area Bancária do Banco Central,
a partir de setembro de 1985;
14. Presidente do Banco daAm~ônia S/A, a partir de junho de 1986;
15. Membro do Conselho Monetário Nacional,
Sudam e Suframã.
16. Diretor Executivo _da_ Corr.etora Romasa_, a
partir de abril de 1987.
Missões no Exterior:

1. Participante do Seminário Financeiro e Industrial como Representante do Ministério da Fazenda, realizado em Tóquio -Japão, no Industrial
Bank of Japan, no periodo _de 20 de janeiro a
7 de fevereiro de 1975;
2. Delegado Brasileiro na Comissão Mista Brasil
- Venezuela, realiz.ada em Caracas, Venezuela,
em outubro de 1975;
__
3. Delegado Brasileiro no DeutSche Bank,
Frankfurt, Alemanha, para atualizar-se quanto à
estrutura, regulamentos e comportamentos do
mercado de títulos alemão. ÇQnfonne E.M. 185
de 9 de junho de 1976; perioc:io de afastamento
do País: 19-6-76 à 3-7-76 (15 dias);
4. Delegado Brasileiro nas Negociações Comerciais Multt1atera(s no Gatt (Gerieri:ll Agreement
on Trade and Tariff) em Genebra, Suíça. Conforme publicação no Diário Ofidal de 8-10-76 (Seção I -Parte 1), periodo de afastamento do pafs:
12 a 20 de outubro de 1976;
5. Delegado Brasüeiro no Lançamento de Títulos do Brasil no valor de US$ 75 milhOes no euromercado em Frankfurt. Negociações para Lançamento de Trtulos da Ught em Dusseldorf, Alemanha. Conforme E.M. 407 de 10~12-76, período
de afastamento do Pais: 15 a 19- I2-76 (5 dias);
6. Delegado Brasileiro no LançamentO
Títulos do BNDE no valor de DM 100 milhões em
Frankfurt, Alemanha. Conforme E.M. Õ4 de
9-3-77; período de afastamento do país: 12 a
16-3-77;
- -- 7. Delegado Brasileiro no lançamento de Títulos da República no valor de DM 150 milhões
em Frankfurt, Alemanha. Conforme E.M. 95 de
13·4-77; período de afastamento do país: 19 a
23-4-77;
8. Delegado Brasüeiro nas reuniões preparató·
rias de técnicos governamentais e ministeriais da
Conferência Económica Internacional (NorteSul), em Paris, França. Conforme E.M. 136 de
24-5-77; período de afastamento do Pais! 24-5-77
a2-6-77;
-
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~3. Delegado Brasileiro no Lançamento de Títulos da Eletrobrás no valor de DM 100 rililhões,
em Frankfurt. Alemanha. Conforme registro na
folha d~ oficio no Bacen. Período de afastamento
do País: 30.::1-79 a 2·2-79;
24. Delegado Brasileiro naS negociações para
Lançamento de -Títulos do BNDE, em Londres,
no valor deUS$ 50 inilhões. Conforme EM n9
174 de 16-5-79; período de afastamento do País:
27-5~79 a 2-6-79;
25. Delegado Brasileiro nas negociações para
Lançamento de Títulos da Eletrobrás, em Tóquio,
Japão, no valor de 10 bilhões. Conforme EM n<:>
287 de 14-8-79; período de afastamento do País:
.16 a ~-8-79:
_
_
26. "Delegado BraSileiro naS negocíaçóes- para
·Lançamento de Trtulo da Petrobrás, em Dusseldorf, Alemanha, no vaJor de DM 150 milhões.
Conforme EM n9 318 de 11-9-79; período de afastamento do País: 26 a 27 -9~ 7_9;
27. Delegado Brasileiro nas negociações_ para
operação de EmpréStimo da República, em New
3~11-77;
York, no valor deUS$ 1200.000.000:tonfofme
_ 13. Delegado Br!l5ilelro 1!9 _~ç~f!l-~_nt9 de TítuEJ'.1. n" 376 de 5~ 11-79; perfodo de afastamento
los da Cesp, no valor de DM 200 milhões, em - do País: 13 a 23-11-79;
Frankfurt, Alemanha. Conforme E.M. 364 de 28. Delegado Brasileiro nas negociações para
27-10-77; período de afastamento do Pais: 2 a Lailçamento de Título da UQfit, em Dusseldorf,
8-11-77;
Alemanha, no valor de DM 150 ni.ilhões. Confor14. Delegado_ Brasileiro no Lançamento ~e Titu- me EM n9 462 de 12-12:..79;~ períodO de afàsh\Jos da República no valor de DM 200 milhões,_ -mento do Pais: 16-a 22-12-79;
·
em Frankfurt, Alemanha. Conforme E.M. 24 de 29: Participante do Seminàrio Sobre relações
11-1-78; período de afastamento do País: 17 a Brasii/EUA, em Washington, no período de 7 a
21-1-78;
9-01-80;
. 30. Participante do Seminário sobre economia
15~ Delegado Brasileiro no Lançamento de Títu- br~süeira, no período de__14 a 22-4-80, em Hamlos da Eletrobrás no vaJor de 10 bilhões, em Tá- burgo, Hannover e Paris;
quio, Japão. Conforme EM n~ 101 de 17-3-78; 31. Delegado Bri:tsileiro nas negociaç9es para
período de afastamentó_doJ~aís: 18 a 30-3~78;
Lançamento de Títulos da República, em Fránk16. Delegado Brasileiro no Lançamento de Títufurt, Alemanha, no valor de DM 150-mühões. CpnJos da Eletrobrás no va1or de DM 150 rnilhõ~.
forme EM n9 189 de 20-5-80; período de -afastaem Frankfurt, Alemanha. Conforme EM no 101
rnento do País: 24-5 a 2-6-8Q;
de 17-3-78; período de afastamento do País: 18 32.. Delegado Brasileiro nas negociações para
·-a 30~3-78;
Lançamento de Títulos do _BNDE, em Frankfurt,
17. Delegado Brã.sileiro no Lançamento de Títu~ Alemanha, no valor de DM 1.5Cfmilhões_. Confoilos da Light no va1or de DM 150 milhões, em m.e EM n? 217 de 20-5-80; período de afastaDusseldorf, Alemanha. Conforme EM n" 114 de mente do País: 24-5 a 2-6-80;
4-4=--78; período de afaStame.nto do País: 1O a
33. Delegado Brasileiro nas negociações para
LanÇamento de Títulos da República, erri Tóquio,
15-4-78;
- .
18. Delegado Brasileiro rio LanÇamento de Títulos do BNDE no valor de 15 bilhões, em Tóquio, Japão, no valor de 20 bilhões. Conforme EM n~
Japão. Conforme EM n 9 162 de 5-5-78 ; período 189 de 9-6-80; período de afastamento do País:
de afastamento dó País: 11 a 18-5-78;
5 a 12-7-80;
19. Delegado Brasileiro no Lançamento de Títu- 34. Delegado Brasileiro nas negociações para
los da Petrobrás no valor de DM IOO milhões, Lançamento de Títulos da Nuclebrás, em Franken1 Dusse!dorf, Alemanha. Conforme registro na - furt, Alemanha, no valor de DM 100 milhões. Confolha de oficio do Bacen. Período de afastamento forme Oficio PR-242/80, de 15-8~80; período de
dO PaíS: 7 a 9-9-78; afastamento do País: 24-8 a 10-9-80; -- 2Ci. -ceregadO Brasileiro no Lançamento-de Títu- 35. Delegado Brasileiro para negociações prelilos da Petrobiás no Valor de KD- 1O milhões, no minareS para torriãda de reCursos eXternoS- no
-" Kuwait Conforme registro na folha -de Oficio do _ valor deUS$ 200 milhões naAlemanhcfpara NuBacen. Periodo de afastamento do País;
clebrás; período de afastamento do País: 30-1 a
21. Delegado Brasüeiro no Lançamento de Títu·
8-2-81;
!Os da ÇESP, no valor de 1O bilhões, em_ Tóquio, 36. Del~ado Brasileiro para as~inatura e negoJéipão. Conforme registro na folha de Oficio do cjaçõesfinaisdeempréstímodeUS$150milhões
Bacen. Período de afastamento do País: 4 a
para Nuclebrás em Frankfurt; período- de 4 a
IB-10-78;
-12-4-81;
22. Delegado Brasüeiro no Lançamento de Títu- 37. DelegadO Brasileiro para assinatura e negol_os da República no valor de DM 150 milhões, dações finais de empréstimo -de DM 140 mühões
em FrahKfurt, A1emanha. Conforme- registrO na
para a Nuclebrás em Frankfurt e participante do
folha de Oficio do Bacen. Período de afastamento
seminário do Instituto de Euro-mercado em Viedo País: 24-11-78 a 7-12-78;
na; período 12 a 25-5-81;

9. Delegado Brasileiro no Lançamento de Tttulos do BNDE no valor de US$ 50 milhões no
euromercado em Frankfurt, Alemanha. Conforme
E.M. 160 de 7~6-1-7; período de afaSi:ainento -do
PaíS: 11 a 15-6-77;
1O. Qel_egado Brasüeiro no Lançamento de Títulos da EletrObrás- no valor de DM 150 milhões
ernFrankfurt,Alemanha,enegociaçõescombanqU:"eiros suíços para Lançamento de Títulos do
Brasil em Zurique, Suíça. Conforme E.M. 230 de_
4-8-77; período de afastamento do País: 14 a
19-8-77;
1 1_. _Q_elegado Brasileiro no Lançamento de Títulos da Petrobrás no ·valor de DM 150 milhões
em Dusseldorf, Alemanha. Conforme E.M. 322
de 27-9-77; período de afastamento do Pais: 1
a 6-10-77;
12. Delegado Brasileiro nas Negociações com
a Comunidade Econôrriica Européia sobre o Comércio bilatera1 _de: _tmeis, em Bruxelas, Bélgica.
ConforrQ;e DO de 4-10-77 (Seção I - Parte I);
período de afastamento do País: 10-10-77 a
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38. Delegado Brasileiro para assinatura e negodações finais de duas linhas de crédito à exportação, no valor de DM 1.850.000.000. Cada para
a Nudebrás em Frankfurt; período de 25~7 a
2-8-81;
39. Delegado Brasileiro- no Seminário realizado
em Frankfurt sobre Economia e Programa Nu-

clear Brasileiro; no período de 5-a 14-12-85;
40. Delegado Brasileiro para assinatura e negociações finais de empréstimo deUS$ 150 milhões
para a Nuclebrás, em Frankfurt período de 27-3

a 4-4-82;
41.

-

Delegado Brasileiro para negodações preli-

minares_ para tornada de_ recursos externos no
valor deUS$ 400 milhões na Alemanha para Nu-

clebrás, período: 22 a 29-5-82;
42. Delegado Brasileiro para assinatura e nego-

ciações finais de empréstimo deUS$ 150 milhões

para a Nuclebrás na Alemanha; período de 15
a 27-8-82;
- 43. Delegado Brasileiro para assinatura e negociações finais de empréstimos _e financiamentos
no valor de DM 1_96,7 milhões para a Nudebrâs
na Alemanha, período de 9 a 17M 1w83;
44. Delegado Brasileiro para negociações preliminares para tomada de recursos externos no
valor deUS$ 350 milhões na Alemanha; periodo
de 20 a 26-3-83;
45. Delegado Brasileiro para assinatura e negociações finais de empréstimo deUS$ 80 rriilhões
para a Nudebrás, na Alemanha; período de 12
a 29-6-83; _ _
46. Delegado Brasileiro para assinatura e negociações finais de _empréstimo deUS$ 90 milhões
para a Nuclebrás na Alemanha e membro da DeM
legação Brasileira na reunião do F/Y\1 em WashingM
ton; período de 22w9 a 7M10M83i-- - ---47. Delegado Brasileiro para negociações junto
ao FMI e Bancos Estrangeiros, em Washington,
EUA Conforme Oficio PRESJ550/85, de 21-3-85;
período de afastamento _do Pais: 30-3 ã 3MLf-85;
48. D_elegado Brasileiro para negociações junto
ao FMI e Bancos Estfimgeiros,_ eni. Washington,
EUA Conforme Oficio PRESl-597/85, de 9-4M85;
periodo de afastamento _do País: 15 a 20-4-85;
49. Delegado Brasileiro para negociações junto
ao FMI e Bancos Estrarigeiros, em WaShington,
EUA Conforme Oficío PRESI682185, de 2-5-85;
periodo de afastamento do País: 7 a 12-5M85;
50. Delegado Brasileiro para negodações junto
ao FMI e Banco Estrangeiros, em Washíngton,
EUA. Conforme Ofício PRESI 814/85, de 16-5-85;
período de afastamento_ do País: 19 a 22-5-85;

Estágios:
1. Estágio na Bolsa de Valores de Londres, no
perfodo de 3 a 7 de julho de 1978;
2. Estágio no Banco Henry _S_chroder_ Wagg, no
período de I O a 14 de julho de 1978;
3, EStagíOiiO Midland Bank, no periodo de 14
a 18 de agosto de 1978;4. Estágio no Sta:ridait Chartered Bank, no pe·
riodo de 21 de agosto a 1"' de setembro de 1978;
5. Estágio no National Westminister Bank, no
período de 4 a 9 de setembro de _1978;
6. Estágio no Banco da Inglaterra, no perlodo
de 11 a 15 de setembro de 1978,

Ellperiêncla Acadêmica:
1. Professor de História do Brasil do Departamento de Ensino Médio da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
1975/1976;
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2. Professor do Departamento de Economia da
17. Dívida Externa - opção de seu financiaUniversidade Federal Fluminense. Professor das
mento via T'rtulos, ln: Conjuntura Económica
Cadeiras: introdução à Economia, 1972/1974;
da FGV, outubro de 1979;
_
T eõfia e- Política Monetária e Economia Interna18. Endlvídamento Externo Taxas fixas ou Aucional, I 97511976; -_
tuántes?, ln:_ Revistada Bolsa n9413, cl_e 5-11-79;
19. Endividamento Externo FlUtuantes Cam3. Professor Adjunto_ do Departamento de Economia da Pontifica UniverSidade Católica (PUC)
biais, ln: Revista da APEC no 680, de novembro
- RJ. Professor das Cadeiras: Análise Macroeco- de 1979;
20-. PreÇO- ao Petróleo desajusta balança, ln: canômicã e Política Monetária, 1972/1974;
de_rno especial do Jornal de Brasilia, em
4. Professor de Economia do instituto Militar de
13-4-80;
.
.
Engenharia OME); 1974;
21. Petrodólares e liquidez Internacional, ln:
5. Professor da Cadeira Financiamentos InternaConjuntura Económica, julho de 1980;
cionais do Curso de Pós-Graduação em Comércio
do Exterior da Fun_d_ação Getúlio Vargas,
22. Endividamento Externo e Reservas Cam-bíais; ln: APECÃO- 1980, APEC;
197411976;
6. Professor do Departamento de Economia da
23. Dívida Externa e Juros Flutuantés, ln: Con·
Universidade de Brasília (UnS), das Cadeiras: Polí- juntura Económica da FGV, julho de 1981;
24. Dívida Externa; Urna questão de Administica e Programação Econômica (Graduação),
tração, ln: Jornal do Brasil (Caderno Especial),
Moedas e Bancos (Graduação), Tópicos de Finanem 13-9-81:
ç~_s Públicas (Graduação) e Finanças Internacio25. Captação de Recursos no Mercado Internanais (Pós Graduação) 1976/1978;
cional de Capitais, ln: APEo\0, 1981, APEC;
7. Professor de_ Economia e Finanças intemaw
cionais no Banco Central do Brasil;
26. Alternativas para captação de Recursos Ex8. ProfessOr, -nível B, na .Escola de Pós-Gradua- - terrios;·-ln: Revista _da APE_C n" 686, setembro
de 1981;
ção em Economia, FGV - Cursos Especiàis 27. Rio de Janeiro, Centro Financeiro Interna1984.
cional, ln: Conjuntura Económica da FGV,janeiw
Trabalhos e Uvros Publicados:
rode 1982;
1._ Países Produtores de Petróleo, aplicação de
suas_reservas Monet_árias, ln Conjun_tura Econõ2& Captação de Recursos no Mercado Internamlca da FGV, setembro de 1974;
cional de Capitais, Livro lançado pelo JBMEC de
julho de 1982;
2._~ Lançamentos d0ítl!!Qs no Mercado Interna29. Endividamento Externo e---stia AdministraCional, ln: Cqnjuntura J;co_nóglica da FGV, outução, ln: Estudos Especiais APECÃO 82;
bro de 1975;
3. Flutuações Conjuntas das Moedas Européias,
30. Empresa Privada: Opções para o financialn: Conjuntura Económica da FGV, maio de
mento Externo- DiagnósticOs APEC n? 8, 1982;
1976;
31. O Novo Cenário Bancário Internacional, ln:
-4. OpçÕeS -Cambiais para os Países em DesenRevista Simposlum, n-ovembro/devolvimento, in Conjuntura Económica da FGV,
zembro/1982;
~
outubro de 1976;
32~-- Ef.eitos da renegOciação de_ dtvidas sobre
5,. Comércio Internacional e Flutuações Camos Bancos, ln: Revista Exame, maio de 1983;
biais, ln: Co_nj_untura Económica da FGV, de33. Ajustamento com Financiamento, ln: Jor~
zemDfo de 1976;
nal do Brasll, em 29-6-1983;
6. Opções de Financiamentos no Mercado Internacional, ln: Conjuntura E~onômica da FGV, 34. Sistema Bancário Internacional: Novas Perspectivas, In: APECÂO, 1983, APEC;
janeiro de 1977;
35. Estrutura das Taxas de Juros e PolíUc_a Mo7. Captação de Recursos no Mercado Internanetária, In: Revista Andima de nov/83;-ciomi]d_e_ Títujos, ln: Çonjuntura Económica, da
FGV,julhode 1977;
36. Política de M~rC.3.do ·AbertO no Brasil, ln:
a Política Monetária e Mercado Internacional de APEo\0, 1984, APEC;
Títulos, ln: Conjuntura Económica da FGV, ou- 37. __A]_guns aspectos ~a Política de Mercado
tubro de 1977;
_
Aberto, ln: Revista Andima, setembro d~ 1984;
9. Negociaçôes Tarifárias, ln: Conjuntura Eco- 38. A Economia de _Reescalamento -:- Comérnómica da FGV, janeiro de 1978~
crO _e balanço de pãQamentos, ln: Diagnósticos
APEC, 1984;
1O. Mercados Internacionais de Capitais e Flutuações Cambiais, ln: Conjuntura Económica 39. O Endividamento Externo nas Várias Moe.
das, ln: APEo\0, 1985, APEC;
da FGV, abril de 1978;
40~ Alguns aspectos na-administração da dívida
11. Opções para o Endividamento Externo, ln:
pública, ln: Revista Andima, junho de 19S5;
Conjuntura Económica da FGV, maio de 1978;
12.. Política Monetária e Sistema Bancário lnter- 41. Ensaios sobre__Economia e Política Econônadonal, ln: Conjuntura Económica da FGV, rriica ......:.. Livro lançado pelo IBMEC em 20 de
dezembro de 1985;
outubro de 1978;
13. Estrutura das Taxas de Juros e Mercado ln- 42. Alguns aspectos da Administração do Mercado Aberto- Diagnósticos, APEC n1 12, 1986;
tE!riiaCJãnal--de-Títulos, ln: Conjuntufa Econó43. BASA, Banco Nacional ou Regiona1 - Gamica da FGV, outubro de 1978;
zeta Mercantil de São Paulo - 1986;
14.___Sistenia Monetário Europeu, ln: Conjuntu-44. BASA, um exemplo de recuperação de Banra Económica da FGV, junho de 1979;
co Oficial - Gazeta Mercantil de São Paulo
15. Dívida Externa, ln: Revista da Bolsa de
~.1987; Valores no 392, de 19 de junho de 1979;
45. É preciso desreg.ulamentar a Economia 16. ____ Perspectivas do Euro-Mercado, ln: ConjunRevista da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
tura Económica da FGV, julho de 1979;
-1987;

e
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ç8o complementar e ordinária tem dispensado Controle Externo da_ área federal, de igual posidoao pessoal do corpo instrutivo desta e da Corte nàrhento, e servirá de base para a fixação do valor
dos vencimentos- dos demais ocupantes doS cãrde Contas Federal, devidO à similitude de atribui·
gos transformãdos na forma estabelecida no art.
ções - B.esÔluções n"" 9/73 - TCDF. e 132/73
;29 do anteprojeto em anexo. _
- TCa;-o que guarda inteira consonância com
-o disPosto no § 19 do art. 39 da -Constituição
8. De Outra parte, visando aproveitar os servi·
48. Poupança Externa - O Novo_ Cenário Fi- --Federal rec-ém-prOITnilgada, que cÕfiSagra o Prin- dores ocupantes de cargos e empregos do Quananceiro Internacional - Revista Opção do
cípio da lsononúa de vencimentos.
dro de Pessoal do Governo do Distrito Federal,
Banco Central -1987;
em exercício neste Tribunal de Contas, na quali49. Conversão da Dívida - Revista Opção do
4. Em vista disso, desde a implantação do Pla- dade de requisitados, pelo menos até 3 J de deBanco Central - 1988.
-no de Classifk:áção de Cargos a que se refere zembro de 1987; -houve-se por bem incluir no
a Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970, vi- texto ..do anteprojeto, dispositivo que possibilita
Cursos Realizados:
-nham OS-Té-criiCCiS AUxiliares de Controle Exter- a sua opção pelo Quadro e Tabela de Pessoal
I. Bacharel em Ciências Ec0i1ôri1icas pela Uni·
no desta Casa percebendo vencimentOS e vanta- dos Serviços Auxiliares desta _Corte, sem qualquer
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 1970;
gens idênticas aos dos homônimos do Tribunal alteração em termos de regime jurídico, classe,
2. Curso de Pós-GradUação em Engenharia de
de Contas da União, conforme Se pode obseNar, referência e categoria funcional. Essa medida reprodução, tempo integral, realizado com Bolsa
inicialmente, das Leis n~• 5.951, de 2-12-73, e presenta, em realidade, um mero remanejamento
de Estudos fornecida pelo Banco Central, Coorde6.011, de_23-12-73, que lhes fixaram os vencide cargos ou empregos, cuJos ocupantes são s_ernação dos Cursos de PóS-Graduação em Engementos, posteriormente, Decretos-Leis n~" 1.453, vidores custeado_s à conta de recursos proyen[ennharia (COPPE)- UFRJ, 1971;
de 6-4-76, e 1.467, de 10-5-76, que estabele- tes do mesmo Orçamento como, destarte, se pos3~ - Curso de Mestrado em _Economia, realizado
ceram as correspondentes escalas de referências, sibilitara quando do advento da Lei n" 6.011, de
com Bolsa de Estudos fornecida pelo Banco Cencuja igualdade foi mantida pelos Decretos-Leis 26" de dezemb_ro de 1973.
tral e pela fundação Getúlio Vargas, em tempo
no" 1.827~ de.22-12~80, e 1.839, de 23 subse9. O anteprojeto inclui, ainda, dispositivo que
integral, na Escola de Pós--Graduaç~o em .Econo·
qüente; Decretós-Leis no• -2.112,- de 17-4-84, e
permite aplicar aos funcionários do Qucidro dos
mia (EPGE) da Fundação _Getúlio Vargas,
2.122, de 4-6:84, que lhes deferiram ·a -Gi"ã.tifiServiços Auxiliares deste Tribunal de Contas, o
1972/1973; Tese de Mestrado: Captação de Recaç:ão d_e Controle Externo; e, por último, os De- disposto no art. 180 da Lei no 1.7_11, de 28_de
cursos no Mercado Internacional de Capitais;
cretos-Leis no:>-S 2.254, de 4-3-85, e 2.261, de
outubro de 1952" caril ·a redação que lhe deu
4. Curso de Pós-Graduãi;:Zió-em FiOanças Inter- 12-3-85, que çonc_ederam aos técnicos de ambos
o artigo 1~ da Lei n9 6.732, de -4 de dezembro
os
T~ibunais
a
gratificação
de
desempenho
de
nacionais em tempo integfãl realiZado na City Unide 1979, e airida o que prevê o artigo 2o:deste
atividades -ae fiscalização financeira e orçamenversity e City ofLondon Polytechihic, em Londres,
mesmo diploma legal, o que possibilitará inseno período de 19 de junho a 11 de agosto de tária.
rir-se, no âmbito desta Corte, a GratifiCação de
1978, com Bolsa de Estudos fornecida pelo ConRepresentação de Gabinete dentre aquelas fun- 5. Na ordem c_onstituciorial anterior, a política
selho Britânico;
ções que dão ensejo à aplicação dos- dispositivos
governamental de reestruturação das categorias
supramendonados. Tal providência se assemelha
5. CUrso Básico da Ungua Alemã, realizado no
que envolvem atividades inerentes ao Estado, reInstituto Cultural Brasil/Alemanha (ICBA) -Certiàs levadas a efeito, sucessivamente, Pelas Leis
lativa aos seNidores _federais sujeitos ao regime
ficado Grundstuffe I;
n'' 7.299, ~de 14-3-85; 7.411, de 2-12-85; 7.459;
estatutário,_
foi
sistematicamente
transposta
para
6. Curso de inglês realizado no BRASAS - Cerde 11-4-86; 7.460; de 15-4-86; 7.540, de 26-9-86
o
Distrito
Federal,
da
qual
são
exemplos
o
que
tificado Advance II;
e 7:667;cle 22:!F88~·no S1F. TST. TFR, STM,
se verifica nas áreas de tributação, fisca1ização
7. Curso de Francês, realiZado no Maison de
-- Justiça Federal de Primeira Instância e T JDF, e
e
arrecadação
(Decreto-Lei
no
2.258,
de
4-3-85),
France.
observa, mais uma vez, ressalto, o que prevê o
Serviço:-·Jurídico (Decreto-Le.i n 9 2.244, de
(À Publicação)
§ ]9 do artigo 39 da ConstituiçãO Federal.
14-2-85) e polícia dvt1 (Decreto-Lei n~ 2.266, de
12-3-85) sem se- falar em medidas adotadas na
1O. Finalmente, no que diz respeito_ ao increárea militar - CBDF e PMDF -através das Leis mento da despesa decorrente do êxito da propoMENSAGEM
nos
7.435,
de
19-12-85
e
7.412,
de
6-12-85,
ressição em causa. cumpre-me es_clarecer a_Vossa
1"1" 1 de 1988- DF
pectivamente, Corporações cujos integrantes pasExcelência que o aumento mensal, em relação
saram a receber soldos semelhantes aos perce- ao Orçamento do Distrito Federal- Lei no 6.~663,
(no 1/88, na origem)
bidos pelos oficiaiS e praçaS das Forças Armadas. de 3-12-é-7 ___:Para o exercício de 198_8, por onde
Brasília-DF, em 11 de outubro- de 1988 ReSsalta-se: qUe os diplomas legais mencionados correrá a despesa, será de apenas 0,25_% (zero
Excelentíssimo Senhor Presidente,
foram inspirados em leis ou decretos-leis de forvírgula vinte e cinco por cento).
Observando o disposto nos arts. 73, 75 e 96, -maecoriieúdo análogos, alusivos a servidores
11.
A esSe réspeito, é oportuno· frisar que
inciso II, alínea b das Disposições Permanentes
de categorias e atribuiçõeS iguais ou assemelhaq execução, no ano em curso da reestruturação
e, ainda, o que prevê o § 19 do art. 16 das Dispo- -das -dos qUãdros funcionaiS do Poder Executivo
consubstanciada no anteprojeto não terá obstásições Transitórias da Constituição Federal, teriho
Federal.
culo sob o aspecto económico-financeiro,_ confora honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojet6 de lei que
6: Naturalmente, a fim de que o Principio da me se vê do ofício e parecer anex_ados por cópia
transforma, no Quadro de Pessoal dos Serviços
lsonomia, expressamente consagrado pelo § 1o provenientes do Governo do_ Distrito federal.
do art. 39 da CánStituição Federal não fique releAuxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Fede12.
No aguardo da estrita Qb$~Nância_ do
ral, os Cargos de Técnico de Controle Externo
gado _a ·pt~no indevido, e que os servidores do significativo Princípio da lsonomia e considee Auxiliar de Controle Externo, em igual número
TCD_F não sejam alijados do contexto por medida rando a importância da função constitucional desde eXCeÇão discriminatória e lesiva de direito, e
de cargos de Analista de Finanças e Controle Exte Tribuna] de Contas, que aUXJ1ia o Senado Fe_detemo _e Técnico de Finanças e Controle Externo.
tendo em vista e até_ concretizado através do De- . ral na elevada missão de fiscalizar os dispêndios
2. Na elaboração do anteprojeto ora proposto,
creto-Lei n-:> 2.389, de 18-12-87, relativarriente aos
públicos, lembro a Voss_a Excelência que, em sentomou-se como modelo o recente Decreto-Lei
funcionários do Tribunal de Contas da União, afido concretizada a medida que ora se pleiteia, ha·
n~ 2389, de 1O de dezembro de 1987, aProvadO
gur-a-se jUsto e oportuno que se adote idêntica
verá repercussão direta no âmbito dos seNidores
pelo Decreto Legislativo n<:> 14, de 24 de agosto
providência na forma consubstanciada no antelegalmente incumbidos da fiscalização e controle
prOjeto de lei que acompanha esta mensagem
de 1988, que dispõe sobre idêntica medida em
dos recursos e bens do Distro Federal.
favor dos servidores do Tribunal de Contas da
7. O vencimento inidal dos êargos de Analista
COlho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
União.
e Técnico de Finanças e Controle Externo corresos meus protestos de mais alta e distinta conside3. A providência em cogitação justifica-se pelo
ponde ao do Padrão I, Classe "A", atuaJmente
raçãQ. - Joel Ferreira da SOva, Pre~idente.
tratamento igualitário de que, há muito, a legislapago aos integrantes da C~ira de Finanças e
46. Ofç:ani-ento Fiscal e Política Monetâria Revista da Bolsa de Valores do Rio de_Janeiro
-1987;
47. Desregulamentar e ter Política MonetáriaGazeta Mercantil de São Paulo - 19_88; -

·e

DfÃR!ObO~CmiGRESSO

3168 Terça-feira 18

PROJETO DE LEI DO SENADO -

N' 80, DE !988-DF
Transforma, no Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, os cargos
que especifica e dá outras providências.
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NACIONAL (Seção U)

equivalente correspondente a curso superior de
Direito, Econornía·, ContaDilidade ou Administração;

IT- para Técnico de Finanças e Controle EXferno, os portadores de Certificado do curso de 2ç
GraU ou habilitação legal equivalente.

Art. 6° Os candidatos aprovados na prirTteira
fase do concurso público e matriculados no pro-

jurídico, categOIÍa funcional, cltisse e referência
de origem.
§ 1~ A opção prevista neste artigo deverá ser
apresentada no prazo de 90 (ncverita) dias, contados a partir da vigência desta lei, e somenta_será
aceita se houver conveniência para 0- serviço do
tri];:lunal e concordância do órgão de origem.
§ 2 9 A efetivação da redistril::>i.IiÇão, de que
trata _este· .àrtigo, implicará em renúncia do seMdor a concorrer à transformação ou transposição
do cargo ou emprego que vier a ocorrer no órgão
de origem.
Art. 9~ Aos funcionários do Ouadro de Pessoal dos serviçOs"Auxiliares do Tribunal de tOntas
do Distrito Federal que tenham exercido enCargo
retribuído" por- GratificaÇão de _Representação de
Gabinete por 5 (cinco) anos, ininterruptamente,
ou por tempo- superior, atnda que interpolado,
aplica-se o disposto no art. 180 da Lei n? 1.711,
de 28 de outubro de 1952, Co_i:n a redaçãO que
lhe deu o art. 19 da Lei n~ 6.732, de 4 de dezembro
de 1979, e no art. 2 9 desta mesmã lei.
Parágrafo único. O disPOSto neSte arttgOaplica-se aos servidores já aposentados, que hajam
satisfeito Os requisitos exigidos, quando em atividade.
Art. 1O. As despesas decorrentes da execuÇão desta lei correrão à c-onta das dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art 11. .Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos fmanceiros a partirde
5 de outubro de 1988, revogados as disposições
em contrário.
Br~sília-pF,
de
de 1988; 167~
da Independência e 1ao~ da Rep-úblka.

O Governador do DiStrito Federal, faço saber
grama de formação terão direito, a título de_ajuda
que o Senado Fede;al decreta e eu sanciono a
finance_~ra, a 50% (c_inqüenta pai' cento) do venciseguinte lei.
mento fixadO para o padrão inicial a que estiver
Art. }9 Ficam transfoiniados, no Quadro de
ooncorrendo, a partir do início do programa até
Pessoal dos Seviços Auxiliares do Tribunal de
o dia de sua nomeação ou eliminação do curso.
Contas-do Distrito Federal, os cargos de Técnico
de Cohtrole Externo e -de Auxiliar de Coiltrole ExParágrafo único. No caso de .o cãndidato sér
temo, em cargos de Analista de Finanças e Con~
si!Mdor da Administração Pública do Distrito Fetrole Externo, de nível superior, e de Técnico de
deral, ser-lhe-á facultado optar pela percepção
Finanças e Controle Externo, de nível médio, nos
do vencimento e das vantagens de seu cargo efetitermos dos Anexos l e [J desta lei.
vo.
Art ~ O venciment6 ir1iêía1 do Cargó-de AnaArt. 7~ Os çonclirsos para ingresso nas catelista de Finanças e Conlfole Externo corresponde
gorias funciOnais do Grupo-Atividades de Conao frxado na data de publicação desta lei, para
trole Extemo,j~ homologadoS na data de publicaa Oasse "A", Padrão f, índice 100 na fonna do
ção desta lei, serão válidos para atendimento ao
Decreto-Lei n~ 2389, de 18 de dezembro de 1987,
nela disposto, observado o prazo de validade.
e servirá de base de cálculo do valor do venciArt. 89 OS seiVidores da Administração Direta
mento dos demais integrantes da Carreira de Finanças e Controle Externo, observado o constante -- do Distrito Federal, ocupantes de cargos cu empregOs de provimento efetivo, cedidos pelo medo Anexo III desta lei.
nos até 31 de dezembro de 1987, que na data
§ 1~ Nenhuma redução de remuneração pode publicação desta lei se encç>ntrarem à dispoderá resultar da transformação a que se refere
sição do Tnbunal de Contas do Disbito Federal,
o art. 1~. assegurando-se a diferença como vantapo-derão optar por integrarem o Quadro e a Tabela
gem pessoal, individualmente nominada.
-âe Pes5001 dos SerViços Auxiliares do Tnbunal,
§ 2 9 Aos ocupantes de Cargo a ·que se retere
esta_ lei aplica-se o dispostO nos arts. 1~ e 2o do -- _me:diante ~distribuição ç_om des_Ioc:a_roe]1to de
seus ~ar~os e empreQos, sem a1teração de regime
Decreto-Lei n9 2.357, de 2S-ae-ãgosto de 1987.
Art. _39 Os funcionários_ apásentados cujos
cargos tenham sido transformados ou dado oriANEXOJ
gem, em qualquer época, aos dos integrantes das
Artl'dal..ein'
de:
d~
dc:l98,8,
categorias funcionais do Grupo-AUvidades· de
o.RREIRA: ANANÇAS E COI"iTRO!..E EXTERNO
Controle Exteino, Código TCDF-CE-010, tefão
seus proventos revistos para inclusão dos direitos
Quantldllde
a.-..e
Donomlnoçio
e vantagens ora concedidos aos servidores em
l!!lU
Especial
lo
v
c
Malist!l de ftnan~ e controle externo
atividade, inclusive quanto a posicionamento e
135
(Nível Superior)
B
I' V
denominação, a partir da publicação desta lei.
lo~
A
Art 49 O provimento dos cargos de q-ue trata
Espt:'cial
!a ln
lo v
c
esta lei será feito mediante concurso públicO e
T~cmco de finança~ e eontrole extemo
34
I, V
(N!Vel
Medlo)
B
dar-se-á no Padrão I, Oasse "A", de Analista de
lo~
A
Finanças e Controle Externo e de TéCnico de Finanças e Controle Externo.
§ 19 O concurso público a que se refere este
artigo realizar-se-á em duas etapas, ambas de _caANEXO !I
ráter eliminatório, compreendendo, a primeira, o
de l98a
Art \'da !..el n'
exame de conhecimentos, mediante provas escriCARGOS DE rilvEL .){JPERIOR
tas e a segunda, programas de formação, com
SitWir;'o nova
Sltu•çio •nterior
avaliação final e classificatória.
~çio
Denoml.nllçio
Referénda I h.drio i Claue
§ 29 Fica assegurado o direito a ascensão
III
funcional, quando se tratar de servidor ocupante
cZ.~~~\~~n~~ ~~~~~~~o E~~~~n~e (~;$~: I
n EspeCilll
de cargo ou emprego do Quadro ou da Tabela
I
cllçilo de ct~rgolt Instituído pel!l Lei
de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tnbunal
64~'70
v
22
de Contas do Distrito Federal, observadas as disIV
21
m
c
20
posições desta lei.
19
9
§ 3 O processo se1etivo de ascensão funcioI
18
A."'lllltsta de fint~nç
nal, previsto no parágrafo anterior, realizar-se-á,
e controle extemQ
v
17
sempre que possível, simultaneamente_ com o
IV
16
ID
B
15
concurso público para o respectivo nível da carn
reira, abrangendo as mesmas disciplinas, progra13
mas e provas.
~
12
v
11
Art. 5 9 Poderão concorrer aos cargos de que
IV
A
10
trata esta lei:
__
m
n
1- para Analista de Finariças e ContrOle ExterI
no, os portadores de diploma ou habilitação legal
7
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Situação anterior
Denominação

Situação noli'B:

Referência

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

Auxiliar de Controle Externo (TCDFCE-012), enq'uadrados no plano de dassificação_ de cargos instituído pela Lei n"

5.645no

-

-

Classe

Padrão

Denominação

m
n

Especial

I

v
m

IV

c

n
I

Técnico de finanças

v

e controle externo

IV

lU

B

n
I

-

VI

v
m

A

IV

n
I

-

ANEXO III

Art. :29 da Lei n"

Categoria

Analista de Finanç~~ e ContrOle
Externo

,de

de

de 1988

Classe

Padrão

Índice

Especial

III

225
220
215
200
195
190.
185
180
165
!55
!50
145
140
125
120
115

11

(Nível Superlor)

I

v
IV

c

UI

11

I

v
IV

B

III

11

I
VI

I

v
IV

A

lll

IIO

ll

105
100

I
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Categoria

Técnico de Finanças e Controle

e suas próprias, inclusive as anteriores à especialização em seções; e
b) os mandados de segurança de sua competência originária, na forma da lei.
II- em única instância:
a) os agravos regimentais interpostos em -ctíssidios individuais; e
b) os conflitos de competência entre Tribunais
Regionais e aqueles que envolvem Juízes de Direito investidos da jurisdição trabalhista e Juntas de
Conciliação e J_ulgamento em processos de dissf·
dio individual.
DI- em última instância:

v

65

IV

BO
75
70
65
55
50

a) os re_cursos ordinários interpostos contra
decisões dos Tribunais Regionais em processos
de díssidio individual de sua competência originária;
b) os embargos interpostos às decisões divergentes das Turmas, ou destas com decisão da
Seção de Dissídios lndfviduais, ou com enunciado
da Súmula e as que violarem literalmente preceito
de lei federal ou da Constituição da República;
c) os agravos regimentais de despachos denegatórios dos Presidentes das Turmas, em materia
de erill5arQ-ós, iia fOrma e-sl:ãlielecida no Regimento Interno;
d) os Embargos de Declaração opostos aos
seus acórdãos;
e) as suspeições argüidas contra o Presidente
e demais Ministros que integram a seção, nos
feitos pendentes de julgamento; e·
f) os Agravos de Instrumento interpostos contra despacho denegatório de recurso ordinário
em processo de sua competência.
Art. 49 É da competência do Tribunal Pleno
do Tribunal Superior do Trabalho:
a) a declaração de inconstitucionalidade ou
não de lei ou de ato normativo do Poder Público;
b) aprovar os enunciados da Súmu1a da jurisprudência predominante em dissídios individuais;
c) julgar os incidentes de uniformização da jurisprudência em dissídios individuais;
d) aprovar os precedentes da jurisprudência
predominante em dissídios coletivos;
e) aprovar as tabelas de custos e emolumentos, nos termos da lei; e
f) elaborar o Regimento Interno do Tribunal
e exercer as atribuições a administrativas previstas
em lei ou na Constituição Federal.
Art. 5Q As Turmas do Tnbunal Superior do
Trabalho terão, cada uma, a seguinte competência:

Padrão

Especial

III

II

(Nível Médio)

I

v
IV

c

III

II

I

m

B

II

I
VI

v
A

-indlce
135
130
125
115
110
105
100
95

Classe

Externo

~

IV

45

III
II

40
35
30

I
(Às Comissões de Constiluição e Justiça e do Distrito Federal.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 53, de 1988
(N~

399/88, na Casa de origem)
(IDe iniciativa do Sr.

Presidente da_ReptlliliCa.)
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c) julgar as ações rescisórias propostas contra
suas sentenças normativas;
d) julgar os mandados de segurança contra
os atas prat!cados pelo Presidente do Tribunal
ou por qualquer dos Ministros integrantes da seção especializada em processo de dissidio coletive; e-

Dispõe sobre a espedalização de Tur-

e) julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais do Trabalho em processo de
cessos colet.ivos e dá outras providêndissísdadio coletivo.
cias.
n-em última instância julgar:
a) os recur~~s ordinários interpostas contra as
O Congressã-l'lcidonal decreta:
decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do
Art. ]9 O Tribunal Superior do Trabalho, nos
Trabalho em dissídios coletivos de natureza ecoprocessos de sua competência, será dividido em
nômica ou jurídica;
Tunnas e seções especializadas para a conciliab) os recursos ordinários interpostos contra
ção e julgamento de dissfdios coletivos de natuas decisões proferidas peJOS Tribunais Regionais
reza econômlca ou jurídica e de dlssídlos individo Trabalho em ações rescisórias e mandados
duais, respeitada a paridade da representação
de segurança pertinentes a dissídios coletivos;
dassista.
c) os Embargos lnfringentes interpostos conParágrafo único. O Regimento Interno do Tritra decisão não unânime proferida em proc_esso
bunal disporá sobre a constituição e o funcionade dissídio_ coletivo de sua competência originária,
mento de cada uma das seções especializãdas
salvo se a decisão atacada estiver em consonância
do Tribunal Superior do TtabalhO, bem como sOcom precedente jurisprudencial do Tribunal Subre o número, composição e funcionamento das
perior do Trabalho ou da Súmula de suajurisprurespectivas Turmas do Tnbunal. Caberá ao Presidênda predominante;
dente do Tribunal Superior do Trabalho presidir
d) os Embargos de declaração opostos aos
os atas de julgamento das seções especializadas,
seus acórdãos e os Agravos Regimentais pertiM
delas participando o Vice-Presidente e o Corregenentes aos dissídlos coletivos;
dor-Geral, este quando não estiver ausente em
e) as suspeições argüidas contra o Presidente
função corregedora.
e-demais Ministros que integram a seçâo, nos
Art. 2? Compete à seção especializada em
feitos pendentes de sua decisão; e
dissidios coletivos, ou seção normativa:
O_ os_Agravos de lnstrumento_interpostos con1- originariamente:
tra des_i)ãC:ho dei':legatório
recúrso ordinário
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos que
nos pfoceSSos de sua competência.
excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais do ..
Art. 39 Compete à Seção de Dissfdios lndiviM
Trabalho e estender ou rever suas próprias senduais julgar:
tenças normativas, nos casos previstos em lei;
1- originariamente:
b) homologar as conciliações celebradas nos
a) as ações rescisórias propostas contra decidissídios coletivos de que trata a alínea anterior;
sões das turmas do Tribunal Superior do Trabalho
mas dos Tribunais do Trabalho em pro-

-ae

a) ju1gar os Recursos de Revista interpostos
de decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho,
nos casos previstos em lei;
b) julgar, em última instância. os Agravos de
Instrumento dos despachos de Presidente de Tribunal Regional que denegarem seguimento a Recurso de Revista, explicitando em que efeito a
Revista deve ser processada, caso providos;
c) julgar, em última instância, os agravos regimentais; e
d) julgar os Embargos de Declarações opostas aos s_eus acórdãos.
Art. 6o Os Tribunais Regionais do Trabalho
que funcionarem divididos em Grupos de Turmas
promoverão a especialização de um deles com
a competência exclusiva para a conciliação e julgamento de dissídios coletivos, na forma prevista
no caput do art. 19 desta lei.

Outubro de 1988

Parágrafo único. O RegimentO Interno disporá sobre a constituição e fundonamento do Grupo

Normativo, bem como dos _d_emais Grupos de
Turmas de Tribunal Regional do Trabalho.
Art

7~

Das decisões proferidas pelo Grupo

Normativo dos Trib_unais Regionais do Trabalho,
caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior

do Trabalho.
§

}9

O Juiz relator ou o redator designado

disporá de 10 (dez) dias para redigir o acórdão.
§ 29 Não publicado o ácordão nos 20 (vinte)
dias subseqüentes ao ju1gamento, poderá qualquer dos litigantes ou o Ministério Público do Tra-

balho interpor recurso ordinário, fundado apenas
na certidão de julgamento, inclusive com pedido

de efeito suspensivo, pagas as custas, se -for o

caso.
§ 39

Interposto o recurso na forma do pará-

grafo anterior, deverão os recorrentes comunlcar

o fato à Corregedoria Geral, para as providências
legais cablveis.
§ 49 Publicado o acórdão no prazo estipulado
pelo § 2° deste artigo, quando os litigantes e o
Ministério Público ficarão intknã.âos, o procedi·
mento recursal será o previsto_em lei.
§ 5~ ForrÍlalizado o acordo pelas partes, ho-mologado pelo Tnbunal, não caberá qualquer recurso, nem de parte do Ministério PúbliCo.
§ 69 A sentença normativã-poderá ser objeto
de ação de cumprimento a partir de 2():> (vigésimo) dia subseqüente ao CIO julgamento, fundada
no acórdão ou na certidão de julgamento, salvo
se concedido efeito suspensivo pelo Presidente
do Tribunal SuperiOr do Trabalho.
Art. 89 O disposto no art 7~ e respectivos parágrafos desta lei aplica-se aos demãiS TribUnais
Regionais do Trabalho não divididos em Grupos
de Turmas. -Arl 99 O efeito suspensivo deferido pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho terá eficácia pelo prazo improrrogável de 120 (cento e
vinte) clias contados da publicação, salvo se o
recurso ordinário for julgado antes do término
do prazo.
Art. 1O. _ Nos dissídios coletivos de natureza
económica ou jurídica de competênCia originária
ou recursal da seção normativa do Tribunal Supe-rior do Trabalho, a sentença poderá ser objeto
de ação de cumprimento com a publicação ·da
certidão de juJgamento.
Art. 11. Nos processos de dissídio coletivo de
natureza econômica ou jurídica, tanto no Tribunal
Superior do Trabalho como nos Tribunais Regia·
nais do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho
terá "vista" dos autos na_s 72 (setenta e duas)
horas que antecederem ao dic,. do julgamento,
emitindo o parecer escrito ou o oral, facultativo,
na sessão de juJgamento, logo após a leitura do
relatório, podendo recorrer da çieclsão, com prazo
dobrado, para defender intere~se_ público.

Parágrafo único. Estando os trabalhadores in·
teressados no dissíd.io coletivo em greve total ou
parciaJ, o prazo fica reduzido a 24 (vinte e quatro)
horas.
.
Art. 12. O art 896 da Consolfdação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n~
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Art. 14. O Regimento Interno dos Tribunais
Regionais dO Trabalho deverá dispor sobre a Súmula da respectiva jurisprudênCiâ predominante
e· sObre o incidente de uiÍiformização, inclusive
os pertinentes às leis estaduais e normas coletivas.
-Art. 15. Nos dissfdios individuais de_interesse
de pessoa jurídica de direito público interno, suas
autarquias, empresas, sociedade de economia
mista e fundações, bem como de menores ou
incapazes, é obrigatório o parecer do Minlstério
Público, salvo nas hipóteses previstas no § 59 do
art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data d!!
sua publicação.
---

5.452, de 19 de maio de 1943, passa a ter a seguin·
te reC:l.ã.ção:-"Art. 896. Cabe Recurso de Revista das
decisões de última instância para o Tribunal
Superior do Trabalho, quando:

a) -derem ao mesmo dispositivo âe lei fe-c:leral interpretação diversa da que lhe houver
d8do á mesmO Ou outro Tribuna] Regional,
através do Pleno ou de Turmas, ou a Seç:ão
deDissídiosJndividuais do Tribunal SuperiOr
do Trabalho, salvO se a decisão recorrida estiver em__ conso_nância com enunciado da Súmula de Jurisprudência Cfri.iforlne do Tribunal Superior dei T ràlia1ho;
Art. 17. Revogam-se as disposições em con·
b) derem ao mesmo dispositivo de lei estrá rio da Consolidação das Leis do Trabalho e
tadual, Convenção Coletiva de Trabalho,
da legislação especial.
Ac.ordg Coletivo, s·entença normativa ou regulamento empresarial de observância obriMENSAGEM N' 74, DE 1988
gatória em área territorial que exceda a jurisDo Poder Executivo
dição do Tribunal Regional prolator interpretação divergente, na forma da alínea a; e
Excelentíssimos Senhores Membros do Conc) proferidas com violação de literal disgresso Nacional:
positivo de lei federal, ou da Constituição da
República.
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,.
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
"§---19 O Recurso de Revista será apresende Vossas Excelências, acompanhado de expotado no prazo de 8 (oito) dias ao Presidente
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado
do Tnbunal reCorrido, que -poderá recebê-lo
ou deneQa-Io, fundamentando, em qualquer :da JuStiça, o anexo projeto de lei que "dispõe
sobre a especfaliza-ção_ de Turmas âos Tribunais
c~so, o despacho.
-- do Trabalho em processos coletivos, e dá outras
§ 29 Recebido o Recurso, a autoridade
providências".
recorrida declarará o efeito em que o recebe,
podendo a parte interessada requerer carta
Brasilia, 4 de fevereiro de 1988. - José Sarde sentença para a execução provisória, salvo
ney.
se for dado efeito suspensivo ao Recurso.
§ 39 Denegado seguimento ao Recurso,
EXPOSIÇÃO
DE MOTIVOS N' DAJ 00028,
poderá o recorrenté intei'por Agravo de fns·
DE 22 DE JANEIRO DE 1988. DO SENHOR MItrumento no prazo de 8 (oito)_ dias para o
NISTRO DE ESTADO DA JUSITÇA.
Tribunal Superior do Trabalho.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli§ 49 ))as decisões proferidas pelos Tri·
ca:
bunais Regionais do Trabãlho, ou _por suas
Turmas, em execução de sentença, inclusive
Tenho a honra de submeter à elevada consideem processo incidente de embargos de terceiro, não-caberá o Recurso de Revista,:salvo ração de Vossa Excelência, ccim vistas ao Conna hipótese de_ofensa direta à Constituição gresso Nacional, o anexo anteprojeto de lei, oriunR
- do do egrégio Tnbunal Superior do TrabaJho, que
Federal.
dispõe sobre a especialização de Turmas nos Tri§ 59 Estando a decisão recorrida em
bunais do Trabalho para conhecimento e julga·
.consonância com -enuilciado da Sómula da mente de dissfdios coletivos, e dá outras proviJurisprudência do Tribunal Superior do Tra· dências.
balho, poderá o Ministro Relator, indicando-o,
As alterações propostas na sistemática procesnegar seguimento ao Recur~ de Revista, aos
Embargos, ou ao Agravo de Instrumento. Se- sual das aÇões ~ coletivas fundamentam-se_ na expectativa de atribuir-se maior celeridade ao julga~
rá denegado seguimento ao Recurso nas himenta desses processos em atenção às conse-póteses de intempestividade, deserção, falta
qüências advindas do conflito entre as categorias
de alçada e ilegitimidade de representação,
econômicas e p~fis~lonais.
cabendo a interposição de Agravo."
Art. 13. O depósito rect..~rsal de que trata o
art. 899 e seus parágrafos da Consolidaç_ão das
Leis do Trabalho fica liinitado, no Recurso Ordi·
nário, a-20 (Vülte) vezes o valor do salário mínímo
e, no de Revista, a 40 (quarenta)" vezes o referido
salário. Será considerado o salário mínimo vigente
à data de interposição do recurso, devendo ser
complementado o valor total de 40 (quarenta)
salários, no caso de Revista.
Parágrafo único. Somente caberá recurs_o
quando o valor da causa exceder o dobro do
salário mírifrno:
-- -

~

-Dentre os instrumentos postos à disposição da
Justiça do Trabalho para a solução mais rápida
dos dissidios coletivos,-pelo anteprojeto em causa,
des.tacam-se a especialização de urna Turma, tanto no Tribun~l Superior do Trabalho como nos
Tribunais Regionais, bem assim_ a fiXação de prazo
par!' a publicação do acórdão pelo relator do feito.
Cumpre esclarecer que a especialização de Turma dos Tnbunais Trabalhistas em matéria de dissídios coletivos, sobre atribuir celeridade processual a essas ações, em nada prejudfcará- a seQ-u·
rança dos julgamentos, visto como garante às
partes O- aCeSsO -à- ii'tst§ncia ·revisora, prevendO o

-,.--.-

<lfi1I'C'
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cabimento de recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho (art 5~) e de_ embargos pata
o Pleno do TST (art. 3").
Fmalmente, a iniciativa prevê a manifestação
oral do Ministério Público do Trabalho nas sessões

de julgamento (art. 7?), inovação que, inspirada
no princípio da economia processual, contribuirá

para a rápida composição das lides coletivas.
De resto, não são modificados os dispositivos

da legislação trabalhista consolidada que regem

os dissídios coletivos (Título X. Capítulo IV, Seções
I a V, artigos 856 a 875 da CL

n.

Dispõem sobre a matéria os artigos 89, item
XVU, letra b, 46, item III, e 142 da Constituição
Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência protestos do meu profundo respeito.
-

Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro

da Justiça.

AVISO N• 104-SAP

Em 4 de fevereiro de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD~]'rimeii-o Secretálio da Câmara dos Deputados
BrasiJia- DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
a mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de exposição de
-motivOs do Senhor Ministro ae Estado da Justiça,
relativa a projeto de lei que "dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribunais do Trabalho
eni proCeSSOs coletiVOS;e dàoutras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de eleVada estima-e consideração.- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe
do Gabinete Civil.
À publicação.

Outubro de 1988

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 54, de 1988
(n9 545/88, na Casa de origem)

(De iniciativa do Senhor
Presidente da República

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Mlnlstérlo do Trabalho o crédito especial
até o limite de Cz$ 1.703.004.000,00
(um bilhão, setecentos e

três mil_hões e

qUatro mil cruzados), para o ftm que

pecifica.

es-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Ministério do Trabalho -o crédito especial
até o limite de Cz$1.703.004.000,00 (um bilhão,
setecentos e três milhões e quatro mil cruzados),
para atender ao seguinte programa de trabalho:

Cdmil
26000 -Ministério do Trabalho

1.703.004

26110- Secretaria de Mão-de-Obra
14452173.573-Formação ProfiSSi6nal-SÚporte Técnico
14452173.574- Formação Profissional-Senai
14452173.575- Formação ProfisslOnal-Senac _
_
26201 -Fundação Jorge Duprat Figueiredo de SegUrança e Medicina do Trabalho
14790553.576- Formação ProfiSsional- Furid8centro

Art. 29 Os recursos-· neceSsários à eXecUção
desta lei decorrerão do produto de operação de
crédito externa, contratada pelo Governo brasileiro junto ao Banco lntemacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data _de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrârlo.
MENSAGEMN•-139, DE 1988

o limite de Cz$ 1.703.004.000,00 (hum bilhão,
setecentos e três milhões e quatro mH cruzados),
para o fim que especifica".
Brasília, 4 de abril de 1988.- José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 19, DE 23 DE
MARÇO DE 1988, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO CHEFE DA SECRETAR1A DE
~c PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA
PRESIDtNOA DA REPÚBUCA.

~elentissimo __Senhor Presidente da RepúExcelentissimos Senhores Membros do Conblica:
gresso Nacional:
O Ministério do Trabalho solicita um crédito
Nos termos do art. 51 da Coilstltuição Federal,
esp~çial de _Cz_~_ 1.703.004.000,00 (hum bilhão,
tenho a honra de submeter à eleyada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de Expo- -1fetecentos e três milhões e quatro mil cruzados),
em favor da Se<::fetaria de Mão-de-Obra e da Funsição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
dação Jorge Dtiprat Figueiredo de Segurança e
Chefe da Secretaria de Planejamento e Coorde-Mediciri.a do Trabalho.
nação da Presidência da República, o anexo pro2. Ã solicitação decorre do Acordo_ de Emjeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir
préstimo frrmado em 27 de julho de 1987 entre
ao Ministério do Trabalho o crédito especial até

1.525.464
132.900
803.316
589248
177.540
177.540

a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), sob o9 2.810/BR, para financiamento p-arcial do Segundo Projeto. de Formação Profissiorlal
a ser desenvolvido pelo órgão até o exercício de
1996.

3. Conforme especificações do Acordo, cujo
valor totaliza US$ 74,500,000.00, o contrato visa
a "reforçar a capacidade do Conselho Federal
de Mão-de-Obra (CFMO), e da Secretãria de Mãode-Obra (SMO), em conduzir a formulação de
polfticas e prover serviços de suporte do sistema
proftSsionalizante nacional do Brasil", através do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e SeiVI:ço Nacional de Aprendizagem Comer·
cial (Senac).
4. Justifica, ainda, a proposição, devido a inexistência de dotação orçamentária e em face da
abertura de novos projetas com a seguinte destinação de recursos para o exercido de 1988:

Cz$ núl
a cargo da Secretaria de Mão-de-obra
-Formação Profissional- Suporte Técnico
-Formação Profissional - Senai
- Formaçáo Profisstonal-Senac
a cargo da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
-FormaÇão Profissional- FuildaCentroTotal

5. Cumpre ressaltar que, com o ingresso desses recursos, o Contrato de Empréstimo exige
uma contrapartida nacional no valo~ de Cz$

1.905A44.0ÓO,OO (hum bilhão, novecentos e cin·
co milhões e quatrocentos e quarenta e quatro
mil cruzados), calculado à taxa cambial de Cz$
120,00 para US$ 1,00.

1.525.464
132.900
803.316
589248
177.540
117.540
1.703.004

6. A contrapartida nacional teria a seguinte
origem:

DIÁRICJDO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó 11)
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Cz$ mil
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
-Recursos OrdináriOs do Tesouro
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai

-Recursos próprios
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac
-Recursos próprios
Total

240216
757.836
907.392
1.905.444

§ 19 Consideram-se recursos para o fim des7. Assim, proponho Cllib~~~-çª~_E.o_crédito solicitado de Cz$ 1.703.004.000,00 (hum Dilfiào, se- -te artigo;-desde que não comprometidos:
l - o superávit fmanceiro apurado em balanço
tecentos e três milhões e quatro mil cruzados),
com contrapartida de Cz$ 1.905.444.000,00 patrimonial do exercício anterior;
IT- os provenientes de excesso de arrecada(hum bilhão, novecentos e cinco milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil cruzados) à ção; •
III- os resultantes de anulação parcial ou total
conta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai}, do ServiÇo Nacional de Aprendi- de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais; ãUtõfiZãdos em lei;
zagem Comercial (Senac), e do Orçamento da
IV- o produto de operações de crédito autoriUníão.
8. OS recursos necessários ao presente crê- -zadas, em forma que juridicamente possibilite ao
dito originam-se do produto de operação de cré- Poder Executivo realizá-las.
§ 2 9 Entende-se por superávit fmanceiro a didito externo, contratada, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e_ Desenvolvimento ferença positiva entre o ativo financeiro e o p_assivo
(BlRD), conforme prevê o art. 43, § 1~. item IV, financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
da Lei n9 4.320, -de 17 de março de 1964, obede- créditos adicionais transferidos e as operações
de crétitos a eles vinculadas.
cidas, assim, as prescrições do art. 61, § 1?, letra
-o_--_§:- 39 Entende-se por exce_sso de arrecadaç~g.
c, da Constituição.
9. Em face do exposto, tenho a honra de sub- para os fins deste artigo, o saldo positivo das difemeter à elevada consideração de Vossa Excelên- renças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, aincia os projetas de mensagem e de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa da, a tendência do exercício.
§ 49 Para o fim de apurar os recursos utilizáExcelência os protestos do meu mais profundo
veis, provenientes de excesso de arrecadação, derespeito. - João Batista de Abreu, Ministro.
duzir-se--á a impOrtância dos créditos extraordiAviso n~ 210-sAP
Em 4 de abril de 1988 nários abertos no exercício.
A Sua Excelência o Senhor
................-.;.-,;-. .. ,.............. "..................................... ················'
Deputado Paes de Andrade
Art. 66. AS dotações atribuídas às diversas
unidades orçamentárias poderão, quando expresDD. Primeiro Secretário da Câm_ar.a_ dos
Deputados
sameilte determin"adas na Lei de Orçamento, ser
Brasma _DF
riiOvime-rifáâãS por órgãos centrais de adrninis~

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
TenhoahonradeencaminharaessaSecretaria
a Mensagem do ExcelentísSimo Senhor Presiden~
te da República, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Planejamento__ e Coordenação da
Presidência da República, relativa a projeto de lei
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Trabalho o crédito especial até o limite __
de Cz$1.703.004.000,00 (hum bilhão, setecentos
e três milhões e quatro mil cruzados)~ para o fim
que especifica",
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe
do Gabinete Civil.
LEGISlAÇÃO aTADA

LEI N• 4.320
DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, doses-

tados e do Disbito Federal.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recur·
sos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

tração_ geral.
Parágrafo único. É permitida a redistribuição
de parcelas das dotações de pessoal, de uma
para outra liilídade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal,
dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, e que se realize em obediência
à legislação específica.
.......~··· ..~---·--··--(À publicação)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 55, de 1988
(N, 316/88, na Casa_ de origem)
(de iniciatlva do Senhor
Presidente da República)
Altera a Lei n~ 6.750, de 10 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos
ten1tórlos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta::
-Art lo Os arts. 4?, 38 e seus parágrafos, 39
e seus parágrafos e 50 da Lei n~ 6. 750, de 1O
de dezembro de 1979, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 4? Os Territórios Federais do Amapá e
de Roraima ficam divididos nas seguintes clrcuns-
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crições judiciárias, segundo os limites estabele·
cidos, respectivamente, pela Lei n? 3.055, de 22
de dezembro de 1956, com as modificéições posteriores, e pela Lei n9 2.495·;-de 27 de maio de
1955: "
~
"
'
"
"
I - Territóriõ Federal do Amapá:
1~ Circunscrição, Ma capá;
2~ Circunscrição, Mazagão;
3~ Circunscrição, Amapá;
4• Circunscrição, Calçoene;
5I' CircunsCrição, Oiapoque;
6~ CircunscrJçao, Beiradão;
II -TerritóriO F ede"ral de Roraima:
1~ Circunscrição, Boa \ltsta;
2~ CtrcunstriÇão, Caracai'aí;

Art 38. AJustiçã de primeiro grau, nos territóríos, composta de 20 (vinte) jufzes de Direito,
de 20 (vinte) juizes de Direito SUbstitutoS e -de
20 (llinte) ju_izes temporários, compreende~
1-Território Federai do Amapá:
1~ Crcuns_crição, Macapá:
- duas Varas Oveis;
-uma Vara de Família e Sucessões;
- uma Vara de Órfãos e Menores;
-três V~ras_ Criminais;
2~ CiréurlscriçãO, Mazagão;
J! Grcunscrição, Amapá;
4" Circunscri_ção, ~Jçoene;
5! OrcunscriÇão, Oiapoque;
6• Circunscrição, Beiradão;
II- Território Federal de Roraima:
1' Circunscrição, Boa Vista:
-duas Varas Oveis;
-uma Vara de Família: e Sucessões;
- um11 Vara d~ Órfãos e Menores;
--:-_três Varas Criminais;
2~ CirCunscriçãO, Caracaraí.
§ 19 As varas da mesma especialidade obedecem à numeração ordinal, começando pelavara existente.
·
-§ 2 9 A 1' Vara Criminal da capital de cada
território será primitiva do júri e das execuções
penais, sem prejuízo dos demais feitos criminais,-exceto contravenções penais.
§ 3~ Aos juízes teinporários,- além de substituir os juízes de Direito nos casos de vacância
do cargo, afastamento legal, impedimento e suspeição ao titular, qUando as suas atribuições sedio
de jurisdição plena, excetuados os casos em que
a lei exígir -a garantia de vitaliciedade e inamovibilidade, compete, ainda:
T-o proces-so e julgamento das contfavençôes
penais e criminais a que Seja· ímpóstã--Pé'ia de
detenção;
II- o processo e julgamento de-todos os feitos
e causas cíveis e comerciais de valor não excedentes a 20 (vinte) VezeS o saláriO niínlffiO;
m-o processo e julgamentO das justificações,
vistorias, protestos, Interpelações e outros processos preparatórios para servirem de documento;
IV - proceder à instrução dos processos por
crimes da competência do Tribunal do Júri até
a pronúncia, exclusive;
V - a prepar~ção dos processos cujo valor
exceda o lirriite-- estabelecido no inciso II deste
parágrafo;
VI- assinar termos de abertura e encerramento e rubricar as folhas dos livros dos Oficiais do
Registro Civil -daS Pessoas Naturais;

3174

Terça-feira 18

VIl -presidir, a celebração de casamento, na
sede da circunscrição jucUciária;
- -

VIII -

arrecadar, inventariar e administrar, na

forrna da legislação processual civil, a herança
jacente e os bens de ausentes, podendo delegar
a juízes de Paz a atribuição de arrecadar e arrolar

os mesrrros, bem como de os mandar avaliar
e vender;

IX -

recolher, como depósito ao Banco do

Brasil S.A. ou, se não houver ãgência da drcuns~

crição, à Mesa de Rendas Federais ou à Coletoria
Federal, os bens arrecadados que se constitufrem
de dinheiro, pedras ou metais preciosos, ações
ou titulas de crédito;

X - proceder de modo Idêntico em relação
aos rendimentos dos bens, à importância daS dívidas ativas celebradas e ao produto dos bens arrematados em leilão;

XI - fazer entrega dos- bens de ausentes a
quem de direito;
XII -providenciar sobre os bens vagos na forma da legislação processual civil, procedendo,
em relação aos valores, conforme o disposto no
inciso IX deste artigo.
§ 49 O provimento dõs e<irgos de juiz temporário dependerá de concurso de provas e títulos,
perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
dentre bacharéis em Direito, corri 2 (dõis) anos,
pelo menos, de graduação e prática na advocacia,
na magistratura ou no Ministério Público, comprovada idoneidade moral e idade maior de 25 (vinte
e cinco) anos e menor de 40 (quarenta) anos.
§ 59 Os juízes temporários estélrão Sujeitos à
recondução de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos.
§ 6Q Os cargos de juii teffiporário extinguemse à medida em que forem providos Os cargos
de juiz de Direito substituto, A exti"nção dai--se-á
obedecida a ordem de antigüidade do juiz temporário, do mais antigo ao de investidura mais recente.
§ 79 O juiz temporário-perceberá remuneração equivalente a 80% -(oitenta por cento) dos
vencimentos do juiz de Direito substituto.
Art 39. Compete aoS jUíie:S- de Direito dos
tenitórios processar e julgar, mediante distnbuiçao, todos os feitos que, no Distrito Federal, sejam
atribuídos aos juizes de Direito, bem como os
de competência da Justiça Federal.
§ 19 Substituem-se mutuamente:
1- os juízes de Direito das Varas aveis;
O- o juiz de Direito da Vara de Família e Sucessões e o juiz de Direito da Vara de Órfãos e Menores;
III - os juízes de Direito das circunscrições
de Amapá e Calçoene;
__
IV - os juízes de Direito das circunscrições
de Mazagão e Beiradão:
§ 29 O juiz de Direito da circunscrição de Oiapoque será substituído pelo juiz de Direito da circunscrição de Amapá.
§ 39 O juiz de Direito da circunscrição de Caracaraí será substituído pelo juiz de Direito da
1' Vara Ovei da circunscrição de Boa Vista.
§ 4ç No caso de ausência de juiz de Direito
para efetivar a substituição, o presidente_do Tribunal de Justiça indicará o substituto.
Art 50. O preenchimento dos cargos de juiz
·de Direito do Distrito Federal e dos territórios farse-á, inicialmente, a pedido, por remoçõ;es, às
quais concorrerão~ por antigüidade, os juízes de
Direito do Distrito Federal e dos territórios e, 11m
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~guida, por promoções, por antigüidade e merecimento, os juízes de Direito ~ubstitutos do Distrito
Federal e dos territórios.

Art. ~ Fica o Poder Executivo autorizado a
criar e implantar, na conformidade com o estabelecido em lei, circunscrições judiciárias nos Municípios de São João da Baliz;a, São Luiz do Anauá,
Mucajaí, Alto Alegre, Bonfim e Normandia no Ter~
rítório Federal de Roraima e nos Municípios de
Santana, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho no
Território Federal do Amapá, no prazo de 120
(cento e vinte) dias a partir da publicação desta
lei, ouvido OTribunal de Justiça do Distrito Federal
e territórios.
Art. 3~ Fica mantido a competência das
atuals varas para os processos em curso.
Art. 49 Ficam criados 20 (vinte) cargos de juiz
de Direito substituto_ dos Territórios, 20 (vinte)
cargos-de jUiz temporário, na Justiça de Primeiro

Grau nos territórios, e os_ cargos constantes dos
anexos I, II e III desta lei.
Art. 59 Ficam extintos 11 (onze) cargos de
juiz de Direito do então Território Federal de Rondônia, criados pelo Decreto~ Lei n9 113, __de 25 de
janeiro de_1967, e pela Lei n9 6.750, áé í_O de
dezembro de 1979.
Art 6_o O quadro e_ a desCrição de ~mites aos
quais se referem os arts. 19 e 69 da Lei n9 3.055,
de 22 de dezembro de 1956, passam a vigorar ·
com as alterações introduzidas pelo anexo IV des~~

.

Art 79

As despesas decorrentes da aplicação
desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos -tenitórios.
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
•
Art. gç Revogam-se as disposições em cOntrário.

ANEXO!
(Art 39 da Lei no ,de

de

de1988)

e

Secretaria do Tnbunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios
GRUPO - Direção e Assessoram ente Superiores - DAS - 100
N9deCargos
15

Denominação

. Código

Assessõr de Desem_barg~dor

TJDF-DAS-102.5

ANEXO I!

, de

(Art. 39 da Lei n?

de

de 1988)

Se.rviços AUXIliares da Justiça dos Territórios Federais
GRUPO - Direção e Assessoramento Superiores - DAS - 100
Offdos Judiciais dos Território_s
N9deC~gos

11
04

04
07
06

Denominação_

Código

Diretor de Secretaria
Disliibuidor
Oficial de Registro
-Contador Partidor
-Depositário Público

JTF-DAS-1 O1.5
JTF-DAS-1 O1.4
JTF-DAS-101.4
JTF-DAS-101.4
JTF-DAS-101.4

ANEXO III
(Art. 3° da Lei n9

,

de

de

de 1988)

-SerViços Auxiliares da Justiça do Distrito Federai e dos Territórios
GRUPO - Atividades de Apoio Judiciário-/W-020

_ _N~de

Código

Classe

Referência

Ofícios JudiciaiS dos Territórios
Técnico JudiCiário
TéCnico Judiciário
Técnico Judiciário

JTF-AJ-021
JTF-AJ-021
JTF-AJ-021

Especial
B

NS22a25
NS16a21
NS 10 a 15

02
,06
12

Aúxiliar Judiciário
AUXiliar JUdiciário
AFliar Judiciário

JTF-AJ-022
JTF-AJ-022
JTF-AJ-022

Especial

01 '
03'
'06

Atendente Jud.iclário
Ãtendente Judiciârio
Atendente Judiciário

JTF-AJ-024
JTF-AJ-024
JTF-AJCQ24

Especial
B

JTF-AJ-025
JTF-AJ-02o· ..
JTF-AJ-025

Especial
B

Cargos
-

02

0409

' 02

Denominação

Oficial de Justiça-Avaliador
Oficial de Justiça-Avaliador
- Oficial de Jus_tiç-a-~valiador

04
0:9

.. ,.

À

B
A

A

A

NM32a35
NM28a31
NM24a27
NM28a33
NM21a27
NM 14 a20
NS22a25
NS 1Í5 a21
. NS10a 15
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Ouwbro de 1988
ANEXO IV

Umites da 2~--e s~~Circunscrições Judiciárias,
respectivamente, Mazagão e Beiradão, no Território Federai do Amapá.

2' CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MAZAGÃO
1-

Com o Estado do Pará: começa no álveo

do rfo Amazonas, em frente à foz do rio Anauera-

pucu ou Vila Nova, segue pela linha de limite
do Território, fiXada em lei, até defronte ~foz do

Cajari, en9Iobando também a ilha de Cajari.
2 - Com a Oicunscrição JudiCiária de Beiradão: começa na foz do rio Cajafi segue rio acima,

e

até a sua cabeceira ocidental, dai por uma linha
reta de aproximadamente 3Km, no sentido nw,
encontra-se com a cabeceira principal do Igarapé
Amazonas, afluente na margem esquerda do rio
Iratapuru, segue por este afluente até sua foz no
rio Iratapuru, dai, segue rio acima até a sua cabeceira principal ao norte, prossegue na mesma direção até encontrar no divisor de águas o ponto
comum de limite entre as Círcunscrições Judiciá~
rias de Laranjal do Jari, Mazagão e Macapá.
3 - ·com o Município e Circunscrição Judiciária de Macapá: começa no divisor de águas
da vertente esquerda do rio Jratapuru, linha de
limite já fiXada em lei, e desCe por esse divisor
de águas até alcançar a cabeceira principal do
rio Anauerapucu ou Vila Nova, segue por este
rio abaixo, até sua foz no rio Am-azonas, englobando a ilha de Barreiros, dar, alcança a linha
de limites do Territ6río coin o Estado do Pará.

6• CIRCUNSCRIÇÃO JÜDICIÁRIA

BEIRADÃO

~

1 - Com o -Estado do Pará: conleça em frente
à foz do rio Cajari e segue pela linha de limite
do Território, ftxada em lei, até a fronteira do Brasil
com o Suriname.
2 - Com o Suriname e Guiana Francesa: começa na intersecç'âo do meridiano da cabeceira
principal do rio Jari com a linha de fronteira entre
o Brasil e Suriname e_ Guiana Francesa, segue
com esta linha até alcançar a cabeceira _çlo rio
Oiapoque.
3 - Com o Munidpio e Circunscrição Judiciária de Oiapoque: começa na cabeceira do rio
Oiapoque, na· linha de limites internadopais do
Brasil, segue pelo divisor de__ águas da vertente
direita do rio Oiapoque até alcançar o ponto comum das divisas intermunicipais Macapá/Oiapoque e Macapá!Mazagão, à altura da cabeceira do
rio M1,1taquire.
4 - Com o_ Munidpio e Orcunscrição Judiciária de Macapá: começa no divisor de águas
da vertente direita do rio Oiapoque à altura da
cabeceira principal do rio Mutaquire, daf, alcança
o divisor de águas da vertente direita do rio Amapari pelo qual segue até alcançar a cabeceira principal do rio lratapuru.
5 - COm Orcunscrição -JuêHdáiia de Mazagão: começa na cabeceira principal do rio lrata-

a
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situra do Tribunal em sua composição plena, justificou, minuciosamente, a necessidade da criação
dos cargos antes relacionados e demais medidas
instituídas no anteprojeto de lei em causa.
Cumpre assinalar que a teor da Constitujção
Federal, na alínea b, do § 1~. do art. 144, e da
Lei Complementar n935, de 14 de março de 1979
-Lei_ Orgânica da Magistratura Nacional, no §
4~. do art 17, é admitida a criação, mediante proposta do Tribunal de Justiça, de cargos de julz
MENSAGEM N• 038
togado com investidura limitada no tempo.
Releva notar, também, que as atribuições coExc;elim_ti_SSlmos senhores membros do Conmetidas aos magistrados temporários, pelos doze
gressO Nacional:
itens do § 3~, inseri4o pelo anteprojeto ao art.
Nos_ termos do artlgo 51 da Constituição Fede38, da Let n9 6.75009, encontram respaldo dos
ral, tenho a honra de submeter à elevada delibeditames constitucionais e complementares.
ração de Vossas Excelências, acompanhado d~
A anteproposlção legislativa, ao prever a reExposição de Motivos do Senhor Ministro de Estacondução, de quatro em quatro_ anos, dos juízes
do da Justiça, o anexo projeto de lei que "altera
téinporários (§ 5~ do art. 38), limitou sua investia Lei n9 m6.-750, dé 10 de dezembro de 1979,
dura à extinção -dos cargos correspondentes, à
que dispõe sobre a Organização Judiciária dO Dismedida em que forem sendo providos os de Juiz
trito Federal e dos Territórios, é dá outraS pfovide Direito Substituto (§ 6~ do art. 38). Afigura~se
dências".
adequada a exigência do concurso pUblico de
Brasília, 19 de janeiro de 1988. ~ JOSé-Sarprovas e títulos para provimento dos cargos de
neyjuii. temporário(§ 49 do art. 38), em consonância
EMIDAJIN9 00014
Em~12dejaneirode1988- com õ art. 17.- caput, in :Hõe, da Loman.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
O anteprojeto de lei em comento envolve com·
O egrégio TribunaJ de Justiça do Distrito Fede- petência de iniciativa legislativa concorrente, tanto
ral e dos Territórios, em Sessões Administrattvas
do Tribunal de Justiça interessado, no que s_e
realizadas nos dias 2"6 de setembro de 1986 e
refere à proposta de criação dos cargos em sua
8 de dezembro de 1987, deliberou sugerir a alteraSecretaria, de acordo com o art 115, item 11, da
ção dos arts. 4~, 38 e 39, da Le"i ri.? 6.750, de. Carta Magna, quanto do Chefe do Poder Execu1O de dezembro de 1979, que dispõe sobre a
tivo, no pertinente à proposição de leis originaOrganização Judiciária do Distrito Federal e dos
doras de cargos para os serviços auxiliares das
Territórios, objetivando a criação de:
serventias de justiça do Distrito Federal e dos Tera) Varas nos Territ6rlos do Amapá e de Roritórios, bem como das que dispõem sobre a orgaraima·
·
nização judiciária dos Territ6rios, cOm base no
h) '20 (viiite) cargos de Juiz de Direito Substiart 57, itens _II e IV, da Lei ~lar_.
tuto, na Justiça de primeiro grau nos Territórios;
É oportunõ esclarecer que a iniciativa em tela
c) 20 (vinte) cargos_de Juiz Temporário, na
acarretará dispêndio anual com pessoal, salvo os
Justis:a de primeiro grau nos Territ6rios, indicangastos com material permanente e de consumo,
do todas as suas atribuições;
na 6rbita de Cz$ 17.241.629,28 (dezessete mid) circunscrição Judiciária de Beiradão, deslhões, duzentos e quarenta e _um mil, seiscentos
membrada da de Mazagão, no Territódo do Amae vinte e nove cruzados e vinte e oito centavos),
pá; ~
.
.
a preços de janeiro de 1987.
e) 15 (quinze) cargos_ de Assessor, código
Ante -o exPos~.-COnsiderand-o as pÕrlderlições
TJDF-DAS-1025, na Secretaria do Tribunal, pas- já aduzid_as, os estudos efetuados pelo DepartasandO cada Desembargador a contar com2 (dois) mento de Assuntos Legislativos e pelo DepartaAssesso_res;
___
-- mento de Assuntos Judiciários desta Secretaria
f) 32 (trirlta e dÕis) cargos no Gnlpo-Dfreção
de EStado e acolhendo a propostã do egrégio
e Assess_orame_nto Superiores, código JTF~
Tnbunal de Justiça do Distrito Federal e dos TerriDAS-100, noS Seíviços Auxiliares da Justiça dos
tórios, elaborou;se o anexo anteprojeto de lei, que
Tefritórios Federais; e
ora tenho a honra de submeter à elevada consideg) 60 (sessenta) cargos no Grupo--Atividades
ração de Vossa Excelência, com vistas ao Conde Apoio Judiciário, código JTF-AJ-020, nos Sergresso Nacional, a fim de alterar a Lei n~' 6.750,
viços Auxt1iares da Justiça do Distrito Federal e
de 1O de dezembro de 1979, que dispõe sobre
dos Territórios.
a Orga:nfzaçãO Jud.ici4fiã: do Distrito Federal e dos
Desde logo, é importante consignar que o Exm~
Territórios; e dá outras providências.
Senhor Presidente do colendo Tribunal de Justiça
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
do Distrito Federal e dos Territórios, via Exposição
Excelência protestos_ do meu profundo respeito.
de Motivos nQ 1, de 13 de janeiro de 1987, dirigida
a Vossa Excelência, e do Ofício GP n" 4.525, de
- Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro
18 de dezembro de 1987, encaminhado a este
da Justiça.
Ministério, Com vistas à consolidação da propoProcessaM..! n~ 647/87.
puru e desce por este até a foz do lgarapé Amazonas afluente pela margem esquerda segue por
este _r~ferido afluente até: a sua _cabe.,ceira, daí,
por uma reta medindo aproximadamente 3Km
âe extensão, na direção sul, encontra a cabeceira
do rio Cajari e desce por este rio até sua foz no
rio Amazona_s, indo ftndar na linha de limites do
Território, fixada em l~i.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 1'1• 014, De 12 DE JANEIRO DE 1988.
QUADRO DEMOI'ISlRATIVO
JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU DOS lERRITÓRIOS FEDERAIS

Território

Situação Anterior
Circunscrição

Localidade
Macapá

la.

Situação Nova

1'1•
1

-

1

Varas
Vara Cível

-

Cfrcunsc.
la.

Localidade
Maca pá

Vara Criminal

Amapá

1'1•
2

Criação
Varas
1

Varas Oveis

1

Vara de Família, e

Sucessões

1

1

3

Vara de Órfãos e
Menores
Varas Criminais

2

1

2a.

Magazão

1

Vara

2a.

Magazão

1

Vara

-

3a.

Amapá

1

Vara

3a.

Amapá

1

Vara

-

4a.

Calçoene

1

Vara

4a.

Calçoene

1

Vara

-

1

Vara

5a.

Oiapoque

1

Vara

-

6a.

Belradão

1

Vara

1

la.

Boa ViSta

2

Varas Cíveis
Vara de Família e

1

Sucessões

1

5a.

-

Oiapoque
~

la.

Boa Vista

1

-

1

RoraJma

2a.

Caracaraí

Totais

1

Vara Cível
Vara Criminal

Vara

1

2a.

- TfrULOD

LEOISLAÇAOCITADADispõe sobre a Organização Judfdárla
do Disbito Federal e dos territórios.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TfroLO I

Das Disposições Preliminares
Art. 1'? Esta lei organiza a Justiça do Distrito.
Federal e dos territórios e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares._ _
__
Art. :21' Compõem a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
I-o Tribunal de Justiça;
n-o conselho da Magistratura;
ill-os Tribunais do Júri;
IV -os Juizes de Direito do Distrito Federal;
V- os Juízes de Direiio Substitutos do Distrito
Federal;
Vl-osJuizes de Direito d0$_Tetrltórios;
VII- os Juízes de Paz _do Distrito Federal; e
VIII- os Juízes de Paz d_os__Territórios.
Art. 39 A competência dos magistrados, em
geral, fixar-se-á pela distribuição dos feitos, alternada e obrigatória na forma da lei.

Vara de Órfãos e
Menores

1

3

Vara Criminal

2

1

Vara

-

20

9

LEI N• 6.750, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Caracaraí

1

-

11

m-Território Federal de Roraima:

Das Circunscrições dos Territórios
1' Circunscrição, Boa Vista;
2• Circunscrição, Caracaraí;
Os Territórios Federais do Amapá,
Rondônia e Roraima ficam "divididos nas seguintes
CAPfrULOYDI
circunscrições judiciarias, segundo os limites esDos Juizes de Paz
tãberécidOs respectivamente pela Lei n9 3.055, de Arl 37. Os Juízes de Paz. têm a _investidu_ra
22 de dezeinbro de 1956, Decreto no 81272, de
e a competência fJXada ria Lei Orgânica da Magis30 dEdelneiro de 1978, e Lei n9 2.495, de 27
de maio de 1955:
tratura Nacional.
Art. 49

1_- Território _F_ederal do Amapá:

1~ Circunscrição, Macapá;

2! Circliii.SCnÇ:ão, Mazagão;
~ 3~

CirCunsÇtição, Amapá;
4~ Ctrcunscrição, Calç_oene;
5• Circuuscrt_ção, Oia"poque.
l l - Tenitórlo Federal de Rondônia:

1~ Circunscrição, Porto Velho;
2f Orcunscrlção, Ji-Paraná;
3• Circunscrição, Guajará-Mlrlm;
4• Circunscrição, Cacoal;
~ Circunscrição, AriqUemes;
6~ Circunscrição, VIlhena;
·7, Circunscrição, Pimenta Bueno.

TfrULOV
Do Primeiro Grau de ..Jurisdição
- nos TerritÓrios
CAPITULO ÚNICO

Da Composição e da Competência

Art. 38. AJuStiça de primeiro grau, nos Tenltórios, compreende Varas OrcunsCriciOnats numeradas e assim distribuídas: 1' a 6• do Território
do Amapá; P a 11• do Território de Rondônia;
1~ a 3~ do Território de Roraima; e Juízes de Paz,
nos termos_do anexo.
Parágrafo único. Cima das Varas da Capital
de-cada Território será privãiiva do Júri das
Execuções Criminais, sem prejuízo da distribuição
de demaiS feitoS Criminats, serido as demais igualmente especializadas, segundo as necessidades
do serviço e na forma estabelecida pelo tribunal.

e
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§ 49 Poderão os estados instituir, mediante proposta d() respectivo Tribunal de Jus~ça ou órgão
especial, juizes togados, com investidura limltada
no tempo e competência para o julgamento de
causas de pequeno valor e crimes a que não seja
comínada pena de reclusão, bem como para a
substituição dos jufzes vitalícios.
_
§ s~ Podem, ainda os estados cria~ justiça
de paz temporária, competente para o processo
de habilitação e celebração de casamento.

Art 39. Compete aos Juízes de Direito dos
Territórios processar e julgar, mediante distribui~
ção, todos os feitos que, no Distrito Federal, são
atribWdos aos Juízes de Direito, bem como os
de competência da Justiça Federal, além da subs-

tituição recíproca, conforme determinação do
Presidente do Tribunal.
Arl 40. Os Juízes terão jurisdição em cada
Território e competência nos limites das reSpectivas circunscrições.

Art. 41. O Tribunal focará o número de Varas
em cada circunscrição, podendo determinar a
acumulação, por uma mesma vara, de mais de

LEl N• 3.055,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1956
Fixa a divisão_ admbústratriva e judi~
ciária do Tenitório Federal do Amapá pa~ qüinqüênio 1954-1958.
O Presidente da República,
Faço saber que o CongreSso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
- Art. ~ 9 A dfvisão administrativa e judiciária do
Território Federal do Amapá compreende 4 (quatro) comarcas, 5 (cinco) municípios e 17 (dezessete) distritos, de conformidade com o quadro
e a descrição de limites, aos quais se refere o
art. 69 desta lei.
§ J9 O governador do Território' poderá dividir os distritos municipais em subdistritos, submeteridOOãtD;-oiposteriori, à aprovação do Ministério
daJw;;tlça e Negócios Interiores, que ouvirá, sobre
o assunto, o Conselho Nacional de Geografia, e
-criar, dentro dos subdistritos, ~rcunscrições especiais para efeitos do registro civil de pessoas naturais (arfs. 163 e 164 do Decreto-Lei n9 6.887,
de .21 de setembro de 1944-).
§ 29 Poderá o governador do Território baixar
atas interpretativos das lin11as divisórias interdistritals p.iira sua caracterjiaÇ:ão sobre o terreno,
desde que, da ínterPreiaçãO, não resulte o deslocamento de qualquer cidade ou vila do seu âmbito
municipal ou distrital.
§ 3? O te!Tilo de_ Calçoene pertence à comarca .de Amapá.
Art. 2° · A -solenid.lde inaugural do novo quadro territorial realizar-se-á no dia primeiro do mês

uma circunscrição.
Art. 42. A substituição do Juiz far-se-á pelo

titular da vara de numeração emediatamente superior, e o da vara de número mais elevado pelo
da I• Vara.
LEI COMPLEMENTAR N• 35.
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgârúca da Magis-

tratura Nacional.
O Presidente da República,
Faço saber que o Corigresso Nadonal decreta
e eu sandono a seguinte lei complementar:

····-···················------·-·-Art. 17. Os juízes de direito, onde não houver
juízes substitutos, e estes, onde os houver, serão
nomeados mediante concurso público de provas
e títulos.
§ i' (Vetado)
§ Z' Antes de decorrido o blênio do estágio,
e desde que seja apresentada a proposta do Tribu~
nal ao Chefe do Poder Executivo, para o ato de
exoneração, o· juiz substituto ficará automatica~
mente afastado de suas funções e perderá o direi~
to à vitaliciedade, ainda que o ato de exoneração
seja assinado após o decurso daquele período.
§ .3? Os juízes de direito e os juízes substitutos
têm a sede, a jurisdição e a competência fJXadas
em lei.
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seguinte àquele em que esta lei entrar em vigor

e obedecerá ao ritual aprovado pelo Conselho
Nacional de Geografia.
_ Arl 3~ O quadro territorial fixado nesta lei vigorará até 31 de dezembro de 1958. _
§ 1" O governador do Tern1ôrio proVidenciará para a elaboração do projeto de novo quadro
territorial, a vigorar no qüii1qüênio 1959-1963, de
conformidade com o disposto nos Decretos-Leis
n9s 311, de 2 de março de 1938, e 5.901, de
21 de outubro de -1943.
§ .29 Se o novo quadÍ'o territorial não tiver sido
aprovado até 31 de dezembro de 1958, ficará,
automaticamente, prorrogada a vigência do quadro que acompanha a presente lei, até que o novo
quadro entre em vigor.
Art. 49 É concedida, para o património da
Prefeitura Muillcipaí de Calç:oene, uma áreã de
4.356 hectares de terreno devoluto, situado no
Munidpto do Amapá.
§ 19 Na sua medição e demarc_ação, que serão efetuadas pelo governo do Território, pOr-intermédio da Divisão de Terras e Colonização, garan~
tir-se-ão os direitos de propriedade particular,
bem como os de posse legalmente registrada.
§ 2~ A Prefeitura MUnicipal de Calçáene entrará na posse e domínio imediato daquela área
independentemente de qualquer outra formalida~
de.
Art 5~ São criados, sem ânus para os cofres públicos, os seguintes cargos de justiça do
Territ6ri6:
a) 4 (quatro) jufzes de paz dos distri~
tos de Cunani, Sucuriju e Serra do Navio;
b) 4 (quatro) escrivães dos juízes de
pãz dos distritos de Cunani, Lowenço, Sucuriju e Serra dos Navio.
Parágrafo único. Os serventuárlos de que
trata a letra b dêste artigo exercerão, além das
funções próprias, a de tabelião de notas e-de oficial
do registro cM! das pessoas naturais, nos têrmos
do § 29 do art s~ do decreto-lei n"' 6.887, de 21
de setembro de 1944.
Art 6~ São _os seguintes o quadro e a desR
criç:ão dos limites citados no art. 1c desta lei:
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UMITES MONIC!PAfSE" DMSAS INTERDfSTRI-

TAISEM
QUE SE BASEIA O QUADRO TERRITORIAL
ADMINISlAATIVO E JUDICfÁRIO DO TERRITÓRIO DO AMAPÁ

cabeceira principal; daí, por uma linha reta, alcan~
_ ça o diviSor de águas do rio Araguari e a vertente
direita do rio Oiapoque.

3 - Ccim o Município de Oiapoque
- Corileça no divisoi de águas do rio Ara guari

e a vertente direita do rio Oiapoque, no ponto
Munfclpio de Amapá
a) Llmites municipais

1. Com o Município de Macapá.
-Começa na foz __ do rio _&:ªguari no Oceano
Atlântico; segue pelo referido rio Araguarl até__a
confluência do_rio Mutum.
2 - Com ·o Município de Calçoene
-Começa na foz do riO Mlrt;um~ no rio Araguari. Deste ponto, por uma reta, atinge o divisor
de águas dos rios Calçoene'-Amapá_ Grande,Bechal, Falsino e Mutum; segue pelo referido divisor
até alcançar as nascentes principais do rio Amapá
Grande, pelo qual prossegue até a sua foz no
Oceano Atlântico.
3 - Com o Oceano Atlântico
-Começa no rio Amapá- Gtànde em sua Toz,
no Oceano Atlântico; segue pela costa rumo sul,
até a foz do rio Araguari, ·abrangendo as ilhas.
MarGicá, Jipioca e todas as demais do percurso.
b) Divisas Interdistritals
1 -Entre os Distritos de Amapá e Sucuriju.
-Começa na extremidade sul da ilha Jipioc.a,
deixando esta para o Distrito de Amapá e segue
na direção da foz do rio Macari Grande, nO Canal
de Mara cá ou· de Carapaporis; prossegue pelo
rio f4acari Grande a montante,_ até ã barra do
afluente da margem direfta deste, cerca de 24km
de sua foz.
2 - Entre oS Distritos de Amapá e Aporema
-Começa cerca dé 24km da foz do rio Macari
Grande na embocadura do_seu afluente da margem direita; prossegue pelo citado dó Macari
Grande até suas nas_centes, no _lago Jacá; segue
em direção ao lago Duas Bocas, até alcançar a
foz do rio Tartaruga! Grande; sobe por este rio
até a sua cabeceira, daí por wna linha reta 'alcança
a foz do rio falsino, no rio Araguari.
3- entre os Distritos de Aporema e Sucuriju
-Começa na foz do afluente da margem direita do rio Macari Grande, cerca de 24k!n da embocadura deste último; segue por esse afluente, a
montante, rumo sul até a barra de um tributário
seu pela margem esquerda; por este tnbutário,
a montante, até sua nas_cente_e __des_tam por uma
linha reta que passa entre os lagos Comprido
e Mutucu, alcança a foz do afluente _do rio Araguari, entre a localidade de Camaleão a montante
e a ilha de igual nome, a jusante do mesmo rio~
Município de Calçoene
a) Limites .municipais
1 -Com o Município de Amapá
-Começa ha foi do rio Amapá Grande, no
Oceimo Atlântico e s.egue pelo âlveo do mesmorio Amapá Grande, até a SUa ·nascente prinCipal,de onde, por uma reta, alcança o divisor de_águas
das vertentes dos rios Calçoene, Amapá Grande,
Aechal, Falsino e Mutum; segue pelo referido divisor atá alcançar a nascente principal do dito rio
Mutum, pelo qual desce até a sua foz no_rio Araguari.
2 - Com o Município de MaCapá
-Começa na fOz "do rio" _Mutum, no rio Araguari, e segue pelo citado rio Araguari até a sua
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mais próximo à cabeceira principal do rio Aragu~ri;

_segue pelo referido divisor até alcançar a

cabeceira principal do rio Cassiporé; daí, segue
pelo rio Cassiporé abaixo até a sua foz, no Oceano
Atlântico.

4 - Com o Oceano Atlântico
-Começa na foz do rio Cassiporé; segue pela
costa, rumo sul, até a foz do rio Amapá Grande.
b) Divisas Interdtstritais

1 -Entre os Distritos de Calçoene e Cu_nani

-Começa na foz do rio Cunani, no Oceano
Atlântico; segue pelo citado rio Cunani, até suas
nascentes principais.
~::-:-::::Entre os Distritos d~ Calçoene e Lourenço
-Começa na cabeceira principal do rio Cunani
e, por uma reta, alcança a cabeceira do igarapé
que deságua no rio Calçoene, pela margem esquerda, a jusante da foi do rio Camot, cerca de
6 km. Segue pelo aludido igarapé água abaixo
até a sua foz no rio Calçoene e prossegue por
este até a_s suas _nascentes principais; desta, por
uma reta, alcança as nascentes principais do rio
Mutum.
3 - Entre os Distritos de Cunani e Lourenço
-Começa na n"ascente mais ocidental do rio
Cunani, de onde, em direção aproximada NNE
e por lJl'fia linha geodésica de cerca de 1O km,
atinge a nascente mais _ocidental do afluente da
margem direita do rio Cassiporé; por este afluente,
em direçã:o geral norte, até sua barra no referido
rio Cassiporé.
Munldpio de Macapá
a) Limites municipais
1 -Com o Munldpio de Mazagão
· - Corneçª n~ li_nha delimites do Território com
o Estado do Pará, em frente à foz do rio Anauerapucu ou Vila Nova, no rio Amazonas; segue pelo
referido rio Anauerapucu ou Vila Nova acima, deixando para Mazagão a ilha dos Barreiros, até a
sua cabeceira principal; daí, alcançando o divisor
de águas de vertente direita do rio Amapart, segue
pelo referido divisor até entroncar com o divisor
de águas que serve de limites entre os Municípios
de Macapá e Oiapoque, à altura da cabeceira principal do rio Matacuera, afluente da margem direita
do rio Oiapoque.
2 - Com o Município de Oiapoque
-Começa no divisor de águas do rio Araguari
e à vertente direita do rio_ Oiapoque, à altura da
cabeceira principal do rio Matacuera; segue pelo
referido divisor até defrontar a cabeceira principal
do rio Araguari.
3 - Com o Município de CalÇ:oene
-Começa no divisor de águas e vertente direita do rio Oiapoque e o rio Ara guari, em frente
-- à cabeceira principal deste último; daí; por uma
linha reta, alcança a cabeceira principal do referido rio Araguari, pelo qual desce até a foz do
rio Mutum.
4 - Com- o Municipio de Amapá
-Começa na foz CIO rio Mutum, no rio Ara_guari, e seg~_e por _este ú1timo, até a sua foz no
Oceano Atlântico.
5
6 Oceano AtlânHco
-Começa na foz do rio Araguari, segue pela

-.com

costa até confrontar com a boca setentrional do
rio Amazonas, ao sul do arquipélago do Bailique.
6 - Com á Estado dO Parn·-- Começa nO Oce8no AtlânticO, aci sul do arquipélago do Bailique; segue pelos limites do Território com o Estado do Pará, fixado em lei, até
defrontar a foz do rio Anauerapucu ou Vila Nova.
b) Divisasínterdistritais
1 -Entre os Distritos de Macapá e Bailique
- Càmeça na linha de limites do Território com
o Estado do Pará, ao sul da ilha Curuá, pertencente ao arquipélago de Bailique; segue por wna
linha reta, atá a foz do rio Aruá ou Jupati, pelo
qual sobe até sua cabeceira; daí, por uma linha
reta, alcança a cabeceira do rio Gurijuba.
2 - Entre os Distritos eLe Macapá e Ferreira
GOmes
-Começa na cabeceira do rio Guiljuba; segue
por uma linha reta, até atingir a cabeceira principal
do rio Mac:acoari, Ç9_!1tinua por outra linha reta
até alcançar a cabeceira do rio Branco, pelo qual
desce até a sua foz, no rio Matapi; segue pelo
Rio ~pi acima, até encontrar o seu primeiro
afluente, a montante da loCalidade denominada
Porto Umão.
3 - Entre_ os DistritoS de Macapá e Porto Grári:.

de
-Começa no rio Anauerapucu ou Vila Nova,
na foz do igarapé Gaivota; sobe pelo igarapé gaivotão até sua cabe_ceira; daí continua por outra
reta até alcançar a primeira confluência, no rio
Matapi, a montante da localidade denomimada
Porto Limão.
4 - Entre os Distritos de Bai!ique e Ferreira
Gomes
-Começa na cabeçeira do rio Gurijuba; segue
pelo paralelo da cabeceira do rio Gurijuba até
sua intersecção com o rio Araguari.
5-Entre os Distritos .de Porto Grande e Ferreira Gomes
-Começa na primeira confluência, no rio Matapi, a montante da localidade_ denominada Porto
Umão;.segue_ uma linha reta até a foz do primeiro
afluente da margem direira do rio Araguari, a jusante da Vila de Porto Grande.
6- Entre os Distritos de Porto Grande e Serra
do Navio
-Começa na confluência do rio Arnapari com
o rio Ara~ari; segue pelo referido rio Amapari
acima, até a foz do rio Cupixi, pelo qual sobe,
até as suas nascentes destas, por uma linha geodésica leste-oeste, alcança os limites intermuni-•
cipais.
Munidpio de Mazagão
a) Limites municipais
1 -Com o Estado do Pará
- Coibeça no álveo do rio Amazonas, em frente à foz do rio Anauerapucu ou Vila Nova; segue
pela linha de limites do Território, fixada em lei,
até as fronteiras do Brasil com a Guiana Holandesa.
2 -Com as Guianas Holandesa e Francesa
-Começa na interseção do meridiano da cabeceira principal do rio Jari com a linha de fronteira entre o Brasil e as Guianas Holandesa e Francesa; segue por esta linha até alcançar a cabeceira
do rio OiapoQ!.Je.
_
3 ....... Com o Município de Oiapoque
-Começa na cabe-ceira do rio OiaPoque, na
linha de limites internacionais do Br~il;, segue
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pelo divisor de águas da vertente direita do rio
Oiapoque até alcançar o ponto comum das divi-

sas intermunicipats Macapá-Oiapoque e Macaà altura da cabeceira principal do
rio Matacuera.
4 - Com o Município de Maca pá
-Começa no divisor de águas da vertente direita do rio Oiapoque à altura da cabeceira principal do rio Matacuera; daí, alcança o divisor de
águas da vertente direita do rio Amapari, pelo
qual segue até alcançar a cabeceira principal do
rio Anauerapucu ou Vila Nova; segue pelo rio
Anauerapucu ou Vila Nova abaixo até sua foz,
pá~Mazagão,

no rio Amazonas; daí, alcança a linha de limites
do Território com o Estado do Pará.
b) DMsas tnterdistritais

-Entre os Distritos de Mazagão e Mazagão
Velho
-Começa na foz do igarapé Piracunema; sobe
por este igarapé até a sua cabeceira; daí, alcança
o divisor de águas entre as vertentes esquerda
do rio Mazagão e direita do rio Anauerapucu ou
Vda Nova, pelo qual segue até atingir o divisor
de águas das vertentes esquerda do rio Maracá
e direita do mesmo Anauerapucu ou Vila Nova;
segue por este divisor, contornando as cabeceiras
do rio Anauerapucu ou Vila Nova, até a linha de
limites do Munlcípio.
2 - Entre os Distritos de MaZagão Velho e Boca
doJari
-Começa na foz do rio Cajari; segue pelo rio
Cajari acima até sua cabeCeira principal; daí, alcança o divisor de águas das vertentes esquerda
do rio lratapuru e direita do rio Maracá, pelo qual
segue até alcançar a linha de limites entre os
Municípios de Mazagão e Macapá.
Município de Oiapoque
a) Umites municipais
1 -Com a Guíana Francesa
-Começa na cabeceira do rio Oiapoque; segue pelos limites internacionais do Brasil até a
foz do mesmo Oiapoque; no Oceano Atlãntico.
2 - Com o Oceancr AtlântiCo
-Começa na foz do rio Oiapoque; segue pela
costa até_ a foz do rio Cassiporé.
3 - Com o Município de C8lçoene
-Começa na foz do rio Cassiporé, no Oceano
Atlântico~ segue pelo rio CassiJ)oré ãté a sua cabeceira principal; dai, alcança o divisor de águas
da vertente direita do rio Oiapóque e o rio Araguari, pelo qual segue até defrontar a cabeceira
principal deste último.
4 - Com o Município de Macapá
-Começa no divisor de águas da vertente direita do rio 01apoque e o rio Araguari, em frente
à cabeceira principal deste rio; segue pelo referfdo
divisor até alcançar o ponto comum dos limites
intennunicipais Macap~azagão e MazagàoOiapoque, à altura da cabeceira principal do rio
Matacuera.
5 - Com o Município de Mazagão
-Começa no divisor de águas da vertente di~
reita do rio Oiapoque e o rio Araguari, no ponto
comum dos limites intermunlctpais Oiapoque-
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Macapá e Macapá-Mazagão, à altura da cabeceira principal do rio Matacuera; segue pelo refe-rido divisor até defrontar a cabeceira do rio Oiapoque, na linha de limites intemadonals do Brasil.
b) Di~s interdistritais
1 - Erlfre -os Distritos de Oiapoque e Oeve--lândia do Norte (ex-Cievelândia)
-Coni'eç:a- no rio Oiapóque, na foz dO rio Pontanari; segue pelo rio Pontanari acima até a Sua
cabeceira; segue pelo paralelo da cabeceira do
rio Pontan<:m até alcançar o rio Curipi, pelo qual
sobe até sua cabeceira; daí, por uma linha reta,
a1cança a cabeça do rio Arucauá
2- Entr~ os .Qistritos de Oiapoque e Vúa Velha
-Começa na foz do rio Uaçá; sobre pelo rio
Uaçá até a foz do rio Arucauá; segue pelo rio
Arucéitiá-a:drn~f afé~Süã cabeceira.
3 - Entre os Distritos de aevelândia do Norte
(ex-Oevelândia) e Vila Velha
-Começa na cabeceira do rio Arucuá; desse
ponto alcança o divisor de águas das vertentes
direita do rio Oiapoque e esquerda do rio Cassiporé, pelo qual segue até encontrar a linha de
limites entre os Municípios de Oiapoque e Amapá.
Art 7<t Revogam-se as disposições em con~
tráriCL
Rio de Janeiro, 22 de déZerribro de 1956; 1359
da Independência e ~89 da República. -JUSCE-

UNO K(JBITSCHEK- Nereu Ramos.

LEI N' 2A05,
DE 27 DE MAIO DE I 955

Fixa a divisão administrativa ejudidária do Tenitório Federal do Rfo Branco

O Presidente da Repú~lica:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 A divisão administrativa e judiciária do
Território Federal do Rio Branco compreende 2
(duas) comarcas, 2 (dois) munidpiOs e 7 (séte)
distritos, de_ conformidade com o quadro e os
limites descritos no art. 9" desta lei.
Parágrafo único. O GoV.emador do Território
poderá, ainda, baixar ates interpretatfvos das linhas divisórias intermunicipais e interdistritais para sua caracterização sobre Q terreno, desde que
da interpretação não resulte o deslocamento de
qualquer cidade ou vila do âmbito municipal ou
distrital.
Arl 29 O Governador prOvidenciará para que
sejam enviados ao Conselho Nacional de Geografia Os mapas municipais do T errltório, elaborados de conformidade com as instruções do
mesmo ÇonseJho.
Art 3~ _Asolenidade de inauguração do novo
quadro territorial de que trata o § 1o do art. 49
desta lei, obedecerá ao ritua1 aprovado pelo Conselho Nacional de Geografia.
M 49 O quadro teiTítoriaJ fiXado nesta Iei vigorará até 31 de dezembro de 1958.
§ 19 O Govemaâ.or do Território Providericia~
rá a elaboração do projeto dn quadro territorial
a vigorar no qulnqüênio 1959-1963,- de conformidade com o disposto nos Decretos--Leis n"" 311,

de2 de março de 1939, e 5.901, de21

d~

outubro

de 1943.

§ Z' Se o novo quadro territorial não tiver sido
aprovado até 31 de dezembro de 1938, ffcará
automaticamente prorrogada a vigência do quadro, constante desta lei, até aquele entrar em vigor.
Art. 5o É criado o cargo de Juiz de Direito
do Território Federal do Rio Branco.
Art. 6~ São criados no Quadro -da JUstiÇa:.......
Parte Permanente - do Ministério da Justiça e
Negóc_ios Interiores 9s _seguintes cargos:
a) 1 (um) de Promotor Público- Justiça dos
Territórios;
b) 2 (dois) de Escrivão_do juízo de direitoJustiça dos Territórios- padrão F;
c) I (um) de Tabelião de Notas -Justiça
dos Territórios - padrã9 F;
d) 2 {dois) de Oficial de Justiça do juízo de_
direito -Justiça dos Tern'tórios- padrão D;
e) 2_(dois) de Servente do juízo de direitoJustiça dos Territórios- padrão C.
§ 1'~ Terão exercício na sede de cada com ar~
ca um escrivão, um oficial de justiça e _um ser~
vente.
§ 2~ O escrivão do juízo de direito da comarca
de Caracaraí exercerá, além das f'-!nções próprias,
as de oficial de registro de títulos e documentos,
oficial de registro civif das pessoas juridicas, oficiais, de registro de imóveis, oficial de protesto
de títulos, contador, partidor, tabeliáo de notas,
escrivá de paz e oficial de registro civil das pessoas
naturais, nos termos do § 1<J do art. 5 9 do Decreto-Lei n9 6.887, de 21 de setembro de 1944.
§ 3 9 O escrivão de juízo de direito de Boa
VISta exercerá, além das funções próprias, as de
oficial de registrá de imóveis.
§ 4'~ · O tabelião de notas, de que trata a letra
c deste artigo, terá exerdcio na sede da comarca
de Boa VISta e exercerá, além das funções pró- - prias, as de escrivão" do juízo de paz, oficial de
registro Civil das pessoas naturais, oficial de regi.S- tro civil das pessoas jurídicas, oficiais ele registrode títulos e documentos, oficial de protestQ de

títulos, contador e partidor.
Art. 79 São criados,_ sem ânus para os cofres
públicos, os seguintes cargos da Justiça dos Territórios:
a) 7 (sete) de Juiz de Paz nos Distritos de Boa
Vista, Uraricoera, Depósito, Conceição do MaU,
Caracarí, São José de Anauá e Boiaçu;
b) 5 (cinco) de Escrivão do juízo de paz nos
Distritos de Uraricoera, Depósito, Cõnceiç8o do
Maú, São José de Anauá e Bofaçu.
Parágrafo único. OS _serw!ntUários, de que trata a letra b deste artigo, exercerão, além das fun- ·
ções próprias, as de tabelião de notas e oficial
de registro dvil das pessoas naturais, nos termos
do § 29 do art. 5 9 do Decreto-Lei n 9 6.887, d_e
2 I de setembro de 1944.
Art. 89 A Comarca de Caraca-raí, criada por
esta lei, e a de Boa Vista constituirão uma ~ ~
Seção Judiciãria.
Art. 9'1 São os seguintes o quadro e a descrição dos Umites, aos quais se refere o art. ]9 desta,·_~
lei:

.•
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Q<lAORO DA NOVA DMSÃO TERRITORIAL, ADMJNl~T_IVA ~_JUDICIARIA DO TERRITÓRIO FEDERAL DO RIO BRANCO

Clrtunscrlçõe:s -eic.du

Clrcunscrilljóes exclusivamente judldárlas

tr.aUvas

Circunscrições sfmul
neamente administratlvas ejudldãrias

Municipios

Distritos

slvamente admlnl.s-

Sede das Clrcunsc:rtçôes

·.ermos

Camor<u

Nú;"~o
de

NUmero\

Nome

de
Ordem

O<dcm
1

Boa Vista

I

Número

Nome
BoaVISUI

1

Número

Número

de
.::.Jem

Nome

de

Nome

de

O<dcm
Boa Vista

Nome

Catego

Ordem

1

Boa VISta-

2

Uraricoera (ex·
Aparecida)
(I) ...

2

3
4

~p6sito (2) ..

3

1

Soo Vista

Capital

Clrarlcoerlll (ex.-

Apare<: Ida)
Depósito ....

Conceição do
Maú (3)

4

Caracaraf (7)

5

<:arac:arar ...

6

São José de

..

Conceição do
Maú.~.

'

2

C&ac:arei

2

2

Caracaí

Caracaí (6)

5
6

.

S~oJosé

de
Anuâ(8)

Vila
Cidode
Anuá ~-

7

Boiaçu (Ex
Sonta Maria) (9).

7

'"'

Vila

Vila

fioiaçu (Ex· Santa
(Maria) ...

Vila

1) C r!!! do por es!l.lle! com sede na Jocal!zl!l_ç!o de Aparecida e constltufdo de parte do território do !lntlgo distrito de Murupu, do Mun!dplo de Boa Vlslzl.
2) Criado por em k:l com sede n11 bealldade dQ mesmo e eonstituld<> de

p~rtes

dos nnllgQs cllstrltos d~ J"oui'\JilU e floll Yist8 do Munklplo

dc:~te

illtirno nome.

JJ Criado por esll:llel eom sede na kx:DIIdede MI.U e eonstituldo de pllrte do distrito de Boa visto_ do Munlc;ipio dQ mesmo I'IOn!e•
n. Vil~ !!e Carn.;nr~i qua

h ~nteg9rla de c~nde.
5) <:rkodo por ntllei com sede na vHa do: C..r<~<:nrai que~ elevacb:l ~ Clltegorla dcc ddz!de.
oS) Q-l.,do por esta lei ~om sede na Vlln de Cnrae.ual q1.1~ ~ elevnda bo c"tegorl:~ de cidade e eonslltuldo do território do M1.1nle!pio de C::atrimani (n6.o instnindol e distrito de Carncnral, nl~m
<III ~uc:na gleba do dlstrlto de Boa Vblll do munl<:iplo do m~mo Mime.
7) De:~membmdo do Munidplo de_ Soei vista e elevada sutt ~ed~ à Cllteqoritt de c:ldllde.
8) Criado por em lei com $Cdc nalceahdnde do mesmo r>Ome e con_s.t~tuldo de iror.ll" do <lls!ríb? de _Çar~grlli, do nnllgo Munkl~!o de B= VIsta.
9) Ctlado por esll:llel com sede nn loc.,tldade de Sarna M..ru. eonstiWido do terrR6rio do_Munk:lp!o da Catrimnnl (lltlUgo distrito de lhtl de Catrirnanl d~mernbrado do Muni!;lpio de Moura, do
&!!Ido-do Mlazonll$) <l"e nlio cheiõOU a ser lnstallldo, PliSSMdo su11: sede h primiUVll sltuzlç!.o de povoado.
.4) Criado por esttllel com :sede

UMITES MUNICIPAIS E

DMSAS IN1ERDIS1'RITAIS
I - Município de Boa Vista
a) ümites municipais.
1. Cám a República da Venezuela:
Começa na serra Parana, no ponto do divisor
de águas rio Branco---Orinoco,_mais próximo da
cabeceira principal do rio Mucajaí; segue por esse
divisor, no longo da fronteira: internacional Brasil-Venezuela, até alcançar_a_n_ascente do rio
Auaris no encontro dos sistemas Parima-Pacarama; daí prossegue pelo divisOr de águas rio
Branco---Orinoco, na ser-ra Pa.carauma, até alcançar o marco B BGN-0 nõ-_monfe Roraima, pontes
de trijunção dos limites Brasil-\Len~zuela-Guia
na Inglesa.
2. Com a GUiana Ingl.~sa.
.
COmeça nO marco· tr_inadorial B BGN-0, no
monte Roraima; segue pelo divisor de águas rio
Branco----:Mazurini, até o marco intemaclonal ào
monte Caburai; desse ponto até o marco internacional BJBG/13, fronteiro à nascente do rio Maú
ou Ireag; desce por este rio, até sua confluência
com o rio Tac~Jtu, pelo qual sobe até a foz do
rio Jacamim.
__ _
3. Com o Município de Caracara:í:
Começa no rio Tacutu, na foz do rio Jacamim,
sobe por este rio, até sua nascente; daí, por uma
linha seca, alcança a nascente do _rio Cachorro,
pelo qual desce até sua foz no rio Branco; sobe
Ppr este rio até a foz do rio Macª-.ia~ prossegue
por este .rio ac:-ima, até sua cabeceira principal,

t~evlld~

daí alcança, na melhor distância, o divisor de
águas da serra Parima.
b) Divisas interdistritais
1. Entre os distritos de Boa Vista e Oraricoera
(ex-Povoado Aparecida}:
__ :Começa na serra Pacaraima, no ponto do seu
divisor de águas, mais próximo à nascente do
rio Aracassa; desse ponto alcança a nascente do
referido rio; segue peio Aracassa abaixo, até sua
foz no rio Oraricaera, pelo qual desce até a foz
do rio Par[mé.
2._ __ Entre os distritos de Soa VlSta_e Depósito:
_Começa na conflu.ênda do rio Parimê com- o
rio Uraricoera; daí, alcança a confluência do rio
Surumu com o riõTacu.tu; sobe por este, até
a foz do iguarapé do Mel.
.3~ Entre os distritos de Boa Vista e Concei!;:ãO
doMaú:
Com_eça nõ rio Tacutu, na foz do igarapé do
Mel; sobe por este_ igarapé até sua nascente na
serra dos Tucanos; segue pelo divisor de águas
d..a_serra dos TU.canQS; até a n~cente do igarapé
Arraia, pelo qual desce até sua foz no rio Tacutu.
4. Entre o~ distritos de Urarlcoera_(ex-Povoado Aparecida) e Depósito:
Começa na serra Pacaraima no ponto de seu
divisor situado a meia distância das cabeceiras
mais próximas dos rios Majari e Surumú; segue
pelos divisores de águas Majari e Surumú, até
a nascente do rio Parimé; desce por este rio até
sua foz do rio Uraricoera. .
5~ Entre os distritos d~ Depósito e Conceis::ão
doMaú;

. Começa no rio Maú ou Ireng n~ foz do rio Sanamá; sobe por este rio até sua nascente; dai prossegue pelos divisores de águas Contingo-Maú, até
alcançar a nas_cente do rio Pararucu; de$ce por
este rio, até sua fo~ no rio tacutu.

ll- Município de Caracaraí
a) ümites municipais
1. Com o município de Boa Vista.
Começa na serra Parima, no ponto de seu divi~
sor de águas mats próximo à cabe.ceira principal
do rio Macajaí; desce por este rio até sua confluência com o rio Branco; Continua descendo por
este do, até a_foz do rio Cachorro, pelo qual sobe
até sua nascente; daí, por uma linha reta e seca,
alcan_ça a na_scente do rio Jacamim; continua pelo
Jacamim abaixo até sua foz no rio Tacutu.
2~ Com a Guiam~ fnglesa:
Começa na foz do rio Jacamim, no rio Pacutu,
so~- por este rio~ até o marco_intemadonal B/
BG/14 da nascente de se_u__braço este; no monte
Wamuriak.tawa; deste marco, segue pelo divisor
de águas Amazonas-Essequibo, até a serra Uassari, no ponto de seu divisor situado à meia distância das cabeceiras mais próximas dos rios Jauaperi e Mapuera.
__ _ _ _ _
3. Com o Estado do Pará:
Começa na serra··aassaí, no ponto de seu divisor situado à meia distância das cabeceiras mais
próximas dos rios Jauaperi e Mapuera; daí, aJcança os divisores de águasJa.uaperi, Mapuera, pelos
quais segue, até sUa interseção c::om o paralelo
da nascente do Alauaú.
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4.

Com o Estado do Amazonas

Corheça na interseçao dos divisores de água

Jauaperi·Mapuera com o paralelo da nascente

do rio AJauaú, segue por este paralelo, até alcançar
a referida nascente; continua pelo rio Aiauaú abaixo, até sua foz no rio Jauaperi; desce por este
rio até sua foz no rio Negro, pelo qual sobe até

a foz do rio Juri; prossegue pelo Juari acima,
até sua nascente; dai continua pelos divisores de
águas Xerumi·Demeni e Cãtrimani·Demeni, até
o ponto de sua interseçáo com o paralelo da nascente do rio Catrimani; segue por este paralelo,
até o divisor de águas da serr~ Parima.
5. Com a República da Venezuela:
Começa na serra Parima rlo perito de interseção de seu divisor de águas com o paralelo da
nascente do rio Catrimani; continua pela referida
serra até o ponto de seu divisor de águas mais
próximo da cabeceira principal do rio Mucajaí.
b) Divisas interdistrita!s:
1. Entre os distritos de Caracaraí e Boiaçu
(ex-Povoado Santa Maria):
A NO --Começa na interseção -dO aívisor de
águas Catrimani-Demeni com o paralelo da nascente do rio Catrimani; segue por este par~lêlo
até a nascente do rio Catrimani, pelo qual desce,
até a foz do igarapé Arapari;
A SE - Começa no rio Branco, na foz do rio
Amauá; sobe por este rio até sUa nascente no
divisor Amazonas-Essequibo, limite internacional Brasil-Guiana Inglesa.
2. Entre os distritos de Caracarai e São José
doAnauá:
Começa no rio Qtrimani, na foz- ·ao igarapé
Araparl; desse ponto; por uma linha reta e seca,
alcança a nascente do rio Ajarani; desce por este
rio, até sua foz no rio Branco; prossegue descendo
por este rio, até a foz do rio Anauá.
3. Entre os distritos de Sâo José da Anauá
e Boiaçu (ex-Povoado Santa Maria}:
Começa -na confluência do rio Anauá com o
rio Branco; desce por este rio até a foz do rio
Catrimani, pelo qual sobe até a foz do igarapé
Arapari.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1955; 134ç da
Independência e 67ç da República. JOÃO CAFÉ
FILHO - Prado Kelly.

(Às Comissões de Cõnsiltuição e JuStiça e do
Distrito Federal)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N' 56, de 1988
(N• 678/88, na Casa de origem)

Estabelece a inclusão da matéria ''História Geral da África e do Negro no Brasil" como disciplina integrante do curriculo escolar obrigatório.
O Congresso Nacional decreta:
Art- }--9- -A-matéria-''História Gerai da África e
do Negro no Brasil" passa a inteQrar obrigatoriamente o currículo do ensino público e privado.
Art 29 O Ministério da Educação elaborará
o programa para a matéria, considerando os diversos rúveis escolares, a fim de orientar a classe
docente e as escolas para as adaptações de CWTfculo que se tomarem necessárias.
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Art 3? O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo má:ldmo-de 120 (cento e vinte} dias,
contados da data de sua publicaç!o.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
- Art !)ç RevoQam-se as disposições em contrário.

(À Publicação)

REQUERIMENTO

N' 161, de 1988
ExmçSr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presjdente do Senado Federal
Nesta
Nos termos do art. 43. letra "a"' do Regimento
Interno do Senado Federal,. requeiro ·a Vossa Excelência autorização para me ausentar do País,
no período de 16 a 22 do corrente mês, para
participar do Conselho Argentino para as Relações Internacionais, comemorativo aos 40 anos
da OEA, em Buenos Aires, como convidado do
governo argentino.
Sa1a das Sessões, 14 de outubro de 1988. Senador Itamar Franco.
Oficio n~ OS/1 08/88
Brasília, 13 de outubro de 198_8
ExmçSenhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente~
Nos termos das normas regimentais desta Casa, _comunico que conforme designação de V.
~ ãUsentar-me-ei do País no período de 14 a
28 de outubro do corrente ano, quando estarei
integrando a delegação brasileira que participará
da XXl Sessão do Comitê Executivo e VI Sessão
da tori.ferêilcia de Ministros da_ Associação dos
Países Produtores de. Estanho (AIPC), l-tas quais
o Brasil estará representado por delegação oficiaL
Na oportunidade, renovo_ meus protestos de
elevada consideraçáo e apreço. -SenadorOdacir Soares.
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Digrússimo Presidente do
Senado Federai
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estaret ausente do País, no período de 16 a 21 de outubro,
participando da Comitiva Empresartal Brasileira
que acompanhará o Excelentíssimo Senhor Presidente da República em sua viagem à União das
Repúblicas Sociaiistas SOYiéticas, em missão autorizada por esta Casa.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1988.Albano Franco.
ExcelentíssimO- SenhOr
senadOfHúmberto Lucena
Dignfssimo Presidente do
Senado F~deral
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência de acordo com o Regimento Interno do

Senado Federal, que me aUsentarei dos trélbalhos
da Casa, a partir _do dia 21 do corrente mês, para
brev:e yjagem ao. estrangeiro em caráter particular,
onde visitarei países_da Eutopa e os Estados Unidos da América, a fim de proferir palestra no Cen·
tro de Estudos Brastleiios da Johns Hopkins/Sais,
sobre o tema "A Indústria TJ.O Brasil sob a Nqya
Constituição".
Sala das Sessões, 11 de outubro de 198.8. -

Albano Franco.
Em
de outubro de 1988
Senhor Presidente,
,
Tenho a honra de corrti.lhicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País por 30- ãras,
a fim de, no desempenho de missão com que
me distinguiu OSenado, partidpar da XUII Sessão
da Organização das Nações Unidas, a partir do.,
dia 17·10·88.
·
Atenciosas saudações. - Jutahy Magalhães.

Exm? Sr.-Pre5idente do Senado FederaJ
Temeste POr fim comunicar a V.~ que tendo
sido desig-nado para comp?re_cer, em mi$ão o.ficial, à Organízação das Nações Unidas (ONU),
me ausentarei do País no próximo dia 13, pelo
prazo máxímo de 30 dias.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1988. -

João Menezes.
ATO N• 5 de 1988

DO CONSELHO TÉCNICO DO
CEDESEN
.

.

Re-gulamenta dispositivos do Ato n"'
38, de 1988, da Comissão Diretora edis·
dplina ~ afastamento de sCJvidor para
participar de Congressos, simpósios, seminários e eventos similares no Pafs e
no exterior.
O Conselho Técnico âó Cedesen, tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. p
e no art. 16, do Ato n? 38, de 1988, .da Comissão
Diretora e no uso_ da_s suas atribuições regulamentares, resolVe:
Art. 19 O afastamento de servidor para participar a congressos, simpósios, seminários e ev:entos similares, no País e no exterior, é regulado
por este ato, aplicando-se, ainda, os segUintes
dispositivos do Ato no 38, de 1988, da Comissão
Diretora: art, 19 e §§; arl 3ç, e §§;letras "a", "b",
"d"'; "f'; e "h"do art. 4~; art. 79; &'; art. 9° e.§
10; parágrafO único do arl 13; e arts. 14 e 15.
·
Parágrafo único. O disPost9 na letra "b" do
art. 49 do Ato nç 38, de 1988, não se aplica aos
seJVidores ocupantes dos enipreQ-os de assessor
parlamentar e secretário parlamentar,
Art. 2-;- Considera~se como trabalho de interesse do Senado Federa], para fins de aplicaçao·
do parágrafo úntco do art. 13, do Ato n9 38, de
1_9_8_8 da Comissão Diretora, a atri..bu!Ção:
a) de presidência de debates;
b) de debatedor ou moderador;
c) de expositor; e a
. d) de apresentador de trabalho propriamente
-.
dito.
Art. 3? No caso de evento realizado no exte. rior, o servidor deverá comprovar o conhecimento
de pelo menos um dos idiomas utilizados.
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ra emitir parecer. Prosseguindo, passa-se à análise
do Processo PD-0371/88-2, terceiro item, que díz
eventos que tenham sido previstos nos planos respeito à proposta de alteração do Aro n~ 19,
de 1986, deste Conselho, e aprovação do prograde desenvolvimento e de treinamento, aprovado
pelo Colegiada.
_ . ma de at~n_dimento a solicitações de _usuários no
9
Art. 5 Este ato entr& em vigor na data -da segundo semestre de 1988 - Estabelecimento
publicação.
de ConVênios. Coffi a palavra o Conselheiro-reArt. 6? Revogam-se as disposições em con- lator, Dr. Yamil e Sousa Outra, lê o seu_ parecer,
_opinando "pela aprovação da alteração ao art.
trário.
10 do Ato n? 19, de 1986, com a modificação
BrasJ1ia, 11 de outubro de 1988. - Senador
Jutaby Magalhães, presidente do Conselho
por mim proposta para o texto relativo ao nível
Técnico do Cedesen:
:quatro; pelo atendimento gradativo e tecnicamente viáverdas solicitações de convênio propostos
dentro do quadro de sugestões da Coordenação
de fnformática e das capacidades operadonais
CONSELHO DE SUPERVISÃO
mencionadas pela DSO; e--pela aprovação da miDOPRODASEN
nuta de convênio com a introdução do item relativo à obrigatóiíedade de permissão ao acesso
Ata da 93• Reunião
a informaçõ_es de interesse do Congresso Nacional". Sugere, também, "que este Conselho deterAcs dezenove _dias do mês de setembro de mil
mine ao Prodasen o Unediato desenvolvimento
novecentos e oitenta e oito, às .de1.:oito horas, na
de um estudo visando propor alternativas que persa1a de reuniões da Primeira Seáetaria do Seilado mitam a distnbulção das informações arquivadas
Federal, reúne--se o ConS_e:lb_o de Supervisão do nos bancos de dados deste centro, através de
Prodasen, sob a presidência do Exm~sr.-senador
sistemas públiCOs ou privados". Após debater a
Jutahy Magalhães. Comparecem os senhOres
matéria, o Conselho decide aprovar, por unanimiconselheiros Dr. J_osé Passos Pôrto, Vice-Presi- dade, __Q presente parecer, condicionando, a partir
dente, Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa, Dr.
da presente da~. a apreciação de convênios que
Yamü e Sousa Outra, Dr. Eduardo Jorge Ca1das
não sejam de níveJ um ou dois à apresentação
Pereira e Dr. Sérgio de Otero_ Ribéiro, Dinátor-EPelo PrOdasen de PropOsta para a disseminação
xecutivo do Prodasen. Presente, também, a conde seus bancos de dados através de terceiros.
vite do Senhor Presidente, o Dr. Sinva1 Senra MarEm seguida, o Senho_r Presidente coloca em apretins Júnior, Assessor-Chefe da Diretoria Executiva
ciação o Processo PD-0773/87 -5, quarto item, redo Prodasen. A seguir, o Senhor Presidente coloca
lativo à alienaç_ão do equipamento lBM 370/3158
em apreciação a ata da reunião anterior, dispene seus dispositivos. Novamente a palavra é concesando a leitura da mesma por ter sido distribuída,
dida ao Conselheiro Yamü e Sousa Outra, relator
com antecedência, aos senhores conselheiros. - da matéria._Após alguns esclarecimentos prestaEstes a aprovam por unanimidade. O segundo
dos pelo D!retor Executivo do Proda_sen e a leitura
item, Processo_ PD-0472/88:3, refere:.s-e à piesta- - do parecer pelo Senhor Relator, no qual se m.:m_ição de c__ontas do Prodasen e do Fundasen do
festa favorável à alienação- ãaqueles bens, o Consegundo trimestre de 1988.Amatéria é designada
selho decide aprovar, por· unanimidade, a solicitaao Conselheiro Eduardo Jorge Caldas Pereira pação em pauta, devendo ser encaminhada à egré-

Art. 4"' Não serão submetidos ao exame do
Conselho Técnico-os casos de participação em
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gia Comíssao Diretora, a fim de que a mesma
autorize a alienação. O quinto item, Processo
PD-0343/88-9, passa a ser apreciado por este
e de proposta da Diretoria Executiva do Prodasel')
para a realização de concurso público, no exercfcio d_e 1988, para a seleção de pessoal, objeti~
vando a adequação do Quadro de Recwsos Humanos daquele Centro às suas necessidades
atuaiS. O SeilhOr Presidente concede a palavra
ao Conselheíro-r~látor, Dr. Edgard Lincoln de
Proença Rosa, que lê o seu parecer, no qual opina
pela aprovação da matéria, na forma submetida
a este Colegiada, com as alterações por ele s_ugeridas, as quais estão c_ontidas no seu parecer. Opi_na, ainda, que a "Diretoria Executiva do :Proçiasen
providencie elaboração de minuta de Ato da Comissão Diretora do Sen.:ido federal, ou do Presidente (verificada a possibilidade da delegação),
designando servidores da Casa e dess_e órgãO supervisionado, que integrarão a Comissão Especia1
de Exame e Supervisão, destinada a acon1panhar
a execução do concurso público de que trata o
presente process9, especificando-se su;;,. competência sobre tudo aquilo que prevê o arl 278
do R~gulamento Administrativo do Senado".
Ap6s discutir sobre a matéria em questão, o Conselho aprova, por unanimidade, o parecer apresentado quanto à proposta da Diretoria Executiva
daquele órgão. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerra a presente reu_nião. E,
para constar, eu, Ana Maria Me rio Marengo, Secretária do Conselho, lavrei a pre-sente _ata _que subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada pelo
Senhor Presidente e demais membros do Consew
lho. Brasília, 19 de setembro de 1988. -Senador
JUtãh.Y Magalhães, Presidente_do_ Conselho_de
Supervisão do Prodasen - José Passos Pôrto,
Vice-Presidente- Yamil e Sousa Outra, Conselheiro- Edgard UncoJn de PrOença-Rosa,
Conselheiro- Eduardo Jorge Ca1das Pereira,
Conselheiro- Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor
- ExeCUtivo dó Prodasen.
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do de Pernambuco, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional

(OTN). Discussão encerrada, do Projeto de

Resolução n'!l58J88, oferecido pelo Senador
Ney Maranhão, em parecer proferido nesta da·
ta devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
Mensagem n" 222, de 19_88 (n" 417/88,-na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Luis, Estado do Maranhão, a real~roperação de crédito
externo no valor equivalente a US$
1,891,567.33 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e sete
dólares _e trinta e três centavos), elevando temporariamente o limite de sua dívida consOlidada. Discussão encen-ada do Projeto de
Resolução n9 159/88, oferecido pelo Senador
Meira Filho, em parecer proferido nesta data,
devendo a votação ser feita na sessáo seguinte.
Mensagem n 9 225, de 19"88 (n" 423/88, na
origem), relativa à proposta para que seja aUto-

rizada a Prefeitura Municipal -de Tremedal, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
_2835f0,18 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Discussão sobiestada por fillta de
quorum para votação do Requerimento n9
163/88.
Mensagem n~ 382, de 1987 (n"' 558/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Préféftura Municipal de Teixeira de
Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no vãlor correspondente, em cruzados, á 155.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento
n• 164/8B.

2.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR AFONSO S4NCHO-Horário

SENADOR MIIURO BENEVIDES-Apelo
ao Ministro da Educação e ao Presidente José
Samey, no sentido de solucionar a difícil situaM
ção vivida pelas uniyersi.dades feden:tis. _ _ _

SENADOR FRANGSCO ROLLEMi3ERG .:._
A profissão médica em nossa sociedade.
SENADOR MIIUR[GO CORRÊA- "0 Po-der Judiciário na futura Constituição"- palestra proferida pelo Ministro Sydney Sanches na
Faculdade de Direito de São Paulo.
2.3.2-- Comunicação da Presidência

- Convocação de sessão extraordinária -a
realizar-se amanhã, dia 19, às 14 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que designa.
2.4- ENCERRAMENTO

3 - MESA DIRETORA
.
.

4 - ÜDERES E. VICE·LÍDERES DE

de verão,

PARTIDOS

..BENADOR MARCO MIIC!EL- Lançamen·
do livro Ferro e Civilização no BrasU.

5 - COMPOSIÇÃO OE COMisSõES
PERMANENTES

Ata da 39\l Reunião, em 18 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Francisco RoUemberg
ÀS 14 HORAS ESO MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Aluízio Bezerra- LeoPoldo Perez- Alniir Gabriel - Jarbas Passarinho --Alexandre Costa
- Edisori Lobão - Chagãs Rodrigues -_Afonso
Sancho -Mauro Efenevides- Humberto Lucena
-Marco Madel- Ney Maranhão -Francisco
RoDernberg - Lourival Baptista - Luiz Viana Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Gerson Camata -João Calmon -Jamil Haddad- Nelson
Carneiro - Alfredo Carripas ..:.... Ron·an Tito Mauro Borges -Maurício Corrêa - Meira Filho
-Roberto Campos....::.. Louremberg- NuneS Rocha

- Mendes Canale - Rac_hjd Saldanha Oerzi APresidêricia ConYOca sE!ssão CÕnJWnta a rea1iWilsori Martins- Leite ChAves- Dirceu Carneiro - _;_~r~se amanhã, às 9 horas e ~O minutos, no plená- Carlos Chiarem.
rio da Câmara dos Deputados, destinada à leitura
de mensagens e à apre_cia-ção de matérias.
Nessas condições, vou _encerrar a presente reu~
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- A üsta de presença acusa o comparecimento nião, convocando uma sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com
de 34 Sis. Senadores. Entretanto, não há em plea seguinte
nário o quorum regimental para abertura de sessão.
_ORDEM DO DIA
Nos termos do § 2~ do art, fao _do Regimento
1
Interno, -o-- expediente- que se- encontra sobre a
Mensagem no 215, de 1988 (n~ 408/88, na orimesa será despachado pela Presidência, indepengem), relativa à propo-sta para que seja autorizada
demente ·de leitura.
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SUMÁRIO
1-ATADA39' REUNIÃO, EM 18 DE
OCITUBRO DE 1988
!.l-ABERTURA

1.1.1-Comunicações da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da

sessão.
-Convocação de sessão ·conjunta a realizar-se amanhã, dia 19, às 9 horas e 30 minutos, com Ordem ·do Dia que designa.

-Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, dia 18, às 18 horas e 30 mim,Jtos, com Ordem do Dia que designa.
12-ENCERRAMENTO
13-EXPEDIENTE DESPACHADO

1.3.3 -Comunicações

2.3- ORDEM DO DIA

De Srs. Senadores, __de que se ausentarão
do País.

1.3.4- Deferimento de Requerimentos
- N.,s 159 e 160/88, de autoria dos Srs.
Senadores Raimundo Uréi e Severo Gomes.
-N9 161/88, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, s_olicitando licença do Senado
-Federal para participar do Conselho Argentino
das Relações Internacionais, comemorativo
aos 40 anos da OEA, ª'realizar-se em BuenOs
Aires, no período de 16 a 22 do corrente mês.
2-ATA DA 60" SESSÃO, EM 18 DE
OCITUBRO DE 1988
2.1-ABERTURA

1.3.1 -Resolução
-

22- EXPEDIENTE

N9 154/88, que prorroga pot 180 dias

o prazo da ComissãO Parlamentar de Inquérito,
destinada a "investigar indicias de fraude na
importação e exportação de produtos e insu-

mos farmacêuticos, por empresas multinacionais, e os possíveis desdobramentos da _atu<J.ção dessas empresas no País, inClusive a desnacionalização do setor e a desmesurada ele-vação dos preços de medicamentos...

2.2.1 -Leitura de Projetos
-Projeto de Resolução n? 154/88, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre
a Gratificação Espe<:ial de DesemPenho.
-Projeto de Resolução n? 155/88, que estabelece normas-para que o Senado Federal
exerça a competência de Câmara Legislativa
do Distrito Federal.

1.3.2- Projeto de Lei

-Projeto de: Lei do Senado n~ 81188, de
autoria do Senador Francisco Rollemberg,
que dispõe sobre a aplicação de recursos do
Fundo' de Investimentos da Amazônia - Finam,, e dá outras providências.

2.2.2 -Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO -

En·

chente ho Estado do Rio de Janeiro.

SENADOR RuY BACELAR - Turismo co·
mo fonte de captação de divisas para o País.

Mensagem no215, de 1988 (n9 408/88, na
origem), relativa à pioposta para que seja autõrizada -a Prefeitura MuniciPal de Ubaitaba, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados,
146.520,13 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Discussão sobrestada por falta de
quorum para votação do Requerimento n"~
162/88, após :Usarem da Palavra no seu encaminhamento os Srs. Rachid Saldanha_ :Oerzi
e Luiz Viana.
Mensagem nç 217, de 1988 (n9 410/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada ~ Prefeitura Municipal de Vrtória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em ~adas, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}. Discussão encerrada
. do Projeto de Resolução n9 156/88, oferecido
pelo Senador Ney Maranhão, em parec-er pro·
ferido. nesta data, devendo_ a votação ser feita
na sessão seguinte.
Mensagem n9 218, de 1988 (n? 411/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Discussão encerrada do Projeto· de Resolução nç 157/88, oferecido pelo
Senador Meira Filho, em pareCer proferido
nesta data, devendo a votação s~rJdta na ses-·
São seguinte.
Mensagem n• 220, de 1988 (n• 411/88. no_
origem), relativa à proposta para que seja auto·
~da a Prefeitura Municipal d~ Carpina, Esta-

a
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a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Est8do da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, _a 146.520,13 Obriga-

EXJiEDIE!'ITE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2'' DO ARTIGO 180 DO REGIMENTO INTERNO

ções do T escuro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.}

2
Mensagem no 217, de 1988

(n~

410/88, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão,
Estado de Pernambuco, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do T escuro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

RESOLUÇÃO

1"1' 154, de 1988

Mensagem n? 218, de 1988 (n~ 411/88, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado
do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
4
Mensagem n" 220, de-1988 (n'' 411188, na origem), relativa à proposta para que Seja autorizada
a Prefeitura Municipal d_e_ Carpina, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

5
Mensagem n? 222, de 1988 (n" 417/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do
Maranhão, a realizar operação de crédito externo
no valor equivalente a US$ 1,891,567.33 (um milhão, oitocentos e noventa _e um mil, quinhentos
e sessenta e sete dólares e trinta e três centavos),
elevando temporariamente o liniffe de sua dívida
consolidada. (Dependendo de parecer.)

6
Mensagem n? 225, de 1988 (n? 423/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado da
Bahia, a contrãtar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 283.51 O, 18 Obrigações do Tesouro Nacional-- OTN. (Dependendo de parecer.)

de Inquérito, destinada a "investigar Intação- de produtos e insumos farmacêu~
ticos, por empresas multinacionais, e os

possíveis desdobramentos da atuação
dessas empresas no País, Inclusive a
desnacionalização do setor e a desmesurada elevação dos preços de medica·

mentos".
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o prazo de duração da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a "investigar indíciQs _de fraude n~ impo_rtaç~o e exportação de
produtos-e insumos farmacêuticos, por empresas
mu1tinadonais, e os possíveis desdobramentos
da atuação dessas empresas no País, inclusive
a desnacionalização do setor e a desmesurada
elevaÇãO dOs preços de medicamentos", instituída
pela Resolução n" 42, de 1988.
M _2° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as di_sposições em contrário.
Sala das sessões, 18 de outubro de 1988. -

DivaldoSuruagy-JoséPauloBisoi-Severo Gomes - Saldanha Derzl - Marcondes
Gadelha - Mário Maia - Wllson Martins Pompeu de Sousa - Meira Filho - Carlos
Chiarelli- Louremberg Nunes Rocha- Edl~
son Lobão - Mendes CanaJe - Mansueto
de Lavor - Mauro Benevides - Alfredo
Campos - Aureo Melo - Afonso Sancho
~ E.Jll.nclsco .Rollemberg - Marco M.adel Mauricio Corrêa -Itamar Franco- Guilherme Palmeira - Leopoldo Peres.

PROJETO DE LEI DO SENADO
1"1' 81, de 1988
Dispõe sobTe a aplicação de recursos
do Fundo de Investimento da Amazônia
- Fmam, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
M ·1o Os recursos do Fundo de InvestimenMensagem n? 382, de 1987 (n? 558187, na _ori- to da Amazônia - Finam, de que trata o Decregem), relativa à proposta para que seja autorizada to-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, não
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Esta- poderão ser U.tilizado_s_ em projetas agropecuários
em terras de florestas primitivas na Região Amado da Bahia, a contratar operação de crédito no
zóniCa.
vaJor correspondente, em cruzados, a 155.000,00
Art. 2~ Em terras onde predominarem outras
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De-formãS- de vegetação que não as florestas primipendendo de parecer.)
tivas, o emprego de recursos do Finam somente
será permitído mediante autorização prévia do orO SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
ganismo federal responsável pela preservação das
- Está encerrada a reunião;ãteas de floresta, observando a Lei n~ 4.771, de
15 de setembro de 1965,,e outros regulamentos
pertinentes à preservação da natureza.
(Levanta-se iJ reuniãQ às 15 horas)
7

Parágrafo único. Não será autorizada a utilização çle queimadas no processo de abertura de
áreas para exploração das atividades agrícolas e
pecuárias.
Art. 3? Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.-Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.

Prorroga Dos tennos do estabelecido

no art. 178 do Regimento Interno do Senado Federal, por 180 (cento e oitenta)
dias, o prazo da Comissão Parlamentar
dícios de fraude na importação e expor-
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Justificação
A ocupação da Amazônia e a incorporação de
seus recursos naturais à economia nacional são
objetivos constantes em todos os planos de desenvolvimento nacional engendrados desde que
a sistemática de planejamento foi -implà-ntaaa no
País.
Há mais de 20 anos o poder público, através
dos incentivos fiscaís do lmposfo de Renda, procurou carrear para a Amazônia parcela importante
de recursos visando a promover o desenvolvimento da região.
Nesse período, sob a égide do Fundo de Investimento da Amazônia - Finam, consolidado pelo
Decreto-Lei n 9 1.376, de 1974, investidores de
grande porte econômico do Centro-Sul do País
~ceilaram a ayentura amazónica, a!faídos pelo
programa dos incentivos fiscais.
Assim, grandes projetas foram direcionados
para a região, notadamente na formação de grandes fazendas çle pecuária bovina.
Tais projetas, do chamado Finam- Agropecuário, pelo prazo relativamente longo- de maturação, deveriam apresentar resultados significativos
de produção somente nesta década de 19_80.
Os resultados, entretanto, de uma avaliação feita pelo próprio Executivo, foram amplamente negativos e deCepcionantes.
Constituída por um dos primeiros a tos do atual
Governo (Decreto n~ 91.158, de 18 de março de
1985),·a COmissão de Avaliação de Incentivos
Fiscais levou três anos para, entre outros, concluir
que os incentivos fiscais para a agricultura, dentre
eles o Finam - Agropecuârio, não passam de
uma grande malversação de recursos públicos.
Os resultados são estarrecedores: em número,
menos de 5% dos projetas cumpriram o cronograma de implantação e, na média, menos de
30% dos projetas foram implantados.
Comprovadamen_te, e pelos próprios organismos idealizadores, tais projetas não se prestaram
a nada mais que à ocupação de terras pelos investidores incentivado_s, ou em outras palavras, à formação de grandes latifúndios com a ajuda de
dinheiro público.
ESse tipo de eXploração predatória de nossa
região mais rica em recursos naturais deixou atrás
de si- pelos grandes desmatamentos e inconse-qüentes queimadas - um rastro de desolação
no meio ambiente, que hoje se afigura na opinião
pública com um clamor de verdadeiro esc-àn_dalo
nacional.
Dispensável se torna, pois, insistir na expliCação
desses verdadeiros crimes contra o património
nacional com recursos públicos. Será difícil, hoje
---em dia, parar com as queimadas, mas pelo menos
que o dinheiro de todo o povo não seja utilizado
de maneira tão indigna.
Sala das sessões, 18 de outubro de 1988. -

Francisco Rollemberg.
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DEFERIMENTO DE REQ(JERIMENTOS

integrar a comitiva que acompanhará o Senhor

LEO!SLAÇÃOCITADA

Presidente da República em sua viagem à União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Aterldosas saudações, - Raimundo Ura.

LEI N'4.7ll.
DE 15 DE SETEMBRO DE !965

A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 45, in fine, do Regimento Interno,
deferiu os Requerimentos_ n"" 159, de 1988, de
autoria doSenador Raimundo Ura e 160, de 1988,
de autoria do Senador_ severo Gomes, em- que
suas excelênciaS solicitavam autorização do Sena-

"Institui o novo Código Florestal."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . :======-.:====·=""'
............................... ~....-..
·············-·····--- - - -

(À publicação)
Em 13 de outubro-ue-1988
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exe<:elênda que me ausentarei do País a partir de 14
de outubro em curso, para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art. 55, inciso
III, da ConstitUiÇão-e- ã.rt. 44 do Regimento Interno,

Excelentíssimo Senhor

--= -Senador Hlimberto Lucena

~DigníssiinóPresidente do Senado Federal
----Senhor Presidente'
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exc eJênda, nos termos do que determina o artigo 43,
alínea "a", do Regimento Interno, que me ausentarerdo País, no período de 15 de outubro a 15
-de novembro do corrente ano, com destino a
Nova Iorque, EStados Unidos da América, para
participar, como observador, da_ 43~ Assembléia
Gerã"l da ONU.
- Sala das sessões,_l8 de outubro d~ 1988.-

do para, nos termos o art. 55~ III, da Constituição

e 44 da lei interna; aceitarem missões do Poder

Executivo.
A Presidência comunica ao Plenário que deferiu, nos termos do art. 45, ln 6ne, do Regimento
Interno, o Requerimento no 161, de 1988, no qual
o Senhor Senador Itan1ai- France solicitava licença
do Senado para participar do conselho argentino
para as relações internacionais, comemorativo
aos 40 anos da OEA, a realizar-se em Buenos
Aires, no perfodo de 16 a 22 do corrente Inês.

-Severo Gomes.

Ata da 60" Sessão, em 18 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Sr. Lourival Baptista
ÀS 18 HORAS E.:JO fifliYOT6s, ACJiAM-SE
PRESENTES OS SRS. SEI'IADORES:

- Aluizio Bezerra - Leopoldo Perez - Almir
Gabriel- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa
- Edison Lobão_- Ch~ga_s Rodrigues-- Afonso
Sancho-Mauro Benevides- Humberto Lucena
-Marco Maciel- Ney Maranhão- Francisco
Rollemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar ~ Gerson Camata -João Calmon -Jamil Haddad- Nelson
Carriêiró-- Alfredo CamPos ....::. Ronan Tito Mauro Borges - Maurício Corrêa - Meira Filho
-Roberto Campos- Louremberg Nuneª- Rocha
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi Wilson Martins- Leite Chaves_- Dirceu_Cameiro
- Carlos Chiarem.

O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) · A Usta de presença acusa o comparecimento de
34 Srs. Senadores. Havendo l1úmero regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~-Secretário- Tiá -proceder à leitura do
Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 154, de 1988
Dispõe sobre a Gratificação Especial
de Desemp-enho.
-O Senado Federal resolve:
Art. 1~ A Gratificação Especial de Desempenho constituirá compensação retributiva pelas
condiçõe~ especiais e pecuJiares de prestação de
serviços necessários ao funcionamento do Senado Federal e do Congresso Nacional.
Art. 29 O Valõr ·aa Gi"atificação referida nesta
Resolução será obtido, a partir de 1~outubro, mediante aplicação de fatores de ajuste. na forma
do Anexo, sobre a base de incidência utilizada,
nesta data, para cálculo da vantagem de que trata
o art. 408 do Regulamento Administrativo do Senado Federal
Art. 3° -O pagamento da· Gratificaç.3o referida
nos artigos anteriores exclui qualquer outro por
comparecimento ao serviço em conseqüência da
realização de sessão do Senado Federal ou do
Congresso Nacional fora_ do horário norrilal de
__.expediente, inclusive aos sábados, domingos e
feriados.
Parágrafo único. O servidor convocado que
deixar de _çomparecer injustificadamente ao servi~

ço, quãndo da real-izãção de s.ess'ão do Senado
Federal ou do Congresso Nacional fora do horário
de expediente, terá descontado 1/3_0 (unl trinta
avos) da Gratificação.
Art:. 4~ A Gratificação de que trata esta Resolução será paga aos servidores que estejam em
efetivo exercício, assim considerados em face da
legislação vigente.
Art. 5" A Gratificação Especial de Desempenho, sobre a qual incidirá a contribuição previden-.
ciária, incorpora-se aos proventos de inatMdade
do servidor que a esteja percebendo ao se aposentar.
Art 6ç Aplica-se, no que couber, o disposto
nesta Resolução aos servidores inativos.

Art. 79 Fica revogada a Decisão da Comissão
Diretora em reunião realizada no dia 24 de maio
de 1984, dispondo sobre autorização de pagamento de até 120 horas extras mensais a todos
os servidores do Senado Federal.
Art & _Os ConselhoS de Supervisão do CE·
_ GRAF e PRdDASEN proporão à Comissão Diretora normas que regulamentem esta Resolução
no âmbito daqueles órgãos.
Art 9" Esta ResoJução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. I O. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nç 358, de 1983,
e suas alterações.
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7. OCUPANTES OE CARGO DE CATEGORI\S

Fator de Ajuste

O a 7

Justificação
O presente Projeto de Resolução que ora se
submete ao Plenário do Senado Federal, desti~
na-se a reestruturar, de forma compatfvel, a Gratificação Especial de Desempenho, devida aos ser-

vidores da Casa.

·

Objetiva, ademais, pôr termo ao pagamento
generalizado de gratificações por serviço extraordinário, retribuição esta que. em face da necessidade de compensar perdas salariais passadas,
passou a incorporar permanentemente a remuneração dos servidores do Poder Legislativo.
Visa, também, evitar a elevação da:- despesa de
pessoal do Senado Federal, já que a racionalização da sistemática de pagamento dessas retribu[ções compensatórias permitirá uma economia
mensal de 4,8%, a partir de outubro.
Pretende, ainda, dar um tratamento justo e
equânime a todo o conjunto de servidores da
Casa, no que se refere à gratílicação reestruturada,'
de modo a não provocar oUtras perdas salariais,
além daquelas decorrentes:.& politica do Governo
e que atingem a todo fun~BQ.~isino público.
Impede salientar que ~~:Prop·oSta decorre de
entendimentos entre o Senãdo FediraJ e á Cârriã.~
ra dos Deputados, de modo a se dar um tratamento unifonne, quanto a critérios e valores da
Gratificação Especial de Desempenho, assegurando isonomia de retribuição para funções asse-

--

-

NS

E

NM

(NPO OCUPANTES DE CARGO

DAS)

2,4

n-processar e julgar o governador e o vicegovemador do Distrito Federal nos crimes deresponsabilidade e os seus secretários nos crimes
da mesma natureza conexos _com aqueles;
DI- aprovar, por maioria absoluta de votos, a
_ destituição, antes do término de seu mandato,
do procurador-geral do Distrito Federal;
IV- autorizar o governador e o vice-govemador a se ausentarem do País, quando a ausência
exceder a 15 (quinze) dias;
V- conhecer do veto e sobre ele deiJberar;
- Humberto Lucena - Lourival BaptistaVI -frxar, para cada exerciclo financeiro, areDirceu Camelro - WUson Martins - Fran- muneração do governador, do vice~govemador
cisco RoUemberg - Aluizio BezeJTa.
e dos secretários do Distrito Federal;
Vli- julgar as contas prestadas, anualmente,
pelo governador do Distrito Federal e apreciar
PROJETO DE RESOLUÇÃO
relatórios sobre a execução de planos de sua adN• 155, de 1988
ministração;
Estabelece normas para que o Senado
Vlll- sustar os atas normativos do Poder ExeFederal exerça a competência de Câma~ cutivo do Distrito Federal que _exorbitem do poder
regulamentar;
ra Legislativa do Distrito Federal.
IX- fiscalizar e controlar, através da__Comissão
O Senado Fedefal resolve:
do Distrito Federal, os atas do Poder Executivo,
- Art }9 Cabe ao Senado Federal:
inclusive os da administração indir:eta, e, ainda,
I - aprovar, previamente, por voto secreto, em
exercer a fiscalização contábil, fmanceira, _orça~essão secreta, após argüição pública perante a
mentária, operacional e patrimonial do Distrito
Comissão do Distdto Federal, a escolha do gover~
Federal, com auxílio do respectivo 'Tribunal de _
nadar do Distrito Federal, indicado pelo presiContas;
,dente d_a República .e dos membros do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, indicados pelo go~
X- c;onvocar Secretário do governo do Distrito
vemador;
Federal para prestar, em Plenário, informações
meJhadas, dentro do mesmo Poder, Oem como
o_cumprimento dos limites de remuneração ins_critos na nova Carta Constitucional. A adoção de
"fatores de ajuste" mais baixo para algumas categorias, na forma do Anexo ao Projeto de Resolução, não fere o princípio da irredutibilidade de
vencimentos. PeJo contrário, objetiva evitar privilégios ou prejuízoS de UmaS categorias ou grupoS
em relação a outros, mantendo-os nas respectivas
faíxa.S salariais.
Sala das sessões, 18 de outubro de 1988. -

t:'

Outubro de 1988
sobre assunto previamente__determinado,

Quarta-letra 19 3189

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçãa II)
impor~

tando crime de responsabilidade a aus_ênda sem
justificação adequada;
XI- requerer informa_ções a_Qs Se<:retários do

governo do Distrito Federal, importando crime

de responsabilidade _e recusa ou o não atendi~
menta no prazo de 3_0 _(trinta) dias ou o fornecimento de informaçó_ets inverídicas.
§ ]9 No caso do item fi, o SenaClo Federal
funcionára sob a presidência do presidente do
Superior Tribunal de Justiça e, enquanto essa

Corte não se _instalar, do preS1dente do Tnbunal
Federal de Recursos, aplicando-se ao processo,
no que couber, o trâmite estabelecido na Lei n?
7.106, de 28 de junho de 1983, ficando o gover-

nador suspenso de suas funções após a instau-

da instalação dos trabalhos, no início de c;ada
sessão legislativa, o seu plano de governo expondo a situação do Distrito Federal e soli.ci~ndo
as· providências que julgar necessárias e prestar,
anualmente, dentro de (60) sessenta dias após
a abertura da- sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.
-~Art. & À Comissão do Distritq Federal, integrada por 21 (vinte e um) senadores, cabe:
---I-discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do Regimento do Senado Federal, a
competência do plenário, salvo recursos de um
décimo da composição da Casa;
D-emitir parecer sobre:
a) escolha do governador e dos membros do
Tribunal de Contas do Distrito Federal;
-~ b) destltWçãO do procUrador-geral do Distrito
Federal antes do término de seu mandato;
c) contas do governador do Distrito Federal,
· oferecendo o respectivo projeto de resolução;
d) matéria orçamentária que se refira ao DistritO Federal;
e). pfôg:Tafuàs··ae obrãs e planos de desenvolviinentO de interesse do Distrito Federal;
m- relatar vetos do governador apostos ao
projeto ·de lei do Distrito.Feder_al;
IV- realizar âudiências públicas com entidades da-soCiedade civil do Distrito Federal;
V--:- receber petições, reclamações, representações ou queiXas de qualquer pessoa contra atas
ou omissõ_es das autoridades ou entidades públicas do Distrito F~deral;
VI -solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
§ }9 A Comissão do Distrito Federal, em razão da matéria de sUa competência, poderá, convoCar secrefárlo ·do Governo do Distrito Federal
parâ prestar informaç6es s'obre assuntos inerentes às suas· atribuições.
§ 29 A ComiSsão exercerá, ainda, no âmbito
do Distrito Federal, no que couber, as atribuições
"Conferidas à Comissão Mista Permanente, instituída no § 19 do art. 166 da COnStituição Feder~.
Art. -7o Os, projetas de interesse do Distrito Federal, lidos no Expediente, serão distribuídos, para
exame e parecer, à Coinissão do Distrito Federal
que deverá, além do mérito, manifestar-se sobre
sua constitucionalidade e jurididdade e ainda s~
b_re os aspectos económicos e financeiros.
§ 19 t:rpfójeto terá numeiação própria, independente -da numeração dos projetes de lei de
âmbito federal, e terá a denominação de projeto
de lei do DF.
§ 29 Perante __a CoJVissão poderão ser oferecidas emendas_ ao projeto, no prazo de_ cinco dias
úteis, contadq da sua publicação do_ Diário do

ração do processo.
§ 29 No caso do parágrafo anterior, se decorrido o prazo de 180 (cento- eOitenta) dias, o julgamento não estiver concluído, çessará o afastamento do governador, sem prejuízo do regular
prosseguimento do processo, devendo a condenação ser proferida por 2/3 (dois terços) de votos
e limitar-se-á à perda do cargo, com inabilitação,
por S(olto) anos, para o exercício de função públíca, sem prejufzo das demais sanções judiciais cabíveis.
Art. 2~> A iniciativa das leis de interesse do Distrito Federal cabe a qualquer membro do Senado
Federal e ao governado(.
Parágrafo único. Aos deputados federais, da
representaçáo do Distrito Federq], éJ.:içUltado ~o
caminhar à Mesa do Senado Federal anteprojetos
de lei de interesse do Distrito Federal que terão
a tramitação estabelecida nesta resolução.
Art. 3~' SãO de iniciativa privativa do governador do Distrito Federal as leis que disponham
sobre:
__
I - organização administrativa do Distrito F edera!;
n- matéria tributária e orçamentária;
m- criação, estruturação e atribtJições das se-cretarias e órgãos da administração do Distrito
Federal;
IV- serviços públicos e pessoal da administração, seu regjme jurfdico e provimento de cargos;
V- criação, transformação e extinção de cargos. funções ou empregos da administração direta e autárquica do Distrito Federal, ou que aumentem a sua remuneração.
Parágrafo único. Não será admitido aumento
da despesa prevista nos projetas de iniciativa privativa do governador do Distrito Federal, salvo
quanto ao projeto de lei do orçamento anual ou
ao que o modifique, nos termos estabelecidos
no art. 166, §§ 39 e 49 da Constituição Federal.
Art. 49 O governador poderá solicitar urgênCongresso Nacional.
cia para a apreciação do projeto de sua iniciativa,
§ 39 No exame do projeto e das emendas
devendo o Senado apreciá-lo no prazo de45 (qua~
a Comissão, se assim o decidir, poderá solicitar,
renta e cinco) dias contados do seu recebimento.
diretamente, o parecer de qualquer comissão perFindo esse prazo será o projeto induído em Ormanente do Senado Federal._
dem do Dia, com preferêncí~ sobre as outras maArt. & O anteprojeto de lei, encaminhado na
térias e com a tramitação prevista para o caso
forma do disposto no parágrafo único do ait 19,
do art: 371, "h", do. Regimento Interno do Senado
será submetido à Comissão do Distrito Federal
Federal, vedado o seu adiamento ou a sua inver~
para que decida, preliminarmente, se deve ter traS;ão na pauta, ficando sobreStada a tramitação
mitação. Sendo _o parecer favorável, será o projeto
das demais matérias até que se ultime_ a sua apreencaminhado como de autoria da Comissão e
ciação.
- terá, em toda a sua tramitação e publicação, a
Art 59 O governador do Distrito Federal dereferência "apresentado por sugestão do depuverá encaminhar ao Senado Federal, por ocasião
tado...."

Art. 99 É facultado aos deputados integrantes
da representação do Distrito Federal assistir às
reuniões da Comissão, discutir o assunto em de-_
bate, pelo prazo por ela fixado, e enviar~lhe, por
escrito, informações ou esclarecimentos, vedada,
entretanto, sua partkipação nas deliberações.
Art. 1O. Coricluída a votação de projeto sobre
matéria do Dístrito Federal, sefá ele ericaminhado
ao ·governador que, aquiescendo, o sancionará.
§ ]9 Se o governador considerar o projeto,
no todo ou em parte, inconstituci_onª-l_oy c-ºntrár:io
ao interesse público, veta~lo-á totaJ ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados
do recebidmento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado os
motivos do veto.
§ 29 O veto parcial somente .abranger:â texto
integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
§ 39 Decorrido o prazo de quinze dias, o silêndo do_ governador importará sanção.
§ 4~> O veto deverá ser apreciado pelo Senado
Federal dentro Qe 30 (trinta) dias a con_f,ar do
seu recebimento, quando será lido no Expediente
e distribtúdo à Comissão do Distrito Federal que
terá o prazo-de 15 (quinze) dias para apresentar
relatório sobre a matéria.
§ 59 O relatório terá numeração própria, será
lidO no EJcpediente, publicado no Dlárlo do Congresso Nadonal e distribuído em avulsos, juntamente com o texto do veto e suas razões, do
projeto, das emendas aprovadas, d_os pareceres
e das disposições sancionadas e promulgadas,
quando se tratar de veto parcial.
§ 69 Decorrido o interstício regimental, o veto
será incluído em Ordem do Dia, quando poderão
usar da palavra na discussão,--quaJquer senador,
peJo prazo de 20 (vinte) minuteis, sendo facultado
ao Presidente, para ordenar os debates, conceder
a palavra, alternadamente, a um orador favorável
e a outro contrário ao veto.
§ 7~> A discussão poderá ser encerrada mediante requerime!nto de líder, ~ndo usado da palavra, pelo menos dois oradores favoráveis e dois
contrários.
§ 89 A votação, que versará sobre_ o veto, será
procedit;!a por escrutínio secreto, votando sim os
que aprovarem e não os que o rejeitarem, considerando~se rejeitado_ o veto que obtiver o voto
contrário da maioria absoluta dos membros do
Senado Federal.
.
§ ~ Quando o veto for parcial, serão votadas
como disposições autónomas cada um deles, salvo quando_incfdfr sobre matéria correlata ou idêntica.
§ 1O. Esgotado o prazo estabelecido no § 49
sem delibera_ção o veto será incluído em Ordem
do Dia das sessões subseqüentes até_ a sua vQlação fmal, aplicando-se_o disposto no art. 49, ln

fine.
§ 11. Rejeitado o veto, serão remetidos a,o
governador, para promulgação, os autógrafos da
matéria vetada, devendo a mensagem que os encaminhar fazer referência expressa ao resUltado
da votação.
§ 12. No caso_ do parágrafo anterior se a lei
não for promulgada pelo Governador no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, o_ Presidente__ do
Sen<ido a promulgará e, se este nã_p fiZer em igual
prazo, caberá ao Vice-presidente do Senado fazê-lo.
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Art. 11. Se aprovado o veto o_ processo da

matéria vetada será definitivamente arquivado, feita a devida comunlcação ao gove~ador.
Arl 12. o projeto de ler orçamentária anual

do Distrito Federal. deverá ser encaminhado ao
Senado Federal até 4 (quatro) meses antes do
encerramento do exercício financeiro. Udo no Expediente, será o projeto distribuído à _Comissão
do Dfstrtto federal, podendo ser dividido em partes a serenl tratadas como projetas autônomos,
mantendo-se, entretanto, em cada caso, o número do projeto integra.!.
§ 1~ As emendas deverão ser apresentadas
perante a COmissão, nos 20 (vinte) dias que se
seguirem à publicação do projeto no Diárlo do

Congresso Nadonal, observado, no que couber, o disposto nos §§ 3~ e 4 9 do art. 166-da
Constituição Federal.
§ 2<? A Comissão terá -o prazo de 30 (trinta)

dias para emitir pareCer sobre o projeto e as emen~
das.
§ 39 Será fmal o pronunciamento da Comissão sobre as emendas, salvo recurso de I /I O(um
décimo) dos membros do Senado no sentido de
serem elas submetidas à deliberação do Plenário,
devendo o· recurso ser interposto no prazo de
três sessões ordinárias contado a partir da publiM
cação do parecer no Diário do Congresso Na~
clonaL
§ 49 Se o parecer não for apresentado no praro previsto e faltarem 20 (vinte) dias para o término da sessão legislativa, será o projeto incluído
em Ordem do Dia, sendo o parecer proferido
por Relator designado pela: Presidente da sessão.
§ 59 O Governador do Distrito Federal poderá
propor modificações no projeto enquanto não iniciada na Comissão a parte cuja alteração é proposta.
§ 6? Concluída a votação, com emendas, o
projeto voltará à Comissão do Distrito Federal
para a redação fma1, dispensada a sua apreciação
pelo Plenário, salvo recurso interposto na forma
do estabelecido no §- 39
§ 79 O projeto deverá sei devolvido pant sanção do Governador do Distrito Federal até o encerramento da sessão legts1ativa
Art 13. Aos casos omissos_ nesta Resolução
aplicam-se, no que couber, as normas estabelecidas no Regimento lntemo do Senado Federal.
Art. 14. Estaresoluçãoentraemvigornadata
da sua publicaçllo.
Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário.

Justlflcação
O Senado Federal vinha leSislando para o Distrito Federal, conforme o estabelecido no § }9
do art. 17 da Constituição de 1967, quanto às
matérias tributárias e orçamentária, serviço públicos e pessoal de sua administração e que, conforme dispõe o item IV do art 57_ claquele texto legal,
são de iniciativa exclusiva do Presidente da Repú·
blica e a quem cabe, ainda, até que entre em
vigor o novo texto constitucional, sancionar ou
vetar os respectivos projetas de lei.
A Constituição de 1988 em seu art._32-estabe-leceu que o Distrito Federal terá uma Câmara
Legislativa, integrada por Deputados Distritais. e

_Go~mador. Tanto os deputados quanto o governador deverão ser eleitos quando da eleição dos
governadores dos estados.
AJ.é lá a competência da Câmara Legislél'tiva
deverá ser exercida pelo Senado Fede~al (Çonst.,
art. 16, § 19 das Disposições Transitórias).,
Não há no texto constitucional qualquer limitação quanto a esse exercício, assim como não
há q:Uãlquer disposição que estabeleça as abibuiçõeS do Governador do Distrito Federal quanto
ao proceSSo Legislativo ou às suas relações com
o Senado Federal.
Essas atribuições deverão constar de lei orgânica a ser votada pela futura Câmara Legislativa
do Distrito Federal (Const. de 1988, art. 32 ca-

put).
Não há, portanto, nenhuma disposição no texto
da Constituição a ser promulgada que _estabeleça
normas -sobre o funcionamento do Senado enqUanto no exercício da competência de Câmara
Legislativa do Distrito Federal e não seria de boa
política que o Senado, rio uSo das atribuições
que lhe foram conferidas, sobrepondo-se à Câmara Legislativa a ser eleita, tomasse a iniciativa de
elaborar a lei Orgânica do Distrito Federal.
Difidl, portanto, estabelecer um roteiro para o
funcionamento do Senado enquB_nto no exercício
das abibuições específicas de Câmara Legislativa
do Distrito Federal.
Na ausência de disposições expressas, na elaboração do presente projeto de resolução, tomouse com base:
1") o disposto no § ]9 do art. 32 da recém-aprovada Lei Maior, que atribui ao Distrito Federal
a_ competência legislativa reservada aos estados
e municípios, adotando-se, assim, algumas no_rmas que o textO--Constitucional estabelece quando
trata dos Estados Federados e do_s municípios;
~) por analogia, o disposto nos arts. 61, 63
e 84 da Constituição que enumeram competências do Presidente da República, naquilo que poder-se-á aplicar ao Governador, como Chefe do
Poder Executivo do Distrito Federa1;
J9) o disposto nos arts. 49 e 50 que estabe-lecem a competência do Congresso Nacional, no
que se poderá aplicar, no âmbito do Distrito Federal, como atribuição da Câmara Legislativa.
O Projeto de Resolução prevê, ainda, a competência dos senadores na iniciativa das leis de interesse do Distrito Federal, ensejando, ainda, aos
deputados que integram na Câmara Federal a
representação do Distrito Federal, apresentar sugestões que poderão ser transformadas em lei,
desde que encampadas pela comissão competente.
Amplia-se o número de membros da Comissão
do Distrito Federal e a área de sua competência,
em face das inúmeras atribuições cometidas em
decorrência do estabelecido no texto constitucional.

Acreditamos que com a aprovação do presente
Projeto estarão preenchidas as formalidades para
que esta Casa exerça, em toda sua plenitude, as
importantes funçóes recebidas com a nova Carta.
.Sala das sessões, 18 de outubro de 198R Humberto Lucena - Lourlval Baptista Francisco Rollemberg -Wilson Martins.

Outubro de 1988
Parecer da Comissão Dlretora sobre
o anteprojeto de Resolução fi9
, de
1988, que "Estabelece as normas para
que o Senado Federal exerça a competência de Câmara Legislativa do Distrito
Federal".
Relator: Senador Aluízio Bezerra.
Vem a exame desta Comissão projeto de resolução, visando estabelecer normas para que o
Senado Federal exerça a competência de Câmara
Legislativa do Distrito Federal
Competia privativamente ao Senado Federal,
à luz da Constituição Fed~ral de 1967, na forma
da Emenda n9 1 de 1969, legislar para o Distrito
Federal (art. 42- V, s_egundo o disposto n"
§ 1~ do art. 17), discutindo e votando projeto de
lei sobre matéria tributária e orÇamentária, serviços públicos e pessoal da sua administração.
Era, também, da competência privativa desta
Casa aprovar, previamente, por voto secreto, a
indicação, feita pelo Senhor Presidente da República, de nomes para o exercício dos cargos de
governador do Distrito Federal, bem assim dos
conselheiros do seu Tribunal da Contas.
Entretanto, a nova Constituição _Federal, de
1988, estende ao Distrito Federal (art. 32. § 19)
as competências legislativas resenradas aos estados e municípios.
Estabelecem, ainda, (§ 29, art. 32), que a eleição
do governador e do vice~govemador e dos deputados distritais coincidirá com a eleição dos governadores e depuiados estaduais, para mandato de
igual duração.
De outra parte, a nova Carta, no art. 16, do
Ato daS Disposições Constitucionais TransitóriaS,
estabeleceu que, até que se efetive o disposto
no art 32, § 2~. a CoilStituição, caberá ao Presi~
dente da República, com a aprovação do Senado
Federal, indicar o Govemádor ê o Vice--Governador do Distrito Federal.
Ainda, que a competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, até que esta se instale,
será exercida p'elo Senado Federal, bem assim
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do DisOito Federal, neste interregno, será exercida peío Senado Federal,
mediante controle externo com o auxílio do seu
Tribunal de Contas.
O anteprojeto, em exame, pretende estabelecer
as competências do Senado Fedeial para, como
Câmara Legislativa e órgão fiScalizador do Distrito
Federal, preencher o "vacatio", deixado nas suas
competências pela nova Carta.
Considerando que o anteprojeto pretende s-anar
as lacunas_ do texto constitudonal, no que se refere às normas sobre o funcionamento do Senado
Federal, enquanto no exerdcío da competência
de Câmara Legislativa do Distrito Federal;- que
o anteprojeto está em acordo com as demais
disposições constitucionais; que o anteprojeto está traçado, segundo as boas normas de técnka
legislativa, somos pela sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1988. AIWzio ~. Relator
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Os projetes lidos, vão à publicação e, em seguida,
ficarão sobre a mesa durante três sessões, a ftm
de receberem emendas. Findo esse prazo, serão
despachados às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
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Colic-edp_a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson
Carneiro.
O SR. Na.SON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem
ontem esteve no Rio de Janeiro ou acompanhou
os acontecimentos através da imprensa e pela
televisão, pôde ter uma idéia exata, ou_ quase exata, do drama que vive a antiga Odade Maravilhosa.
A primeira chuva, a chuva _de outubro, aJagou
a antiga metrópole. Houve quem - e eu estava
entre eles - tivesse que aguardar três ou quatro
horas para que as águas baixassem em determinadas ruas, para poder sair de casa.
Sr. Presidente, invoco tudo -istõ para acentuar
o drama que vive a cidade do Rio de Janeiro
e as providências que, ainda uma vez, espero e
confio serão dadas pelo Senhor Presidente da
República
O Rio de Janeiro é uma ddade diferente. Depois
de Salvador, foi a Capital do Brasil durante mals
de um sêculo. Todos nós, onde quer que tenhamos nascido, temos no Rio de Janeiro a nossa
segunda cidade natal. É uma cidade que não distingue. Para ser exato, trata-se de uma cidade
feminina que acolhe o cidadão assim que ali aporta. Há cidades masculinas que reagem a esse
convívio, mas o Rio de Janeiro é tipicamente uma
cidade feminina. Ali, sentimo-nos todos irmanados. Ninguém discute se o Senador Nelson Carneiro nasceu na Bahia para lhe dar o_ voto. Isso
não ocorreu apenas uma vez, mas três vezes como Deputado Federal e três vezes consecutivas
como Senador._
Isso tudo demonstra que o Rio de Janeiro deve
ter um tratamento especiaJ, e isso não é causa
de demérito a nenhum munldpio deste País, porque todos têm os olhos voltados para o Rio de
Janeiro. Esta cidade é a porta de entrada do Brasil.
Quem quer que esteja em Moscou, na Olin"a,
em Portugal, ou em qualquer outro país do Mundo, tem os olhos yoltados para o Rio de _Janeiro.
O Brasil é o Rio de Janeiro; começa no Rio de
Janeiro, e, porqu~ começa no Rio de Janeiro,
a1i apartam as levas de turistas em maior número
do que em qualquer outro ponto do Território
Nacional.
As chuvas de ontetn são um prenúncio do que
acontecerá à cidade do Rio de Janeiro quando
vierem as chuvas fortes de janeiro. E vejam V.
Ex"5, há milhões de favelados na periferia da cidade do Rio de Janeiro, muitos deles -vivendo em
palafitas maJ equilibradas nos morros, e que certamente não resistirão_ ao primeiro vendaval que
caia sobre a velha cidade.
Daí, Sr. Presidente, ao acentuar este fato, quero
renovar a minha confiança de que, ao contrário
do que se tem espalhado, o Presidente José Sarney não é um inimigo do Rio de Janeiro, não
pode ser um inimigo do Rio de Janeiro; Sua Excelência ali viveu muitos anos; ali iniciou na Câmara
dos Deputados a sua brilhante caminhada até
a Presidência da República; tem laços profundos
com o Rio de Janeiro; sei do seu interesse. Outro
dia mesmo, o Ministro Ronaldo Costa Couto mê
dizia do interesse do Presidente da República de
facilitar mefos para recuperação do Rio de Janeiro. Não faço ao Presidente nem ao Governo essa
injustiça Repito, o Ministro Ronaldo Costa Couto
me dizia do interesse do Presidente Samey. É

- preciso encontrar a fórmu1a, essa é que é a dificuldade. Várias fórmulas já foram sugeridas e nenJ:luma foi possível aceitar. Ainda agora, estamos-trabalhando numa fórmu1a que talvez seja aceita pelo
Banco Central e leve ao Rio de Janeiro a tranqüilidade que os cariocas e~peram para continuar
servindo ao Brasil, para continuar acolhendo os
brasüeiros e os estrangeiros que afi apertam.
Sr. Presidente, estas paJavras não são uma critica. Sãõ, ãinda mais uma vez, um apelo, um apelo
na ~erteza de que todos nós nos uniremos, votando ~m urgência qualquer proposição que aqui
seja presente para que o Rio de Janeiro tenha
os recursos para a necessária recuperação dos
problemas das enchentes que marcaram tristemente aquela cidade no come_ço deste ano~
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
_ qUe ·eo queria fazer nesta tribuna, certo de que
não haverá nesta Casa, como não há certamente
no Poder Executivo, ninguém que ponha, premeditadamente, qualquer restrição a medidas que
sejam tomada.s ou propostas em favor da cidade
do Rio de Janeiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
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to que, desde 1967, nunca foi inferior a 1'7 por
cento e, no final do século, deverá consagrar o
turismo como- a primeira atividade ec::onômica
mundial - superando gigantes como as indús-trias "bélica e petrolífera, que atualmente comandam as economias dos países desenvolvidos -,
e toma-se o maior empreendimento gerador de
empregos de todos os tempos.
O Brasil, Srs. Senadores, não fica em posição
muito confortável, ao ter confrontado seu desem·
penha com números e perspectivas tao animadoras, muito embora o fluxo turístico proveniente
do exterior venha crescendo desde 1980 à razão
de 1O por cento ao ano. Esse-desempenho credita
ao País, hoje quase 2,0 por Cento da receita mundial gerada pelo setor, assegurando-lhe o segundo lugar na América Latina n?J preferência externa
exc:etuando o Caribe, que é um caso à parte em volume de recursos auferidos com a atividade.
Os quase dois milhões de turistas recepcionados pelo País_ em 1987 proporcionaram-lhe,
é bem verdade, uma receita de 1,7 bilhões de
dólares, algo como 1,3 po-r cento do Produto Interno Bruto, e o terceiro _lugar na sua carteirã de
exportações. Esse-montante foí até mesmo superior às exportações de farelo de soja, laranja e
calçados efetuados no mesmo período, e só perdeu para o café em grão, minério de ferro e produtos sidenírgicos.
Em outras circunstâncias, esse desempenho
poderia ser significativo, particularmente quando
se consid_era que o ffrasil ocupa a 1 I~ posição
no ranking mundial dos países receptores de turismo, abaixo apenas dos Estados Unidos, Itália,
França, Espanha, Reino Unido, Áustria, Suíça, Canadá, México e Alemanha Ocidental que, a par
de seus atrativos naturais e recursos culturais, dispõem de uma infra-estrutura a toda prova.
Essa performance, no entanto, é prejudicada
pelo fato de que a conta-turismo apresenta um
déficit crônico, alimentado principalmente pelo
câmbio paralelo e pelo fluxo turístico brasileiro
que demanda o exterior, e pela constatação de
que as potencialidades nacionais estão muito distantes de sua otimização. Diante disso, é inevitável
a conclusão de que o dimensionamento do turis-rrió brasileiro é- .ainda muito pequeno para uma
nação que precisa aflitivamente de divisas para
enfrentar a proporcionalmente maior dívida externa do Planeta.

O SR. ROY BACELAR (PMDB- BA PronunCia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, apesar do potencial turístico de que
o Brasil é dota_do- representado por um território
diversificado, capaz de atender às mais heterogêneas demandas-, o País ainda passa ao largo
do extraordinário fluxo turístico que, todos os
anos, percorre o planeta, mobilizando atualmente
recursos da ord~m de. 500 bilhões de dólares,
que asseguram à atividade a terceira posiçãQ em
volume de negócios em todo o mundo e o segundo lugar na geração de empregos.
Não é de surpreender-se que seja assim. Afinal,
o incremen10-ao turismo· é õma contrapartida natural à melhoria dos niveis de renda e à conquista
de maior tempo livre, proporcionados, primeira,
pela Revolução [ndustrial e, mais recentemente,
pelo avanço da tecnologia, que liberaram expressivos segmentos humanos para o l~er e para
a descoberta do mundo, além dos limites tiSicas
_de seus países. Se na presente década cabem
aos trabalhadores, em_ média, 77 horas livres por
semana, no final do século esse número subirá
para 83 horas, garantindo-lhes tempo para mais
viagens e passeios, mais ou menos longos.
O Sr. Mauro Benevides - Permite V. ~
Em função desse tempo ganho, do desenvolwn aparte?
vimento e b~.rateamento dos meios de transport_e
O SR. ROY BACElAR- Com inufto prazer,
e das comunicações, os nove milhões de pessoas
nobre Senador.
que cruzaram as fronteiras européias em 1949
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
saltélram para 167 milhões em 1970, revelando
Ruy BaCelar, antes de mais nada, congratulo-me
a vitalidade de um setor que, hoje, constitui parcom V. Ex.' pelo pronunciamento, no qual proclacela importante do Produto Nadonal Bruto de
ma a excelência do turismo como fonte de captamuitos países, dos quaís a Espanha é o melhor
ção-de divisas para o nosso Pais. o-Governador
exemplo. De 1960, quàndo elegeu a atividade codo meU Estado, Tasso Jereissati, tem dado estímo prioritária, a 1987, o govemó espanhol fez
mulo maior às atividades turísticas, a ponto de
com que o turismo passasse â configurar 1O por
haver firmado convênio, através da Empresa Ceacento do seu PNB, ao carrear para seus cofres
a invejável receita de 16 bilhões de dólares, deixa- _ rense de Turismo de grupos ligados a França
- e S. Ex• esteVe em Saint-Tropez com este objedos pelos 50 milhões de turistas que visitaram
opís no ano passado.
tivo - para o deslocamento de grupo de franceses, a partir de dezembro, para o Estado do Ceará,
Longe de esgotar~se, o filão promete mais: se
em 1984 foram 300 milhões os turistas de todo
mais precisamente Para o Município de Caucaia,
que conta com váiias praias- a Praia do Pache~
o mundo que demandaram outras paragens, em
co;-a Praia do lcaraí, a Praia do Cumbuco, a Praia
1987 esse número cresceu para 350 milhões,
da Ataíba -,toda aquela região litorânea extremacoilfórinãildo uma generosa curva de crescimen-
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mente fascinante, já com uma infra-estrutura ho-

teleira, bem implantada. S.

Ex~

espera que esse

fluxo turístico se concretize no menor espaço de

tempo possível e possa representar progresso e
benefícios para o País, para o Esta ao e para aquele
Município, que será beneficiado igualmente com

esse planejamento arrojado, que está confiado
à Empresa cearense de Turismo. .ta visão, realmente, do nosso Governador, que se compatibiliza admiravelmente com as diretriz:es que V.

Ex' defende no seu magistra1 pronunciamento na
noite de hoje,
O SR. ROY BACELAR- Agradeço de modo

todo especial a V. EX o aparte, eminente Senador
Mauro Benevides, e,_ ao mesmo tempo, solidari-

zo-me com o eminente Governador do seu estado
pelo incentivo a seta r tão importante para o desenvolvimento do País, não somente para entrada
de divisas, de que o Brasil tanto carece, como
para o fomento de mais empregos de que a juventude tanto carece.

o ceará poderá servir, com sua beleza natural,
suas praias bonitas, de incentivo ao turismo brasileiro._
Sr. PreSidente, se é púbUco e notório que a
política económica do Governo vOlta-se J>ara a
obtenção de saldos comerciais, por que não fortalecer o turismo e_ adquirir, com ele, as preciosas
divisas que tanta falta fazem ao balanço de pagamento e, ainda, levantar meios para acíonar pro·
gramas de desenvolvimento compatíveiS com as
aspirações e necessidade da populaçao brasileira>
A Embratur vem-se esforÇando, particu1armente nos últimos anos, para superar os impasses
de toda ordem que se opõem ao fortalecimento
do turismo receptivo. Os dri.co prêmios internacionais que arrebatou com o projeto Discover
Brasil, e o sucesso conquistado, no âmbito interno, com o Passaporte BrasD e, a seguir, com
o Passaportezinho Brasil, ~o algumas das evidências de que a Empresa estâ no caminho certo,
concorrendo para a elevação dos níveis de emprego, valorizaÇão da população e promoção dos
valores cuhurais, nacionais e r-egionais.
Nas metas que pretende implementar até 1989
- a despeito da rotatividade de seus comandos
- , a ErilpreSa Brasileira de Turismo projeta a
elevação da receita turística oriunda do exterior
para 4,0 bilhões de dólares e a participação do
turismo receptivo de 1,5 por cento para 3,0 por
cento no movimento mundial de viagens, e reverter em pelo menos 30 Por cento a tendência de
crescimento da saída de brasileiros para o exterior.
O turiSmO interno t2J:mbém tem participação
consistente nessas projeç:ões, e seu_ fluxo poderá
ser incrementado em 15 por cento- ao ano e ver
ampliado de 3,8 por cento para 7,0 por cento
a participação da mão-de-obra ligada direta ou
indiretamente aO turismo, calcada na concepção
de que os frutos da atividade devem beneficiar
de perto o mercado interno.
A criação do Fundo Nacional de Turismo, no
ano passado, associando o poder público à iniciativa privad~arantiu um valioso suporte à consecução de P~e dessas metas, ~o possibilitar a
instalação de oito escritórios nos centros internadanais mais dinâmicos. para constituirem-se em
pontos de apoio à rea1ização de seminários e à

divUlgaçãÕ do Brasil, ainda muito pouco conhecido no exterior.
_
Mas, Srs, Senadores, se o Brasil tem condições
estruturais para figurar entre as nações turísticas
de prirnelra opção, e se o turismo ingressa na
economia de vários países como primeiro item
de expo~_ção, con_çprr_endo para o equilíbrio de
seus b_ajanços cambiais e alt~rnativa para seu desenvolvimento, por que deveríamos nos contentar
com resuJtados ainda @o modestos, se comparaciõS àqueles registrados pela Espanha, Estados
Unidos, Inglaterra, Itália e outros?

O Sr. Nelson Carneiro -V. Ex" nje concede
Um aparte?

O SR. RUY BACELAR - Concedo o aparte
ao eminente Senador Nelson Carneiro, que muito
bem representa, nesta Casa, o Estado do Rio de
Janeiro.
O Sr. Nelson .Carneiro --Muito obrigado
a V. Ex" Nobre Senador Ruy Bacelar, tenho vivido,
desde 1934, quando fui funcionário do Touring
Club, os problemas do turismo no País, e durante
4 anos presidi nesta Casa a Associação Interparlamentar de T.urismo, quaDd9 realizamos 3 simp6sl.õs regioriais e 2 ióter'nadonais - aõ primeiro
internacional tive oportunidade de trazer três ministros estrangeiros de turismo, os ministros da
hália, da Espanha e do Senegal, e representantes
de todos os parlamentos da Europa e os primeiros
12 ~gentes da ASTA que vieram ao Brasil. Integro
o Conselho Nacional de Turismo da Confederaçáo Nacional do Coffiércio; tenho vividO todos
os_dramas e alegrias dos qu~ J!abalham nesta
atividade. Neste mesmo plenário realizei a primeira conferência turística, da qual participaram
não só Parlamentares como agentes de viagens,
hoteleiros e transportadores.
O segundo foi realizado na nossa terra. na Bahia, levando uma numerosa delegação de parlarmentares. Dunmte myi_to_s__ anos lutei nesta Casa
por um p-rojeto que não se tornou realidade. Apresentei-o pela segunda vez e não mereceu aprovação. Acredito que não custará nada, não custará
um centavo ao Governo da República e dará ao
turismo brasileiro uma grande penetração inter·
nacional. Por que dizemos Ministério da Indústria
e do Comércio e não dizemos Ministério da Indústria, Coméfdo e Turismo?Turismo aumenta apenas uma Palavra no título do Ministério. O Ministro
será o mesmo e é o mesrho de hoje.
Recordo-me que a urna reunião {eaiizada em
Madri, nUma conferência da maior relevância, e~
tavam pre'sentes várias delegações, inclusive a
brasileira. A brasileira era dirigida pela diretora
de turismo do Brasil, àquela data, e estávamos
ali nU.tna c;lelegação numerosa, havia ali três ou
quatro representantes da Bolívia, e três ou quatro
~presentantes ®Paraguai.
Os Ministros que ali estavam eram dirigidos
pelo Ministro da Indústria, do Comércio, da Agricultura, e do Turismo, e_ quandO_ ~Ies presidiam
as sessões, quando dirigiam os trabalhos, a numerQsa _delegação brasileira, com tantas_ possibilidades turísticas, ficava_ sentada no_ plenârio, só
intervindo quando lhe era dada a palavra. Se quisermos dar incremento,_ levar a todos os povos
a notícia de que temos um Ministério do Turismo,
que não c:ustará nada bastará que se acrescente
ao título do Ministério: "Indústria, Comércio e Turismo". Nas sacas de café que saírem do Brasil
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estará estampado: "Ministério da Indústria, Comércio e Turismo". Tudo que for exportado pelo
Brasil levará sempre a noticia de que o Brasil
é um país de turismo. E é disto que necessitamos:
divulgar o Brasil. Tenho participado de nl,lJTlerosas
cOnferências no exterior e no interior do País sobre
turismo, e posso dizer a V. Ex" que o Brasil precisa
ser divuldado; é preciso que o mundo conheça
o Brasil. Devemo-nos ubUzãr de todos os meios
de divulgação possíveis. Seria muito prática a
aprovação de um projeto desta natureza, porque
não aumentaria despesa alguma e possibilitaria
aquilo de que necessitamos, a divulgação das
possibilidades turisticas do Brasil. Muito obrigado
a V. EX', e desculpe-me pela extensão deste aparte.
O SR. RUY BACELAR -

O aparte de V. EX'

enobrece e engrandece o nosso discurso.
Tem toda razão V. Ex• quando luta pelo desenvoMmento do turismo no Brasil, objetivando que
o nosso País fique mais conhecido, propondo,
através de um projeto de lei, se acrescente a palavra "turismo", no sentido de_dar mais status ao
turismo brasileiro.

Em alguns estados já existe a Secretaria de
lndóstria, Comércio e TuriSmo. Éõ Caso do Estado da Bahia, sua terra natal, eminente Senador.
Parece--me mais avançado que o Governo _da Bahia tenha a Secretaria de Indústria, Comércio e
T urlsmo. É preciso que o turismo no Brasil tenha
mais autonomia, para que possa agir em consonância com as aspirações nacionais.
Agradeço a V. Ex", eminente SenadOi-, o aparte.
Não nos devemos conformar em promover o
turismo apenas como uma atividade dé diVersificação de rendas, mas em dotá-lo de instrumentos
técnicos e financeiros que lhe dêem o tratamento
de um produto novo_ e d_esejável, pronto para o
consumo universal, e dinâmico o suficiente para
absorver crescentes demandas dos mercados
emissores do turismo intemaciorial, transformando-o em fator de distribuição de rendei, Poupador
de divisas e de valorização integral do patrim6nio
humano, natural e cultural do Pais.
O crescimentO de 600 por centó iegistrado pelo
turismo nacional nos óltimos 1O-anos é um claro
indicador de que há campo para ir muito mais
longe, com a superação dos muitos entraves patrocinados pela burocracia ou pela falta de decisões políticas em tempo hábil. A criação do dólarturismo, por exemplo, proposta pela Embratur
e de P':Onto endossada pelo Banco Central, esta-_
belece"ndo wn valor intermediário entre a _cotaçãooficial da moeda norte--americana e os índices
registrados pelo mercado paralelo, há mais de
dois anos, está na dependência da boa vontade
governamental, que ainda não atentou para a excelente oportunidade que a medida representará
para o controle do black - sempre manipuladç
por iriteresses escuses - e até mesmo como
instrumento de combate ao contrabando e ao
trãfico d€: drogas.
A adoção do dólar-turismo teria ~manha expressão na contabilidade dos recursos auferidos
com o turfSmo, que funcionaria: como um divis.or
de águas, garantindo transparência a um setor
que hoje vive à sombra de uma denunciada ilegalidade Consentida, pois tanto o iudsta estrangeiro
prefere trocar seus dólares no mercado negro,
como o viajante brasileiro em demanda do exterior tem de socorrer-se desse meio, pela siinples
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e absoluta constatação de que não poderá sobre~
Viver lá fora com minguados mil dólares hoje autorizados pelo governo.
Se o EXeCutivo ainda não atentou para esse

e outros detalhes, os empresários estrangeiros
já

se deram conta de que o Brasil pod~r~ conver-

ter-se nwna potência turística; nos leilões de conversão da divida externa em capital de risco, o
setor vem obtendo excelente cotação, perdendo
apenas para a área de eletroeletrôrUcos. E, nos
seminários promovidos pela Embratur no exterior, a receptividade aos conVItes-para investimen-

tos no Brasil tem sido alta e poderá chegar, som~
da aos recursos oriundos da conversão da dívida,
a 500 milhões de dólares.

Estes números e estas colocações nos indicam,
eminentes SenadoreS, -que-é nece_Ssâtio fortalecer
a base institucional com que contamos para pro-

mover o turismo nacional. Embora seja uma emM
presa pública, falta à Embratur meios, principal~
mente financeiros, e talvez uma forte participação
da inidativa privada, para ass_egurar maior efidêncta e agilidade_ e_ extrair do hnismo tudo que ele
pode render ao País.
Afma.l., está na hora de capitalizar as tendências
identificadas pefa Organização Mundial de TurisM
mo- órgão das Nações Unidas-, çl_e uma clara
preferênCia doS turistas europeus pelos países tro-picais. No entanto, se faltavam à Embratur melhores condições de atuar para colocar o Brasil nessa
rota, agora, então, depoís da Operação Desmonte,
ficou ainda mais difícil, dãdO o vulto doS cortes
em seu orçamento, que ma1 lhe assegurarão a
sobrevivência em_I989~ -----~-- _ __ _ _
A propalada ameaça de extinção do Conselho
Nacional de Turismo não prosperou; as últinias
cogitações govemamentats fa1am em sua reestru~
turação, com a finalidade de transformá~lo, não
apenas numa instância superior de julgamento
de empresas atingidas por penafidades da Embratur, mas numa entidade que enxergue o rico filão
que existe no turismo nacignal, e privilegie um
esforço concentrado dos órgãos oficiais e do emM
presarlado para superar a escassez, não apenas
de recursos financeiros, mas, sobretudo, de criatividade.
_
A reforma do CNT{JR vem em boa hora, Sr.
Presidente e. Srs._Senador_esl N.ual, çlps 13 membros que tomam a_s~ntQ nQ ÇQ~ho, apenas
quatro são oriundo da_ _iniçiativa_ privada, contra
nove que representam a tentacu1ar máquina pública, sem alcançar a eficiência requerida. Está
em tempo de compartilhar as responsabilidades
em pé de igua1dade, porque ninguém melhor do
que o empresário do ramo entende do ofício e
sabe tirar o melhor proveito de uma situação que
se revela promissora, não apenas para seus negóciOs, mas, principalmente, para o Brasil.
Todavia, Sr. Presidente, por mais mudanças
que se façam, elas nunca serão uma concessão
à eficiência, se não se fizerem a:compcinhar de
meios materiais suficientes para implementar programas, incentivar a atividade ou promover oBrasil no exterior. Dos cinco bilhões, setecentos e
sessenta e nove milhões de cruzados pleiteados
pela Embratur, para o exercício de 1989, sobraram-lhe quatro bilhões, trezentos e dezoito milhões de CT1JZados, o que corresponde a um corte
superior a 25 por cento. ComparadO ao orçamento deste ano, que foi de três bilhões, quinhentos e sessenta e cinco milhões de cruzados, verifi-

ca-se que o crescimento de recursos foi de apenas
21,13 por cento, para uma inflação estimada, no
período, por baixo, em mais de 1000%.
Para promover o Brasil no exterior, a empresa
contará com exatos 814 milhões de cruzados,
mas, para ·quem conhece o preço da elevada mídia internacional, esse valor não representa quase
nada. Senão, tome--se o exemplo da Espanha líder do turismo mundial -, que aplicou nada
menos do que 140 milhões de dólares, no último
ano, em propaganda externa, infra-estrutura e foimação -de mão-de--obra e.specia11zada, mas em
contrapartida faturou algo em tomo de 16 bilhões
de dólares, quase 1O vezes mais do que a receita
~auferi_® por um país continental como· o Brasil.
Ninguém mais do que o Brasil prectsa reformu1ar sua imagem no exterior: por mais folclórico
que pareça, há ainda quem acredite que Buenos
Aires é a capital do País - apesar de Brasília
e tudo o que ela representou em termos de inovação arqwletônica - , ou quem o asso<:ie, na melhor das hipóteses, exclusivamente ao grande cartão-posta] que é o Rio de Janeiro. Está na hora
de investir em promoção, investir forte, conquistar
credibilidade e respeito, levar ao exterior as várias
face_do Brasil_c_o_rn suas metrópoles, seu interior
caipira, seus índios, suas estâncias hidrominerais,
seus monumentos tombados pela Unesco- centro histórico de Salvador, Olinda, Ouro Preto, São
Miguel das Missões -, e suas portentosas áreas
ecológicas da Amazônia e do Pantanal Mato~ grossense, entre outras.
Até porque, quanto mais conhecido se tomar,
o Brasil - que padece de um cõnceito exacerbado entre o exótico ou_ de país de risco, onde
o crime espreita em cada esquina -, mais respeito poderá conquistar no rol das nações, pois,
a pouca credibilidade que hoje lhe devotam imped-e relacionamentos m_ais equilibrados e justos,
inclusive na negociação da divida externa, para
conquistar· acordos mais favoráveis e menos draconianos.-- ----Estas considerações objetivam, Srs. Senadores,
a chamar a atenção para um setor insuficientemente explorado, mas que não teria chance de
-avançar para o campo das possibilidades se, numa outra dimensão, não fosse fortalecid~ a infraestrutura turistica, com a ampliação do número
de leitos. melhores estradas_, maior segurança e
a oferta de um produto twistico realmente de
boa qualídade. A recente campanha detonada peJa Embratur, em valorização ao turista, não deve
configurar um esforço isolado; deve representar
investidas duradouras e realmente produtivas.
Se o turismo <::enquistou lima expressão económica realmente apreciável no exterior, e está em
plena expansão, e se o Brasil tem bons e justificados melas para capitalizar essa tendência, não
é com drásticos cortes no orçamento dos órgãos
encarregados de operacionalizá-lo que vamos
avanÇar. Aguardemo_s que as mudanças no Conselho Nacional de Turismo garantam ào órgão
o papel, não de promover o turismo para seus
próprios membros, como costuma acontecer,
mas de congregar o esforço da iniciativa privada
e pública e dar ao País a oportunidade de compartilhar dõ_s_frutos de uma riqueza que não depende
de matéria-prima, nem está sujeita a reservas de
merCado ou a restrições alfandegárias.
O tempo é este, Srs. Senadores, e, por isso,
os convido a refletir sobre um assunto que poderá
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ajudar o Brasil a superar a difícil crise económica
por quepãssa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Mensagem n~ 215, de 1988 (n~ 408/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Ubaitaba,
Estado da Bahia, a contratar Operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146.520,13 Obrigações do TesoUro
Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretáiiri. -

É lido o seguinte
- REQUERIMENTO

N' 162, de 1988
Nos termos do art. 310,-aJínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamentO da disc_ussão
da Mesagem no 215, de 1988, por 39 dias. Sala das Sess6eS, 18 de outubro de I 988. Senador RachJd Saldanha Denf.
- O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Em votação.
_ O Sr. Rachld S3.1danha Derzi- Sr. Presidente, ~ço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, para encaminhar a votação.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB
- MS. Para encaminhar a votação sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente,_ estranhei, poiS chegando à mesa -~ __verificando o expediente, encon_trei o requerimento do nobre Senador Luiz Viana.
pedindo a prorrogação, por 30 dias. da discussão
de um_amensagem que autoriza a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, na Bahia, a contratar
um empréstimo.
Ora, Sr. Presidente, ouvimos aqui,_ inúmeras vezes, oradores cf_a; ~hia a clamar cOntra o GoVerno
do Presidente Samey, que estava fazendo discrlminação contra esse estado, porque não Vinham
projetas, não vinham os pedidos de empréstimo
para serem votados pelo senado.
A luta foi tão grande: obstrução, dias de trabalho
no Senado F~eral, n_ão se conseguindo_ vo~r
nada, porque não vinham projetas de pedidos
de empréstirrloS nem do Governo Cfa Bãfiia nem
dos municípios, a tal pontÇ~ que o -Govem~, nilin
acordo de Uderança para se aproVar autorizações
que estavam na Ordem do Dia, se comprometeu,
com toda a urgência que iria mandar um projeto
de pedido de empréstimo de 60 inilhões de OTN
para a Bahia. Afinal, o Governo cumpriu - veio
e foi votado-, numa demonstração clara de que
o Governo do Presidente José Samey jamais discriminou a Bahia, porque nã:o havia nenhum ·outro
projeto em lugar algum que viesse para o Senado
para ser votado. Vieram uns aqui, inclusive de
lrecê, município do nobre Luiz Viana, e imediata~
mente fizemos todo o possível para aproVá-los
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o mais rapidamente, nao obstruimos nenhum,

cUz, e com razão, que esse dinheiro, mesmo se
fosse aprovado hoje, não iria para a eleição, portanto, seria indiferente para nós que fosse aprovado ou não. O asunto deve ser melhor examinado, melhor estudado, para que, então, seja submetido _à aprovação do Senado.
Dou esta explicação ao eminente Líder, Iamen·
tando, profundamente, não poder atender ao seu
apelo, mas sentir-me-ia mal se transigisse, sobretudo tom a alegação que S, f:x9' acaba de fazer,
que ia bloquear os empréstimos da {3ahia, ou
retirãr, se eu retirasse meu requerimento.
Sr. Presidente, quero deixar S. Ex' inteiramente
à vontade_ para tomar a atitude que julgar mais
convenlente aos interesses do País e do meu Par-
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aprovamos todos os empréstimos de todos os
municípios da Bahia que aqui vieram. Na minha

ausência, constava da Ordem do Dia o empréstimo para o Município Teixeira de Freitas. Soube

que os nobres Senadores da Bahia foram à Mesa

e disseram que, se continuasse aquele pedido
de empréstimo na Ordem do Dia, eles iriam obs-

truir a votação. FOi retirado, e por duas vezes,
da Ordem do Dia esse projeto. e não foi permitido
entrarse, com a ameaça da obstruç!o do nobre
Senador Luiz Vtana·. Hoje vejo, surpreso, um

re.

querirnento do nobre Senador pedindo adiamt:n-

to por 30 dias para se discutir essa possibilidade
de empréstimo para o pobre e pequeno Município

de Teixeira de Freitas, um empréstimo de 155
mil OTN, não os õO ffiilhões que foram aprovados
para a Bahfa.

O Sr. Alexandre Costa -·o nobre Senador
vai falar que não concorda corrt-essa·prorroga~ão:

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Perfeito. Mas estou sabendo agora que é o nobre
Deputado Uldurico Pinto quem está interessado
no adiamento da aprovação dessa Mensagem para Teixeira de Freitas, porque o seu irmão é candidato a prefeito desse Município. EntãO, não quer
que esse dinheiro chegue antes das eleiçôes ao
Municfpio de Teixeira de Freitas.
Ora, Sr. Presidente, não é ·j:iossivel. Coirio vai
ser candidato a prefeito, se o sujeito não quer
que vá dinheiro para o seu Município? E quem
vai receber esse dinheiro é o futuro prefeito, por~e ~ atual não terá tP'lais tempo para _receber
dinhe1ro nenhum no·'t:orrente ano. Então, a J9
de janeiro, outro assumirá a Prefeitura de Teixeira
de Freitas. Assim, pode ficai- tranqüilo o Deputado
Uldurico Pinto,- porque esse dinheiro não vai chegar antes das eleições, e se o seu irmão tiver
prestígio, vai-se eleger prefeito de lá.
Estranhei essa atitude. SOlicitei até que o meu
querido amigo Luiz Viana retirasse esse" requeri. menta. Disse a S. Ex" que faria apelo veemente
desta tribuna, pedindo que retirasse o pedido de
adiamento de discussão. Não posso deixar se discutam outros projetas da Bahia enquanto não
for aprovado esse de Teixeira de Freitas, que é
realmente necessário, já está há muitos meses
naCasa.
·
Faço um apelo ao nobre SenadOr Luiz Viana,
para que S. Ex" retire seu requerimento, e eu retirarei os meus requerimentos de adiamento para
outros Municípios da Bahia. É o apelo que faço
ao nobre Senador Luiz Viana. (Muito bem!)

tido.

O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) Não havendo quorum para a votação, a dis~
s_ã·o da matéria ficará sobrestada até a votação
do requerimento.
O SR- PRES!PSI'ITE (LoJJrlval Baptista) Item 2
Mensagem n9 217, de 1988 (n9 410/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura. Munidpal de Vitória
de_ Santo Antão, Estado de Pernambuco, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
Nos _termos d~ -~rt. _69! da Resolução n9 1, de
1987 designo o nobre Senador Ney Maranhão
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecen<:Jo o respectivo projeto de resolução.
O SR- NEY MARANHÃO (PMDB- PE. Para

proferir parecer.)- Sr. Presidente, senhores senadores, com a Mensagem n9 217, de 1988, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado. Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
(PE) contrate, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco S/A, este na qualidade de agente financeiro da Caixa Econômica
Federal, a seguinte operação de crédito:

Caracteristicas da operação

A~Valor: Cz$ 3_2.135_200,00 (c:orrepondente
a 80.000 (OTN), de Cz$ 401.69, em Set./87);
B-Prazos:
1 -de carência; 3_ meses (após o último desembolso);
2-de amortizaÇão: 216 meses.
C- Encargos:
O Sr. Luiz VJana- Sr. Presidente, peço a
1 -Juros: 5,5% a.a,
palavra para encaminhar a votação.
2 -Tãxa de amortização: 2% sobre desembolso
O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) 3 - Del-credere: 1% a.a;
Tetn a palavra o nobre Senador Luiz Viana, para
D -Garantia: quotas _do Imposto de Grcuencaminhar a votaçflo.
lação de Mercadoria (ICM) complementada pelo
O SR- UIIZ VIANA (PMDB - PA Para encaIPTU, FPM. ECT.
minhar a votação. Sem reVisão do orador.) E- Destinação de recursos: tomar viável a
Sr. Presidente, Srs. Senadores, infei!Zm~mte não - execuçãO de empreendimentos programados paposso atender ao apelo do nobre Senador Rachid
ra o município.
Saldanha Derzi. porque pOdia parecer uma bargaOuvida a respeito, _a Secretaria do Tesouro Nanha, o que ficaria mal, tanto para o eminente
dona! do Ministério da Fazenda informou nada
Líder como para mim.
"ter a opor quãnto à realização da operação.
Temos razões. Essa meftsãQem deve ser reesNo mérito, o pleito enquadra-se em casos anátudada ou m~lhor estudada, para ser apreciada
logos que têm merecido a aprovação da Casa.
pelo Senado. É somente por isso que apresentei
Tendo em vi$ que a contratação não deverá
o pedido de adiamento. Tanto que S. & mesmo
acarretar maiores pressões na execução orça-
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mentária do presente e do Muro exercício, conduimos pela aprovação de Mensagem, jurídica
e constitucional, nos termos do seguinte:

PROJE[O DE RESOLUÇÃO
N• 156, DE 1988

Autoriza a prefeitura Munldpal de VItória de Santo Antão (PE) a contratar
opemção de crédito no valor correspondeitte, em cruziidos, a 80.000 OTN.
O Senado Federal resolve:

_

Art. 19 É a Prefertura Municipal de Vitória de
Santo Antão, nos termos do art. 29 da resolução

n 9 93176, alterado pel~ Resolução n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada .a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000 OTN junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco S/A,
este na quaUdade de agente fmanceiro d8 CaiXa
Econômica Federal. A operação de crédito destina-se a tomar viável a execução de empreendimentos programados para o município.
Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a diScussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nQs termos ·regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) Item 3:
Mensagem n9 218, de 1988 (n9 411/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura _Municipal de Barra do
Corda, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}. (Dependendo de parecer.)
Nos tennos do art. 69 da Resolução n9 11 de
1987, designo o nobre Senador Melra Filho para
proferir o parece{Sobre a menSagein, oféreceh<:!O
o respectivo projeto de resolução.

O SR. ME1RA FILHO (PMDB - DF. Para
emitir o parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n9 218, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal
de Barra do _Corda - MA, que objetiva contratar
operação de crédito junto ao Banco do Nordeste
do Brasil SA. este na qualldade-ae agente fmanceiro da Caixa Económica Federal com as seguin·
tes características: -

Características da operação:
A- Valor: Cz$ 24.842.400,00 ( correspondente a 80.000 OTN de Cz$ 310.53, emjunho/87):

B-Prams:
I -de carência: 30 'meses;
2 - de amortização: 240 meses;·

C- Encargos:
1 -juros: 3,5% a.a.,
2-del credere: 1% aa;
O-Garantia: quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);

E- Destinação dos recursos:e:xecução de
serviços de infra-estrutura relacionados com a im-

plantação de calçamento, contrução de meio-fio
e satjeta, asfaltamento de vias urbanas, e outras
obras civis, a serem defmidas.
O Conselho Monetário Nacional aprovou o pedido em caráter de excepcíonalidade.,. tendo em
vista as necessidades da prefeitura em questão.
A contratação ora pretendida não deverá acarretar maiores pressões na execução orçarrfentâria
dos próximos exercidos.
Adotando a sistemática da Casa para análise
dos pedidos de autorização para operação de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurídica e constitucional e

constam do precessado todos os documentos
que habmtam conhecer perfeitamente a operação
e os recursos para satisfazer os seus encargos.

Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO .
N• 157, DE 1988
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·Autoriza a Prefeitura Municipal de Bam1
do Corda -MA a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000 OTN.
O Senado Federal resolve:
É a Prefeitura Municipal de Barra do
Corda -!liA, nos termos do art. 2 9 da Resolução
w 93, -de 1976, alterada pela Resolução n9 140,
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação- de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 80.000 OTN,junto ao Banco
do Nordeste do Brasil SA, este na qualidade de
agente financeiro da Caixa Econôrillca Federal
(sucessora do extinto Banco Nacional de Habitação, por força do Decreto-Lei n~ 2.291, de
21·11-86),- destinada à execução de serviços de
infra-estrutura relacionados com a implantação
de calçamento, contrução de meios-fios e sarjetas, asfaltamento de vias urbanas, e outras obras
civis, naquele munldpio.
Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Arl 39 Revogam-se as disposições em contrário.
. _
.
É o parecer, Sr. Presidente.
Art. 1"'

O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) Discussão do projeto, ~m turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussáo.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte nos tennos regimentais.
O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

ltem4:
Mensagem n• 220, de 1988 (n• 411/88,

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Carpína,
Estado de Pemarnbuco, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN}. (Dependendo de parecer.}
Nos termos do art. 6t da Resolução nt 1 de
1987, designoo nobre Senador Ney Maranhão
para pr:oferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. NEY MARANHÃO (PMB- PE. Para
emitir parecer.)
Presidente, Srs. Senadores,
com a Mensagem n~ -220, de 1988, o Seilhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autolização para que a Prefeitura Municipal de Carpina (PE) contrate, junto
ao Banco Nordeste do Brasil S/A, este na qUalidade de agente financeirO da CaiXa Econôm!ca
Federal, a ~eguinte operação de crédito.

-sr.

Caraderistlcas da Operação
A- Valor: Cz$!6.637.600,00 (correspondente a 80.000 OTN de Cz$ 207,97, em abril/87);
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item 5:
Mensagem n• 222, de 1988 (ri• 417/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada_a Prefeitura Municipal de São LUís
Estado do Maranhão, a realizar operação de
crédito externo no valor equivalente a QS$
1,891,567.33 (um milhão, Óitocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e sete
dólares e trinta e três centavos), elevando
temporariarriente o limite de sua dívida consolidada, (Dependendo de parecer.)

B-Prazos:
Nos termos do art. 6<:> da Resoluçào n9 1, de
1 -de _carência: atê 30 meses,
1987, designo o riQ.bre Senador Meira Filho para
2 - de amortização: 240 meses.
proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo
C- Encargos:
o res~ctivo projeto_ de resolução.1 -juros: 5,5% aa,
2...,.-- taxa de adminiStraÇão: 2% sobre cada de0 SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para
sembolso,
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
__3-del"ciedei-e::-1% aa
com a Mensagem n 9 222, de -1988, o Senhor
· D- Garantia: quotas-partes do Fundo de
Pf-esidente da República submete à deliberação
ParticipaÇão dos Municípios (FPM);
do Senado Federal a autorização para que a PreE- Destinação de recursos: execuçáo de
feitura Municipal de São Luíz (MA) possa elevar
projetas relativos à elaboração de cadastro, paviexcepcional e temporariamente, o limite de endivimentação viária, proteção e contenção de encosdamento daquele Município, fiXado pelo item III
tas, construção de uma praça e urbanização.
do artigo 2 9 da Resolução n 9 62ns do Senadô
Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro NaFederal até o valor de Cz$ 259.977.013,83, equicional do Ministério da Fazenda informou nada
valente a US$ 1,89!,567.33, em 29/04/88, afun
ter a opor quanto à realização da operação.
de regularizar operação de repasse de recursos
-No mérito, o pleito enquadra-se em casos anácontratada junto ao Banco do Nordeste do Brasil
logos que têm merecido a aprovação da Casa.
SIA, no valor· equivalente a até US$ 8,929,522~00
Tendo em vista que pela análise efetivada no
O Banco Central do Bra"sil, através do VOtO Dlâmbito do Poder Executivo, constatou-se que o
DIP-88/085, da Diretoria da Dívida Pública, recoendividamento consolidado interno do Município; - nhece_que a capacjdade de paQamentÕ da postuapós a realização da operação, permanecerá conlante mostra-se bastante superior ao maior distido nos limites fJXados em lei, concluímos pela
pêndio que a sua dívida consolidada interna apreaprovação da mensagem, jurídica e constituciosenta, até o ano de 1997.
nal, nos termos do presente.
Por outro lado, o Ministério da Fazenda reconheceu a prioridade da operação, através do Aviso
PRoJETO DE RESOLUÇÃO
N• 158, DE 1988
A~toriza a Prefeitura Municipal de
carp_lna (PE), a contratar operação de
crédito no valor correspondente em cru-- _:tados, a 80.000,90 O'J"rt•.

n• 1.450, de 30/10/87.

.. ·

·

Na expectativa de que a reforma tributária consubstanciada na nova Carta Magna viabilize o saneamento das finanças daquela unidade política.
somos favoráveis à aprovação da mensagem nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

- O Senado Federal resolve:
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Carpina
(PE}, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93n6,
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente em cruzados a
80.000,00 OTN, junto ao Banco do_ Nordeste do
Brasil SIA. este na qualtdade de agente financeiro
da CaiXa" Econômica Federal. A operação de crédito destina-Se à execução de projetas relativos
~ elaboração de cadastro, pavimentação viária,
proteção e contenção de encostas, construção
de_ uma praça e urbanização.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

N• 159, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Luiz (MA) a elevar, em caráter excep·
donal e temporariamente o Umite de endividamento do Municiplo, até o valor
de Cz$ 259.977.013,83, equivalente a
OS$ 1,891,567.33, em 29/04/88.
O Senado Federal resolve:
Art. 19

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Passa-se à discussão do projeto_ em turno único.

É a Prefeitufa Municipal de São Lul'z
(MA) autorizada a elevar em caráter excepcional
e temporariamente, o parâmetro do item III da
Resoluçáo rt' 62, de vinte oito de outubro de mil
novecentos e setenta e cinco, com as alterações
da Resolução n9 93, de onze de outubro de mil
noVecentos e setenta e seis, ambas ao Senado
Federal, de modo a permitir contratação de operação_até o valor de_Ci$ 259.977.013,83, equiVa-

(Pausa.)

lente a US$ I ,891,567.33, em 29/04/88, a fim

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discu?sãO, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

de regularizar operação de repasses de recursos
contratada junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S/A"e renovação-de 100% das parcelas de principal e encargos vencidos e vincendas, apuradas
até 31/12/87 junto àquela instituição financeira.

3196

Quarta-feira 19

.. DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção IQ

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) _
Passã-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa)

-

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr:. Preslde_nt~. Srs. Senadores, _foi nqvci-_
mente posto em prática o horário de verão. Felizmente._d~.Y.~. a caturrice dos autores desse

hOrário excluiu o Norte, mas esqueceram o Nor-

Não havendo quem peça a palavra, encerro -- deste, porque esse horário só traz transtornos à
a discussão~
rlósSa região.
-Encerrada a discussão, a votação da matéria
Sr. Presidente _e Srs. Seriadores; registro aqui

proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-

o protesto do meu Estado, o Ceará, contra a idio-

gimentais.

tice_ desse horário de verão, que nada produz e
apenas traZ grandes transtornos para 6 nosso estado.
Era só isto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item 6:
Mensagem n9 225, de 1986 (n" 423/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de_Tremedal, Estado da Bahia, a contratar operação
de_ crédito no valor corre_spondente, em cruzados, a 283.510,18 Obrigações do_ Tesouro
Nacional - (OTN). _(Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1o Secretário.
É lido o __seguinte
REQUERIMENH.i

N• 163, de 1988

Nos termos do art. 3_10, alínea "c", do __ Regi~
mento Interno, requeiro- adiamento da discussão
da Mensagem n9 225, de 1988, Por 30 dias.
Sala das SeSsõeS, 18 de outubro de 1988,Rachld Saldanha Derzl.
O SR. PREsiDENTE (Lowival Baptista) -

Não havendo quorum para votação esta ficará
sobrestada até à votação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item 7:
Mensagem n• 382, de 1987 (n' 558/87,
na origem), relativa à propoSta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Teixeira
de Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 155.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- (OTN). (Dependendo
de parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Sectetário.
- - ·
É lido o_ seguinte
REQUERIMENTO

N• 164, de 1988
Nos termo_s do art. 31_0, alínea_ "c", do Regimento Interno, requeiro _adiaroe:n1Q da discussão
da Mensagem n9 382, de_1987, por 30 diaS.
Sala das Sessões, 18 de Okiti,J.bro de 19.88.Luiz Viana,
O SR. PRESIDENTE (Lowival Baptista) -

Nã havendo quorum para votação, a discussão,
da matéria ficará sobrestada até a votação do
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Háoradores._inscritos. ·-· __
_ ~-- _
·Con-cedo a palavra ao nobre Senador Afonso
Sancho.

- O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao nobre -Senador Marco Ma-

dei.
OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun·
cia o segUinte discurso.)...,...... Sr. Presidente, senhores senadores, não posso deixar de registrar nos
Anais d~ Casa, o lançamento no_ Recife, do
livro "Ferro e CIViJização no Brasil" que a Fundação Gilberto Freyre - presidida por Madalena
Fteyre--.~e a Edltor~ Reco.r_d acaba!TJ ~e realizar_
com o apoio do Grupo Gerdau, e da Fundação
Joaquim Nabuco, presidida por Fernando Freyre.
Ao apresentar o livro o Dr.Jorge GerdauJohan- -p-eter chama a atenção para o papel sempre importante que o ferro representou no desenvolvimento das civilizações e para o fato de que,
no Brasil, os registras sobre a evolução- da siderurgia! embora numerosos, _s_e_encontravam dis. persos.
Edson Nery_ da Fonseca~ que colaborou na pesquisa do material para o livro, e que o prefaciou,
destaca aspectos do método empregado por Gilberto E'reyre, que compreende o uso de anúncios
de jornal, tanto na_ recon~ição de passados históricos, Quanto na aná1i:Se- antropológica de elementos huma~os incorporados à cultura brasileira, bem como uma perspectiva transtemporal
na abordagem.
E o que obtém é uma obra integrada em que
ele vai apresentar de maneira origin-al o binómio
agricultura versus industrialização, insolúvel para
os desenvolvímentistas brasileiros, que _chegãm
a pregar o aniqujlarriento da economia agrária
em beneficio de "industrialismo urbanocêntrlco"
nas palavras do Mestre Gilberto. Ele, no entanto,
vê- a COmplementaridade- dos componentes do
binômi? em questão, e diz:

"Não é preciso pretender-se ser lírico ou
__ rofT!~co a respeito de formas rurais de vi-- yên~ia, f>eilefic!~~~ por tãis vantagens, para
acreditar-se na s_ua possível extensão no Brasil E com essa estensão doméstica, a extensão de usos, por lavradores modestos, nos
espaçosagriculturias, de instrumentos de ferro ou ·a-çO que f8cilitem o rendimento da la.voura."
E continua:
_
..1\ rurbaniza_ção afigura-se a .3ilalisiãs da
atualidade brasiteira,-susceptível de ser encarada através de possíveis futuros que iendanl
·a- normalizá-la. como um dos meios mais
c;apazes _de chegar-se a essa. normalização.
_E a favor çlela, 11Jrbai1izaç~o; podi-se anteVer
que o ferro e o aço; através de meios de
transporte adaptados a mais fáceis e econô-
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micas comunicações de centrps co.m periferia~. possam desempenhar valioso papel. Pode-se sugerir de uma _larg~ coletivizaç_ão_ de
transportes ·aessa espécie --entre centros
e periferias -qUe venham concorrer, ao lado
da crescente miscigenação, para a redução,
_no Brasil, daquelas barreiras de classe @.o
de um marxismo- ortodoxo talvez a ceder,
liiteligentemente, no Brasil, a processos brasileiros no sentido de diminufçõ_es tão significativas dessas barreiras que o dogma de sua
força absoluta se tome um -em linguagem
popular- já era."
Ao concluir, registrando a contribuição que de..ram ao livro "Ferro e CIVilização no Brasil", QS
geógrafos Gilberto Osório de Andrade_- já faleddo - Rachel Caldas Uns e o economista Oóvis
Cavalcanti, em suas respectivas especialidades,
volto a lembrar a importância de seu enroque
particuJar nos dias que correm, citando.um trecho
do posfácio da _ol2ra que faz o próprio Gilberto
Freyre:

'Vê--se que à tendência atu~l e, repita-se,
sábia, por combinar senso humanístico com
apuro científico ou tecnológico, não vêm faltando preocupações de defesa e preservação
de ambientes e, por conseguinte, de ecologias. O que c-onstitui demonstração positiva
de que uma maior presença de ferro cMiizante, no Brasil, não importará, quando sob
cuidados assim abrangentes, em sacrifício
a um uso_imperialmente tecnológic_o de metal precioso, de ambientes que são, afinal,
a própria seiva brasileira."
Era o que tinha
bem!)

a dizer, Sr. Presidente. (Multo

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Be:nevides.

O SR. MAURO i!ENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
senhores senadores, a dificil situação vivida, Presentemente, pelas nossas universidades federais
tem suscitado veementes manifestações do Conselho de Reitores e de entidades representativas
dos corpos docente, discente e administrativo de
tais órgãos, sem que, até agora, O Ministério da
Educação haja conSeguido superar o grave -impasse, tom repercussões negativas_ junto ~ opi_
nião pública do País.
Rec_entemente, em entrevista concedida a veículos de comunicação social do meu Estad.o, o
reitor da Universidade Federa] do Ceará, professor
Hélio Leite, apresentou, com dados irrefutávei_s,
a penúria em que se encontra aquela prestigiosa
instituição, chegando mesmo a apelar para os
vários segmentos da comunidde, no sentido de
que apoiassem o procesoo reivindicatório junto
aos altos eScalões do Governo Central. __ __ .
Como representante cearense no Congresso
Nacioilal, não poderia omitir-me no extemar
o meu instante apelo ao Ministro_ Hugo Napoleão
e ao próprio Presidente_ José Sarney no_ sentido
de que solucionem. sem tafdança. esta rumorosa
questão, recomendando aos responsáveis pela
área_ ec:o.nômi.ca - no caso os_ Ministros João
&~ de Abreu e Mailson da N6brega - a Uberação dos recursos pleiteados pela Pasta da
Educação. ---=-----
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Se é certo que o Governo da União enfrenta
sérios obstácuJos na redução de suas despesas
de custeio e investimentos, não se pode deixar
de reconhecer que as universidades necessitam

Nesse sentido, numa época em que se desenha
- em todas as ciências - a noção da universalidade, é predso buscar uma nova visão do homem e fazer com que as concepções existentes
cumprir, sem embaraços, a sua dignificante mis- ocidental e oriental - possam unir-se, adosão, identificada, sempre de forma mais arraigada,
tando o que de bem existe nas medicinas tradiciocom as aspirações da sociedade cM! brasileira.
nais e na medicina ocidental contemporânea.
Pela conotação participativa que adotaram emDentro dessa visão de universalidade, inscrepenhadamente, todas elas postuJam, agora, o en- ve-se também a noção de que saúde não é uma
gajamento das correntes de opinião nessa batalha
questão meramente médica. Ao tratar dessa quescrucial com que se defrontam, à espera de supletão, é necessário que se tenham grupos multidismentaçóes de verbas, até aqui procrastinadas
ciplinares e a noção de que a saúde pública não
de maneira injustificável com evidente prejuízo
depende apenas e tão-somente dos ministérios
para a qualidade do ensino ministrado.
encarreQados dessa função do Poder Público.
No momento em que o Brasil recebe o impacto
Por isso, não basta escrevermos na Constituifavorável de uma nova Carta- Magna, na qual o
ção, que acabamos de promulgar, princípios e
capítulo Educação mereceu o realce e a preemi- objetivos como a ..universalidade de cobertura
nência desejados, qualquer subestimação aos an- e de atendimento'' ou a "uniforniidade e equivaseios das escolas públicas de 3 9 Grau não se com- lência dos _benefícios e serviços às populações
patibilizaria com a auspiciosa conjuntura pós- urbanas e rurais".
Constituinte, alcançando, duramente, a imaPrecisamos estar atentos e comprometidos
gem das autoridades vincuJadas ao importante com a elaboraçãà dOS: ato:S legislativos referentes
à saúde, para que se pres_erve esta nova abertura,
setor.
_
Transmito, pois, patética Solicitação ao Ministro no sentido de uma concepção ampla e estrutuHugo Napoleão e ao Presidente José Samey, na rada desta função.
expectativa de que, ambos, ponham termo a essa
__ Se partirmos da ·idéia de que a saúde é direito
situação vexatória e constrangedora, favorecen- de todos e dever do Estado, é preciso não esquedo-se as Universidades com as dotações de que cer que a saúde é apenas uma questão médica
precisam para atender cabalmente aos seus no- Ao afumarmos no texto consfitucional que a saúbres objetivos institucionais-.
de será aSSegurada mediante "políticas econóQuaJquer protelação seria altamente danosa ao micas e sociais que reduzam o risco de doença",
interesse público, ao mesmo tempo em que situa- estamos reconhecendo. que promover, proteger
ria pessimamente a atual administração federal e recuperar a saúde da populaç!o brasileira é
diante da população brasileira. (Muito bem!)
uma questão social e política.
Não bastará implantar definitivamente o SisteO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) --- ma Único e Des_c_entra1izados de Saúde ou asseConcedo a palavra ao nobre Senador Francisco
gurar a participação da comunidade. A Saúde é
Roliemberg.
Uma questão de nutrição, de educação, de higiene. O saneamento básico, os sistemas de _distriO SR- FRANCISCO~ROLLEMBERG
buição de água potável e de energia, o tratamento
(PMDB -- SE. Pronuncia o seguinte disçurso.)
a ser aaao ao lixo - iriclusive às substâncias
---Senhor Presidente, Srs. _Senadores, promulperigosas - tudo isto está intim;:~:mente ligada
gada a nova Constituição, fruto de nosso trabalho
às ações de saúde pública.
ao longo de vinte meses, uma nova era deseA ampliação das fronteiras agricolas, a abertura
nha-se no horizonte, na busca de um quadro sanide jazidas, a exploração de minérios, o desmatatário mais justo e mais democrático em nosso
mento, as qUeimadas, a construção d_e estradas
País, tanto para os profissionais de saúde, como
são iniciativaS Que requerem não apenas o planepara a população brasileira em geral.
jamento específico nas áreas dlretamente envolNa qualidade de médico e de parlamentar, gosvidas. mas também a presença e a visão dos protaria hoje de convidá-los a UJ11a reflexão sobre
fissionaís de saúde.
a profissão médica em nossa sociedade.
O deslocamento de populações e a implanPela primeira vez, na história das Constituições
tação de aglomerados urbanos n~Ç> se fazem Imbrasileiras, a área de saúde merece uma seção
punemente. Ao penetrar em regiões não exploespecífica. No passado, esta função de governo,
radas, o homem desequilibra o ecossistema fundamental num país em desenvolvimento, tivederrubando árvores, queimando o mato ou deira referências muito restritas nas Cartas Magnas,
tando mercúrio nos rios - e os problemas de
tendo sido_ mesmo ignorada nas _ConstitWções
saúde pública não tardam a aparecer, Não é por
de 1824 e 1891.
acaso que o número de doentes com malária
A partir de agora, não só a saúde passa a ocupar
cresceu assustadoramente na região amazônica
um espaço importante na Constituição de 1988
e que o Aedes aegypU invade cidades como
e, conseqüentemente, no futuro imediato da Nao Rio de Janeiro.
ção, mas passa a ser parte inteQrallte de um con~
ceita novo na legislação brasileira: o de Seguri~
Não_ se poderá pensar em desenvolvimento, se~
dade Social, de per se mªis amplo e_ abrangente,
ja na região urbana, seja na rural, sem que haja
Em -tOda-s as civilizações, a Medicina constiuma integração das ações de caráter económico
tui-se na base do conhecimento do homem. É
e as de cunho _social._ Nesse âmbito, a saúde
uma clênda da vida, sob todos os seus aspectos:
é espaço privilegiado e como tal deve .ser
fisiológico, psicológico, sociológlc.o, patológico.
tratada. Não há crescimento, nem desenvoJvi~
E por essa razão nos convida a não querer "conmente possível, num pais onde a saúde da popuquistar" ou "dominar" a Natureza, mas a colabolação nao s_eja de alta prioridade.
rar com ela, a adotar seus ritmos e a confraternizar
Mister é constatar que, ao longo dos anos, as
com ela.
açõeS de saúde junta à. população- sempre cres-
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c-ente - ampliaram-se, tomando-se mais numerosas e complexas, enquanto a previsão orçamentária referente a esta área se manteve constante
e sempre insuficiente.
Até o início da Nova República, do orÇamento
da União eram destinados apenas 3% ao Ministério da Saúde, que tem sob sua responsabilidade
não só a normatização, a supervisão e a coordenação das ações de saúde, mas também a execu-_
ção de políticas que se referem à prevenção especialmente via programas de vacinação em
massa - , à vigilância epidemiológica - tanto
das doenças endêmicas como epidêmicas - e
ao atendimento de questões tão variadas como
as doenças crónico-degenerativas, as infecciosas,
as mentais e doenças tão. _desafiadoras como a
recente Síndrome de lmunodeficiênda Adquirida,
a Aids.
Por outro lado, questões como a produção e
o controle de medicamentos e soros essenciais,
também no âmbito do Minsitério da Saúde, viramse prejudicadas pela carência flagrante de recursos humanos e pela incompreensível deficiência
de recursos financeiros.
Dentro desse quadro, como se pode situar, co·
mo pode agir o profissional da área médica?
Oriundo de escolas que proliferam por todo o
País, nem sempre com a preparação e a formação
que nossa realidade exige, o médico brasileiro
vive um impasse. De um lado, seus ideais, e, de
outro, as pr~ssóes _e as inadequações sociais e
económicas, decisivas para seu futuro imediato
e remoto.
O que se verifica, hoje, em nosso País é o assalariamento deste profissional e a retração do exercício liberal da profissão médica. Mesmo nos casos em que especralistas ou generalistas mantêm
- quase sempre em grupo - um consultório
ou uma clínica, o seu vínculo de assalariado é
parte essencial de seu orçamento.
.Assim, tanto dividem seu tempo entre o consultório e um emprego pUblico, como dividem-se
entre a atividade liberal e o trabalho em empresas
de medicina de grupo, que vêm ocupando uma
faixa cada vez mais ampla no mercado de assistência médica.
A análise de disponibilidade de profissionais de
saúde, conforme levantamento feito junto ao conselho de classe, é reveladora. Em termos nado·
nais, o Bi'asil apresenta uma taxa de 1,22 médico
por 1.000 habitantes, que é superior ao parâmetro
de 0,8/J.Oô() habitantes.

Mas uma análise regionalizada indica um sério
desequilíbrio, pois, enquanto as regiões Sul, Su·
deste e Centro-Oeste mantêm índices acima do
desejável, a região Norte, com 0,6211.000 hab.,
e a região Nordeste, com O, 70/IOQO hab., estão
ainda muito aquém da taxa ideal.
Esta concentração de profissionais médicosque nas capitaiS chega a um por 300 habitantes
- pode ser relacionada à distribuição desigual
de estabelecimentos de saúde, em todo o territó·
rio nacional. Mesmo com a implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde
(SUDS), inidcida Eirri 1980, que_ contribuiu para
uma melhoria no atendimento às necessidades
de assistência à saúde, a prestação de serviços
médicos ainda é precária em nosso País.
De acordo com dados levantados pelo Ministério da Saúde, existem hoje, no Brasil, 7.085 postos de _saúde. Isto representa a cobertura de ape-
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nas 38,5% das necessidades do Pais, levando-se

em conta os parâmetros de dimensionamento
de necessidades quantitativas, em termos de unidades básicas de saúde e. e.ro_ funçã_Q_da população de referência, conforme a Resolução n" 3,de
25/3/81, da Ciplan.
Neste sentido, as regiões SudeSte, Norte e Nordeste são as que apresentam maior déficit. no

que se refere a centros ou postos de saúde, pois,
se em ternios globais a carência é de 4,63%,
a nível regional, O Sudeste; o Nordeste e o Norte
do País apresentam déficits da ordem de _30%,
40% e 42%, repectivamente.
Igualmente, há uma distribulçã.o geográfica desigual dos estabelecimentos hospitalares e, conseqüentemente, dos leitos disponíveis para internação. Neste setor, verifica-se a predominância·
absoluta do setor privado, que detém 74% -âo
total de iletos do Pais.
I:. preciso notar, porém, que a participação do
setor público é significativa nas regiõeS Norte
(44%) e Nordeste (33% ), embora nas outras re~
giões seja bastante reduzida, de acordo com dados fornecidos pelo Mintstério da Saúae.
Ampliando o escopo de nossa análise, constatamos alguns índices pr&~cupantes- no que
se refere à situação s6cio-econômica e de taxas
populacionais - os quais precisamos, com urgência, enfrentar, através de ações integradas e
racionalizadas no setor de saúde.
A mortalidade geral no Brasil é de 8,8 óbitos
por 1.000 habitantes, ou seja, superior em 40%
aos índices de países como a Argentina, Chile
e a Venezuela. No que concerne à mortalidade
infantil - dados de 1984 - temos 79 óbitos
por 1.000 crianças vivas, quase o dobro do que
se observa na Argentina (40/1.000 hab.).
_
Em termos mais espedficos. as taxas de mortalidade infantil, em crianças menores de um ano,
variam de 30/1.000 no Distrito Federal até mais
de 30/1.000, no Nordeste.
Por outro lado, o quadro nosol6gico de nosso
País guarda estreita relação com os níveis de desenvolvimento sócio-económico de cada uma
das regiões. Constatamos, nas inais desenvolvidas, bem como nas grandes cidades, índices signficativos de doenças relacionadas ao progresso
social e económico, como distúrbios cardiovasculares, neoplasias, doenças profissionais e por
acidentes de trabalho, entre outras.
Mas, ao mesmo tempo, não obtivemos êxito
na redução ou extinção de endemias, como a
esqu[stossomose (6 milhões de pessoas), doença
de Chagas (8 milhões de _casoS) e malária (500
mil cas_os por ano).
Outro problema grave, dramático mesmo, ê
o da desnutrição, que afeta cerca de 40 milhões
de pessoas. que, além das carências alimentares,
vivem em péssimas condições de habitação e
saneamento básico.
E não ficamos aí. Segundo o censo de 1980,
67% da população e<:onoffilcarnente ativa tem
rendimentos iguais ou inferiores a dols salários
mínimos. Este percentual é menor (5 r%) nos Estado de São Paulo e atinge 84% na região Nordeste, onde 65% da população trabalhadora tem
uma renda mensal menor ou igual a um salário
mínimo_.
Relaci~ados os dados de condições sócio-econômkas e de _disponibilidade em termos de
infra-estrutura de atendimento à saúde, desne-
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cessário seri_a ana1isar, aqui, mais profundamente,
este coeficiente foi reduzido para 15,6 100.000,
a_s conhecidas implicações do perfil de renda da
ou seja, 16.894 casos.
população brasileira no que-concerne a aumento
Quanto à difteria, a distribuição de casos e os
de risco e à estrutura de morbidade.
respectivos_ coefiCie_rites de incidênda, no período
E mesmo se o cresdmento populacional vem
1976-1977, indicam o decrésciino do número
sendo reduzido ao longo dos anos- menos pelo
de casou registrados dessa moléstia, especialplanejamento a nível institucional e mais pelas
mente a partir do ínicfo da década de 19ÇK), quanmodificações comportamentais da população do passamos de um coeficiente de 5,1/100.000
tendo passado de 2,89% no período 60/70 para hab. para 3,9/100.000 hab. de 1977 a í98(l;" atín:·
2,48 no periodo 70/80, alguns aspectos demogindo 0,9/100.000 hab. no ano passado.
gráficos revelam mudanças, às quais devemos
Foram numerosas _as d~~sões 1 _<:' ní":'el_p_ol!ti.co
estar atentos.
e técnico _que deram c_ondições para que s_e obtiConstata-se, nesSa década, uma dimimllção da vesse um quadro tonsideravelmente positivo
populaç_ã~ jovem de até 14 anos, que passou
quanto à tuberculose, mesmo· se ainda estamos
de 42% para 37,3%, ao mesmo tempo em que
longe das previsões otimistas feitas ainda na décattouve um incremento da população idosa - de
da de_50. Mesmo asSim, cheg~mos a um índice
de cobertura de-86% dos muniCípios-biasllelros,
mais de 60 anos -que passoU de 5,2% para
6,4%.
.
- reduzimos a mortalidade a 8% aO ano, foram diagEstas taxas nos permitem concluir que, apesar
nosticados 80% dos casos previsíveiS e curados
das carências do sistema de saúde brasileiro, hQu:.
também 80% dos casos diagnosticados.
ve uma ampliação da esperança de vida da popuEm termos de vacinação - BCG- de 1981
l~ão. Emesmo em termos de mortalidade infana 1987 foram vacinados 29.142.651 criàriçaS e
til, se aindã estãmos longe de nos cor:np_arar a
jovens entre O a 14 anos, dos quais mais de 13
oUtros países. em termos nacionaiS houve uma
milhões eram menores de um. ano. A cobertura
melhoria desses índices, que, bom ou mal, foram
vacinai desta faixa etária é hoje da ordem de 70%.
reduzidos, quando comparados aos de décadas
A partir de 1981 há uma tendência à estabilização
ai'lteriores>
do número absoluto-de casos.
Tanto em termos de notificação de casos como
E é b_em verdade que, no que se refere às doenças de caráter epidêmico - como o sarampo, de confirmação de casos positivos as taxas, a
a poliomielite, a variola, a difteria, a coqueluche, partir de: 1981, vêm-se apresenlaridO--em ritmo
declinante, com uma redução de 19,7% de todas
a tuberculose, entre outras - que têm sido o
as formas de tUberculose e de 27,6% para os
objetivo das ações no cãmpo epidemiológico, os
casos positivos.
__
resultados são, sem dúvida, siQDificativos.
Portanto, se no caso das doenças endêmicas
AJém_ da erradicação da variola, a notificação
as ações de saúde têm-se mostrado insuficientes
e iiivestigação âe casos, a imunização e o conpara controlar índices de ocorrências, é preciso
trole, bem como o_ tratamento de pacientes, _têm
constatar que, no que cohCeme às dOeriças de
penn_itiçlo um relativo sucesso. A vacinação em
caráter epidêmico, progressos foram feitos.
massa de crianças até 5 anos no programa de
E não têm faltado, em nosso País, os planos,
controle dª poliomielite e de sarampo vem apreos programas e as propostas concretas para a
sentando resultados bastante animadores.
melhoria geral dos índices de patologia, no senf'lo caso da pólio, até o ano· de 1984, a cobertura
tido de controle e erradicação. O que nos tem
atingiu patamares superiores a 90%, mo_strando
faltado é vontade política.
um declínio nos anos posteriores, mas a partir
Pois, se cabe aos indivíduos, grupos e associado ano passado houve um redução importante
ções lidar com o c_otidiano e com as necessidades
de casos (900, em 86 para 23_8, em 87). Estima-se
imediatas das pessoas, cabe a nós, politicas atuar
que este número não deverá exceder 100, neste
em relação ao homem tio futuro. i:: preciso que
ano, segundo o Ministério da Saúde.
tenhamos essa visão prospectiva e que atuemos,
Observando-se..a curva de incidência de saramtanto em nossas bases políticas, como no âmbito
po, no período 11976 a 1987, o número global
do Congresso Nacional, como parlamentares mode casos não apresenta modificações importandemos, engajados com o amanhã de nosso País.
tes, em razão da ocorrência periódica de epideA Constituição que acaba de ser promulgada
mias, em certas regiões. Mesmo assim, o índice
nos propõe um maior nível de racionalidade nas
de mortalidade foi reduzido de 3,5 para 1,9 por
ações de saúde, de assistência médfca e de previl 00 mil habitantes._
dência social. Os preceitos constituciOnaiS Por
A oomPatibilidaae-en-t:re as ocorrências periónós elaborados poderão levar o sistema de saúde
dicas e_o nível d_~ _çobertura vacinai- com oscilaa ações que revelem maior efidência, efícácia e
ções no tempo e no espaço - ou a um maior
efetividade.
empenho das autoridades no sentido da vacinaO papel do médico, na melboria dos níve!s de
ção-êrtl massa, que nos últimos anos tem sido
saúde da popu1ação brasileira, aparece como um
feita concomitantemente à vacinação contra a pacomponente dos mais importantes na promoção
Tal.iSia infantil. No decorrer deste ano, verifica-se
e recuperação da saúde. Ele é parte integrante
uma redução da ordem de 80% em relação à
de um leque amplo de medidas que deveráo interincidêncía observada até maio do ano passado.
ferir _pº~[tivamente nas aç_9es de saúde. _Esta é
reSultante de ações de dif~~entes setores da socieA ocorrência de coqueluche, de 1976 a -1987,
apresentou três fases: uma de estabilidade, uma dade, que são de natureza geral e espedfica.
segunda de aumento signjficativo da inc!dêilcia
Dentro dessa pefspectiva multidisdplinar e, a partir de 19133, uma noVa €poca de estabilique pressupõe a presença de enfermeiros, odonzação, em- níveis -Triferiores aos de anos prece~
tólogos, nutricionistas, entre outros profiSsionaiS
dentes. Se em 1982 chegamõ5aiegistrã-r 54-~766
- é preciso que se dêem condições mínimas
casos (55,6 ·por l 00.000 hab.), no ano passado,
de atuação ao profissional médico. Há ein seu
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trabalho, mais do que o conhecimento das patola·

gias, das condiçóes sociats e econômicas, da

es~

pecíalização e da visão geral do ser humano como

pessoa e paciente, um outro aspecto fundamental.

...

.

É o caráter humanista de sua profissão que,
a.o levá-lo ao contato com o sofrimento humano,

cria uma relação ínterpessoal e social de solidariedade._ Ao lidar com a angústia a1heia e procurar
minorar a dor e o sofrimento dos s_eres humanos,

o médico baseia sua aç.ão profiSSional e sua atua-

ção como pessoa em princípios que transcendem
o quotidiano e que assumem uma dimensão me-

tafísica, que poucos seres humanos têm oportunidade de vivenciar.
Fmalmente, desejo exaltar ajusta homenagem,
prestada por ocasião do Dia do Médico ao grande

cientista e cirurgião cancerologista, Dr. Jorge

Sampaio de Marsillac Mota, escolhido como Médico do Ano, pela Sociedade de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro e congratular-me com esta
legítima associação por tão expressivo preito.
Desta tribuna, rendo a homenagem aos médicos de todo o Pafs, em comemoração ao dia
que, muito merecidamente, lhes é dedicado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao nobre; Senador Mauricio
Corrêa.
O SR. MAQRÍCIO CORJmA (PDT - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no dia 11 de agosto transato,
ao ensejo do transcurso de mars um aniversá.do
da introdução dos estudos jurídicos no Brasil, o
eminente Ministro Sydney Sanches, do Supremo
Tribunal Federal, proferiu, no Salão Nobre da Tradicional Faculdade de Direito de São Paulo, uma
erudita palestra sob o título "O Poder Judkiário
na futura Constituição".
Dada à magnitude da exposição de Sua Excelência, e nos termos do art 233 do Regimento
Interno, requeiro que a mesma seja transcrita nOs
Anais do Senado Federal, por inteiro teor, conforme documento anexo. como se por mim lido
na presente sessão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCCIMENTV A QilE SERÊÍ'"fi?É o sR.
MA(JR[OO CCJRRP:A EM SEU DISCURSa
O PODER JUDICIÁRIO NA
FillURA CONSTITUIÇÁO
(Palestra do Ministro Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Federal,_ proferida no dia 1 I de
agosto de 1988, no Salão Nobre da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo)
I. Agradeço, em primeiro lugar, ao noPre Direter desta Casa, o eminente Professor e prezado
amigo Dalmo Dallari, pelo amável convite, que
me formu1ou, para esta palestra.
Esta oportunidade me enseja a volta, com grandes reminiscências, à Academia de que saí há
tlinta anos.
Agradeço, também, ao ilustre Professor Irinieu
Strenger, meu colega de turma dos bancos desta
Escola, hoje um jurista consagrado dentre_os melhores do País, pelas palavras sumamente generosas com que me saudou.
2. O Poder Judiciário na futura COnstituição.~

DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Este o tema que me propôs o Diretor Dalmo
Dallari.
Vou-deter-me apenas sobre algumas inovações
trazidas pelo projeto cuja discussão se encontra
no segundo turno da Assembléia Nacional Consti-

tuinte. (Projeto B ).
Obviamente, para apontar as inovações, preciso fazer um confronto entre a Constituição atual
e o projeto da futura, tal como se encontra escrito
nesta data, sem as emendas que ainda serão vota-

das.

3. Na Constituição atual, o Poder Judiciário
ê tratado no Capítulo VIII, com nove Seções, a
primeira destinada às Disposições Preliminares

e as demais ao Supremo Tribunal Federal, ao
Conselho Nacional da Magistratl,ll'a, ao Tribunal
Federal de Recursos, aos Juízes Federais, aos Tribunais e Juizes Militares, aos Tribunais e Juizes
Eleitorais, aos Tribunais e Juizes do Trabalho, aos
Tribunais e Juízes Estaduais.
Já o Projeto s6 contém oito SeçõeS, pois não
tratou do Conselho Nacional da Magistratura, como órgão exercente do Poder Judiciário, naturalmente porque sua função é só disciplinar da Magistratura, não assim jurisdicJonal n~m propriamente administrativa (do Poder). E, então, não
lhes destinou capítulo algum.
4. Isso significa Que o Conselho Nacional da
Magistratura ficou extinto? Ou que não será possível recriáwJo na futura legfslação complementar
ou ordinária?
Penso que o Conselho Nadonal da Magistratura se extingue no Projeto, como órgão de
"~erctcio dO POder Judíário", tal como se colocara no texto-atual e tal como tratado na Lei Orgâw
nica da Magistratura Nélcional.
- Nada impede, porém, a meu ver, que seja re-criado no Estatuto da Magistratura, a que se refere
o art. 98 do Projeto, "in verbis":

___

-~'Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto _da Magistratura, observados os segt.JinteS princípios... "

ora, o Estatuto da Magistratura, assim como
ocorre hoje na Lei Orgânica da Magtstratura Nacional, deve estabelecer normas relativas à discipUna, às vantagens, aos direitos e _aos deveres
da Magrstratura, respeitadas as garantias e proibições previstas na COnstifuiçãõ ou dela decorrenw
tes. -~~_ _
~E se o Estatuto deve também cuidar da disciplina da Magistratura, há de poder criar um
órgão disclpllnar. até em nível nacional, sem
prejuíz:o dos órgãos disciplinares estaduais e federals, nos respectivos segmentos, respeitada, pois,
a autonomia destes, no que lhes compete.
Aliás, se os Magistrados seJVem a um Poder
que é nacional, c.omo o Judiciário, não se compreende que não haja um órgão nacional que
cuide de sua disciplina. O poder de criá-lo no
Estatuto está implícito no art. 98, não afrontando
qualquer proibição explícita ou ímplícita do Projeto.
Foi muito debatido na Assembléia Nacional
Constituinte o controle disciplinar por um órgão
externo ao Poder Judiciário.
Penso, porém, que esse _controle deve_ ser apenas interno, exercido som.ente por Magistrados.
Caso_conttárlo, sempre haverá risco de se ferir
diretamente a independência do Magistrado e,
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conseqüentemente, do próprio Poder Judiciário,
em prejuízo dos jurisdicionados.
Aliás, a disciplina interna existe também nas
Forças Armadas, nas Instituições Eclesiásticas,
nas Instituições Policiais (Polícia Civil e Militar}
e entre os membros do Ministério Público e os
Advogados, que atuam junto ao Judiciário.
E, ademais, o Projeto não prevê controle disciplinar externo dos órgãos do Poder Executivo e
Legislativo, durante o exercício do mandato.
5. O Projeto extingue o Tribunal FederaJ de
Recursos, aproveitando seus atuais' Ministros nã
-composição do futuro Superior Tribunal. de Justiça (art. 31, § 2 9, inc. I das Disposições Transitórias).
Por isso este é que figura - e não aquele entre os órgãos do Poder Judiciário (art. 97, II,
do Projeto).
6. O Projeto, no item destinado aos Tribunais
e Juízes estaduais, acrescenta expressamente os
Tn'bunais e Juízes do Distrito Federal (art. 97,
VIl),. o que antes se considerava implícito.
7. Nos incisos I a XI, o art. 98 do Projeto-.
enuncia os prindpios, que, obrigatoriamente, serão observados pelo futuro Estatuto da Magistratura, relacionados com forma de ingresso na
carTeira, promoção, acesso aos tribunais de se- ·
gundo grau, previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados ~como
requisitos para ingresso e promoção, vencimenw
tos (com escalonamento e limites), aposentadoria, obrigação de residir o juiz titular na comarca, :
sobre remoção, dLsponibilidade e aposentadoria
por interesse público, sobre órgão especial nos
tribunais com nómero de membros superior a
vinte e cinco:
8. Observo que tais princípios, e.xatamente
por serem gerais, foram enutldados entre as disposições gerais (art. 98} do Projeto, nã apenas,
esparsamente, nos capítulos destinados aos Tribunais e Juízes Federais e Estaduais, Como acontece na Constituição atual.
9. O indso_IX do art. 98, dentre os princípios ·
gerais, a serem observados no Estatuto, torna ex- ·
plícito que os julgamentos dos órg~os do Poder
Judiciário serão s-empre públicos, e fundamen- ·
tadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei, se _o interesse público o exigir, limitaf a presenÇa, em determinados atas, às pró- ·
prias partes e seus advogados, ou somente cf esw
!~·
-- ~ ---. '
1O. E o inciso X que as decisões adminis- ~
trativas dos tribunais serão sempre motivadas, e
as disdplinares tomadas pelo voto da maioria ab- ~
soluta de seus membros,
11. O art. 99 reserva um quinto dos lugares _
dos Tribunais Regionais Federais (criados pelo _
Projeto, abaixo do TribunaJ Superior de Justiça),'
do Tribunais dos Estados e do Distrito Federal
e Territórios, a membros do Ministério Público
e a advogados, mas inova ao estabelecer que
serão indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, enquanto, na COnstituição atual, tal indicação é feita
em lista tríplice pelo próprios tribunais.
O parágrafo único acrescenta que os tribunais
reduzirão a Usta sêJd:upla a trfplice, enviando-a ao
Poder Execútívo, este com prazo de 20 dias para
escolhe:r um de_ seus_ integrantes e nomeá:Io. .
12. O § 19 cio art. II3 da Constituição atUal
diz que, na primeira instância, a vitaliciedade será
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adquirida após dols anos de exercício, não poden~
do o juiz, nesse período, perder o cargo senão
por proposta do tribunal a que estiver subordinado, adotado pelo voto de _dois terços de seus
membros efetivos ou dos integrantes do órgão
especial.
Já o Projeto, no inciso I do art 100 diz que
a vitaliciedade, no primeiro grau, só será adquirida
após dois anos de exerdc!o, não podendo o juiz,
nesse período, perder o cargo senão por proposta
do tribunal a _que estiver vinculado. Não aponta
quorum de julgamento, o que faz presumir que
se contente com o voto da maioria absoluta .de
seus membros (inciso X do art. 98).
13. A Constituição atual (no art. 114, I, II e
ill) veda ao juiz, sob pena de perda do cargo judiciário: exercer, ainda que em disponibilidade,
qualquer outra função, salvo um cargo de magistério superior, público- ou particUlar, e nos casos
nela previstos; receber, a qualquer titulo e sob
qualquer pretexto, porcentagens ou custas nos
processos sujeitos a seu_ desPacho e julgamento;
e exercer atiVídade político-partidária.
O parágrafo úniCo do art. 100, do Projeto, não
alude a magistério superior,- periliitfndo, pois, ao
juiz o exercício dó magistério em·todos_o.s graus.
E não indica a pena de perda de cargo judiciário
ou qualquer outra, pela inobservância de qualquer
das vedações, o que fica, então, remetido ao Estatuto da Magistratura.
O art. 101 do Projeto amplia consideravelmente
a autonomia político-administrativa.do Poder Judiciário, ao atribuir aos tribunais competência privativa para organizar também os serviços auxiliares dos juízes que lhes forem subordinados (I,
"b"); para propor a criação de novas varas judiciárias
"d"); para prover, por concurso público
de provas, ou de_ provas e títulos, obedecido o
disposto no art. 175, Parágrafo único; oS cafgos
necessários à administração da Justiça, exceto
os de confiança assim definid_os em lei C'e"); para
prover, na forma nele prevista, os cargos de juízes
·de carreira da respectiva jurisdição ('T').
E também ao conferir competência privatiVa
ao Supremo Tribunal, aos Tribunais Superiores
e aos Tribunais de Justlça, para propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o art. 175:
a)- alteração do número de seus membros
e dos tribunais inferiores;
b) - a criação e a extinção de cargos e a faxação de vencimentos de seus membros, dos juízes,
inclusive _dos tribunais inferiores, onde houver, e
dos serviços auxiliares;
c) --a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) - a alteração da organização e da divisão
judiciárias;
Algumas dessas atribuições a Constituição
atual só confere a tribunais, no âmbito estadual
(art 144, e seus parágrafos).
15. O iri.ciSo lii do art. 101 do Projeto confere .
aos Tribunais de Justiça cOmpetêhcia privativa
para o julgamento dos juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como dos me"mbros do Ministério Público, que lhes são adstritos,
nos crimes comuns e de iesponsaDiltdade, ressai~
vada a competência da Justiça Eleitoral.
_
A Constituição- atual, no § 29 do art. 144, só
se refere, nesse ponto, ao processo ejulgamento
dos membros do Tribunal de Alçada e dos juízes
de inferior instância.

a.
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16. O art. 103 do Projeto impõe à União, no Poder Executivo ·até cento e oitenta dias da proDistrito Federa] e nos Territórios, e também aos mulgação da Constituição.
Estados: a criação de juizados especiais, providos
O parágrafo único desse dispositivo permite,
por juízes togados, o_u togados e leigos, para o para esse fim, a emissão de títulos da dívida pújulgamento e a execução de causas cíveis de me- blica.
nor complexidade e infrações penais de menor
22. O art. 106 do Projeto dá tratamento cons_ potencial ofensivo, mediante procedimento oral titucional aos serviços notariais e de registro, di·
e_-sumaríssimo, permitida a transação e o julga- zendo que são exerc:idos em caráter privado, por
mento de recursos por turmas de juizes de primei- delegação do Poder Público. E seu § J~:> qtie lei
ro grau (inc. I); a crtação de justiça de paz, com- complementar regulará as atfvidades, disciplinará
p~sta de cidadãos eleitos pelo voto direto, unia responsabilidade civil e criminal dos notários,
versal e secreto, com mandato de quatros anos dos oficiais de registro e seus prepostos, e definirá
e competência para, na forma da lei, celebrar ca- a fiscalização de seus atas pelo Poder _Judiciário.
samentos, verificar de oficio ou em face de imfmg~
Quãntó aos emolumentos relativos aõs ates
nação apresentada, o processo de habilitação, praticados pelos serviços notariais e de registro,
exercer atribuições conciliatórias, sem caráter ju- o § 2~ acrescenta que lei federaJ estabelec.erá norrisdicional, além de outras previstas na legislação mas gerais.
.
(inc.ll).
O § 39 deixa claro que o ingresso na atividade
Quanto à justiça de p~, a Constituição atual notarial e de i'egistro depende de concurso públisó a contempla, como facultativa e temporáiia, co de provas e títulos, não se permitindo que
apenas pa_Ta habilitação e celebração de casa- qualquer seJVentia fique vaga, sem abertura de
I'T}ento,_ e limitada ao âmbito dos_ Estados (art. concurso de provimento ou remoção; por mais
144, § ! "d"),
de seis meses.
_
_.
Tõdavia, o art. 38_ das Disposições Transitórias
..- _-17· O Parágrafo únkodo art. 103 do Projeto
faculta à lei a criaçã9, ainda, de juizados de peque- do Projeto reza que o_ disposto nesse arL 106
nas ~?US~s. em_gra.u úl_:lico de jurisdição, compenão se aplica aos Serviços rlota.riaJ~ -~-de registro
tentes para conciliação e julgamento de causas que já tenham sido oficializados pelo Poder Públicíveis de pequena relevância, definidas em lei,
co, respeitando-se o dlreito de seus servidores,
23. - Passo a exarnimir, agora, apenas no que
e até para julgamento de contravenções.
1~. _Ç> art 104 do Projeto amplia, com alQ:uma
concerne às alterações, em face âa CoitstitUiçãO
timidez, a autonomía administrativa e fmanceira
atual, o tratamento dado pelo Projeto aos Tribudo Poder Judiciário, permitindo, no § }9, que os
nais.
trlbunais elaborem suas propostas orçamentárias,
24. Quarito ao Supremo Tribunal Federal, o
ma~ dentro dos limites estipulados conjuntamenart. 107 exige, para nomeação de seus Ministros.
te com os demais Poderes, na lei de diretrizes
que tenham menos de sessenta e cinco anos de_
orçamentárias. E sem lhe garantir um percentual
idade.
-mínimo de participação no orçamento global, co24.1. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
-mo -sena desejável.
precipuamente, a guarda da Constituição (art
9
O § 2 explidta que o encaminhamento da pro108).
posta, 'ouvidos os demais interessados, competirá,
24.2. -Quanto a sua competência originária,
no âmbito federal, aos Presidentes do Supremo
não há referência expressa a processo e julgaTribunal Federal e dos Tribunai$ Superiores, com
mento do \'ice-Presidente da República, mas é
a aprovação dos respectivos tnbunais (inc. I); e,
inçluída competência para julgar seus próprios
Ministros nas infrações penais comuns.
no ãni.bito estadual e do Distrito Federal e T erritó24.3. Passa a ter competência originária para
rios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça,
julgar também, quanto a crimes _e de responsacom aprovação também dos respectivos tribunais.
bilídade, oS membros do Tribu_nal SuperiOr de
Justiça, pois é competente para o julgamento de
19. __ O art 105 -do Pfojeto reitera a noima do
tOdos os membros dos Tribunais Superiores.
art 117 da Constituição atual, no que concerne
24.4. Por outro Jad_o, quanto a isso, perde
aoÇpagamentos devidos pela Fazenda Federal,
competência para julgar os Desembargadores
estadual ou municipal, em virtude de sentença
dos Tribunal$ de Justiça~ que passam a se submejudiciária, enfatizando a cronologia na ordem dos
ter ao Tribunal Superior de Justiça (art. 111, [,
preCatóríOs;SUbstituindo a expressão créditos ex"a").
tra orçamentáriOs por créditos adicionais, e excep24.5. Compete, ainda, pelo Projeto, ao STF
cioflando os casos de_crédito de natureza alimenticia.
Julgar, originariamente, ''habeas corpus", sendo
pacientes o Presidente da República, os Ministros
20.- 0.§ 19 do art. 105 do ProJeto reiterà a
de Estado, OS membros do Congr.esso Nacional,
norma do § 1~ do art. 117 da Constituição atual,
seus pr6prios Ministros__ e o Procurador-Geral da
mas acrescentando ap6s "lo de julho": "data em
República (art. 108, I, "d").
que terão atualizados os seUs valores, fazendo-se
24.6. Também o "habeas data" e o mandado
o pagamentb até o final do exercício seguinte".
de injunção contra atas do Presidente da Repú21. Todavia, no art 37 das Disposições Tranblica, das Mesas da Câmara dos Deputados e
sitórias, a esse propósito, o Projeto estabelece:
do Senado FederaJ, do Tribunal de Contas da
ressalvados os crédltos de natureza alimentar, o
União, do Procurador-Geral da Re"pública, do Suvalor dos precatórios judiciais pendentes de pagaperior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo
mento na data da promulgação da Constituição,
inclusive o remanescente de juros e correção mo- Tribunal Federal (art. 108, [, "d"),
24.7. A letra "d" do art. 108, I, do Projeto,
netária, poderá ser pago em moeda corrente, com
r.eproduz, em parte, a letra "d" do art. 119, ~da
atualização, ern prestações anuais, iguais e suces~
sivas, no prazo máxin'!_o de oito anos, a partir de
Constituição atual, no que concerne à compe1~ de julho de 1989, por decisão editada ~elo
tência do STF para julgar as causas e conflitos
0

,

r:'--!.
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entre a União e os Estados, excluindo, desse últi·
mo pólo, os Territódos e induiri.âo_o Distrito Federal.
24.8. Quanto à homologcição das sentenças
estrangeiras e à concessão do "exequatur'' às cartas rogatórias, o art. 108, I, "h", explicita que podem ser conferidas pelo regimento interno ao Presidente do STF
·
24.9. Cabe, ainda, ao STF, pelo Projeto (1 08,
I, "m"), julgar reclamação para a preseNação de
sua competência e garantia da aUtoridade de suas

decisões, o que, com base na Constitulçáo atual;
lhe é atribuído pelo Regimento Interno.
24.10. A alínea "o" do art 108, I, do Projeto,
contém grande novidade, pois atribui ao S.T.F.
competência privativa originária pára ju1gar ação
em que todos os membros da magistratura sejam

díreta ou indiretamente interessados, e aquela em
que mais da metade dos membros do tribunal
de origem estejam impedidos ou sejam direta
ou indiretamente interessados.
24.11. Quanto aos conflitos de jurisdição, sua
competência privativa originária, só se limita, pelo
Projeto (108, I, "p") aqueles entre os Tribunais
Superiores, ou entre estes e qualquer outro Tribunal.
24.12. OSTFpelo Projeto, conserva sua competênda para julgar a ação direta de inconstltudonalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual (108,1,"a").
Mas a legitimidade para propô-la não é conferida apenas, como na Constituição atual, ao Procurador-Geral da República, e sim, também, ao
Presidente da República, à Mesa do Senado Federal, à Mesa da Câmara dos Deputados, à Mesa
da Assembléia Legislativa, ao Governador de Estado, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional
(art. 109).
24.13. Todavia, o pedido de medida cautelar,
em tais representações, só é permitido ao Procurador-Geral da República, para exame, ainda, do
STF (art 108, I, "q").
24.14 COmpete, ainda, ao STF, pelo Projeto,
julgar, em recurso ordinário, "habeas corpus",
mandado de segurança, "habeas-data" e mandado de injunção, decididos, em única instância,
apenas pelos Tribunais Superiores, e se denegatória a decisão (art 108, I, "a").
24.15. Quanto a recurso· -extraordinário, a
competência do STF pelo projeto, adstringe-se
às causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida: contrariar dispositivo
da Cohstituição; declarar a inconstitucionalidade
de tratado ou lei federal; ou julgar válida lei ou
ato de governo local contestado em face da Cons~
tituição (art. lOS. m, "a", ''b" e "c'').
24.16. O Parágrafo único do art. 108 do projeto acrescenta: a argüição de _descumprimento
de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo STF, na forma da lei.
24.17. O Procurador-Geral da Rep"úblka, nos
termos do § 19 desse artigo, deverá ser previa-·
mente ouvido nas açóes de inconstitucionalidade
e em todos os processos de competência do sTF.
24.18. Quanto à inconstitucionalidadei por
omissão de medida para tornar efetiva norm?!
constitucional, uma vez declarada, dela se cientificará o Poder competente para a adoçãG das

providências necessárias, e, em se tratando de
órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias
(§ 2.').

24.19. O § 3 9 _do art. 109 do Projeto contém
norma, pela--ConStituição atual de art. 178 do
RISTF, só envolvia a hipótese de declaração inci~
dental de inconstitucionalidade:
"39 Quando o SupremO Tribunal Federal
declarara inconstitucionalidade, em tese, de
norma legal ou ato normativo, comunicará
o teor da decisão declaratória ao Senado Federal p~ra cumprimento do disposto no art
5~. )(;"
lnterpr-e:ta~,:, Ut~ralmente essa norma, poderá
esvaziar a predpua função de -guarda da Consti~
tuição,_ que ao STF é outorgada pelo próprio Projeto, p-ois acabará ensejando que o Senado não
suspenda a ex~ução de lei declarada insconstitucional, pela Corte, em ação direta.
- Essa interPretação literal não é aceitável, diante
do sistema do Projeto, mas é bom que se suprima
o § 39,_ para que não ocorram futuros conflitos
entre o Judiciário e o Legislativo.
2420. No mais, pelo Projeto, o STF, ou conserva sua competência cirigiriária- e ol-dinária, ou
a perde para o Tnbunal Superior de Justiça. Este
lhe. recolhe, também, parte da competência exerCida em recUrso- extraordinário, que para aquela
Corte Se -chamará recurso especial.
25. O P.ryjeto cria o Tribunal Superior de
Justiça, com o _que se extingue o Tribunal Fede_.::a) de Recursos, cuja composição atual, porém,
é por ele absorvida.
Coloca-se, em linhas gerais, no mesmo plano
dos demais Tribunãís Sup-eriores, quais ~jam:
O T riburi.al Superior Eleitoral, o Tribunal Superior
do Trabalho e o Superior Tribunal Militar, em plano superior aos Tribunais de Justiça e de Alçada
dos Estados e do Distrito Federal, e aos Tribunais
Regionais Federais, que também são criados pelo
Projeto; e, em certas matérias, assim como cs
demais Tribuita~ _Superi9_res, _fica o S.T.J. e_m plano infeiior apenas ao do Supremo Tribunal Federal, ligadas, sobretudo, à interpretação da COnstituição Federal.
25. 1. Será composto o STJ de, no minimO,
tri:Jifã e três ·ministros (ã.rt. 110}, nomeadOs na
Jõima jJi'evlSta ho Parágrafo único.
252. A competência origínária e, em grau de
recurso ordinário, do STJ (art. 11 do projeto),
absorve, praticamente, a que a Constituição atual
prevê para o Tribunal Federal de Recursos (art.
.
122). .
25.3~ Outras matérias, nesse campo, lhe são
atribuídas, em_ face de .sua superposição aos Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados e do
Distrito Federal e aos Tribunais Regionais Fede-rais, estes últimos que também são_ criados no
âmbito da Justiça Federal. _
25.4. o iric. mdo art. 111 do projeto outorga
ao STJ competêricia que, antes, era atribUída ao
Supremo-Tribunal Federal, em recurso_extraor- -"
dlnário.
·
Çorripetir-lh~ -jUlgar, em recurso especial,
as causas decididas, em única ou última instância,
peJos.Tribunais Regionais Federais ou pelos tn'bunaiS dOs ,ESiádos, do Dístrito Federal e Territ6rios,
quando a deCisão recom"da:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe
vigência; ·
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b) julgar válida lei ou ato de governo local,
contestado em face de lei federal;
c) der a lei federal interpretação divergente da
que lhe seja atribuído outro tribunal.
25.5. O Parágrafo único desse dispositivo
acrescenta que funcionará junto ao STJ OConselho de Justiça Federa_l,___s::abendo-lhe, na forma
da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
25.6. O Projeto, no art. 112, cría Tribunais
Regionais Federais, situados acima _dos Juízes
_Federais de ]9 grau e abaixo do Tribunal Superior
de Justiça. São em número de cinco, a serem
instalados na sede que o_ TFR, indicar (art. 3_1,
§ 69, das DisposiÇões TranSitórias).
25.7. Sua cciinposrçãó, Cómpetênda oliginária e recursal (ordinal) são previstas nos_ artigos
113 e 114.
25.8. Quanto aos JuíZes Federais, de lç grau,
a competência é prevista no ·art. 115 incisos e
parágrafos, com algumas alterações em face da
Constituição atual (v. art. 125).
Não se reprodUz no projeto o texto do art. 11 O
da ConStituição em -vigor, _quando diz: os litígios
decorrentes das relações de trabalho dos servidores _com a União, inclusive as autarquias e as
empresas públicas federais, qualquer que seja seu
regime jurídico, processar-se-ão e julgar-se-ão
perante os juízes federais, devendo ser interposto
recurso, se couber, para o Tribunal Federal de
Recursos (também não se fala, quanto a isso.
no STJ).
25~9: Quanto aos Tribunais e Juízes do
Trabalho, é ampUada a composição do Tribunal
Superior do Trabalho, de 17 para 27 ministros.
Quanto a este, a alteração de maior monta é
a que resulta do § 29 do art. I 17 do Projeto, quando
diz: a lei dispOrá sobre a_ competência do TST,
llmitadOs os recursos das decisõeS dos- tribunais regionais, nos dissídios individuais, aos casos
de _ofensa a Uteral dispositivo desta Consti-

tuição ou de lei federal.
Ficam~ pois, afastados os recursos para o TST,
com a alegação de divergência com julgcldos
de outros Tribunais Regionais ou da própria Corte
SuPerior Trabalhista,- permitidos hoje pelo art.
896, "a", da CLT, o que tem sido na áreá, oQjeto
de compreensível inconformismo.
· -~
25.10. O art. 118 do Projeto estabelece que
haverá pelo menos um Tribunal Regional do
TrabaJho em cada Estado _e no Distrito Federal
-25.11. A competência da Justiça do Trabalho
é consideravelmente ampliada pelo art. 120 do
Projeto: compete a Justiça do Trabalho conciliar
e julgar os d.issídios individuais e coletivos entre
trabalhadores e empregadores, inclusive de entes
de direito público externo e da administração pú- blica direta e ind.ireta dos Municípios, do Distrito
Federal, dos Estados e da União, e, na forma
da lei, outras controvérsias decorrentes de relações de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas pr6prias
sentenças, inclusive coletivas. - - -- 25.12. Há outras alterações na forma de composição dos Tribunais Regionais do Trabalho e
sobre mandatos dos representantes classistas em
todas as instâncias.
25.13. As Juntas de Conciliação e Julgamento são tratadas no art. 122.
-
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Quanto aos. Tljbunais e Juízes Eleito·

rais, são minimas as alterações previstas no Projeto, em face_da CohstitulçãO atual.
Algumas decorrem da extinção do Tnbunal Federal de Recursos e cj.a criação do Superiqr Tribu-

nal de Justiça__que terá representantes no TSE.
Também os Tribunais Regionais Federais terão

representantes nos Tnl;lun<Iis Regionais Eleitorais.
Outras decorrem de maior expUdtação de competências das várias instância da Justiça Eleitoral

(TSE, TRE e Juiz Eleitoral).
27. Quanto aos Tribunais e Juízes Militares Federais, pequenas também foram as alterações trazidas pelo Projeto.

O art. J29 esclareçe que; nã composição do
Superior Tribunal Militar, os _Oficia~ _Q~nerais das
três Armas serão do posto mais elevados da_carreira.
27.1.

Ainda na composição do STM, quanto

aos ministros civis, o projeto alude expressamente
a advogados (art. J29,_E_arágrafo único, inc. 1),
o que não faz a Constituição atual (art 128, §
!•, "a").
27.2 A Cõi1stituiçâo atual diz,__no art. 129, que
à Justiça Militar compete processar e juJgar, nos
crimes militares definidos em le_i, _os militares e
as pessoas que lhe são assemelhadas.
E o 9 19 aduz: esse foro especial estender~se~á
aos cMs, nos casos expressos em lei, para repressão de crimes contra a segurança_ nacional ou
as instituições rnilítares.
No ponto, o art_ 130 do Projeto limita-se a diz:er
que à Justiça Militar compete processar e_julgar
os crimes militares definidos_ em lei.
27.3 Na Constituição atuaL o§ 3? do_a_rt. 149
toma explícito que a lei regulará a aplicação das
penas da legislação mmtar,
O projeto si1encia sobre isso.
.
Mas o parágrafo único de seu art._l,30 esclarece
que a_ lei disporá sobre a competência, a organização e o funcionamento da ju~1ça militar.
28. A Constituição afual dá .\lm tratamento
pormenorizado aos Tribunais e Juizes Esta·
duais (art. 144, com vários incisos, alíneas e parágrafos).
O Projeto remeteu algumas dessas disposições
à Seção destinada às "Disposições Gerais" pai-que aplicáveis a todos os tribt,mais.
Outras não reiterou.
29. No art, 1;31, diz que os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos ne_sta Constit,yjção.
29.1 A competência dos_ tribunais estaduais
será, segundo o projeto, definida na Constituição
do Estado, sendo a lei de_ organização judiciária
de iniciativa do Tribunal de J_ustiça.(§ 1~).
29.2. O § 29 permite aoS estados a instituição
de representação de inconstituc;:i_Q.nalj_dade de leis
ou ates normativos estaduais ou _municipais em
face da Constituição Estadual, vedando, porém,
a atribuição de legitimidade pãrá agir a um só
órgão.
29.3- Pelo § 39 do projeto, a lei estadual poderá
criar, mediante proposta do Tribunal de Justiç-a
ajustiça militar estaduaL cons_tituída, er:rt primeiro
grau, pelos conselhos de justiça e em segundo,
pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal
de Justiça Miljta_r nos ~stados em que o efetivo
da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes.
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29.4. A competência_ da justiça inilitar estadual,Jimita-se ao processo e julgamento dos policiais militares e bombeiros militares nos crimes
militares defiriídos- em lei, cabendo ao Tribunal
competente decidir sobre a perda do pOsto e da
patente_ dos oficiais e da graduação das praças.
29.5. _Ainda no âmbito da Justiça Estadual,
~ P~ojeto, no art. 132, outorga aos Tnbunais de
.Justiça, o poder de designação de juízes de entrância especial, com competênCia exdusivamen~
te para questões agrárias,-para dirimirem conflitos
fundiários.
30, __ No Ato das Disposições COnstitucionais
Transitórias, o projeto contém inúmeras ilormas
a feSi;le1tO de órgãos judiciários que se extinguem,
_ ou se criam, S()bre outros que sofrem redução
ou ampliação de competêricia~
- ·
31. rdeal seria; agora, que pudesse falar sobre
as "Funções essendcUS à Administração âe Justiça", dentre as quais o projeto coloca o. MiniStério
Público, a Advocacia geral da União, a Advocacia
e a Defensaria Pública.
Mas já abusei da paciência de todos.
32. Ao ftm, como simples cidadão, e não ç_omo ministro do STF,_gostaria de dizer que o projeto de Constituição, tal como se encontra nesta
data, contém certos avanços, alguns tímidos, no
que respeita ~ autonomia política, administrativa
e orçamentária do Poder .,J~ici~rio, e, também,
quando busca facilitar o acesso e breve solução
d_e ~quenas causas cíveis_ e criminais.
Não se pode antever, porém, com seguranÇa,
ãnte _os instrumentos oferecidos, que a Justiça
possa vir a ser mais rápida, mais eficiente e mais
barata, conforme é o justo anseío do Povo.
Para isso, além da legislação complementar e
ordinária.. o ayanço _maior há de ser de mentalidªcfe,__a envolver todos o5 que n~la militam e çs
próprfOs jUrisdicionados, quanto ao modo pelo
qual lutam por seus_ direitos.
E essa mudança s6 a çivilização, com o tempo,
poderá trazer.
Mas.não posso negar· à Assembléia Nacional
Constituinte conside-ráVel esforço na tentativa de
estrutur~r um judiciário melhor.
_
____Com estas palavras, dou por encerrada minha
gwoslção, reiterando ao eminente diretor meu
profundo agradecimento pelo convite e pedindo
a todos que me perdoem pela demora, pois, como
já diss.e grande pensador, não tive tempo para
ser breve.
M.J. !ito obrigado ':\ todos.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, dia 19,às 14 horas e 30 minutos, com a seguinte

óRDEMDODIA
1
Votação, em tumo úntco, do Projeto de ResoluÇão I1" 156,_ de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitóiia de Santo Antão, Estado_ de
Pernambuco~ a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações _do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução rT' 157, de 1988, que autoriza a Preft:~_itura
Municipal de Barra do Corda, Estado do Mara-
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nhão, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a SO.Ooo;oo _Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu9
ção n 158, de 198_8, que· autoriz_a_ i! Prefeitura
Municipal de_ Carpina, Estado de Pernambuco,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido erri Plenário.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 159, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal- de São Luís, Esta:do -do_ Maranhão, a
realizar operaçãO de crédito externo no valor equivalente, em cruzados, a U,S$ 1,891,56733 (um
milhão, ottocentos e noventa e_um mil, quinhentos
e sessenta e sete- dólares e trinta e três centavos),
elevando temporariamente o limite de sua divida
consolidada. tendo
PARECER F AVORÁV?L, proferido em Plenário.
5
Votação, em turno único, do Requerimento no
158, de 1988, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, solicitando, nos termos regtmetrtais,
a criação de üma Comissão Especial, Coniposta
de 7 (sete) membros, para no prazo de 90 (nOventa) dias,. avaliar o desempenho da Delegação Brasileira nos Jogos Olímpicos de _Seul, Coréia do
Stil. (De-pendendo de parecer.)
6
Mensagem n~ 215, de 1988 (n~ 408/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruz~Q_oJ;>, a 146.520,13 Obr_igações do T escuro Nacional (QTN). (Dependendo
da votação do Requerimento n~ 162, de 1988,
de adiamento da discussão.)

7
Mensagem n? 225, de __ J988. (!1~ 423/88, na origem), relativa à proposta para ciue seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em crw::ªàol>, ª- 28351 O, 18 Obrigações de Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo da votação do Requerimento n9 163, dê 1988,
de -adiamento da discussão.)

8
Mensagem n? 382,-de 1987_(n?_558187, I}a origem), relativa a proposta parcrque seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzadof;, a 155.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo da votação do Requerimento n~ 164, de
1988, de adiamento da discussão.)
9
Mensagem Õ9 231, de 1988 (no 435188, n-a origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, ~stado
do Maranhão, a contratar operação de ciéditõ no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,0_0
Obrigações do T esourq Nacional (OTN). (Depen·
dendo de parecer.)
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10
Mensagem n9 232, de 1988 (n9 436/BB: na ori~
gem), relativa á proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santarém, Estado do

Pará, a contratar operação de_ crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 347.102,50 Obrigações do T escuro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

u

Mensagem n9 233, de 198S(no:> 4.37/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57.500,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

12
Mensagem rJ9 234, de 1988 (n9 438/88, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, Estado

da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri
gações do Tesouro NacionaJ (OTN). (Dependendo de parecer.)

13
Mensagem no 23!5, de 1988 (no 439/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Campo Maior, Estado
do Piauí. a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em Cruzados, a 51.585,00 06~
gações do Tesouro NacionaJ (OTN). (Dependendo de parecer.)
14
Mensagem no 236, de 1988 (n~ 440/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado
do_Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
300.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). (Dependendo de parecer.)
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15
Mensagem n9 237, de 1988 (n" 441/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Chapadinha, Estado do
J\1aranhão, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigãções do Tesouro Nacional (OiN). (Dependendo de parecer.)
16
Mensagem· n9 238, de 1988 (n9 442188, na o ri·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.000.00 Obrigações do Tesouro Naclonal (OTN). (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDEI'ITE (LourivaJ Baptista) a Sessão.

Está encerrada

iLevanta-~e a Sess~o ~s 19 horas e 50
mfnu{os.)

~
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1.1-ABERTORA
1.2 - EXPEDIEN1E
1.2.1 -Projetas recebidos da Câmara
Deputados
- Projeto de Lei da C~ara n9 57/88 (n"

do~

489/88, na Casa de origem}, que transforma
cargos nos Quadros das Secretarias _dos Tri-

bunais Regionais EleitoraiS e dá outras providências.

- Projeto de Lei da Câmara n" 58/88 (n9
18/88, na Casã· de- origem), que possibilita
afastamento de magistrados dirigentes de

dasse.
- Projeto de Lei da Câmara n?_;;9/88 (n~
546/88, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n9 6.880, de 9
dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

de

1.2.2 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado

n~

82/88, de

gênio de Barros. Aprovado. Após usar da
palavra no encaminhamento de sua votação
o Sr. Sfmado_r Edison Lobão, ttmdo o Sr. Presidente.. .em nome c;ia Mesa. se associado às
homenagens- prestadas.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR LEfTE CIMifS- Aumento
dos jurOs do "ovemight".
SENADOR MAURO BENE'v1DES, pela ordem ~ Indagando à Mesa sobre o procedi- menta a ser observado pelo Senado Federal,
quando da indicação do Presidente_ e Dfretores
do Banco Centra1 do Brasil.
O SR. PRESIDENTE HUMBERTO LUCENA
- RespOsta a questão de ordem susdtada
pelo Senador Mauro Benevides.
SENADOR CID SÀBÓIA DE 0\RVALHOGreve dos funcionários do Banco do Brasil.
SENADOR NEY MARANHÃO- Homenagem póstuma a Josué de Castro.

autoria do Senador Marco Maciel, que modi-

1.2.6- ComunicAção da Presidência

fica o Decreto-Lei rP 2.234, de 23 _de janeiro
de 1985, que limita a remuneração e demais
vantagens devidas a Diplomatas casados, servindo juntos no exterior.

- Cancelamento da sessão conjunta anteriormente convocada para hoje, às dezoito horas e trinta minutos.

1.2.3 - Comunicação
Do Uder do PSDB, indicando o Senador

José Paulo Biso] para Vice-üder do Partido.

1.2.4 .- Requerimento
-N9 165/88, de autoria dos Senadores Edison Lobão ~Nelson Carneiro, _çie .homenagens
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Eu-

1.2.7- Requerimentos
- N9 166/88, de autoria Qo Sena~qr Jamil
Haddad, sOlicitando inforniações do Poder
Executivo, sobre projetas aproVados com incentivos do Finar e Finam.
- N9 167/88, de urgência para o Projeto
de_Re_solucão n" 154/88.
- n9 168/88, de urgência para o Projeto
de _ResOlUÇão "il~ 155/88.

1.3- ORDEM DO.C>~.
Projeto de Resolução n 9 156, de 1988. que
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória de
Santo Antão, Estçu;tQ ç:Je P~rnambuco. a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), Votação adiada
por 30 dias, nos termos.d.o.Requefirnento n~
169/88.
- ... .
·-- --Projetó de Resolução no -157, âe 1988, que
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Barra do
Corda, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN),Votação adiada por 30 dias,
nos termos-dO~Requerimen~o n? 170/88.
Projeto i1e Resolução n 9 158, de 19&_8, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Carpina, Estado de Pernambuco, a contratar operação
de crédito no valor correspodente, em cruzados, a 80.000,00 Obrig~çóes do T es_ouro Nacional (OTN), Votação adiada por 30 dias,
nos termos do.Requerimento n 9 171/88.
Projeto _de Resolução n~ 159, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipa1 de São Luís,
Estado do Maranhão, a realizar operação de
crédito externo no va1or equivalente, em cruzados, a US$ 1,891,567.33 (um milhão, oito. centos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e sete dólares e trinta e três centavos),
elevando temporariamente o limite de sua dívida consolidada, Vob;lção adiada por 30 dias,
nos termos do Requerimento n? 172/88.
Requerimento n9 158, de 1988, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, solicitan-do, nos termos regirrientais, a criação de uma
comissão especial, composta de 7 (sete)
membros, para, no prazo de 90 (no9"enta) dias,
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EXPEDIE'IIíTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Otretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

•

Diretor Administrativo
.JOSECLER GOMES MOREIRA
Di reter Industrial
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA
Di reter Adjunco
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ASSINATURAS

Semestral

············~···············"·-··-··-·············-~· Cz$ 2.600,00

Exemplar Avulso__

Cz$ 16,00
Tiragem: 2.200-exemplares:

avaliar o desempenho da delegação brasileira 57.500,00 Qbrigaç:ões do_ T escuro Nacional
nos Jogos Olímpicos de Seul, Coréia do Sut _ (OTN). Apreciação adiada por 30 dias, nos
Aprovado, após parecer favorável proferido
termos do Requerimento no 175/88.
pelo Senador Ney Maranhão.
Me_os_agem n" 234, de 1988 (n9 438/88, na
Mensagem n-? 215, de 1988 (n~ 408/88, na
origem), relativa à proposta para que seja auto·
origem), relativa à proposta para que seja auto~
rizada a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso,
rizada a Prefeitura Municipal de Ubaitab"a, Esta~
Estado da _Bahia, a contratar operação de cré-do da Bahia, a contratar operação de crédito dito no valor cOrrespondente, em cruzados,
no valor correspondente, em cruzados, a
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
146.520,13 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Apreciação adiada por 30 dias, nos
(OTN). Apreciação adiada por 30 dias, nos
termos do Requerimento n~ 176/88.
termos do Requerimento n~ 162/88.
Mensagem no 235, de 1988 (n9 439/88, na
Mensagem n~ 225, de 1988 (n" 423/88. na
origem), relativa à proposta para que seja autoorigem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Maior,
rizada a Prefeitura Municipal de Tremedal, Es-Estado do Piiluí, a contratar operação de crétado da Bahia, a contratar operaçáo de crédito
dito no valor correspondente, em cruzados,
no valor corresponente, em cruzados, a _-~-51._.585,00 Obrigações do Tesouro Nacional
283.510,18 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Apreciação adiada por 30 dias, nos
(OTN}. Apreciação adiada por 30 dias, noS
termos dei Requerimento 1]~_1_77/88.
termos do Requerimento na 163/88.
Mensagem n9 236, de 1988 (n" 440/88, na
Mensagem n" 382; de 1988 (n~' 558/87, na
origem), relativa à pró posta para que seja autoorigem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
rizada a Prefeítura MuniCipal de Teixeira de
Estado do Mato Grosso. a contratar operação.
Freitas, Estado da Bahia, a contratar op-eração
de crédito no valor correspondente, em cruzade crédito no valor correspondente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações -dõ-Teso_uro Nados, a 155.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Apreciação adiada por 30
cional (OTN). Apreciação adiada por 30
dias, nos termos do Requerimento nç 178/88.
dias, nos termos do Requerimento n 9 164/88. Mensãgem n° 237, de 1988 (n9 441/88, na
Mensagem n" 231, de 1988 (n9 435/88, na
origem}, relativa à proposta para que seja autoorigem), relatíva à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Chapadinha,
rizada a Prefeitura" Municipal de Coelho Neto,
Estado do Maranhão, a contratar operação de
Estado do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
crédito no valor corre-spondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN}. Apreciação adiada por 30 dias, nos
(OTN). Apreciação adiada por 30 dias, nos
termos do Requerimento nç 179/88_.
termos do Requerimento no 173/88.
Mensagem 11" 232, de 1988 (n~ 43-6/88, na
Mensagem no 238, de 1988 (n9 442/88, na
origem), relatíva à proposta para que seja auto-____origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santarém, Esriza.da a._ Prefeitura Mun:idpal de Santo Amaro,
tado do Pará, a contratar operação de crédito
Estado da Bahia, a contratar operação de créno valor correspondente, em cruzados, a
dito no valor correspondente, em cruzados,
347.102,50 Obrigações do Tesouro Nacional
a 80.000,00"06rigãÇõeS dO Tesouro Nadonal
(OTN). Apreciação adiada por 30 dias, noS"-- -(OTN}. Apreciação acHada por 30 dias, nos
termos do Requerimento nç 174/88.
termos do Requerimento n9 180/88.
Mensagem n"' 233, de 1988 '(n" 437/88, na 1.3.1 -Matérias apreciadas após a Ororigem), rela Uva à proposta para que seja autodem do Dia
rizada a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
Projeto de Resolução n9 154/88, em regime
no valor correspondente, em cruzados, a
de urgência, nos termos do Requerimento n9_

167/88-, lido._no expediente. Aprovado, após
parecer favorável emitido pelo Senador Alfre_da .Campos,__ ·
-· .·-·
- Redação final do Projeto de Resolução
n9 154t8_8_, _em - regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução n9 155/88, em regime de urgência, nos termos do Requerimento
n9 168/88, lido no expediente. Aprovado,
com emendas, após pareceres das comissões
competentes.
Redação final dó Projeto de Resolução n9
155/88, em regime -de urgência. Aprovada.
À promulgação.
_ _

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR RÓNAN TTTO, como líder- Sí·
tua:ção ~conômica.
.
.
SENADOR FRANGSCOROLLEMBERG-

Meio ambiente.

SENADOR MAGRO BENEVIDES- Greve
dos previdenciários.
SENADOR JAMIL HADDAD -

Politica do

melo ambiente._

SENADOR N..FREDO O!MPOS- Horrie- nagem póstuma ao Senador José de Faria
TaVãres. '.

1.3.3- Comunicação da Presidênda
Convocação de sessão extraordinária ~ realizar-se amanhã, dia 20, às 14 horas e 3_0 minutos, com Ordem do Dia- que designa.
IA- ENCERRAMENTO
2-

DISCORSO PRONUNCIADO EM

SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Marcondes Gadelha, proferido na
sessão de 28-9-88 (rep~blicaçãO).
3 - MESA DIRETORA

4 -

LIDERES E VICE-LíDERES DE

PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PJ;RMAI'IEI'ITES
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Ata da 61" Sessão, em 19 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
·-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Dirceu Carneiro e Aureo Mel/o
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ,A.CHAM-SI;:
Pf/ESE:NTI;:S OS SRS. Sei'JIIDORE:S:
-

' - Leopoldo Perez - <:arlos De'Carli - Aureo
Mel!o - Ronaldo Aragão - Olavo Pires - Almlr
Gabriel - Jarbas Passarinho .-...,;; Alexanclre ~ta .
-~~n I;.ob_ã~--; çqagas RoqriffiJ.f;S.-;-_A,fqn_so
Sancho - Od Sabóia de CaiValho ~ Mauro Benevides - Humberto Lucena - Marco Ma.ciel

- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Viana -- Ruy Bacelar - Gerson Camata - João
Calmori .:._ Jamil Haddad - Nelson Carneiro -

Alfredo Campos- Ronan Tito- Fernando Henrique "Cai-doso ~ Iram Saraiva--=. Irapuan Costa
Júnior :........ MauríciO Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha MárciO Lacerda- Mendes Ccmá.le- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite_ Chaves
- Dirceu Cãrii_eii'o - Carlos Chiarem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-:- A
lista de presença acusa o comparecimento de
41 Srs. Senãdores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
, _ · -Sob a proteção de Deus iniCiamos nossO~ trabalhos.
O Sr._Frimeiro Seqet4r!O irá proceder à leitura
do Exçiediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

n' 57, de 1988
(n• 489/88, na Casa de origem)
oe-iniciativa do Tnbunal Superior Eleitoral
Transforma cargos nos Quadros
das Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais e dá outras providêndas.

O Congresso Nacional dec~a;__ __
Art. 19 Fica transformada em cargo em Comissão de Direção e _Assesso[am_e_oto Superiores
(DAS)-1 00 a atual função de Direção e Assistênda
rntermediái'ias de Olêfe de Zona· Eleitoral dos
Quadros das Secreta;D_?IS dôSiribunats Regionais
Eleitorais._
§ : ·' O símbolo em que serão enquadradas
as funçõeS será fixado pelo Tnbunal Superior Eleitoral, que baixará para tanto as necessárias instruções.
§ 29 AoS atuais Chefes de Zonas Eleitorais
efetivos, amparados pelo §- 29~ao-art. 7 9 da Lei
n"' 6.082, de 10 de julho de 1974, e pelo art.
7"' da Lei n9 6.006, de_19 de dezembro de 1973,
fica assegurado o direito d~ opção ou de dela
desistirem em qualquer tempo.
Art. 29 Os cargos resultantes da transformação referida no art. 1<;'desta_ 1~ ª- serem ocupados
pelos atuais chefe~:u~fetivos dE:: Zona Eleitoral, pas-

s_arãq a -ser providos em comissão, à medida que
vagarem.
_
Art 39 Esta lei entra em VigOr na data de sua
publicação.
- Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Exposição de MôtJ:Vôs·
Em face da Resolução n9 13.967, de 2-12-87,
do Trfbunal Superior Eleitoral, que aprovou nova
Tabela de Encargos de Representação de Gabinete, recomendando a observância dos mesmOs
critérios pelos Tribunais Regionais, foi suscitada,
por alguns desses Órgãos, a possibiJ!dade de serem extintas.as at.uais funçõe:o integrantes do Grupo DAI - Direção .e Assistência Intermediárias,
de Chefe-ae Cartório das_Zonas Eleitorais das
Capltals dos Estado e do DistritÓ Federal, crian~
do-se, correspondentemente, Encargos de Supervisor de Cãrtório das mesmas Zonas Eleitorais.
Apesar de reconhecida a relevância e resportsabilidade dess_as Chefias, dã mesma forma que
as existentes nas Secretarias dos Tribunais Regio~~.ts, o que justific;aria Plenamente a prOVidência
sugerida, tornou-se impossível o atendimento,
-porque sua inclusão no Grupo DAI decorre de
disposição expressa da Lei nç 6~082, de 10-7-74,
doart 79•
__ _
Tendo sido criadas por Iei ordinária, diferente-men.te das demais funções DAI, objeto de Resoluções dos Tribunais Regionais Eleitorais, fundadas
no art. 6? da meSrria ,Lei ri9 6.082, combinado
como art. 5 9, da Lei COmplementar n 9 10, de
6-5-71, qualquer modificação somente será viável
após a revogação do referido dispositivo.
Ao examinar a matéria, no Processo n" 9.007,
Oasse 1(), decidiu o Tnbunal Superior Eleitoral,
à unanimidade, pela Resolução nç 14.035, de
28-12-87, publicada no Diário da Justiça de
10-3-88, pelo encaminhamento de Projeto de Lei
ao Congrêsso Nacional, vi~ndo a revogação do
art. 79 da Lei_n9 6.082, de 1974.
Ministro Oscar COD"êa, 'Presidente.
lEGISLAÇÃO CJTNJ,A.
. JEI Ne 1;.082,
DE 10 DEJ!.ILHO DE 1974
Fixa os valores de vencimentos dos car~
gos dos Grupos - Allvldades de Apoio
Judiciário, Serviços Awdlfares, Serviços
de Transporte Oftcla! e Portaria, Artesanato, Outras Atlvldade_s de Nível Superior e Oub'as Atlvldades de -Nível Médio,
dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais,
e dá oUtras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu"sanciono a seguinte lei:
Art. 19 Aos níveis de classific8Ção dos cargos
integrantes dos Grupos a que se refere esta lei,

dos Quadros Permanentes das Secretarias dOs
Tribunais ReQ:ionais Eleitorais, cria,dos e-_estrut\,irados com fundamento Jla L.ei n~ 5.645.. de .l.P
de dezembro de 1970, corr~spondem os seguin~
tes __vencimentos:

I - Grupo- Atividades de Apoio
JUdidário
Nfveis

Vencimentçs
Mensais
Q$

TRE-Al·8
TRE·Al-7
tRE-AJ·6
TRE-AJ·5
TRE-AJ-4
TRE·Al-3
TRE·Al-2
tRE-AJ·1

- · · - - ·-r•-----.-·- 5.440,00
..............- - - - - - - - - · 4.820,00
--·····----····-------·-· 4.080,00
--·--···--··---·-··2.920,00
............. - •.·..-·---···~ 2.510,00
··----·..------···--·····-·2.,100,00
----···-··-..· - - - - - - · 1,630,00
··········----·-..-····--·-· !.360,00

11- Grupo - SeiVic;os AuxlUares

Níveis
Vencimentos
_Mensais

···---··-·=-···-----·---·-

TRE.sA·6
2380,00
TRE-SA-5 --··---·--··········· ..· · - - - 2.040,00
TRE'SA·4 ...·----····~-··--·--··-·····--" 1.630,00
TRE·SA-3 ·····---··-~·..····•··-·····--·-· 1.080,00
TRE-SA-2 ....,.. ,.~,..........................- ........... 9!;0,00
TRE-SA-1 ..........................__.........- ..-- 610,0Q

lU- Clrupo- Serviços de Transporte
Oficial e Portaria

Níveis

Vendmentos
Mensais

Cr$

TRE·11'·5 ----~--~·-· 1290,00
TRE·TP-4 ....................- - - - · · - · · . 1.080,00
TRE·TP·3 ··-····-·-•~-.:.-··-· 950,00
TRE·TP-2 ................ ----·---·-·-· 740,00
TRE·TP-1 ;.....---···..· - · - . - - - 540,00
IV- Grupo -Artesanato
Níveis

Vencimemos
Mensais

Cr$
TRE-ART·5 ................................................ 2.100,00
TRE·ART·4 .......................................... :..:; · 1.630,00
TRE-ART·3 --------·~ 1290,00
TRE·ART-2 ........................:.......................... 880,00
. TRE·ART-1 ................................................... 540.00
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V- Grupo- Outras Atlvidades de Nfvel

Superior
<

Nfveis

Art. so São reqtiísitos para ingresso nas classes- iniCiaiS, afém da idade máxima de trinta e
cinco anQS: .•
- -

--l-para a Categoria Funcional de TécilicoJuVendmentos

diciário, diploma de Bacharel em Direita;·
Mensais
11- para a Cãtegoría Funcional de Taquígrafo
---------------~,;O::;,;$~~J.udiciário, diploma ou certificado de conclusão
de cUrso superior, ou habilitaÇão legal equivalente,
da área das Ciências Humanas e Sociais e das
TRE-NS-7 """""""'""'"""""'"""-·~ 5_.!;70,00
Letras, correlacionadas com as atribui_ÇC>es da CaTRE-NS-6 '""""'"""-----·~4.960,00
tegOria Fundan·al; além da Correspondente forTRE-NS-5 _ ................- -..-~ 4.620,00
mas;_ão especializada;
TRE-NS-4 '""""' ___ , _ _ _ _ _ 4.080,00
D_I_- para a Categoria Funcional de Auxiliar JuTRE-NS-3 _,
'""""""'""'
'""""
________
_ 3.870,00
3.460,00
_díc_iário-;-certificado de conclusão do ciclo colegial
TRE-NS-2
TRE-NS-I """"""""'"'""·--~- 3.)20,00 -:_ou. ensino de segundo grau ou de nível equivalente, e prova de matrícula no segundo período
VI - Grupo - Outras Atividades
letivo, no mínimo de um dos cursos superiores
de Nível Médio
de Direito, Economia, Contabilidade ou Adminis~
tração;
-,=_N-para a Categoria Funcional de Atendente
-Judldârio, certificadO de conclusão do curso ginaVenci-sial ou oitava série do primeiro grau _ou de rúvel
Nfveis
mentos
equivalente;
Mensais
V --déniã:is exigências_ coriStantes das instru~
Cr$
·ções- reguladoras- de coi-ú::lirsOs, inclusive_ no to-2
TRE-NM-7 ···················· ····················-··-~--- 3.80.0° cante à formação profissional especializada.
TRE-NM~6 ..................................._...___..._ 2240,0D_ __ Art. __6? M funções do Grupo~Direção e Assis~
TRE~NM~5 .....................................~·-·-2.040,00
tência Intermediárias, necessárias aos serviços
TRE~NM-4 ................... ~ .....~
......JJ_SQ,QO__dos Tribunais Regionais Eleitorais, serão criadas
TRE~NM-3 ........................
-~420,00 na· forma do art. 5" da Lei -complementar n9 1O,
TRE-NM-2 ................................~·--- -LOSO,OO de 6 de maio de 1971, adotados os princípios
TRE-NM~ 1 .....................-.....-.~··- 6 1O,OO de classificação e níveis de valores_ vigorantes no
Poder Executivo e dentro dos limites das dotações
orçamentárias.
Art 2? As diárias de que trata a Lei n9 4.019,
Art. 79 As chclias das Zonas Eleitorais das
de 20 de dezembro de 1951, e respectivas absorCpaitais dos Estados e do Distrito Federal serão
ções, bem assim as gratificações de nivel univer~
exei'cidas por ocupantes de funções 'integrantes
sitário, referentes aos cargos que integram os Gru- do Grupo - Direção e Assistência Intermediáriàs
pos de que trata esta lei, são absolVidas, em cada
(DAI).
caso, pelos vencimentos fiXados no artigo ante§ 19 o--preenchimento das funções de DAI"
rior.
de que trata este artigo fi~a condicionado à vacán~
§ 19 A partir da vigência dos atas de transforcia das Chefias efetivas correspondentes.
mação ou transposição de cargos para as Catego§- 2~ Aplic.it-se aoS atuais _ocupantes efetivos
rias Funcionais do novo sistema, cessará, para
dos cargos de Chefe de Zona_ Eleitoral o disposto
os respectivos ocupantes, o pagamento das vannoarl19,itemf, daLein96.005,de l9dedezembro
tagens especificadas neste artigQ.
de197~ ·. ··... . .
., . ~..
§ 29 Aplica-se o disposto neste artigo aos fun§ 39 O dispOsto no parágrafo anterior somen~
te vigorará a· pártif da data da implantação, nos
cionários dos Quadros Permanentes das Secrerespectivos Tribunais Regionais Eleitorais, do
tarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, à medida
que os respectivos cargos forem transformados GrUpo - DireçãO ·e Assistência Técnica lnterme~
diárias. - "
-~ ou transpostos para as Categorias Funcionais inArt. 89 .Os.atuais cargoS em_ <;omissão de .Setegrantes dos demais Grupos estruturados ou
criados na forma da Lei n" 5.645, de 10 de dezemcretário da PresidênCia, símbolO PJ, dos Quadros
bro de 1970.
das Secretárias dos Tribunais Regionais Eleitorais
Arl 3" A gratificação adicional por tempo de
da Guanabara e Minas Gerais, e de Secretário
serviço dos funcionários dos Quadros Permanendo Presidente, sfmbolo PJ-3, do Quaâro da Secre~
tes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleito-taria do Tribunal Regional Eleitoral do ~io Grande
rais, que forem incluídos.nos Grupos de que trata do Sul, passarão a corresponder a funções inteesta lei e nos demais estruturados ou criados na
grantes do Grupo - Direção e Assistên~i-~ Inter~
~
--forma da Lei n9 5.645; de 1O de dezembro de_ mediárias.
1970, será calculada de acordo com o disposto
__Art. 99 Os servidores apOsentados -que satisno art. 1O da Lei n~ 4.345, de 26' de junho de fazem as condições estabelecidas para a transpo1954.
sição de cargos no ato de estruturação do Grupo
Arl 4 9 Aos atuais funcionários que, em derespectivo farão jus à revisão de proventos com
corrência desta le~ passarem a perceber, mensal- base no valor do vendmento fixado para o n1vel
mente, retribuição total inferior à que vinham aufe- iniclal da correspondente Categoria Funcional, do
rindo, de acordo com a legislação anterior será novo Plano de Redistribuição do Grupo.
assegurada a diferença, como vantagem pessoal,
§ 19 Para efeito do disposto neste artigo, será
considerado o _cargo efetivo ocupado pelo funcionominalmente identificável, na forma do disposto
no art. 49 e respectivos parágrafos da Lei Comple- náriO ã dãta -da apOsentadoria, incidindo a revísão
mentar n910, de 6 de maio de 1971.
somente sobre a parte do provento correspon-

M··----..
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dente ao vencimento básico e ficando suprimidas
todas as vantagens, gratificaçóes, parcelas e
. quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano de aassificação _de Cargos.§ 29 O Cargo que sevirá -de base será o da
classe inicial da Categoria Funcional a qual tiVer
sido transposto o cargo das mesmas denominações e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3" A revisão dependerá da existência de reClJI'SOS ·orçamentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de
todos os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer a inclusão mediante transposição.
§ 49 Os novos valores dos proventos serão
devidos a partir da publicação do ato de revisão.
Art. 1O. Aos a tu ais funcionáriOs, mediante
petição a ser formalizada junto ao órgão de pessoal, no prazo de trinta dias, contados_ da publicação desta lei, será facultado permanecer nos cargos de que são o_cupantes efetivos_ com os direitos, vantagens e obrigações da s.i~a~ão anterior,
passando a integrar o Quadro Suplementar em
extinção, juntamente com- os cargos ocupados
pelos que não lograrem habilitação no processo
seletivo, a ser disciplinado pelo Tribunal Superior
Eleitoral:
Art. 11. Os funcionários do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, que
se encontrarem à disposição de outros órgaos
da Justiça Eleitoral, na data da publicação desta
lei, poderão concorrer à_ transformação ou transposição dos cargos de que são ocupantes, nos
órgãos em que estiverem prestando s_erviços,
passando a integrar os correspondentes Grupos
de Categorias Funcionais, nos respectivos Quadros Permanentes, caso haja concordância do órgão de origem.
_
Parágrafo- úriico. Poderão igualmente concorrer à transposiÇão ou transformação dO:? ~pec·
!ivos cãrgos efetivos dO Quadro Permanente os
funcionários de out(os órgâ.os da AdmirUstração
Pública, que se encontrem prestando serviços _aos
Tribunais Regionais Eleitorais, na qualidade de
requisitados, desde que haja concordância do órgão de origem.
Art. 12. Os funcionários do Quadro Suplementar do Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara passarão a integrar o Quadro Permanente
do mesmo Tribunal, no Grupo ....;...Apoio Judiciário
e demais Grupos de Categorias_ Funcionais, correspondentes aos cargos de que são ocupantes,
obse!Vadas as disposições pertinentes à transfor~
mação ou transposição dos rnesmos.
Art. 13. Os funcionários do QuadrO Especial
do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
passarão a integrar o Quadro Permanent~ do
mesmo Tribunal, no Grupo- Serviões AUxiliares
e demais Grupos de Categorias Funcionais, correspondentes aos cargos de que são ocupantes,
obs~rvadas as disposições pertinentes à transformação ou transposição dos mesmos.
Art. 14. Os extranumerários, com estabilida~
de reconhecida, existentes nas Secretarias dos
Tribu~Nis ReQionais Eleitorais, passãrãl:)_ a integrar
os Quadros Permãnentes respectivos, nos Grupos
de CategOrias Funcionais, correspondentes aos
cargos de que são ocupantes. observadas as nor~
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mas pertinentes à transformação ou transposíção
dos mesmos.
Art 15. Os Tribunais Regionais EteJtõiã!S, na
implantação do Plano de aassificaÇão, aproveitarão no Grupo SeiViços Auxiliar.es, nos Quadros

Permanentes nas respectivas Secretadas, as funções atualmente desempenhadas por Auxiliares
de Cartório, com estabilidade reconhecida à data
da publicação desta lei, em cargos vagos, resultantes de transposição, transformação ou criação
porlei.
_
___
Art. 16. Os funcionários excedentes, existentes nos Tnbunais "Regionais Eleitorais, passarão
a integrar os respectivos Quadros Permanentes,
nos GrUpos de Categorias Fundonais correspondentes, em cargos vagos, resultantes de transposJção, transformação ou criaçãO por lei.

Art. 17. Os vencimentos flXcidos no art. 1~
desta lei vigorarão a partir da data dos Atos de
inclusão de _cargos no novo sistema, a que se
refere o § 1~ do art 29
Art. 18. Os ocupantes de cargos que integra~
rem as classes das Categorias Funcionais dos
grupos a que se refere esta lei ficarão sujeitos
ao regime de quarenta horas semanais de trabalho.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos integrantes do grupo - Outras Atividéides de Nível
Superior ficarão sujeitos à Jornada de trabalho
estabelecida pelas secretarias dos tribunais Regionais Eleitorais de conformidade com as necessidades do serviço. Observado_o_mínimo de trinta
horas semanais.
Art 19. O Tribuna] Superior Eleitoral baixará
as instruções necessárias, ã ·serem observadas
pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para O cumprimento da presente lei.
Art. 20. Observado o disposto nos arts. ao,
inciso lll, e 12, da Lei n9 5.645, del O ele dezembro
de 1970, as desPesaS deCOf"r€ii.tes da aplicação
desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos TribunaiS Regionais Eleitorais,
bem como por outros recursos a esse fim destinados na forma da legislação pertinente.
Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasflia, 10 de julho de 1974; 153~ da Independência e 869 da República. - ERNESTO GEI-

SEL- Armando Falcão -José Carlos Soares Freire- João Paulo dos ReJs VeUoso.
LEI COMPLEMENTAR N• I O,
DE 6 DE MAIO DE 1971

Fixa normas para o cumprimento do
disposto nos arts. 98 e 108, § 1 ~, da
Constituição.
O presidente da República
Faço saber que o CongÍ'esso NacJona1 deáeta
e eu sanciono a seguinte lei complementar.
Art. J9 Aos cargos integrantes dos Quadros
de Pessoal dos_ órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário da União, aplicam-se, no que couber,
os sistemas de classificação e níveis de vencimentos vigorantes no serviço ciVIl do Poder ExeM
cutivo.
Art. 2~ No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do ato que aprovar a aplicação,
no Poder Executivo, da sistemática estabelecida
pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970,

em ~lação a cada Grupo de Categorias Funcionais, os órgãos dos Poderes Legis1ativo e JudiCiário ·elab~orarão projetas de classificação das
correspondentes_ categorias.
§ 19 Os órgãos a que alude este artigo, em
igual prazo, a contar d~ pu~licação dos atas que
aprovarem os respectivos planos específicos de
retribuição, decorrentes d"- mesma norma legal,
elaborarão, também os planos de retribuição dos
_correspqri.dentes grupos.
§ 21' A classificação dos cargos referidos nesM
te artig9, sem paradigmas no serviço civH do Poder Executivo, será precedida de levantamento
de suas atribuições, para adequada ava1iação e
conseqüente fiXação de seus vencimentos, respeitado o sistema de retribuição vigorante no Poder
EXecutivo.
-§ 3~ lndependerá do levantamento a que aJude o § 2~. a classificação dos cargos de denomiM
nação igual a dos cargos do Poder Executivo que
tenham o mesmo grau de responsabilidade e exijam a mesma formação profissiohal.
Art. 39 Os venCimentos dos cargos em comissão do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo, para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas.
Art. 49 Em decorrência da aplicação desta lei
compJementar, nenhum servidor sofrerá redução
do que, legalmente, perceber à data da vigência
desta lei.
§ 19 Aos atuais funcionários é assegurada, a
título de vantagem pessoal, nominalmente identificável, a diferença entre o vencimento dos cargos
efetivos de que são titulares e__o vencimento que
resultar da nova classificação.
§ 29 -Sobre a diferença a que se refere o §
1~ não incidirão reajustamentos supervenientes,
nem se estabelecerá, e, em virtude dela, discriminação nessas ConcesSões.
§ 39 - A diferenÇa de Vencimentos referida neste artigo incorPora-se aos proventos da aposentadoda e. da_ disponibilidade.
Art. 5ç As funções gratificadas necessárias
aos seiViços dos órgãos dos Poderes Legislativo
e_ Judiciário serão oiadas nos respectivos regulamentos ou regimentos, respeitados os princípios
de clas-sificaÇão-vigorantes no Poder Exec_utivo.
Art 6~ Aplicam-se aos fundonários dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal
as disposições desta lei complementar.
Art. 7~ Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1971, 1509 da Independência e 839 da República. -EMíLIO G. MEDICI -Alfredo Buzaid.
RESOLUçAO N" 13.967
DE 24 DE NOVEMBRO DE 1987

Processo n9 8.978 ~ _Clªsse _l 0"
Distrito Federai_~ Brasmci
-- _(Do_Tnbun~_ Superior Eleitora])
Dispõe sobre a Tabela de Encargos de
Representação de gabinete do Tribunal
Superior Eleitoral e dá outras providências.
O Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas
atribuições, resolve:
Art. 1~ Na tabela de lotação de Encargos de
representação de- Gabinete do Tribunal Superior
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Eleitoral, são feitas as. ~guintes transforma_ções:
l-GABINETE DA PRESIDIÔNCIA: I (um) Encar-

go de Assistente passa a de Oficia] de Gabinete
e 1 (um) de Secretário-Datilografo passa a de
Assistente; 11 - GABINETE DO CORREGEDORGERAL ELEITORAL: 1 (um) de Assistente passa
a de oficial de gabinete e 1 (um) de Secretáriodatilógrafo passa a de Assistente; III- DIREfORIA
GERAL: 1 (um) de Assistente passa a de oficial
de Gabinete e 1 (um). Qe Secretário-Datilógrafo
passa a de ASsistente; IV - COORDENAÇÃOGERAL DE INFORMATICA: I (um) de Assistente
passa a Oficial de Gabinete e 1 (um) d~S~cf(!táriO:
Datilógrafo passa a de Assistente; V - OII~ETO
RIAS DE SECRETARIAS (SCA, SCE e .SCF); 3

(três) de Assistente passam a de Supervisor e
Yf-DIREfORIADESECRETARIA(CGQ; I (um)

de Assistente passa a de Supervisor.
Art. 29 São criados, na referida tabela: Vl1 DIRETORIAS IlE_SllSSECRETAR1AS (SCA, SCE

e SCF): (dezessete) Encargos de SupeiVisor e 9
(nove) de Assistente e VIII~ DIRETORIA DE SU!lSECRETARIA (CGI): 4 (quatro) Encargos de Su-

pervisor. _
._
___
Art. 39 São extintas aS seguintes funções do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias: 17
(dezessete) Otefes de Serviço, DAI-111.3 (SCA,
SCF e SCF): 4 (quatro) Chefes de Serviço,
DAI-111.3 (CGI) e 9 (nove) Encarregados de Setor, DAI-11 L2 (SCA).
· Parágrafo único. As Chefias de Serviço d@ Se-

cretaria e da Cootdenaçã.o Geral_ de lnfq_rrnáij:çª
serão exercidas por ocupantes de Encargos de
Supervisor e as de Setpr por ocupantes de Encargos de Assistentes.
Art 49 Em virtude do disposto nos ~rtigos anteriores, a_ taPeia_ a que se refere o art. 19 fica
subsb'tuída pela que acompanha a presente resolução.
Art. 5~ Sãp revogaQos o art. 63 da Resoluçã9
n9 9.618, de 21-6-74,-ITi.Õdificada pela Resolução
n? 9.914, de 9-9:..75: o art. 20, da Resolução n~
13.562, de 17-2-87: o art 49 e respectivo Anexo
da Resolução n•l3.563, de 17-2-87, quanto aos

Encargos de Assistente e Secretárlo-Dablógrafo;
o art. 29, item I, letras a e b, da Resolução n9
13.574, de 26-2-87 e demais disposições em contrário.
_
_
·-·· __
______ _
Art. _6? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publfcação, com efeitos fmanceiros a partir
de 6 de novembro de 1987.
Sala das sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 24 de novembro de 1987. -- Oscar
COITêa, Presidente - Sérgio Dutra, Relator Aldir Passarinho.
RESOLUçAO N• 14.035
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987

Processo no 9.007 - Oasse 1O•
Bahia - Salvador
(Do Tribunal__Superior Eleitoral)--Chefe de CartóriO de Zona Eleitoral das Capitais dos Estados, integrantes do Qrupo DAI, im·
possibilidade de transformação, com base na Resolução n~ 13.967/87, do TSE, em Encargo de
Supervisor de Cartório de Zona E1ejtora1, em face
do disposto no art. 79 da Lei n? 6.082, de 10-7-74.
-Acolhimento parcial das representações formuladas pelos Tnbunais Regionais Eleitorais dos
Estados da Bahia, São Paulo e Paraná, nos termos
do parecer da Proc:~_radoria Geral Eleitora1, para
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encaminhamento de projeto de lei ao Congresso
Nacional, visando a revogação do art. 7o da Lei
n'6.082, de 10-7-74.

Vtstos, etc.
Resolvem os Ministros do Tribunal Federal Ele!~
torai, por unanimidade de votos. acolher pardalmente as solicitações, nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte integrante da decisão.

Sala das sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

BrasiJia, 18 de dezembro de 1987. - AJdlr
Passarinho, Presidente, em exercício - Francisco Rezek, Relator - Ruy Ribeiro França,
Procurador-Geral Eleitoral SubstitUto._

Relatório
O Serihor Ministro FiahdSco Rezek (Relator):

Trata-se de eXJ)edientes encaminhados peJos

Exm9" Srs. Presidentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais da_ Bahia, São Paulo e Paraná, quanto
à situação dos Chefes de Cartórios das Zonas
das respectivas Capitais frente à Resolução n"
13.967, de 2-12-87, que aprovou nova Tabela
de Encargos de representação de gabinete e ao
telex-circular no 154, da mesma data, que recomendou a observância dos mesmos critérios peJos regionais.

Destacam que em virtude de inexistir no Quadro da Secretaria do TSE a Junção de Chefe de
Zona, dela não cuidou a mencionada decísão,
deixando de estabelecer a indispensável correlação. Após considerações sotire a_relevância a responsabilidade dos ocupantes dessas chefias e a
necessidade do restabelecimento da equivalência
salarial com outras funções exercidas nas secretarias, consultam sobre a viabilidade de serem
transformadas em Encargos ae Supervisor de
Cartório de Zona EleitoraL
Em despacho de 10-12-87 (fls. 6), determinei
que a Secretaria prestasse informações, o que
se cumpriu com a manifestação de fls. 10/15,
da Diretoria Gerai, acompan-hada dos anexos -de
fls. 15 a 36.
·
Considerando o alcance da matéria, solicitei
o parecer da douta Procuradoria Geral, acompanhada dos anexos de fls. 15 a 36.
Considerando o alcance _da matéria, solicitei
o Parecer da douta Procuradoria Geral Eleitoral
que emitiu, em 18-12-87-(fJS. 45/46); O Seguinte
pronunciamento:
"L Cuida-se de expediente encaminhado, inicialmente, pelos Tribunais Regionais
Eleitorais da Bahia, São PauJo e Paraná, e
posteriormente pelos Tribunais Regionais
EJeitorais de Pamambuco, Piauí, Minas Gerais e Espírito Santo, todos no sentido de
permitir a aplicação, às Chefias dos Cartórios
das Zonas Eleitorais, exercidas por ocupantes de funções integrantes do Grupo-Direção
e Assistência Intermediárias - DAI-NS-3
(Resoluçáo n~> 13.575, de 5-3~87), os meS~
mos critérios estabelecidos na recente Resolução n' 13.967, de 24-11-87.
2. Referida Resolução n~ 13.967/87,
transformou as gratificações constantes do
Grupo·Direção e Assistência lntermediárias
do Tribuna] Superior Eleitoral, em encargos
constantes da Tabela de representação de
gabinete, tendo sido recomendada aos Tribunais Regionais Eleitorais, pelo telex-circu·

lar de 2-12-87, da Egrégia Presidência, a ado-_ção__d_q __toesmo critério.
3r A fls. 6 ~_seguintes, consta bem Iançq~
da infoiTlJaç~o prestada pelo serihor diretorgeral do Tribunal Superior Eleitoral, donde
se extrai o seguinte: __
__ _
( 1) as funções integrantes do Grupo--Direção e Assistência Intermediárias, necessárias aos serviços dos Tribunais Regionais
F.Ieitorais, foram criadas na forma do arl 5 9
da Lei Compl~mentar n9 10, de 6·5-71, que
por sua_ vez eS1;ipula a possibilidade de serem
as mesmas funçõe~ criadas pelos respectivos
regulamentos ou regimentos dos tribunais;
(2) as funções gratificadas de Chefe de
Zonas Eleitorais das Capitais dos Estados e
do Distrito F'eder8J; ãC) Contrário, foram criadas pela Lei no 6.082, de 1974, em seu art.
79, diferei:ttemente das primeiras, que foram
criadas com base nos Regimentos Internos
dos respectivos Tribunais Regionais;
(3) daí a necessidade para se adotar a medida pleiteada peJos Tribunais Regionais, de
inteira justiça, de reVogar o disposto no arl
79 da referida Lei n9 6.082/74.
- -- 4. A nosso ver, s.m.j., correta a solução
proposta peJo senhor diretor·geral, em sua
informação, a qual adotamos integralment~.
5. - Tendo sido as Chefias de Zonas Eleitc>
rais das Capitais dos Estados e do Distrito
Federal, criadas por lei ordinária (art 79, Lei
no 6.082174y; diferentemente das derriais, ob-jeto de resoluç_ões dos_ tribunais regionais
Eleitorais com base_ no disposto no art. s~
da Lei n9 6.082n4, combinado com o disposto no art. 59 da Lei Complemeritar n" 1on 1,
impossível qualquer alteração, sem que antes
seja revogãdo referido_ dispositivo de lei.
~ 6. Assim sendo, por ser medida de inteira
justiça, opinamos pelo acolhimento, em parte, das representações formuladas pelos indicados Tribunais Regionais Eleitorais, que deve, obviamente, ser estendidas aos demais,
encamlnliãhdo-se projeto àe lei ao Congresso Nacional visando à revogação do dispOsto
no-- art. 7~ da Lei n 9 6.082, de 1974, para
permitir que as funções gratificadas de Chefe
de Zona Eleitoral na Capital dos Estados e
Distrito Federal, sejam criadas e transformadas com base nos Regimentos Inte_mos dos
resPectivosTribunais ReQionais, como as demais funções."
t o relatório. - AJdir Passarinho.

Voto
__ Q_-&eribor Ministro Francisco -Rezek (Relator);
Acolho, parcialmente, as representações dos Tribunais Regionais Eleitorats referidas, nos termos
do Parec;er da Procuradoria Geral Eleitoral, cujos
fundamentos adoto.
Proponho, assim, que seja encaminhado projeto de lei ao Congresso Nacional, visando a revogação do_ art. 7~ da Lei n-:> 6.0'82, de 10-7-74.Aldir Passarinho.
Decisão unânime.
EXTRATO DA ATA

Proc. n9 9.007 -as. 1o~
cisco Rezek.

-

BA Rei. Miri. Fran-

Dectsão: o Tribunal, à unanimidade, deliberou
acolher pardaJmente as solicitações, nos termos
do Pareçer da Procuradoria Geral Eleitoral, para
que seja encéiininhado projetO de lei revogado
o art. 79 da Lei n9 6,082n4.
Presidência do Ministro A1dir Passarinho. Presentes os Ministros: Francisco Rezek, Sydney Sanches, Otto Rocha, Sebastião Reis, Sérgio Outra,
Roberto Rosas e o Dr. Ruy Ribeiro França, Procu·
radar-Geral Eleitora1, Substituto.
sessão de 18 de dezembro de __1967.
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n• 58, de 1988, Complementar
(1'1• 18/88, na Casa de origem)
Possibilita afastamento de magistrados dirigentes de classe.
O CongreSso Nacional decreta:
_~
Arl 1o Acrescenta-se ao arl 73 da Lei Com;;
plementar n9 35, de 14 de março de 1979, um
inciso a ser numerado Como incisO IIJ, com a
seguinte redação:
"Art. 73. CoilCedei~se-á afastamento:
1- ..................................................................----

l l - ....................................................................._
III- para exercer a presidência de associa-

ção de classe.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na da4!1 de sua
publicação.
Arl 3o Revogam-se as disposições em_contrário.

lEGISlAÇÃO CfTADA

LEI COMPLEMENTAR N• 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu SanCiono a seguinte lei complementar:
TITULO IV

Dos Vendmentos, Vantagens e Direitos
dos Magistrados

-

_ _ _ . ________ . _ _ ._ _ _ _ 0\Plfui:o_w_ _ _ _.________________
Das Concessões
Art. 72. Sem prejufio dO vencimento, remuneração ou de qualquer direito ou vantagem legal,
o magistrado poderá afastar-se de suas funções
.até oifó dfi!S ·consecutivos por motivo de:
I - casamento:
II- falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Art. 73. Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem prejuízo de seus vencimento-s e vantagens:
1.- para freqüência·a_ cursoS-ou semin~rlos_Pe
aperfeiçoamento e estudos, a critério do Tribunal
ou de seu Órgão Especial, pelo prazo máximo
de dois anos;
II- para a prestação de serviços, exclusivamente à J.ustiça Federal.

........ --· ............. ·- ....
•••••••••••

'- • • • • -· • •

'

• • • • -·

.____. • • • •:. ·--· '

-~--·"'

"!_ • • ~
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Art. 3l' A situação de inatividade_ou ~ reve:rsã9
visando a especificar a fração de acréscimo omiao serviço· ativo será declarada:
tida na Lei N9 6.880, mas consagrada pela legislaa) para os oficiais, por decreto;
ção anterior.
{Nl' 546/88, na Câmara dos Deputados)
3. Por outro lado, Senhor Presidente, em fun- . b) para as praças, nos casos previstos nas letras a, b e c ç[o artigo anterior, mediante portaria,
ção do esforço de ocupação e de desenvolvimende iniciativa do Sr. Presidente da República
nos-casos da letra d_do mesmo artigo, de a_cordo
to, que representa o Projeto Calha Norte, e da
Altera dispositivos da Lei DI' 6.880, de
com a legislação em vigor._
_
orientação de VQ.?Sa Excelência, o acréscimo de
9 de dezembro de 1980, que dispõe soArt. 4~ Para fins desta lei, o Aspirante a Oficial
tempo de serviço prestado às guarnições de fron~
bre o Estatuto dos Militares.
e o Guarda-Marinha ficam equiparados a 29 Teteira representa indiscutível incentivo- entre ouO Congresso Nacional d~~reta: .
nente. __
tros em fase de elaboração - e reconhecimento
da Nação e do Comando Supremo das -Forças
TfTULOII
Art ]9 O inciso VI do_ art. 137.da Lei n" 6.880, Armadas ao inestimável tr~bªlho das Unidades
Da Situação de lnatlvidade
das
três
forças
localizadas
ou
que
veMilitares
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre
CAPÍTULO I
nham a ser implantadas nas faixas de fronteira
o Estatuto dos Militares, passa a vigorar com a
Da Agregação
do País.
seguinte redação:
4 .. A Opção pelo anteprojeto de l€:i - e não
Art. 59 Agregado é a situação do militar:
"M 137. .. ..............................................._
pelo decreto de regulamentação- tem por base
a) afastado temporariamente do serviço ativo;
a__cqntinuid.ade.da legislação anterior que, como
b) em exercício de cargo militar não previsto
Vl-1/3 (um terço) para- <:adir período já exposto, Conterriplava o acréscimo desse temnos quadros de efetivos de sua forçiJ;
consecutivo ou não de 2 (dois) anos de efeti~
po de serviço no Corpo do Estatuto dos Militares.
c) excedente em seu quadro por haver sido
vo serviço passados pelo militar nas guami~
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
promovido indevidamente, ou por outro motivo.
ções especiais da Categoria "A'', ã partir da
Excelência, Senhor Preside_ote. os Protestos _do
Art. 69 O militar agregado fica sujeito às obrivigência da Lei n~" 5.774, de 23 de dezerilbro
meu prOfundo respeito. ~ Teh_ente-Brigadelrogações disCiplinares concernentes às suas relade 1971."
do-Ar Paulo Roberto Coutinho Camarlnha ,
ções com outros militares e autoridades civis, salMinistro de Estado Chefe do Estado-Maior das vo quando no exercício de cargo civil que lhe
Art. 2P, Esta lei entra em vigor na data de
·Forças
Armadas.
_
sua publicação.
dê precedência funcional sobre outros militares
Art. 39 Revogam-se as disposições em conma!s graduados ou mais antigos.
Aviso n9 211-SAP.
trário.
Parágrafo único. O milítar agregado por exce4 de abril de 1988
der ao respectivo quadro permanecerá no desemMENSAGEM N• 140. de I 988
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
penho de- suas funções normais.
Excelentíssimos SenhoreS Membros _do ConTenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
Art. 79 A agregação será proposta pela diregresso Nacional:
____:_a Mensagerp do Execelentissimo Senhor Presi- toria do pessoal ou órgão equivalente a que o
Nos termos do artigo 51 da Constituição Fededente da República , acompanhada de Exposição
militar esteja subordinado, logo após a publicação
ral, tenho a honra de submeter à elevada delibede MotiyÇlS do Senhor Ministro de Estado Chefe
do ato que der lugar a uma das situações estabe~
ração de Vossas EXcelências, acompanhado de
do Estado-Maioc das ForçaS- Armadas, relativa a
Jeddas no art 51'
Exposição de Motivos de Senhor Ministro de Estaprojeto de lei que "altera dispositivos da Lei n~
Art. 89 Será agregado ao respectivo quadro
do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe
o oficial que:
o anexo projeto de lei que''ãltera dispositivos da
sobre o Estatuto dos_Militares''.
a) for julgado fisicamente incapaz, temporariaLei n~' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que
Aproveito a oportunidade para renoVar a Vossa
mente, para o serviço militar, após um ano de
dispõe sobre o Estatuto dos Müiti:tres".
EXcelênCia protesto de elevada estima e considemoléstia continuada;
rãção.- Ronaldo Costa Couto , Ministro Chefe
Brasília, 4 de abril de 1988.- José Samey.
b) obtiver licença para tratamento de saúde
do dabineie Civil.
em pessoa da família, por prazo superior a 6 (seis)
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 03609/SC I, de
meses;
4 de novembro de 1987, do Senhor Ministro
c) obtiver-licença para aperfeiçoar seus conhede Estado Chefe do Estado-Maior das Forças
LEGISlAÇÃO
CrTADA
cimentos técnicos. ou reali.zar estudos, no País
Armadas
ou no estrangeiro, por conta própria;
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
LEI N•4.90~
d) ob~er licença para exercer atividade: técniTenho a honra de submeter à elevada consideDE 16 DE DEZEMBRO DE 1965
ca de sua especialidade em organizações civis;
ração de Vossa Excelência o anteprojeto de lei
Dispõe
sobre
a
lnatividade
dos
militae) obtiver licença para tratar de interesse partianexo, que dá nova redação ao art. 137 da Lef
res da Marinha, da Aeronáutica e do
rt' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, para bene·
cular;
Exército.
f) for condenado a pena restritiva de lil;>erdade,
fidar os militares que servem em guarnição especial.
Q_Presidente da República, faço saber que o _ maior de 6 (seis)_meses e meno~: de-~ (dois)
2. Ao tempo de vigência da Lei no 4.902, de
Congresso Nacional decre_~ e: eu ~nciono a se- _ ano_s, em,.sent_ença passada em julgado, enquanto
16 de dezembro de 1965 (Lei de !natividade dos
durar sua execução; _
guinte lei:
Militares), era assegurada a contagem do temp·o-g) for declarado extraviado ou consí<:lera_do deTITULO
I
de efetivo serviço passado em guarnição especial
sertor;
Disposições Gerais
h) aceitar investidura de cargo civil de nomeaCategoria "A", acrescida de 1/3 (um terço) para
Art. 19 A presente lei define e regula a situacada período consecutivo de 2 (do!s) anos de
ção temporária;
-ção de inatividade dos militares da Marinha, do
efetivo serviço.
1) permanecer por mais de 6 (seis) meses suAatual Lein96.880,de9_de dezembro de 1980,
Exército e dCJ Aeronáutica.
jeito a processo no foro militar;
Parágrafo único. {natividade, para os efeitos
j) ficar exclusivamente à disposiç_ão da Justiça
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, embora
desta lei, é o estado ou a situação do militar afasconsagre o direito, não especifica o quantitativo
Civil para se ver processar;
do tempo de serviço passado em guamlção_espetado temporária ou definitivamente do serviço das
l) for designado para desempenhar cargo ou
cial Categoria "N', a ser computado para efeito
.
__ _ _
comissão militar, _estabelecido em lei ou de_creto_,
respectivas_ for:ça.s.
de acréscimo, o que vem ensejando dúvidas
Art. Z' Passam os militares à situação de ina- _no País o.u _no estrangeiro, porém não previsto
qu,anto a sua concessão por parte dos ministérios
nos quadros de efetivos das_Forçªs Armadas, extividade mediante:
militares.
a) agregação;
ceção feita aos membros das comissões de estuAssim sendo, tenho a honra de submeter à
b) transferência para a reserva;
do ou aquisição de material, observadores ou
ele~ada consideração de Vossa Excelência promembros de comissões de estudos de operações
· c) reforma;
posta de modificação a ser introduzida ao art
d) desincorporação, licenciamento e expulsão;
de guerra e dos estagiários para aperfeiçoamento
e)- d(!inissão a pedido.
137 da Lei n° 6.880, de _9 de dezembro de 1980;
de conhecimentos militares nas Escolas ou Esta-
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belecimentos militares ou Industriais no estran-

geiro.

f} o Oficiai-GeneraJ que -complete 4 (quatro)

_anos no- Ultimo. póstci da hierarquia de p"ãz da

§ 19 Ao Suboficial, Subtenente ou sargento

respectiVa força e haja atingido a idade-limite de

com estabilidade assegurada, aplicam-se as dis-

permanência no serviço ativo do posto imediata-

posições deste artigo. As referidas praç-ãs qUãrido
sem estabilidade assegurada, desde qye reengajadas, aplicar-se-ão somente as letras a, b, f, g,
i, j e I.
§ ·z. Será agregado na forma da letra e deste
artigo o militar que se candidatar a cargo eletivo
(Emenda Constitucioõãl n~ 9, de 22 de julho de
1964), desde que conte 5 (cinco) ou mals anos
de serviço.
Art 99 A agregação a que se refere o artigo
anterior será:
a) nos casos das letras c, d e e, pelo prazo
mínimo de 3 (três) meses.
b) nos demais casos, enquanto perdurar o
motivo que determinou a agregação.
Art 10. O militar agregado ficará adido, para
efeito de alterações e vencimento, à diretoria do
pessoal, órgão correspondente, ou à unidade administrativa que lhe for designada, continuando
a figurar no respectivo quadro, sem número, no
Jugar que até então ocupava, com a abreviatura
"Ag"eanotaçõesesdarecedorasdesuasituação.
Art. 11. Areversãoàatividadedomilitaragregado processar-se-á nas condições estabelecidas
no Estatuto dos Militares.

mente abaixo;
g) oofidalquecom-pletaros_seguintestempos
de serviçO como dfiC:ial-General:
1) nos QUadros ou. Corpos que possuírem até

CAPITULO II
Da Transferênda para a Reserva

o po_sto de General-de-Exército ou equivalente
_ 13 (ti'eze) anos;
_ __
__ _
2) -nos Quadros ciu ca:rgos que pOssuíieffi-até
-o Posto de General~de-Divisão ou equivalente, 8
(oito) anos;
3) nos 'quados ou CC:iij)os QUe Possilírerrl:àpe_nas o posto de General-de-Brigada ou equivalente, 4 (quatro) anos.
~
h) o_ oficial que haja atingido a idade-limite
- -de permanência no seivíç6 ativo no posto imedia~ tiunente abaixo e complete 7 (sete) anos no último
- põS!"õ de <;~ficjal superior-_da hierarquia de paz de
seu Corpo, Quadro ou Arma. Esse prazo será
_acresc~_ido de -2 (dois) anqs; se o oficial, ao completar os primeiros 7 (sete) anos, já satisfizer as
condições de acesso de acordo cóin a lei ou regulamento de Promoções;
I) _o militar contando 5 (cinco) ou mais_anos
de serviço ao ser diplomado em cargo_eletivo
ou _contando menos de 5 (cinco) anos de serviço
ao se candidatar a cargo eletivo (Emenda Constitucional n9 9, de 22 de julho de 1934);
j) o SubofiCial ou Subtenente na forma a ser
regulada pelo Poder Executivo, por proposta dos
mirifsfros militares, de acordo com a necessidade
de renovação dos diferentes Quadros;
I) o sargento com mais de 5 (cinco) anos de
graduação na forma a ser regulada pelo Poder
Executivo, por proposta dos m_inistros militares,
de acordo com a necessidade de renovação dos
diferentes_ Quadros:
m) o militar que comPletar 2 (dois) anos de
agregação em decorrência de licenço\'15 concedidas nos termos da letra b do art. 89;
n) ó militar que permanecer agregado por prazo superior a 2 (dois) anos, consecutivos ou não
em decorrência de licenças concedidas nos têrmos das letras c, d e e, do art 8"
Art. 15. f.. idade-limite a que se refere a alínea
a do art. 14 é_ a segulnte:
I - no Exêrõ'to, na -Mã.rinha -e na Aeronáutica
para Os ·c)fiCiais das Armas e Serviços não incluídos do inciso 11:

Art. 12. O militar passa para a Reserva:
a) a pedido:
b) ex offido.
Art 13. A transferência para a Reserva, a pe-dido, poderá ser concedida:
a) ao militar da ativa que contar, no mínimo,
30 (trinta) anos de efetívo serviço;
b) ao militar reformado por incapacidade física que for julgado apto em inspeção de saúde,
desde que não haja atingido a idade-limite de
permanência na Rese[Va;
c) ao oficial da ativa que, contando mais de
20 (vinte) anos de efetivo serviço, requerer a sua
inclusão na cota compulsória fLXada para seu posto nos termos desta lei.
Parágrafo único. No caso de o militar haver
realizado qualquer curso ou estágio de duração
superior a 6 (seis) meses, por conta do estado,
no estrangeiro, e não haja decorrido 3 (três) anos
de seu término, a transferência para a Reserva
IDADES
s6 será concedida mediante indenlzaç:ão de todas
as despesas correspondentes à realização do refePOSTOS
Exército
rido curso olréstágio, inclusive as diferenças de
Marinha e
vencimentos.
Aeronáutica
Art 14. Será transferido "ex offido" para a
_GenerãT:de-Exêrcito, Almirante-deReserva:
Esquadra e Tenente-Brigadeiro ..
66anos
a) o militar que haja atingido a idade-limite
General-de-Divisão, Vice-Alr'nirante
para a permanência no serviço ativo;
e· Mà.JOr-Brlg""ãaelro .......... ~.w ......... w.
64anos
b) o milftar investido em runção civil de provimento efetivo;
- General-de-Brigada, Contra-Almi·
cante e Brigadeiro ............................
62anos
c) o militar que passar afastado da atividade
Coronel e Capitão-de-Mar-e-Guermllitar, no desempenho de cargo público civil
59anos
ra ..........................................................
temporário, não eletivo, por prazo superior ao que
Tenente-Coronel e Capitão-de-Fraestabelece a Constituição "Federal;
gata ......................................................
56anos
d) o oficial que, de acordo com a corresponMajor e Capftão-de-CoNeta ............ .
52anos
dente lei de promoções, for considerado "não
Capitão e Capitão-Tenente .....
48anos
habilitado para o acesso" em caráter definitivo;
Primeiro Tenente ................................
44anos
e) o oficial abrangido pela cota compulsória
Segundo Tenente ...............................
40anos
de que trata a presente lei;
w ...... .
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II- na Aeronáutica, para os oficiais dos Quadros de Oficiais Especialistas, de Infantaria de
Guarda do Quadro de Oficiais do Quadro de
Administração (QO Adm.); no Exército, para os
Oficiais (OAO) (em extinçãO) do Quadro" de ·oficiais de Administração (QOA) e do Quadro de
Oficiais EsPecialistas (OOE); e na Marinha, para
os Oficiais _do Quadro de Oficias Auxiliares da
Marinha (QOAM) do Quadro de Oficiais Auxiliares
do Corp<:) de_ Fuzileiros Navais (QOACFN), do
Quadro de Músicos Fuziletfos Navais; do Quadro
de Práticos da Armada e do Quadro de Práticos
(em extinção):

e

POSTOS
IDADES

Tenente-Coronei (Ae) ...................... .
Major (Ae) e Capitão-c:\e-Co[Veta: ....
Capitão (Ae), Capitão-Tenente e
Capitão (Ex.) ..................................."
Primeiro Tenente (M. Ex. Ae:.) ......... .
SegUndo Tenente (M. Ex.Ae.) ........ .

60anos
58anos
56anos
54anos
52anos

m- no Exército, ria Marinha e na
Aeronáutica para as praças:
GRADUAÇÕES

Subtenente Ou _Suboficial
Primeiro Sãfgento ............................. .
Segundo Sargento ........ ~-······: ....:~ .... .
Terceiro-Sargento ............................. .
Cabo e Taifeiro-Mor ...........................
Taifeiro de 1~e 2~ Casses
SOldado e Marinheiro .......................~

IDADES

52anos

50 anos
48anos
4Taii.oS_ 45 anos
44 anos
43 anos

ArL .16. A .cota compulsória a que se refere
a letra e do art 14 é destinada à renovação, ao
equilíbrio e à reguiãridade de ·acesso nos diferentes Corpos, Quadros ou Armas, assegurando,
anualmente, um número de vagas nas seguintes
proporçõ-es:a) Generais-de-Exército, Almirantes-deEsquadra e Tenentes-Briogadeiros: 1/4 dos respectivos Quadros;
b) Generais-de-Divisão, Vice-Almirante e MaM
jores-Brigadeiros: 1/4 dos respectivos Quadros;
c) Generais-de-Brigada, Contra-Almirante e
Brigadeiros: 1/4 dos respectivos Quadros;
d) Coronéis e Capitães-de-Mar-e-Guerra: 1/8
a 1/5 dos .respectivos Quadros;
e)_ Tenentes-Coronéis e CaPitáeS-de-Fragati:rio Ininlmo 1/15 dos respectivos Corpos, Qi.tãdros
ou Armas;
f} Majores e Capitães-de-Corveta: no rl-tinimo
1120 dos respectivos Corpos, QUadros Ou AiTnas;
" g) oficiais dos 2 (dois) últimos postos dos
Quadros_ de que trata o inciso II do arl 1~: 114
para o último posto e 111 Opara o penúltimo Posto
dos respectivos Quadros.
§ 19 As Proporções a serem observadas nas
letras d,e e f_ deste artigo serão fixadas pelo Poder
Executivo, na -primelfa quinzena de j~neiro de cada ano, levando-se em conta as va~as ocorridas
até 31 de dezembro do ano anterior e do ffiodo
que a permanência no posto de CapitãO Ou Capitão-Tenente não exceda a 10 (dez) anos.
§- 29 As frações que resultarem _da aplicação
das proporções estabelecidas neste artigo serão
adicionadas, acumulaüYamente, aos cáJculos correspondentes dos anos seguinteS até completar-

Outubro de 1988
se pelo menos um inteiro que, então, será computado para; obtenção de uma vaga.
§ 3? No cálculo das v~1gas para a cota compulsória serão abatid_as, em cada posto, as resultantes das ftxadas para o posto imediatamente
superior.
§ 4o Se as vagas normais do ano anterior,

em cada posto considerado, foram em núnLero
inferior ao mínimo determinado neste artigo, após
a fixação prescrita nos termos do § 1~, serão transferidos para a reserva tantos oficiais do posto considerado quantos forem necessários para alcançar aquele mínimo;
§ 5 9 A.s vagas decorrentes da aplicaçáo da
cota compu1s6ria em um ano riãó serão_cornputadas como vagas normais para a aplicação desse
critério no anO Seguinte. -~
_ __ _ "
Art. 17. A ind[cação dos ofic;iaiS para integrarem a cata compulsória obedecerá às seguintes
prescrições:
a) inicialmente serão apreciados os requerimentos apresentados na forma da letra c do art
)3, dando-se atendimento, por prioridade, em cada posto; aos mais idosos;
b) caso o número de, oficiais compulsados,
na forma da letra a, não atingir o total de vagas
da cota fiXada, em cada posto, esse total será
completado pelos oficiais que:
__
1. contarem no mínimo os seguintes anos de
serviso, observada a letra b do parágrafo único
do artigo 44 e ressalvado o disposto no § 2 9 deste
artigo:
-trinta anos, se OficiaJ-General, _Coronel, ou
Capitão~de-Mar-e-Guerra; -vinte e cinco anos, se Tenéhte~Co.ronel ou
Capitão-de-Fragata;
-vinte anos, se Major ou Capitão-de-Corveta;
2~ possUírem interst(c_io_-para promoÇão,
quando for o -caso;
3. integrarem as faixas dos que concorrem
à constituição dos Quadros de_Açesgq por antiguidade, merecimento e escolha;
4. nas condições dos números 1,_2 e 3 açima_L
e por ordem de prioridade:
1) não possuírem as condições-regulamentares para a promo~;ão, ressalvada a io_aptidão física
até 6 (seis) meses contínuos ôu 12 (doze) meses
descontínuos. Dentre eles os de maís idade, e,
em casos de me:sma idade, os mais modemoS;
2) deixarem de integrar os QUadros de Acesso
por merecimento, ou lista dt; ~scolha, pelo maior
número de vezes no ano anterior, quando neles
tenham entrado oficiais mais modernos. Em
igualdade de condições, os de mais idade, e, em
caso da mesma idade, os mais modt~mos;
3) feirem os de mais idade, e, no caso de mesma idade, os mais modernos.
§ 1~ Aos oficiais não numerados nos a_lmanaques míiitares, ínc::Iusive os agregados, aplicam-se
as disposições deste: artigo, e os que forem relacionados para a compulsória serão transferidos
para a Reserva juntamente com os demais componentes da cota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas ftxadas.
§ 2? Nos_ Corpos ou Quadr_os nos quals não
haja posto de Oficial-General, 56 poderão ser atin~
gidos pela cota compulsória os oficiais do último
posto da hierarquia do Corpo ou Qua,ârQ _que
tiverem no mínimo 30 (trinta) anOs de serviço
e os oficiais do penúltimo posto que tiverem no
mínimo 25 (vinte e- cinco} anos d!2: s~ço..

DlARIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
Art. 18. A Comissão de PromQÇ:ões ou órgão
equivalente, em cada Força Nrttada, competirá
organizar e apresentar na segunda quinzena de
janeiro-de cada c;~.no,·a lista dos oficiais destinados
a integrar a cota compulsória, na forma do artigo
anterior.
.
Pará9rãfo único. Não serão atingidos pela cota Compulsória os oficias que estiverem agregados pelos motivos constantes da letra g do art.
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res, inclusive membros do _magistério militar, que
houverem atingido aidade-limite de permanência
na Resei'Va, a fim de serem reformados.
Art. 28. A inc:apacidade no caso da letra_fdo
artigo 25 pode ser conseqüente a:
----a) ferimento recebido e:m qunpanha ou na
manutenção da ordem pública ou enfermidade
nessa situação, ou que tenha sua causa efic:iente;
b) ai:::idente em serviço;
8':' __
·_
c) doença adquirida em tempo de paz, com
Art. 19. Os_ofici<).is ipdicados para integrarem ·- ·relação de _causa e efeito às condiÇ:õesjneren~es
a cota compuls6ria anual serão avisados imedia- ao serviço;
tamente_e terão para apresentai: recursos c;ontra
d) tÚbE;:rCulose-ªiiva, afieiiação mental, neoplaessa_de<:isão, o prazo-de 15 (quinze) dias, a contar
sia maligna, cegueirã, lepra, paralisia, Cardfopatia
do recebimento do respectivo aviso.
grave, desde que qualquer delas tome o indivíduo_
Art. -20. -A tr~nsferênda ex: offl,do para a Re- total e pennanenteme_nte inválido para qualquer
serva procesSat-se-á à medida em que o militar trabalho;
incida num dos casos previstos no art. 14, salvo
e) aéidente Ou doens:a-Sr;m relc~ção de CaUsa
quanto ao da letra e, ern que ela será feita durante
e efeito com o serviço.
a primeira quinzena de março.
§ 1~ Os casos de que tratam as letras "a",
Art. 21. .. Não será concedida_transferência pa"b" e "c" deste artigo serão provados por atestado
de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha
ra a Reserva, a peclido, ao militar:
a) que_ estiver respondendo a inquérito ou a
de evacuação. Os termos de acidente, baixas _ap
processo em qualquer jurisdição;
hospital, papeletas de tratamento nas e:fermarias
b) que estiver cumprindo pena de qualquer
e hospitais e os registras de baixa serão meios
natureza;
subsidiários para esclarecer a situação.
_c)__ condenado em sentença passada em julga§ 29 Nos -casos de tuberculose, as junt.:~,s mmdo e que importe em cassação de Carta Patente. tares de saúde deverão basear seus julgamentos
Art. 22. Enquanto não for concedida _., transobrigatoriamente, em observação clínica acomferênda para a Reserva, ficará o militar no exerpanhada de repetidos exames subsidiários, de
cicio de suas funções.
modo a comprovar com segurança, a ativ:idade
CAPITULO Ill
da doença, após acompanhar sua evolução até
Da Reforma
três períodos de 6 (seis) meses de tratamento
clínko ou clínico-cirúrgico metódico, atuaJizado
Art. 23. A reforma verifica-s_e:
e, sempre que necesSário, ilosocon1ial, ·salvo
a) a pedido; e quando se tratar- de formas "grandemente avanb) ex officio.
çadas" no conceito clínico e sem qualquer possiArt. 24. O direito de reforma, a pedido, só
biJidade de regressão completa, as quais terão
parecer imediato de incapaCidade definitiva, O paassiste ao ofiCial membro do magistério militar
que conte mais de 35 (trinta e cinco) anos de
recer d~finitivo a "adotar, rra casq de portadores
serviço, dos quais 1O (dez) no mínimo, de tempo de lesões aparentemente inativas, ficará condiciode magistério.
__
nado a um período de c:onsoJidação extranosoM 25. A refoima ex officio será aplicada comiaJ, nunca inferior a 6 (seis) _meses, ·contados
ao militar:
a partir da época de cura.
_
a) condenado à pena de reforma por sentença
§ 39- Considera-se alienãção mental todo cap
passada em julgado;
so de distú_rb!o mental ou neuromental grave e
b) que atingir a idade-limite de permanência
persistente,noqual,esgotadososmeioshabituais
_na Reserva;
de tratamento, permaneça alteração completa ou
c) julgado inválido ou fisicamente incapaz defi- considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação de pragmatismo e tomando o indin.itivamente _par~ o serviço ativo das Forças Annacias;
víduo total e permanentenlente inválido para qual-_ d) julgado incapaz morafou profissionalmenquer trabalho. Ficam excluídas do conceito de
te, em processo regular, quando não for o caso alienação mental as epilepsias psíquicas e neurode expulsão;
_
lógicas, assim julgadas pelas Juntas Militares de
e) inçapadtadofisicarnenteapós2(dois)anos
Saúde.
- -d~ agregação, por esse motivo, se oficial, e, quan§ 4~ Considera-se paralisia todo caso de neudo praça, depois de igual período de observação, ropatia grave e definitiva que afete a mobllidade,
mediante homologação da -.!unta Superior de
sensibilidade, trofiddade e ·mars funções nerVoSaúde, ainda mesmo que se trate de moléstia
sas, no qual, esgotados os meios habituais de
curável.
tratamento, permaneçam distúrbios graves, exArt.. 26.. __ A idade-limite de permanência na Retensos e defioiti_y_Qs, que tornem o indivíduo total
seJVa é:
ou permanentemente inválido para qualquer traa) para Oficial-General, 8 anos; para Oficial
balho.
Superior (inclusive_ membros do magistério mili§ 5 9 São @fu_bém equiparados às paralisias
tar), 4 anos; para Capitão, Capitão-Tenente e Ofi- os casos de afecções ósteo-músculo-articulares
ci.a1 S_uQaUemo, 60 anos;._,
graves e çrônfcas (reumatiSril«?S graves crônicos
b} para praças, 56 anos.
ou progressivos ~&doenças- similares), nos quais,
Ait. 27. Anualmente, no mês de fevereiro, a
esgotados-os meios habituais de tratamento, perDiretoria do Serviço Milit..,r do Exército, e as do. maneçam Qi~úrbios extensos e definitivos, quer
Pessoal na_ Marinha e na Aeronáutica, enviarão
osteo~músculo-articulares__ residuais, quer secunàs __autptidad.es ~ompetentes a relação dos mili~dários das funções nervosas, motilidade, trofidL
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dade ou mais funções que tornem o indivíduo
total ou pennanentemente inválido para qualquer
trabalho.
§ 61 São_ equiparados à ce-QUeiia não s6 nos
casos de afecções crónicas progressivas e incurá-

veis que conduzlráo à cegueira total, comO também os de visão rudimentar que apenas permitam
a percepção de vultos, não suscetíveis de correção
por lentes nem removíveis por tratamento médico-drórgico.

Art. 29.

OS ii'ú::apacitados pelos motivos

constantes das letras a, b, c e d, do artigo 28,

serão reformados com qualquer tempo de serviço.

Art 30. QuBndo inCapacitados_ pelo motivo
da letra e do artigo 28, serão reforinados com
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço:
a) os oficiais, qualquer que seja ·a tempo de
serviço;
--·
·
b) as praças1 com-mais de 10 (dez) anos de
serviço, salvo se julgados incapazes de proverem
os meios de subsistência, quando poderão ser
retomadas com qualquer tempo de serviço.
Art. 31. O militar da Ativa ou da Reserva
quando em serviço ativo, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes das letras a e d do artigo 28, será ref6nnado com os
proventos calculados na base do soldo, correspondente ao posto ou graduação imediato _ao que
possuir na Ativa, previstos no Código de Vencimento dos Militares.
§ 1" Aplíca-se o disposto neste artigo aos casos previstos nas letras b e c do artigo 28 quando,
verificada a invalidez ou a incapacidade f'tSica, for
o militar julgado também impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho.
§ 2" Considera-se, para efeito deste artigo,
posto ou graduação imediato:
a) o de 29 Tenente, para Subtenente, Suboficial, Sargento-Ajudante e 1", 2~ e 3~_Sargent0s;
b) a de 3? Sargento, paia as demais praças.
§ 3" Aos beneficias previstos neste artigo e
seus parágrafos -podét'ãó ·ser- acr&id0-:5 OUtrOS
relativos a proventos estabelecidos em casos especiais, desde que o mil_itar, ao _ser reformado,
já satisfaça as condições por elas exigidas.
Art .32.- _Para fms do previsto no presente capítulo são considerados:
a) aspirantes a oficial, os alunos da Academia
Militar das Agulhas Negras, Escola Naval e Es.cola
de Aeronáutica, qualquer que seja o ano;
b) 3"s sargentos, _os alunos_ das Escolas Preparatórias~de Cadetes, Escolas Preparatórias de Cadetes do Ar e Colégio Naval, e dos_ Qrgãos de
Formação de Oficiais da Re!ierva, a Escola d~
Formação de Sargentos, qualquer que seja o ano;
c) soldados, os alunos -dos órgãos de formação de graduados e~de soldados para a Reserva;
d) grumetes, os aprendizes-marinheiros.
Art. 33. A reforma isenta definitivamente o
militar de serviço, salvo no caso preVisto na letra
"b" do artigo 13. __

CAPITULO IV
Do Ucenclamento,

Desincorporação e Expulsão
Art 34. O licenciamento do serviço ativo,
com a conseqüente inclusão da Reserva, é feito:
a) a pedido;
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DIÁRio' DO CONGRESSO NACIONAL(Seçao II)
b) exoffido.
Art. -35, O liceilciamento a pedido poderá ser
concedido, desde que não haja prejuízo para o
serviÇo: -a) ao Oficial da Reserva após a prestação do
serviço ativo, _durante 6 (seis) meses;
b) à praça engajada ou reengajada, desde que
conte, no mínimo, a metade do tempo de seNiÇo
a que se obrigou.
Art. 36. O licenciamento ex officlo será aplicado por ·coliclusão do tempo de serviço ou de
estágio.
- Art. 37. O licenciamento do serviço preces~
sar-se-á de acordo com o Estatuto dos Militares,
Lei do Servi_ço Militar e seu Regulamento, Lei e
Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva
e regula!'lentõs particulares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Art. 3a A desincorporação ocorrerá nos casos previstos na Lei do Servi_ço Milltar.
Art. 39. Serão expulsas as praças que, com
qualquer tempo de serviço, incorrerem na pena
de expulsão das flleiras, na forma prevista no Estatuto dos Militares, na Lei do Serviço Militar e demais regulamentos das Forças Armadas.

- CAPITULO V
Da Demissão do

Serviço MUltar
Art 40. A demissão do Setviço Militar poderá
ser efetivada:
a) a pedido;
b) ex officlo.
Art 4 I. A demissão a pedido será concedida:
--a) sem indenização aos cofres públicos, se o
militar-Contar mais de 5 (cinco) anos de oficialato;
b) mediante indenização das despesas correspondentes aos cursos militares _calculadas pelas
respectivaS escolas nos demais casos.
-- § 19 No caso de o oficial ter feito qualquer
curso ou estágio, de duração igual ou superior
a 6 (seis) mes_es oor conta do ,Estado e não tendo
decÕrrido m-aís de 3 (três) de seu término, _a de·
mlssão só será concedida mediante índenização
de todas as despesas correspondentes ao referido
curso ou estágio acrescidas das previstas na letra
"b" deste_ artigo e diferenças de vencimentos, se
for o caso.
§ 29 O oficial demissionário a pedido ingres·
sará na Resetva no posto que tinha no serviço
ativo, e soa situação, inclusive promoções, será
regulada pelo Regulamento para o Corpo de Ofi·
cias da Reserva.
Art 42. A demissão ex officlo só se verificará
por urna das seguintes causas:
a) sentença cOndenatória passada em julgado, cuja pena restritiva de liberdade individual ultrapasse 2 (dois) anos;
b) declaração, em tempo de paz pelo Superior
Tribu[Jal Militar ou em tempo de guerra externa
ou civil por Tribunal Espedal, de indignidade para
o afidalato ou de incompatibilidade com o mesmo, nos seguintes casos:
1) quando houver perdido o oficial a qualidade
de cidadão brasileiro;
2) nos casos previstos na legislação geral ou
em legislaçao espeCial concernentes à segú.r<ttJ,ça
doEstado;
3) quando for reconhecido professor o oficial
doutrina nociva à disciplina, à defesa e à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.

Parágrafo único.
perderá a patente.

O oficial demitido ex officio

TITULO III
Do Cômputo de Tempo de

SerViço Para Fins de
lnatividade
Art 43.

O cômputo de tempo de serviço para
fins de inatividade obedece às regras ·estabelecidas neste Titulo e_ será feito ex officio por ocagjãQ da transferência do militar para a Reserva,
da sua reforma ou licenciamento do serviço.
Art. 44. Na aplicação desta lei e da legislação
em vigor, as expressões relativas ao tempo de
serviço prestado subordinar-se-ão às constantes
no Estatuto dos Militares.
Parágrafo único: _Fica_ffi assimiladas pela forma seguinte as expressões constantes da legislação militar.
a) tempo de efetivo serviço: "imos de efetivo
serviço", "e anos de s_eNiço completo";
b) anos de serviço: ''tempo de serviço", "anos
de praça", "tempo", "tempo de praça", "ten1po
computável para fins de inatividade'' e "anos de
serviço público".
Art. 45.' Nocômputoc;fotempodeserviçopara fins de inatividade, além do .que estab_elece
o Estatuto dos Militares, será considerado o seguinte:
a) como efetivo serviço, o tempo passado, diaa-dia, nas organizações militares, pelo militar da
Resetva no desempenho de função de atividade;
o pa_ssado pelo aluno de órgão de_ formação
de resetva, de acordo com a Lei do Serviço Militar,
e o tempo de serviço público federal, estadual
ou municipal, sem superposição a tempo militar,
na forma da legislação em vigor;
b) aos oficiais das Forças Armadas, admitidos
através dos SéiviçOs e Corpos de Saúde e Veterinária, eSls_~~~~_'?_r~~ _d_e__Ç4rso __GI)i_v_er:s_l_lári_o,_ Perá
computado um ano de acréscimo para cada 5
(cinco) anos de efetivo serviço, até que tais acréscimos completem o total de anos da çluração
normal do correspondente curso universitário,
sem superposJção a tempo ITI_ilitar ou de serviço
público, eventualmente presdo durante a realiza·
ção do referido curso;
c) corno acréscimo legal, o tempo passado pelos alunos nos cursos das Escolas Preparatórias
de cadeteS, Colégio Naval, Escola Preparatória
de Cadetes-do-Ar, Escolas de Aprendizes·Marinheiros e Centro de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais, de acordo com os respectivos regulamentos.
Art. 46. O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato legal que _a conceder.
Art 47. Não é computável para efeito algum
o tempo:
-- -a) decorrtdo em cumprimento de sentença judicial passada em julgado;
b) que exceder de 1 (um) ano, consecutivo
ou náo, em licenças para tratamento de saúde
de pessoa da família;
c) eassado como desertor, -aesde que seja con- _
denado pelo crime imputado;
d) passado em licença para exercer atMdade
técnica de sua especialidade em organizaçóes dvis e em licença para tratar de interesse particular.
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'TÍTULO IV
Disposições Anais
Art. 48. Para a passagem do militar à situação
de inatividade, será contado, para todos os efeitos

legais, e tempo dobrado das licenças especiais
não gozadas, atribuídªs pela Lei no 283, de 24
de maio de 1948.
__ _
Parágrafo único. Será contado -com aumento
de 1/3 cada período conse_cutivo de 2 (dois) ~11os
de efetivo seiViço passado pelos militares em localidade de _categoria "A" na forma dos artigos 31
e 32 da Lei número 4.328,_ de 30 4_~ __ a.Pril d.e

1964.
Art. 49. Os militares da Aeronáutica_ que, por
enfermidade, acidente ou deficiência pslcofisiológica, verificada em inspeção de saúde, na forma
regulamentar, forem considerados de~U?Itivªmen
te incapacitados para o exercício de: abVJdade área
exigida pelos regulamentos específicos só passa-

rão à inatividade a,e essa incapacidade o for ta_mbêm para todo o serviço militar.
_
Parágrafo ún[co. A legts1ação própria da Aeronáutica regula a situação do pessoal enquadrado
neste artigo, tanto em relação ao desempenho
de funções técnicas e administrativas, quant.o e~
face da respectiva trasferência para a catego_n~
de extra numerários nos Quadros de Combaten-~
tes.
.
Art. 50 Os Ministros milltar~s poderão mandar incluir, no Asilo de Jnvâlidos da Pátria, a pedido
ou ex officlo, para nele residirem, a praças reformadas por invalidez que não possam prover a
sua subsistência.
Art. 51 Os Subtenentes e Suboficiais, quando transferidos para a Reserva, terão os proventos
ca1culados sobre o soldo correspondente ao posto de 2~ Tenente, desde que contem mais de
30 (trinta) anos de efetivo serviço.
Art. 52 As demais praças que contem. mais
de .30 ·{trinta) anoS de efetivo serviço, ao serem
transferidas para a Reserva, terão os proventos
caJculados sobre o soldo correspondente a graduação imediatamente superior.
Art. 53. O oficial que contar mais de 35 (trinta
e cinco) anos de efetivo serviço (ileglvel) o ingresso na ina.tividade terá..seus proventos ca1culados
sobre o soldo correspondente ao posto imediato,
de acôrdo com o Código de Vencimentos dos
Militares, s.e em seu Quadro ou Corpo existir, em
tempo de paz. posto superior ao seu.
§ }9 Se ocupante do último posto da hierarquia militar do seu Quadro ou Corpo, em .tempo
de paz, o oficial terá os proventos calculados sobre
o soldo de seu próprio posto e aumentados de
20% (vinte por cento).
· ·
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica
aos oficiais do Quadro do Magistério Militar, quando passarem da situação de reserva para a de
reformado.
-....
Art. 54. Em nemhum caso poderá o militar
da Reserva Remunerada ou reformado ..auferir
proventos superiores aos vencimentos. que lhe
caberiam se ocupasse na atividade o posto sobre
cqjo soldo forem calculados aqueles proventos.

Art 55. Para fins de aplicação da Lei de Pensões Militares, será considerado como posto ou
graduação do militar na inatividade o correspon-

dente ao soldo sobre o qual foram calculados
· seus proventos.
Art. 56 Não haverá promoção do militar por
ocasião da transferência para a Reserva Remunerada, salvo quanto ao oficial do QUadro do MagistériO Militar, cuja transfer·ência para a Reserva, por
ingresso n6 referidO Quaarõ; é regulada em lei
especial.
Art. 57. Não haverá promoção do militar por
OCãsiãO da refOrma.
·Art: ·58. Na aplicação dos artigos 51, 52 e
53 desta iei aos militares da Aeronáutica obriga~
dos ao võo, serão computados os acréscimos
de tempo de efetivo serviço decorrentes das horas
-de vóo reãlila.das · até 20 de Outubro de 1946,
na forma da legislaÇãO vigente até esta última
data.
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LEUI 5.774
0

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sobre o Estatutos dos MUltares
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sandono a seguinte lei:
ESTATUTOS DOS MJLITARES

TirULOI

Generalidades
Art. 1" O preSente Estatuto regula a situação,
obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos
militares.
.
Art 2? As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, destinam-se a defender a Pátria e garantir os poderes
constituídos, a, lei e a ordem. São instituições na'TÍTULO V
cionais, permarrentes e- regulares, organizadas
com base na hier~quia e na disciplina, sob a
. Disposições Finais e Transitórias
autoridade suprema do Presidente da República
e dentro dos limites da lei.
Art. ·59~- Ao militar ber1efidad0 por uma ~u
Art. 3? Osni.embrosdasForÇ:asArrnadas,em
mais das seguintes ieis: 288, de 8 de junho de r~ão de sua deStinação constitudonal, formam
1948; 616, de 2 de fevereiro de 1949; 1156, de uma categoria especial de servidores da Pátria
12 de julho. de 1950, a 1.207 de 9 de dezembro e são denom.inados m.ilit~res.
de 1950 e que, em virtude do c;l.isposto nos artigos
§ 1~ Os militares encontrarri-Se em uma__das
56 e 57 anteriores, não mais usufruirá as promo- seguintes alterações:
ções previstas nessas leis, ficam assegurados, por
a) na ativa:
ocasião da transferência para a Reserva ou da
1- os militares de carreira.
Reforma, os proventos relativos ao posto ou graU- os incorporados às Forças Armadas para
duação a que seria promovido em decorrência prestação do serviço militar inicial, durante .os p·rada aplicação _c!as referidas Leis.
zos e previstos na Lei do Serviço Militar ou durante
Parágrafo único. ~Os proventos assegurad~s as prorrogações daqueles prazos;
neste artigo__não pçd_efão exceder, _em nemhum
l i - os componentes da reserva das Forças
caso, os que caberiam ao militar, se fosse ele Armadas quando convocados ou mobilizados;
promovido até dois postos acima do que tinha
N-os aJunos de órgão de formação de militapor ocasião do processamento· de .sua transfe- res da ativa e da .reserva; e
rência para a Reserva ou reforma, incluindo-se -·- V- em tempo de guerra todo. cidadão brasinesta Jimitação a aplicação das disposições dos
leiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças
artigos 31, 51, 52 e 53 desta Lei.
Armadas.
Art. 60 -· Fi~a assegurado ao militar que n_a da..
:c-.··_
b) na inatividãde:
-ia .de iO de outubro _de J966 contar 20 (vinte)
I- na res.erva remunerada, quando pertencem
ou mais anos de efetivo serviço o direito à transfeà reserva das Forças Atmcidas e percebem remurênciª, a pedido para a Reserva Remunerada a
neração da União, porém sujeitos, ainda, à pre~
partir da data em que completar 25 (vinte e cinco)
ção de serviço na ativa, mediante convocaçao
anos de efetivo seNiço.
ou mobilização; e.
_
Art. 61 Os dispositivos desta lei não se aplica11- reformados, quando, tendo passado por
rão aos capelães militares que ficarão sujeitos a
uma das situações anteriores, estão dispensados,
legislação especial
definitivamente, da prestação de serviço na ativa,
Arl 62. VETADO.
_
mas continuam- a perceber remuneração da
Art. 6:3 Esta lei entrará em vigor na data de
União.
sua publicação salvo quanto aos seguintes dispo§ 29 Os rriilitares de carreira são os que, no
sitiYos que entrarão em vigor a 1O de outubro
desempenho voluntário e permanente_9o serviço
de 1966'
rriiiitar, têm vitaliciedade assegurada ou presu- n?l da letra g do artigo 14;
mida.
-letra h do artigo 14;
Art 4? O serviço militar consiste no exetdciQ
- - idade-limit~ para Coronel e Capitão-de-Mar~
de atividades específicas nas Forças Annadas e
e-Guerra, de que trata o inciso I do artigo 15;
compreenderá, na mobilização, todos os encar-artigos 51, 52, 53, 56, 57 e 59.
gos relacionados com a defesa nacional ..
Parágrafo único. Até a entrada em vigor dos
Art s~ Consideram-se reserva das Forças ArdispOSiüvos citados neste artigo, permanecerão
madas:
em vigor as disposições correspondentes estabe~
1- Individualmente:
_
lecidas na lei; número 2370 de 9 de dezembro
a) os militares mencionados no item I, letra
--de 1954, e nas leis referidas no artigo 59.
b do parágrafo lç do artigo 3°; e
b) os demais cidadãos em condições de con~
voçação ou de mobilização para a ativa;
Brasüia,17 de dezembro de 1965; 144 9dalndeU-no seu conjunto:
pendência de 77? da República. - H. CASTEa) as polícias militares; e
ll.O BRANCO - Paulo Boslsio - Arthur
b) os corpos de bombeiros militares.
da Costa e SUva - Eduardo Gomes.
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A marinha mercante, a avaliação civil e

as empresas declaradas diretamenterelactonadas
com a Segurança Nacional são, também, consideradas, para efeitos de mobilização e de empre-

go, reserva das Forças Armadas.
§ 29

O peSSOal componente da marinha mer-

cante, da aviação civil e das emprêsas declaradas
diretamente relacionadas_ com a Segurança Na-

cional, bem como os demais didadãos em condição de convocação ou mobilização para a ativa,
só ser~o considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço nas Forças
Armadas.

§ 3 9 O pessoal do Magistério Militar terá sua
situação definida nos termos da legislação específica de cada Fôrça Armada.

Art 69' A carreira militar é caracterizada por
atividade continuada e inteiramente devotada às
finalidades predpuas das Forças Armadas, denominada atividade militar.
§ 1? A carreira militar é privativa do pessoal
da ativa. lniciaMse com o ingresso nas Forças ArM

madas e obedece às diversas seqüências de graus
-hierárquicos.
§ 29 São privativaS àe braSlfelio nato _as carM
reiras de Oficial da Marinha, do Exercito da
Aeronáutica.
Art. 79 São equivalentes as expressões "na
ativa" "da ativa" "em serviço ativo", "em serviço
na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em
atividade militar" conferidas aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou
considerada de natureza militar, nas Organizações
Militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República e nos demais órgãos quando previsto em
lei ou regulamento, ou quando incorporados às
ForçaS Armadas.
Art. & A condiçllo jurídica dos militares é defrnida pelos dispositivos da Constituição que lhes
forem aplicáveis, por este Estatuto e pela legislaM
ção, que lhes outorgam direitos e prerrogativas
e lhes impõem deveres e _obrigações.
Art 9'! O disposto neste Estatuto aplica-se no
que couber:
I - aos militares reformados e_ da reserva remunerada;
n- aos alunos de órgão de formação da re-.
serva;
m- aos membros do Magistérió Militar; e
IV- aos Capelães Militares.
Art. 1O Os oficiais-generais nomeados Ministros do Superior Tribuna] Militar são regidos por
legislação especifica.

e

CAPITULO I
Do Ingresso nas Forças Annadas
Art. 11 O ingresso nas Forças Armadas é -facultado a to9os os brasileiros, sem destipção de
raça ou de crença religiosa, mediante incorporação, matrícuJa ou nomeação e observadas as
condições prescritas em lei e nos regulamentos
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
§ 1o Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o bra~ileiro
po·sSuiclor _de reconhecida cornp~ência técnicoprofissional Ou de notória cultura cientifica poderá, mediante sua aquiescência e proposta do Mihistro da Fôrça interessada, ser incluído nos Quadros ou Corpos da Reserva e convocado para
o serViço n~ ·ativa em caráter transitóriO.
§ 29 A inclusão nos têrmos do parágrafo }9
será feita em grau hierárquico compatível com
a sua idade, atividades__ civis e responsabilidades
que Jhe -serão atribuídas, nas condições reguladas
pelo Ministério interessado.
Art 12. Para a matricula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de
oficiais, da ~tiva e da reserva, e de graduados,
além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intectual, capacidade tisica e idoneidade moral é necessário que o candidato não
exerça ou não tenha exersi~_o atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.·
Parágrafo únlcoL __ O disposto neste artigo e no
anterior _a"plicaMse, também aos candidatos ao ingresso- Ii-os Quadros ou Corpos do Oficiais em
que é exigido o diploma de estabelecimento de
ensino superior reconhecido pelo Governo Federal.
Art 13-. A c_onvocação _em tempo de paz é
regulada pela Lei do Serviço Militar.
Parágrafo único. Em tempo de paz e indepenM
cientemente de convocação os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo,
em caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
Art. 14. A mobilização é regulada em legislação específica.
Parágrafo único. A incorporação às Forças
Armadas de deputados federais e senadores, embora integrantes da reserva e ainda que em tempo
_de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva.

CAPITULO II
Da Hierarquia Militar e da DisclpHna
Art. 15. A hierarquia e a disciplina são a base
institucional das Forças Armadas. A autOridade
e a responsabilidade crescem oom o grau hierárquico.
--------

Outubro de 1988

§ 1~ A hierarquia militar é a ordenação da
autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação de faz
por postos ou graduaÇõeS; dentro de um mesmo
posto ou gradUação e' faz pela antigüidade no
posto ou na graduação, O respeito à hierarquia
é consubstanciado no espírito de acatalamento
à seqüência de autoridade.
§ 29 Disciplina é a rigorosa observância e o
acatamento integral das leis, regulamentos, ·normas e disposições que fundamentam o organismO militar e coordenam seu funcionamento tegular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprtmento do dever por parte de todos e de cada
um dos componentes desse organismo.
§ 3~ A disciplina e o respeito a hierarquia de--vem ser mantidos em todas as circunstâncias da
vida, entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
Art. 16. CírcuJos hierárquicoS são âmbitOS de
conviVência entre os militares _da mesma cate-- Q-Õria e têm a finalidade de des.envolver o resPeito
de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuii:o do respeito mútuo. -Art 17. Os dr colos hierárquicos e a escala
hierárquica nas Forças Armadas, bem como a
correspondência entre os postos e _as graduações
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são
fiXados nos parágrafos e quadros seguintes.
§ 11 Posto é o grau hieráquico do Oficial, conferido por ato do Presidente da República ou de
Ministro Militar e confirmado em Carta Patente.
§ 2? Os postos do Almirante Mare<:hal e Ma-rechal-do-Ar somente serão providos em tempo
de guerra.
§ 3" Graduação é o grau hierárquico da praça, conférido pela autori~ade militar competente.
§ 4~ OsGuardas-Marinha,osAspirantes-a-0ficial e os _alunos de órgãos específicos de formaçãO- de- rililitares são denominados praças especiais.
§ 51 Os graus hierárquicos inicial e fmal das
diVersas Armas ou, Serviços, Quadros, Corpos,
Especialidades ou Subespecialidades sãu ftxados
separadamente, para cada caso, na Marinha, no
Exército e na Aeronáutica.
§ 61 Os militares da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, cujos gra!-JS hierârqutcos tenham
dei-tõlninação comum, quando julgado necessário, acrescentarão aos mesmos a· indicação do
respectívOQlüi.drO; Coipo, ArrTia Ou S€rviç6 é.-se
ainda necessário, a Força Armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em
vigor.
§ 7~ Sempre que o militar da reserva remune-rada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectiVas de sua situação.
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ClRCULQS E ESCALA HIEB:l<RQ.Jd'J: CA N.hS FORÇAS ARMADAS (Art. 17)
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Arl 18. A precedência entre militares da ativa
do mesmo grau hierárquico, ou correspondente,
é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional
estabelecida em lei.
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ção é contada a partir da data da assinatura do
<!' '1 da respectiva promoção, nomeação, deda-_

••

Fcrcna~
Re~en·a

c"

E~t-.:·:.1.
Ce!l'!O
Aluno
de Formação C.:: 'S:!.Ii~nt. :>

Aluno de órgão de Formação de Praças. da Re~
s~rva

-

ração ou incorporação, salvo quando estiver taxa~
tivamente fixada outra datil.
§ 29 No caso de ser igual a antiguidade refe~
rida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabe~

ledda:
. a) ~ntr~ mili~~~~ do mesmo- Quadro ou Corpo, Anna ou.Serviço, pela pOsição nas respectivas

escalas numéricas ou regfstros a gue se_ refere
o art. 21;
b) nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se, ainda assirn, subsistir

a igualdade de antiguidade, recorrerMse~á, SJ.!Cessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data
de praça e à data de nascimento para definir a

.
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precedência, e, neste último caso, o mais velho
será considerado o mais antigo;
c) entre os alunos de um mesmo órgão de
formação de militares, _de acordo com o regula~
menta do respectivo órgão, se não estiverem e~

pecificamente enquadrados-rlãs letras a e b.
§ 3? Em igualdade de posto, ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre
os da inatividade.
§ 4 9 Em igualdade de posto, ou de gradua-

ção, a precedência entre os militares de carreira
na ativa e os da reserva, remunerada ou não,
que estiverem convocados, é definida pelo tempo
de efetivo serviço no posto ou graduação.
Art. 19. Em legislação especial, reguJar-se-á:
I --a precedência entre militares e dvis, em
missões diplomáticas, ou em comissão no País
ou no estrangeiro;

H- a precendênda nas solenidades oficiais.
Art. 20. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada:
1- os Guardas-marinha e os Aspirantes-a-Oficial são hierarquicamente superiores às demais
praças;
II- os aspirantes, alunos da Escola Naval, e
os cadetes, alunos da Academia Militar e da Academia da Força Aérea, bem como- os alunos da
Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria
de Guarda, são hierarquicamente superiores aoS
suboficiais e aos subtenentes;
II1- os alunos do Centro de Formação de Pilotos Militares da Aeronáutica são equiparados aos
suboficiais e aos subtenentes, os quais têm precedência sobre aqueles;
IV- os alunos de escola preparatória e de colégio naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados;
V- os alunos de órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados;
'VI- os cabos têm precedência sobre os alunos
das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada,
no caso de militares, a antiguidade relativa.
Art. 21. Cada Força Armada manterá um registro de todos os-dados referentes ao seu pessoal
da ativa e da reseiVa, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas
pelo respectivo Ministro.
Art. 22. Os alunos dos órgãos de formação
de oficiais são dedirados Guardas-Marinha ou
Aspirantes-a-OfiCia] pelo Diretor ou pelo Comandante daqueles órgãos, na forma especificada em
seus regulamentos.
Art. 23. __ Os_ alunos que concluírem satisfatoriamente o curso do Centro de FormaÇão de Pilotos Militares da Aeronáutica e não forem matriculados na Academia da Força Aêrea serão declarados Aspirantes-a-Oficial da Reserva da Aeronáutica pelo Comandante daquele estabelecimento
de ensino.
CAPITULO III

Do Cargo e da Função Militares
Art. 24. Cargo niilitar é aquele que só pode
ser exercido por militar em serviço ativo.
§ 1"' O cargo militar a que se refere este artigo
é o que se encontra especificadO nos Quadros
de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças Armadas ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais.
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§ 2-?, -A cada cargo militar corresponde um
cónfuritó-- de atribUições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular.
§ 3ç As obrigações inerentes ao cargo militar
devem ser compatíveis com o correspondente
grau hierárquico e definidas em legislação <Ju regulamentação especificas.
-Art. 25. Os cargos militares são providos
com pessoal que satisfiZer aos requisitos de grau
hierárquico e de qua1ificação exigidos para o seu
desempenho.
Parágrafo único. O provimento de cargo militar se faz pOr ato de nomeação, de _designação
ou determinação expressa de autoridade competente.
Art. 26. O cargO militar é considerado vago
-a partir de sua criação e até que urn militar tome
posse ou desde o _momento em que o militar
exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente,
o deixa e até que o_utro militar tome posse de
acordo com as normas de provimento previstas
no parágrafo único do art. 25.
Parágrafo único. Considera-se também vagos
os cargos militares cujos ocupantes:
a) tenha_m falecido;
___ b) tenham sido considerados extraviados;
c) tenham sido feito prisioneiros; e
d) tenham sido considerados desertores.
Art. 27. Função militar é o exercido das obrigações inerentes ao cargo militar.
Art. 28. Dentro de uma mesma organização
mllitar, a seqüência de substituições para assumir
cargo ou responder por funções, bem como as
normas, atribuições e responsabilidades relativas,
são estabelecidas na legislação específica, rE>Speitadas a precedência e a qualificação exigida para
o cargo ou para o exercício da funç!o.
Art. 29. O mÜitar ocupante do cargo provido
em caráter €:fetiVo ou interino, de acordo com
o parágrafo único do art. 25, faz jus às gratificaw
ções e a outros direitos correspondentes ao cargo,
conforme previsto em lei.
Art 30. ~ obrigações que, pela generalidaw
de, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não
são catalogadas como posições tituladas em
"Quadro de Efetivo", "Quadro de Organização",
"Tabela de Lotação.. ou dispositivo legal são cumpridas comO Encargo, InCUmbência, Comissão,
Serviço ou Atividade,_militar ou d~ natureza militar.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, ao
EnCargo, Incumbência, Comissão, Serviço ou Ati-vidade, militar ou de natureza militar, o disposto
neste capítulo para cargo militar.

TfrULOII

Das Obrigações e dos Deveres MIHtares
CAPÍTULO I

Das Obrigações MUltares
SEÇÃOI
Do Valor Militar
Art. 31. Sã_o manifestações essenciais do vaw
lor militar:
i _:-o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir_ o dever militar e solene juramento
de fidelfdade à Pátria, até com o sacrifido da própria vida;
II- o civismo e o culto das tradições históricas;
ill - a fé na missão elevada das Forças Armadas;
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IV- o espírito de corpo, orgulho do militar pela
organização onde seiVe;
V- o amor _à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e
VI- o aprimoramento técnico-profissional.
SEÇÃO U
Da Ética Militar
Art. 32. o·sentiffiimto do dever, o puriChnor
militar e o decoro da dasse impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta
moral e profissiõnaJ irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética mmtar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como
fundamento da dignidade pessoal;
D- exercer, com autoridade, eficiência e probidade, ~ funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
ill- respeitar a dignidade da pessoa humana;
N- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e ordens das autoridades
competentes;
V- se~: justo e imparcial no julgamento dos
atas e na apreciação do mérito dos subordinados;
VI -zelar pelo preparo próprio moral, intelectual e físico e, também, pelo dos: ubordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VU- empregar todas as suas energias em beneficio do serviço;
VIII- praticar a camaradagem e desenvolver,
permanentemente, o espírito de cooperação;
IX- ser discreto em suas atitudes, maneiras
e em sua linguagem escrita e falada;
X- abster-se de tratar, fora do âmbito apro·
priado, de matéria sigilosa relativa à Segurança
Nacional;
XI - acatar as autoridades civis;
XI( - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII- proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV- observar as normas da boa educação;
XV::..- garantir assistência ffioral e material ao
seu lar e conduzir-se como chefe de familia modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou
na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e
do decoro militar;
XVII- abster-se de fazer uso do posto ou da
graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou, para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
XVJD - abster-se o militar em inatividade do
uso das designações hierárquicas quando;
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividãdes comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela
imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exdusivaw
mente técnica, se devidamente autorizados; e
e) no exercido de funções de natureza não
müitar mesmo oficiais;
XIX- zelar pelo bom nome das Forças Arma~
das e de cada um de seus integrantes, obede-cendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética
militar.
Art. 33. Ao militar da ativa, ressalvado o disposto nos parágrafos 29 e 3', é vedado comerciar
ou tomar parte ha administração ou gerêncía de
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sociedade ou dela ser sócio_ ou participar, exceto
como acionista ou quotista em sociedade ahõnima ou por quotas de responsabilidade limitada.
§ }9 Os integrantes da reserva, quando con-

vocados, ficam proibidos de tratar, nas organizações militares e nas_ repartições públicas civis,

de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza.
§ 29 Os militares da ativa podem exercer; d.iretarnente, a gestão de seus bens, desde que não
infrinjam o disposto no presente artigo.
§ 39 No intuito de desen_volv~r a prática profissional dos oficiais titulares dos QuadrOs-oU Serviços de Saúde -e de Veterinária, é-lhes permitido

o exercício de atividade técnico-profissional, no
meio civil, desde que tal prática não prejudique
o serviço.
_
_
_ ~- --~
_
Art 34. Os ministros militares poderão deter~
minar aos militares da ativa da respectiva força
que, no interesse da sa1vaguarda da dignidade
dos mesmos informem sobre a origem e natureza
dos seus bens, sempre que houver razões que
recomendem tal medida.

CAPITULOU
Dos Deveres Militares

Art. _35.- Os deveres müitares emanam de um
conjunto de víncu1os racionais, bem como morais, que lígam ·o militar à Pátria e_ ao seu serViÇo,
e compreendem, essencialmente: _ .
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja
honra, integridade e institUições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da, própria vida;
li - o culto aos símbolos nacionais:
lii - a probidade e lealdade em todas _as _circunstânciaS;
IV- a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações
e ordens, e
VI- a obrigação ele trate;!~ r o_S.JJPordinado dignamente e com urbanidade.
SEÇÃOI
Do Compromisso Militar

Art. 36: T ado cidadão após ingressar em
uma das Forças Armadas rnediant~ incorporação,
matrícula ou nomeação, prestará compromisso
de honra, no qual afirmará a sua aceitação consc.ente das obrigações e dos devec_es __mjlitares e
manifestará a sua firme disposição de bem c_umpri-los.
Art. 37. O .compromisso do incOrporado, do
matricu1ado e do nomeado a que se refere o artigo
anterior_terá caráter solene~ e s~rá sempre prestado sob a forma de juram~nto à Bªndeira e na
presença de tropa ou guamtção formada, conforme ru. dizeres estabelecidO$ nos regulamentos
específicos das Forças Armadas, e ~o logo militar
tenha adquirido um grau de instrução compatível
com o perfeito entendimento de seu.~ deveres co~
mo integrante das Forças Armadas._
§ 19 O cõm-proihisso de ·auã.râa~Marinha ou
Aspirante~a-Oficial é -prestado il.os eStabelecimentos de formação, sendo o cerimonial de acordo
com os regulamentos daqueles estabelecimentos
de ensino.
§ 29 O compromisso corno oficial, quando
houver, será regulado em-cada Força Armada,
de acordo com su&S pecualiaridades.
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militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação espe~
cífica.
Arl 38. Comando é a soma de au~ridade,
Parágrafo único. A apuração da responsabideveres e responsabilidades Pe que o militar é
lidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal
investido legalmente quando conduz homens ou
poderá concluir pela incompatibilidade do militar
dirige uma organização militar. O Comando é vin~
com o cargo ou pela incapacidade do exercício
culado ao grau hierárquico e constitui uma prerrodas funções militares a ele in~rentes_. _
gativa impessoal, em cujo exercício o militar se
Art. 48. O militar que, por sua: ãtüação~ se
define e se cara_ct.eriza corno_ çhefe.
,
· tomar incompatível com o cargo, ou demonstrar
Parágrafo único. Aplica-se à Oireção e à Che--: _
incapacidade no__ exercído -de funções militares
fia de Organização Militar, no que couber, o esta~
a ele inerentes, será afastado do cargo,
.
belecido para Comando.
§ 19 São competentes para determinar o
Art. 39. A subordinação não afeta, de modo
imediatO afastamento do cargo ou o impedimento
algum, a dignidade pessoa] do militar e decorre,
do exercício da função~
exclusivamente, da estrutura hierarquizada das
a) o Pres.idente da República;
Forças Armadas.
b) os titulares das respectivas pastas militares
· "Art. 40. O oficial é preparado, ao longo da
e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
carreira, para o exercido do Comando, da Chefia
e
e da Direção das Organizações Militares.
c) os Comandantes, os Chefes e os Díretores,
Art 4 L Os suboficiais, os subtenentes e os
na confonnidade da legislação ou regulamentasargentos auxiliam ou complementam as ativida~
ção específiCas de cãda Força AmJaçlç,.
des dos oficiàis, quer no adestramento e no em-_
§ 2~ O militar afaSW:do do cªrgo, ·nas condiprego de meios, quer na instrução e na adminisções mendOnadas neste artigo, ficará privado do
tração.
exercíciO de qualquer função militar até a solução
Parágrafo único. No exercido das atividades
do processo ou das providências legais que cou~
rneridonadas neste artigo e no comando de ele~
berem no caso.
mentes_ subordinados, os suboficiais, os s_ubteArt. 49. São proibidas quaisquer manifestanentes e os sargentos deverão impor-se peta leal~
ções coletivas, tanto sobre atas de superiores
dade, pelo exemplo e pela capacidade profissional
quanto as de caráter reivindicatório.
e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observânSEçAOI
cia minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do sei:Viço e das normas operativas pelas
Dos Crimes Militares
praças que lhes estiverem diretamente subordiArt, 50. _O_ Código Penal Militar relaciona e
nadas e a manutenção da coesão do moral
classifica os cdmes mllita_re,s, em tempo de paz
das mesmas praças em todas as circunstâncias.
e em tempo de guerra, e dispõe sobre a aplícação
Art. 42. Os cabos, taífeiros~mores, marinhei- aos militares das penas correspondentes aos criros, soldados, soldados de 1• e 2• classes e ta[felros
mes por eles cometidos.
de 1• e 2• classes são, essenCialmente, os elemenSEçAOll
tos de execução.
Das Contravenções ou
Art. 43. Os marinheiros-recrutas, recrutas,
Transgressf!es Disciplinares
soldados-recrutas e soldados de 2• classe constituem os elementos incorporados às Forças ArmaArt. 51. Os regulamentos disciplinares das
das para a prestação do serviço militar inicial.
Forças Armadas especificarão e classificarão as
Art 44. Às pracas especiais cabe a rigorosa
contravenções ou transgressões disciplinares e
observânci~ das_ prescrições dos regulamentos
estabelecerão as normas relativas à ~rnplitude e
que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira,
à aplicação das pénas disciplinares à classificaçã_q
dedicação ao estUdo e ao aprendizado técnicodo comportamento militar e à interposição de
profissional.
recursos cootra as penas diSciplinares.
Parágrafo único. Às praças especiais também
§ 1~ As penas disciplinares de impedimento,
se assegura a prestação do serviço müitar inicial.
detenção ou prisão não podem ultrapassar de
Art. 45. Cabe ao_ militar a responsabilidade trinta dias.
integral pelas decisões que tornar, pelas ordens
§ 29 À praça especial aplicam-se, também,
que emitir e pelos atas que praticar.
as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver
CAPITULOU!
matriculado.
Da Violação das Obrigações e dos
Deveres Militares
sE:Çi\o m
Dos Conse1hos de Justificação e
Art 46. _ A violação das obrigações ou dos dedeDisdpUna
veres müitiares constituirá crime, contravençao ou
transgressão disciplinar, _conforme dispuserem a
Art. 52. O ofici<:~l presumivelmente incapaz de
permanecer como _militar da ativa será, na forma
legislação ou regulamentação' específicas.
__ § 1~ A violação dos preceitos da ética rriilitar
da legis1ação específica, submetido a Conselho
é tão mais grave quanto mais elevaao for o g'rau de Justificação.
hierárquico de quem a cometer.
§ I o O oficial, ao ser submetido a Conselho
§ 2'1 No concurso de crime militar e de conde Justifica"ção, poderá ser afastado do exercício
tr_çwenção ou transgressão disciplinar, será aplicade si.ías funções automaticamente ou a critério
da soment..~t a, pena relativa ao crime.
do respectivo ministro, conforme estabelecido em
Art. 4 7. A inÓbserVânda dos deveres especifilei específica.
cados nas leis e regulamentos ou a falta de exação
§ 29 Compete ao Superior Tribunal Militar,
no cumprimento dos mesmps acarreta para, o
ern tempo de paz, ou a tribunal especial, em temM
Do Comando e da _S~b-ordinação

e
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po de guerra, julgar os processos oriundos dos

Conselhos de Justificação, na forma estabelecida
em lei específica.
§ 3~ O Conselho de "JUstificaÇãO também po-

derá ser aplicado aos oficiais reformados e na
reserva remunerada.
Art 53. O Guarda-Marlrlha ou Aspirante-a-Oficial, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos

a Conselho de Disciplina, na forma da legls!<;Jçáo
espedfica.
§ J9 O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial
e as praças com estab~idade assegurada, ao serem submetidos a Conselho de Disciplina, serão

afastados das atividades que estiverem exercendo.
§ 29

O Conselho de Disciplina obedecerá a
normas comuns às três Forças Annadas.
§ 3? Compete aos ministros milítares julgar,
em áltima instância, os processos oriundos dos
Coli.selhos de Disciplina convocados no âmbito
das respectivas Forças Armadas.
§ 4° O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado_às praças reformadas e na reserva
remunerada.
Ti'rULO III

Dos Direitos e das Prerrogativas
dos Militares

CAPi'rULO I

Dos Direitos

Parágrafo único. A p~rcepção de remuneraM
ção ou melhoria_ da mesma, de que trata o item
U, obedecerá ao seguinte:
a) o oficial que contar mais de 35 (trinta e
cinco) anos de serviço, após o ingresso na inatividade, terá seus proventos calculados sobre o so!M
dO correspondente ao posto imediato, se em sua
força existir, em tempO de paz posto superior ao
seu, mesmo que de outro Quadro. Corpo, Arma
ou Serviço. Se oCUpante do último posto da hierarquia milltar de sua força, em tempo de paz,
o oficial-terá os-proventos calculados tomando-se
po~ base o soldo de seu próprio posto acrescido
de 20% (vinte por cento);
b) os subtenentes e suboficiais, quando transferidos para a inatividade, terão os proventos calcolados sobre o soldo correspondente ao posto
d_e segundoMtenente, des_de que contem mais de
30. (trinta) anos de s.erviço; e
c) as demais praças que contem mais de 30
(trinta) ·arios de serviço, ao serem transferidas pãra
a inativid<:~de, terão os proventos calculados sobre
o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.
Arl 55. __ O mOita r que se julgar prejudicado
ou ofendido por qualquer ato administrativo ou
disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer
ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou
representação, segundo legislação especifica de
cada força armada.
§ ]9 O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do
recebimento da comunicação oficial, quanto ao
ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso;

e
Art. 54. São direitos dos militares:
b) em 120-(cento e vinte) dias, nos demais
I-garantia da patente em toda a sua plenitude,
casos.
com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela
§ 29 o- pedido de reconsideração, a queixa
inerentes, quando _oficial, nos termos da Conse a representação não podem ser feitos coletivatituição;
mente.
II - a percepção de remuneração correspon- § 39 _ Omilitardaativaque, nos casos cabíveis,
dente ao grau hierárquico superior ou melhoria
se diriflir ao POder Judiciário deverá participar,
da mesma quando, ao ser transferido para a inati·
antecipadamente, esta inicíativa à autoridade à
vldade, contar mais de 35 (trinta e cinco) anos
qual estiver subordinado.
de serviço, se oficial, e mais de 30 (trintãTãnos
Art 56. Os milítãres são alistáveis, como elei~
de setvlço, se praça; e
toreS,-desde que oficiaíS, guai'das-marinha ou asUI- nas condições ou nas Iímitações impostas
pirantes-a-oficiais subofici8Js ou subtenentes, sarna legislação _e regulamentação específicas:
gentos ou alunos das escolas militares de nível
a) a estabilidade quando praça com 10 (dez)
superior para formaçao de oficiais.
ou mais anos de tempo de efetivo_serviço;-- Parágrafo único. Os militares alistáveis são
b) o uso das designações hierárquicas;
elegíveis, atendidas as seguintes condições:
c) a ocupação de cargo correspondente ao
a) o militar que tiver menos de 5 (cinco) anos
posto ou à graduação;
de efetivo serviço será, aci $e candidatar a cargo
d) a percepção de remuneração;
eletivo, escluído do serviço ativo, mediante demise) outros direitos previstos na lei específica
silo ou licenciamento ex officio; e
que trata da remuneração dos militares;
b) o militar em atividade,_com 5 (cinco) ou
f) a constituição de pensão militar;
mais anos de efetivo serviço, ao se candidatar
g) a promoção;
a cargo eletivo será afastado, temporariamente,
h) a transferência para a reserva remunerada,
do serviço ativo e agregado, considerado em lia pedido, ou a reforma;
cença para tratar de interesse particular. Se eleito,
i) as férias, os afastamentos temporários do
será, no_ ato da diplornação, transferido para a
serviço e as licenças;
reserva remunerada, percebendo a remuneração
j) a demissão e o licenciamento voluntários;
a que fizer jus eriiJunçãO do -seu tempo Serviço.
I) o porte de arma quando -oficial em serviço
ativo ou em inatividade, salvo aqueles em inativi~ ·
dade por alienação mental ou condenação por
SEÇÃOI crimes contra a segurança do Estado ou por ativiM
Da Remuneração
dades que desaconselhem aquele porte, e
m) o porte de arma, pelas praças, com as resM
Art. 57. A remuneração dos militares comtrições impostas pela respectiva Força Armada.
preende vencimentos ou proventos, indenizações

de
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e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em lei especifica.
§ 19 Os militares na ativa percebem remuneração constituída pelas seguintes parcelas:
a) mensalmente:
1- vencimentos compreendendo soldo e gratificações; e _
_
II - indenizações;
b) eventualrnen~. QUtr.c,s indenizações; e
_c) em campanha;
I - gratificação_ de campanha; e
II - abono de campanha.
§ 2 9 Os militares em inatividãde percebem
remuneração constituída pelas seguintes parceM
las:
a) mensalmente:
I - proventos, compreendendo soldo ou quo-·
tas de soldo, gratificações e indenização incorporáveJ; e
II -_adicional de_ inatividade; e
b) eventualmente: auxilio-invalidez.
_
§ .:39 Os militares receberão o salárioMfarnilia
de conformidade com a lei que o rege.
Art. 58. O aUXJ1io-invalidez, atendidas as condições estipuladas na lei especifica que trata da
remuneraçao dos militares, será concedido ao militar que, quando em serviço "tive, tenha sido ou
venha a ser reformadg J20f incapacidade definitiva
e considerado inválido, isto é, impossibilitado total
e permanentemente para qualquer trabalho, não
podendo prover os niéios- de subsistência.
Art. 59~- o soldO é iTreCfUtrVeJ·e i1iio eStá"sllJéito
a penhora, seqúestro ou arresto, exceto nos casos
previstos em lei.
Art 60. O valor do soldo é igual pêÍra o militar
da ativa, da reserva remunerada ou reformado,
de ur,n mesmo grau hierárquico, ressalvado o dis·
posto no item II do artigo 54 deste Estatuto.
M,_ 61. A remuneração dos militares será regulada em legisJação especifica, _comum ~s três
Forças Armadas.
Art 62. É proibido acumular remuneração
de inatividade.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos militares da reserva remunerada e
aos reformados qual)to ao exercício de mandato
eletivo, quanto ao de função de magistério ou
cargo em comissão ou quanto ao contrato para
prestação de serviços técnfcos ou especializados.
Art. 63. _Os proventos da inatividade serao reM
vistos s,emp'Ji que, por motivo de alteração do
poder- aquisitivo da moeda, se modificarem os
vencimentos dos militares em serviço-ativo.
Parágrafo único. Ressalvados os_ casos previStos em lei, os proventos da inatividade não podeM
rão exceder a remuneração pe(cebida pelo militar
da ativa no posto ou graduação correspondentes
aos dos seus proventos.
SEÇÃOJI
Da Promoção

Art 64. O acesso na híerarquia -mmtar é SeleM
tive, gradual_ e suc::essivo e será feito inediante
promoções, de co-nfOrlniêlade com o disposto na
legislação e regulamentação de promoções de
oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo
regular e equilibrado de carreira para os militares
a que esses_ dispositivos se referem.
§ 1 9 O planejamento da carreira _dOs oficiais
e das praças, obedecidas as disposições da legis-
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lação e regulamentação a que se refere este artigo,
é atnbu!ção de caàa um dos ministérios militares.
§ 29 A promoção- é" um ato ~dministrativo e
tem como finaJidade bá~i_~ ª- ~leçã_o_dos milüares para o exercício de funções pertinentes ao
grau hierárquico superior.
Art. 65. As promoções serão_efe.tlladas pelos

critérios de antigütdade, meret:imento ou escolha,

*

ou ainda, por bravura e post-mortem.

19 Em c~sos -~xtraordinários, poderá haver
promoção em ressarcimento de preterição.
§ 29 A promoção de miliUtr_ fe_ita em ressarcimento de preterição será efetuada segt.~ndo. os
princípios de antiguidade ou meredmento, rece-

bendo _ele o número que lhe competir na escala
hierárquica como se houvesse si_do promovido,
na época devida, pelo princípio em que ora é
feita sua promoção.
Art 66. Não haverá promoção de militar por
ocasião de sua transferência, para a reserva remunerada.
Parágrafo único. A situ~_ção do oficial do magistério militar, por ocasião da transferência para
a reserva remunerada por ingresso no magistério,
se for o caso, é regulada por lei específica da
respectiva força.
Art. 67. Não haverá promoção do militar por
ocasião de sua reforma.
SEÇÃOlli

Das Férias e de Outros Mastamentos
Temporários do Serviço

Art. 68.. As féric;lS são _afastamentos totais do
serviço, anual e obrigatoria_mente~ çon~~didos aos
militares para descanso, a partir do ú1timo m_ês
do ano a que se referem e durante todo o ano
seguinte.
_
_
_
§ )9 O Poder Executivo fixará a duração da
férias, inclusive para os militares servindo em localidades espedais.
§ 29 Compete aos min~_trPS militares regula·
mentarem a conc~ão_ d~s férias anuais.
§ 39 A concessão de férias não é prejudicada
pelo gozo anterior de licenças para tratamento
de saúde, por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, pelo estado
de guerra ou para que sejam cumpridos atas de
serviços, bem como não a_nula o_ direito àquelas
~
licenças.
§ 49 Somente em c_asos__de_interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema nece_ssidªde do_ se_rvíço ou de transferência
para a inatividade, os militares terão interrompido
ou deixarão de gozar na época prevista o período
de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato, em seus assentamentos.
§ 59 Na impossibilidade absoluta do gozo de
férias no ano seguinte ou no caso de sua interrupção pelos motivos previstos o petiodo de férias
não gozado será computado dia a dia, pelo dobro,
no momento da passagem do militar para a inati~
vidade e somente para esse fim.
Art. 69. Os rilllitcu"es t[m--diféitO, _ainàa~ aos
seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as dtsposições legais e regulamentares, por motivo de:
1- núpcias: 8 (oito) dias;
D-luto: até 8 (oito) di_as;
m- instalação: até 1o (d~z) dias; e
IV- trânsito, até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Q_ a:fastamento do serviço
por motivo de núpcias ou de luto será concedido,
no primeiro caso, se solicitado, por antecipação
à data do evento e, no segundo caso, tão logo
a autoridade à qual estiver subordinando o militar
tenha conhecimentO do óblto.
-Art. 7QL As férias e os outros afastamentos
mencionados nesta S~ção são- concedidos com
a remuneração prevista na legislação específica
e computados como tempo de efetivo serviço
pára todos os efeitos legais.
Art. 71. As férias, instalação e trânsito dos militares_ que se encontram a seiviço ri. o estrangeiro
deverri ter regulamentação idêntica para as três
Forças Armadas.
SEÇÃON

DasUcenças
Art. 72. Licença é_ a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário,
concedida ao militar, obede<;idas as disposições
legais e regulamentares.
§ 19 A licença pode ser.
a) especial;
b) para tratar de interesse particular;
c) para tratamento de saúde de pessoa da fami1ia;e
d) para tratamento de saúde própria.
§ 29_ A remuneração do militar, quando em
qualquer das situações de licença constantes do
parágrafo anterlor, será regulada em legislação
especffica.
Art. 73~ A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada
decênio de tempo de efeUvo serviço prestado,
concedida ao militar que a requerer, sem que
implique em qualquer restriçãO para a sua carreira.
§ }9 A licença especial tem a duração de 6
(seis) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo_ ser_ parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses
por ano civil, quando solicitado pelo interessado
e julgado conveniente pela autoridade competente.
§ 29 O período de licença especial não interrOmpe a contagem de tempO de efeUVo serviço.
§ 39 Os períodos de licença especial não gozados pelo militar são computados em dobro para
fms exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação, para
todos os efeitos legais.
§ 49 A licença especial não é prejudicada pelo
gôzo anterior de qualquer licença para tratamento
de. saúde e para que sejam cumpridos atas de
serviço, bem como não anula o direito àquelas
licenças.
§ _59 Uma vez concedida a llcença esPecial,
o militar será exonerado do cargo ou dispensado
do exercício das funções que exerce- e ficará à
disposição do órgão de pessoal da respectiva Força Armada.
§ 69 A concessão da licença especial é regulada pelos Ministros Militares, de acordo com o
interesse do :;erviço.
Art_._ 74. A licença para tratar de interesse particu1ar é a autorização para afastamento total do
serviço, concedida ao mi.litar, com mais de 10
(dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com
aquela finalidade.
§ }9 A licença será sempre concedida com
prejuízo da remuneração e da contagem de tem-
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po de efetivo serviço, éxceto, quantO a este últiino;para fins de indicação para a quota compUlsória.
§ 29 A concessão da licença para tratar de
interesse partfculai- é _regulada pelos- minjstros militares, de_ acordo com interesse do serviço.
~ 75. As licrmça_s, poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo.
§ )9 A interrupção--da licença especial e da
licença para tratar de inter~sse particular poderá
ocorr_er. ___ __
. . .
. . ...
a) em caso de moQili:@ção e e,stadõ de QLterra;
b) em caso de decretação de estado de sítio;
c) para Cumprimento de sentença que importe
em restrição da Hberda9e individual;
d) para cumpriniento de punição disciplinar,
conforme regulado pelo respectivo ministério militar; e
e) em caso de pronúncia em processo criminal ou indiciação_em inquérito militar, a juízo da
autoridade que efetivou a pronúncia ou a indiciação.
_ _
. § :29 A interrupção -de iicença para tra_t8niento
de saúde de pessoa da -félmília, para cuffiprimento
de pena disciplina( que importe em restrição da
liberdade -individual, será regulada na legislação
de cada força.
SEÇÃOV
Da Pensão Militar

Art. 76. A pensão- militar d~stina-se a amparar os beneficiárioS do mifftar falecido ou extraviado e será paga. conforrne o disposto- na Lei
de Pensões_Militares..
§ 1" Para fins de aplicação da Lei de Pensões
Militares, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições.
§ 29 Todos os militares são_ contribuintes
obrigatórios da pensão militar correspondente ao
seu posto ou graduação, com as exceções previstas na Jei específica.
§ 3~ . To.do militar é obrigado a fazer sua declaraç~O: d~ ben~t}9_áfi~~ qu_e,_ Saly~ p~o~~ ef!!_ contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos
à pensão militar.
Art. 77. A pensão militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas a seguir e de
acordo com as demais disposições da Let de Pensões_Militares:
a) à viúva;
b) aos filhos de qualquer condição, exclusive
os maiores _do_ sexo masculino, que não sejam
interditos ou inválidOs;
c) aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições_ estipuladas para os filhos;
d) à mãe ainda que adotiva, viúva, desquitada
ou solteira, como também à casada-sem meios
de subsistência, que viva na deper'fdência ecOnômica do militar, desde que comprovadamente separada do marido, e ao pai ainda que adótivo,
desde que inválido, interdito ou maior de 60 (sessenta) anos;
e) às Irmãs, germanas ou consangülneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos, gerrnanos ou consangüíneos mericires de
21 (vinte e uiil) aii.os mantidos pélo"Contri5uinte,
ou maiores interditos ou inválidos; e
f) ao beneficiário instituído que, se do sexo
masculino; só poderá ser menor de 21 (vinte e

3222

Quinta-feira 20

um) anos ou maior _de 60 (sessenta) anos. inter-

dito ou inválido e, s_e do sexo feminino, solteira.
Art. 78. O militar viúvo, desquitado ou soltei-

ro poderá destinar a pensão militar, se não tiver
filhos capazes de receber o beneficio, a pessoa
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mes, distintivos, insígnias e emblemas militares,
bem como seu Uso por quem a eles não tiver
direito.

Art. 83. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os moque viva sob sua dependência econômica no mídelos, descrição, comPosição, peças acessórias
nimo há 5 (cinco) anos e desde que haja subsise outras disposições, são estabelecidos na regulatido impedimento legal para o casamento.
mentação especifica de cada Força Armada.
§ ]9 Se o militar tiver filhos, somente poderá
§ 1o É proibido ao militar o uso dos unifordestinar à referida beneficiará metade da pensão
mes:
a)• em manifestação- de caráter político-partimilitar.
§ 29 O militar que for desquitado somente
dário;
poderá valer-se ao disposto neste _artigo se não
b) em ativídade não militar no estrangeiro. salestiver compelido judidalmente a alimentar a exvo quando expressamente determinado ou autori. zado; e
esposa.
CAPfTULO n
c) na inatividade, salvo para comparecer a soDas Prerrogativas
lenidades militares e, quéindo autorizado, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais
Art. 79L As prerrogativas dos militares são
ou a atos sociais solenes de caráter particular.
constituídas pelas honras, dignidades e distinções
§ 29 Oofidal na inatlvidade, quando no cargo
de Ministro de_ E&tado da Marinha, Exército ou
devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único.- São prerrogativas dos miliAeronáutica, poderá usar os mesmos uniformes
tares:
dos rriilitares na ativa.
a) uso de titules, uniformes, distintivos, insfg§ 39 Os militares na inatividade e.uja conduta
nias emblemas militares das ForçaS Armadas corpossa ser considerada como ofensiva à dignidade
respondentes ao posto ou gradução, Quadro,
dª cla;$e poderão ser _definitivan:t-ente proibidos
de usar uniformes por decisão do respectivo miCorpo, Arma ou Serviço, ou cargo;
b) honras, tratamento e sinais de respeito que
nistro militar.
§ 4? O uso de uniformes pelos asilados obelhes sejam assegurados em leis e regulamentos;
c) cumprimento de pena de prisão ou detendece a regularnery~ção especial.
çãosomenteem·organizaçãomilitardarespectiva _----Art 84. O militar fa.rda.do t~m .:JS obrigaçôes
força cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha
correspondentes ao uniforme que use e aos disprocedência hiei'ãrquica sobre o- preso ou, na imtintivos, emblemas ou às insígnias que ostente.
possjbilidade de cumprir esta disposição, em orArt. 85. É vedado às Forças Auxiliares e a
ganização militar de outra força cujo Comandanqualquer elemento civil ou organizações civis usar
te, Chefe ou Diietor tenha-a necessária preceuniformes ou ostentar distinthros, insígnias ou emciência; e
- blemas que possam ser confundidos com os adod) julgamento em fôro especial, aos crimes
tados nas Forças Armadas.
militares.
Parágrafo único. São responsáveis pela infraArt. 80. Somente em caso de flagrante delito
ção das disposições deste artigo os comandantes
das Forças Auxiliares, diretores ou chefeS de reo militar poderá ser prêso por autoridade policial,
ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente
partiçôes, organizações de qualquer natureza, firà autoridade militar mais próxima só podendo
ma ou empregadoreS, empresas, institutos ou deretê~lo, na delegacia ou posto policial, durante
partamentos que tenham adotado ou consentido
o tempO necessário à lavratura do flagrante.
. sejam usados uniformes ou ost,entado distintivos,
§ lç Cabe à autoridade militar competente a
insígnias ou emblemas que possam ser confuniniciativa de responsabilizar a autoridade policial
_fl_idqs com os adotados nas Forças Armadas.
que são cumprir o disposto neste arngo e que
ma1tratar ou consentir que seja maltratado qualTITULO IV
quer preso militar ou não lhe der o tratamento
Das Disposições Diversas
devido ao seu posto ou graduação.
§ 29 Se, durante o processo e fUlgamento no
CAPITULO I
fôro civil, houver perigo de vida para. qualquer
Das Situações Especiais
preso militar, a autoridade inilitar competente,
SEÇÃOI
mediante entendimento com a aüforidade judiciáDa Agregação
ria, mandará guardar os pretórios ou tribunais
por força federal.
Art. 86. A agn!g8çã.o é a situação na qual o
Art. 81. Os fnilitares dá"a.tiva, no exercício de
militar _da_a_tiva deixa de ocupar vaga na esca1a
ftinções militares, são dispensados do serviço de hierárquica de seu_ Quqdro, Corpo, Arma ou Servijúri _n<;~.jUstiça civil e do serviço na justiça eleitoral.
ço, nela permanecendo sem número.
§ J9 O militar deve ser agregado quando:
a) for nomeado para cargo. militar ou consideSEÇÃOÚNICA
rado de natureza militar, estabelecido em leí _ou
Do Uso dos (]nlformes das Forças Armadas
decreto, no Pals ou no estrangeiro, não previsto
Art. 82. Os uniformes. dca_s_ fo_rç_as Armadas,
nos quadros de organização ou tabelas de lotação
com s_eus distintivos~ insígnias e emblemas, são
da respectiva Força Armada, exceção feita dos
membros das comissões de estudo ou de aquisiprivativos dos militares e representam o sfmbolo
ção _de ·material, observadores de guerra e qoS
da autoridade milfulr com as prerrogativas que
estagiários para aperfeiçoamento de conhe_cilhe são inerentes.
Parágrafo único. Constituem crimes previstos
mentos militares em organ~açôes militares ou
na legisJação específica o desrespeito aos _unirorindustriais no estrangeiro;
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b) for posto à disposição exclusiva de outro
ministério_ militar para ocupar cargo militar ou
considerado _de natureza militar;
c) aguardar transferência ex officio para a reserva, por ~er sido enguadrado em quaisquer dos
requisitos que a motivam; e
d) for afastado, temporariamente, dO serviço
ativo por motivo de: _
r- ter sido julgado inçapaz_ temporariamente,
após um ano contínuo de tratamento;
II -ter sido julgado incapaz definitivamente,
enquanto tra-mita o procesSo_ de reforma;
lii- haver ultrapassado um ano contínuo em
licença para tratamento de saúde própria;
IV- haver ultrapassado 6- (s_eis) meses contíw
nuas em licença para tratar de interesse particular;
V-haver ultrapassado 6 (seis) meses contl~
nuas em l!cenç:a para tratar de saúde de pessoa
da famtlia;
VI- ter sido considerado oficialmente_ extraviado;
_
___
VII- haver sido esgotado o prazo_ que caracteriza o crime· de deserção previsto no Código
Penal Mi1itar, se oficial ou praça com estabilidade
assegurada;
Vlll- como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado, e reincluído
a fim de se ver processar;
IX- se ver processar, após ficar exdusivamente à disposiç:!!Jo d~_J!JstiÇa Civil;
X-haver ultrapassado 6 (seis) meses Contínuos sujeito a processo no foro militar;
XI- ter sido condenado à pena restritiva de
liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença
passada em julgado,_ enquanto_ durar a execução
ou até ser declarado indigno de pertencer às For-ças Armadas ou com eJas incompatível;
XII- ter passado à disposição de Ministério Ovil, de órgão do Govemo Federal, de Governo
_Esta_ctual~ no Território ou do Distrito Federal, para
exercer função de natureza civil;
xm- ter sido nomeado para qualquer cargo
público civil temporário não eletivo, inclusive de
administração indireta;
XIV- ter se qmdidata4o a_ cargo eletivo, desde
que col-Ite 5 -(dnco) ou mais anos de efetivo ser_:viço;
-XV- haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos na situação de convocado, para fundonar
como Ministro do Superior Tribunal Militar;
XVI- ter sido condenada à pena de suspensão
do excercido do posto, graduação, cargo 9u fimção prevista no Código Penal Militar.
§ 29 Militar agregado de conformidade com
as letras a, be ce item )0.1 da letra d do parágrafo
19, contin1.1a a ser_CQnsiderado para todos os efeitos, como em serviço ativo.
§ 3~ A agregação de mi1itar, a que se refere
as letras a e b e os itens XII e XIII da letra d
do parágrafo )9, é contada a partir da data de
posse no novo cargo até o regresso à Força Arma~
da a que pertence ou transferência ex offlclo
para a reserva.
§ 4ç A agregação de militar, a que se referem
OS- itens I, U~ IV, V, X e YY da letra d do parágrafo
1ç é contad.;I ª- partir do primeiro dia 1após os
respectivos prazos e enquanto durar o respectivo
evento.
§ 59 A agregação de militar, a que se referem
a letra c e os itens II, VI, VII, VIII, IX, XI _e XVI da
letra d do parágrafo 1~ é contada a partir da data
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indicada no ato que torhã públicO· ci respectivo · qüê.ncia da primeira vaga que se verificar, obser~
'evento.
~ :vado o- disposto no § 69 do-artigo 103.
§ 69 A agregação~-de militar, a qiieo se- refere - § ·29 O militar, i:UjO situação é de excedente,
o item XIV da letra d do parágrafo 1~. é contada
é considerado como em efetivo serviço para todos
a partir da data do registro como candidato até
os efeitos e concorre, respeitados ·as requisitos
legais, em igualdade de condições e sem nenhusua diplomação ou seu regresso à Força Armada
a que pertence, se não houver sido· eleito.
ma restrição, a_ qualquer cargo militar, bem como
a Promoção e à quota compulsória.
§ 79 O militar fica sujeito às ObdgZ.ções diSci§ 39 O militar promovido por bravura sem
plinares -concernentes às suas relações com ouhaver vaga ocupará a primeira vaga aberta, obser~
tros militares e autoridades civis, salvo quando
vado 0 disposto no parágrafo 6~ de artigo 103,
titular de cargo que lhe dê precedência funcional
deslocando 0 prindpio de promoção a ser seguisobre outros militares mãís graduados ou mais
da para a vaga seguinte.
antigos.
§ 49 o mflitar promovido iridevidamente só
Art. 87. O militar agregado fic-ará adido, para
contará antigüidade e receberá .o número·que
efeito de alterações e remuneração. À Organilhe comPetir na escala hierárquica quando a vaga
zação Militar que lhe for designada, continuando
que deverá ·preencher correspOnder ao primeiro
a figurar no respectivo registro que até então ocupelo qual deveria ter sido promovidO, desde que
pava, com a abreviatura "Ag. e anotações esclarecedoras de sua situação. _
satisfaça os requi~!tos J?.~a promoção.
Art 88. A agregação ·se faz por•ato do presi__ __$~Q IV
--- dente da_ República ou de autoridade à qual te~
Do Ausente e do Desertor
nham sido delegados poderes para isso.
Art. 92. _É considerado ausente 0 llJiliW que,
por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecuSEÇÃOII
tivas:
Da Reversão
1- deixar de comparecer à sua organização
Art. 89:- Reversão é o ato pelo qual o militar
miUtar sem comunkar qualquer motivo de impeagregado retoma aq respectivo Quadro, Corpo,
dimento· e
- -Arma ou Serviço tão logo cessa o motivo. que
n_ a~entar-se sem licença da unidade onde
detenninou a sua agregação, voltando a ocupar
serve ou local ond~ deve perm~ecer.
o lugar que lhe competir na respectiva escala nuParágrafo único. Decorrido 0 prazo mendo~
mérica, na primeira vaga que ocorrer, observado
nado neste artigo,-serão observadas as formalio disposto no parágrafo ·6~ do artigo 103,
~ -· dades previstas em legislação específica.
Parágrafo único. Em qualquer tempo poderá
Art. 93. O militai' é considerado desertor nos
ser determinada a reversão do militar agregado,
casos previstos na legislação penal militar.
exceto nos casos previstos nos itens I, II, ill, VI,
SEÇÃO V
VIl, VIII, XI, XIV e XVI da letra d do parágrafo primeiro do artigo 86.
Do Desaparecimento e do Extravio
Art. 90. A reversão será efetuada mediante
Art.l 94. É considerado desaparecido o militar
ato do presidente da República ou de autoridade
da atiVa._que, no desempenho de qualquer serviço,
à qual tenham sido delegados poderes para isso.
em viagem, em campanha ou em caso de calamidade p,ública, tiver paradeiro ignorado por mais
SEÇÃOJU
de 8 (oito) dias.
Do Excedente
Parágrafo único:- -A situação de desapareciArl 91. Excedente é a sitUã.Ção transitória a
mento s6 será considerada quando não houver
que, automaticamente passa o militar que:
indício de deserção.
1- tendo cessado__ o mo_tivo que determinou
Art. 95.- O militar que, na forma do artigo ansua agregação, reverte ao respectivo Quadro, Corterior, permanecer desaparecido por mais de 30
po, Arma ou Serviço, estando quãiqtler destes
(trinta) dias, 'será oficialmente considerádo extracom seu efeito completo;
viado.
II- aguarda a colocação a que fazju~ na escala
SEÇÃOVI
hierárquica, após haver sido transferidO de QuaDdComissionamento
dro ou Corpo, estando os mesmos coin s_eu efetivo completo;
------ - Art 96. Após a' declaraÇão de estado de guer111- é promovido por bravura, sem haver vaga;
ra, os militares em s!rviço ativo poderão ser coIV- é promovido indevid_&mente;
missionados, temporariamente, em postos ou
V- sendo o mais moderno da respectiva escagraduações superiores aos que efetivamente posla hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu Quadro
suírem.
·
ou Corpo, Arma ou Serviço, em virtude de prOmo-Pl'irágrafo único:- C comissionãmento de que
ção de outro militar em ressarcimento de preteritrata este artigo será regulado em legisJação-específica.
·
ção; e
VI -tendo cessado o motivo que determinou
CAPITULO II
sua reforma por incapaddade definitiva, retoma
Do Desligamento ou Exclusão
ao respectivo G.4adro, Corpo, Armei ou- Serviço,
do Serviço Ativo
estando qualquer destes com seu efetivo comArt 97. O deslíg.3rilento ou exclusão do servipleto.
· § 19. O militar cuja situação é a de excedente,
ço ativo das Forças Armadas o feito__em cOnseqüência de:
salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa, em antigüidade, que lhe cabe
1- transferência para a reserva remunerada;
D- reforma;
na escala hierárquica, com a abreviatura "Exed"
e receberá Q_número que lhe competir, em consem- d~mlssão;
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IV- perda de posto e patente;

V-licenciamento; ·
_ VI-anulação de incorporação;
VII_ desinCOipõfação;

VIII- exclusão a_ bem da d.isdplina;
lX-deserção;
X-falecimento; e
XI- extravio.
§ 19 O militar des1igado ou "excluído do _serviço ativo passa a integrar a reSetva das Forças
Armadas, exceto sé estiv-er enquadrado em um
dos itens II, IV, VIII, IX, X e XI ou for licenciado,
ex officlo, a bem da disciplina.
§ 2 9 O deslfgiahlento -do serviço ativb será
proCessado após a expedição de ato do presidente
da República ou de autoridade à quar tenham
sido delegados poderes para Isso.

ne~a 9~~ aAr:~r::rê~~a i~~~a~e~e~i;:;nd~
indenização_do~ prejuízos causados_ a Fazenda

Nacional ou a tercelfcis, _nem- do pagamento das
pensõeS deco'!~~~es áe S:ntença judicial ..
Art. 99. Omi!Jtardaativaenquadradoemum
dos itens, I, U, V e VII do ar_t. 97, ou dernissio_nárlo
a ~edido, co_ntinuará no exe~cíci_? de ~as funções
ate ser desligado da orgamzaçao mil1tar e~ _que
serve.
Parágrafo único_. O d~sligamento da Organização ~il?r em que serve deverá ser fei~ após
a pubhcaçao em '?lário Oficial, e~ b?letim. ou
em ordem. de seMço de sua org~mzaçao militar,
do ato ofiCial corresponde~te, e n~o poderá excede~ de 45 (quarenta e ~mco) dias da_ data da
primeira publicação oficial.
SEÇÃO I

Da Transferência para ReseJVa Remunerada

. Art. 100. A passagem do militar à situação
de inatividade, mediante tran-sferência para· a reserva remunerada, ·se efetua:
1-a pedido: e
II-exofficlo.
Art. 101. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, mediarite requerimento, ao militar que contar, no mínimo,
30 (friiita) anos de serviço.
§ 1~ O oficial da ativa pode pleitear transferência para a reserva remunerada mediante indusão voluntária na quota compulsória.
§ 2Q No caso de o militar haver realizado qual- quer curso ou estágio de duração superior a 6
(seis) meseS, por conta da União, no estrangeiro,
sem haver decorrido 3 (três) anos de seu término,
a transferência para a res_erva só será concedida
mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização. do referido curso ou
estágio, inclusive as diferenças de vencimentos.
· O cálculo da indenízação será efetuaqa pelos respectivos ministérios.
§ 39 - Não será concedida transferência para
a reserva remunerada, a pedido, ao militar:
a) que estiver respondendo a inquérito ou pro.;
cesso em qualquer jurisdição; e
b) que estiver cumprindo pena de qualquer
natureza.
Art. 102. A transferência para a reserva remunerada. ex officlo, verificar-se-_á sempre que o
mDitar iricidir nos seguintes casos:
I - atingir as seguintes idades-limite.
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a)na Marinha, no Exército e_ na Aeronáutica,
para os oficiais dos Corpos. -Quadros, Armas e

Serviços não incluidos na letra b:

Postos

Idades

Almirante~de-Esquadra,

Generalde-Exército e TenenteBrigadeiro ..........................................

66 anos

Vice-A1mirante, General-de-DiviSão
e Major-Brigadeiro ..........................

64 anos

Contra-Almirante, General-deBrigada e Brigadeiro ......................

62 anos

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coro~
nel ......................_ .........-.......-.....---- 59 anos
Capitão-de-Fragata e Tehente~co-:
ronel ...............................................-~ ------"56 anos
Capitão-de-CorvetaeMajor ..............
52 anos

Capitão-Tenente ou -capitão e Oficiais Subalternos .............................

48 anos

b) na Marinha, para os oficiais do Quadro de
Oficiais Auxiliares da Marinha (QOAM), do Qua~
dro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros
Navais (QOACFN), do Quadro de Músicos Fuzlleiros Navais, do Quadro de Práticos da Armada
e do Quadro de Práticos (em extinção); no Exér~
cito, para os oficiais do Quadro Auxiliar de Offciais (QAO) (em extinção), do Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e dos Quadros
de Oficiais Especialistas (QOE); na Aeronáutica,
parn os oficiais dos Quadros de Oficiais Especialistas, do Quadro de Infantaria de Guarda e
do Quadro de Administração (QOAdm):

Postos

Idades

Capitão..cfe-Fragata e Teneilte--Co-

ronel .................................. -.•-·-··-·

60 anos

Capitão-de-Corveta e Major .............
Capitão-Tenente e Capitão~ .............
Primeiro-Tenente ............................_
Segundo-Tenente ..............................

58 anos
56 anos
54 anos
52 anos

c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica,
para as praças;
Graduação
Idades
Suboficial ou Subtenente ............... ..
52 anos
Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor ..
50 anos
Segundo-Sargento e Taifeiro-dePrimeira Oasse (Aer.) .................. ..
Terceiro-Sargento e TaifelfO-deSegunda Oasse (Aer.) ..... ,,,, __
47 anos
Cabo ......................................~45 anos
Marinheiro, Soldado e Soldado-dePrimeira Casse. .. ......_____
44 anos

1

II- completar o Oficial-Generi;li 4 (cjuatro)
anos no último posto da hierarquia de paz da
respectiva Força;
m---.- completar os seguintes tempos de serviços como Oficial-General:
a) n-os Quadros ou Corpos que j5ossufrém ate
o posto de Almirante--de-Esquadra, General-de~ Exército e Tenente-Brigadeiro, 12 (doze) anos;
~
b) nos Quadros ou Corpos -que possuírem até
~o posto de Vice-Almirante, General-de-Divisão e
Major-Brigadeiro, 8 (oito) anos; e
~ c) nos Quadros ou Corpos que possuírem apenas o Posto de Contra Almirante, General-de-Bri~gada e Brigadeiro, 4 (quatro) anos;
.;; IV- ultrapassar 7 (sete) anos de pennanência
no último posto de oficial superior da hierarquia
de paz de seu Corpo, QUadro, Arma ou Serviço.

~
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Esse pr~O _será acrescido de 2 (dois) anos se
§ 5 9 Entende-se como liSta de escolha aquela
o oficial aO-completar os primeiros 7 (sete) anos
qUe como tãl for- definida na legislação de cada
já satisfaz, as condições de acesso de acordo com força.
a legislação de promoções;
V- ultrapassar o oficial intermediário 6 (se_is)
Art. 103. A quota compulsória, a que se refeanos de pennaflêhcia flO pol?to, quando este for
re o item Vl do artigo 162, é destinada à renovação,
o último da hierarquia de paz de seu Quadro,
ao equilíbrio" e à regularidade de acesso _nos difeCorpo, Arma ou Serviço;
renteS Corpos, Quadros, Armas -ou Serviços asseVI- for o ofi<:ial abrangido pela quota comgurando, anual e obrigatóriamente, um mínimo
pulsória;
__
- d~ yagas para promOÇão, nas proporções abaixo
-- VIl- for a praça abrangida pela quota compulindicadas, sempre que tal mínimo não tenha sido
sória;ll<:f forma-a ser reQulada em decreto, por alcançado com as vagas ocorridas durante o ano
proposta do respectivo Ministro;
considerado ano-base:
VIII- for o oficial considerado não habilitado
(-Almirantes-de-Esquadra, Generais-depara o acesso em-caráter definitivo, no momento
Exército e Tenentes-BrigaÇeiros: 1/4 dos respecem qUé -Vier a ser objeto de apreciação para intivos Quadros;
gresso em Quadro de Acesso ou Usta de Escolha;
l i - Vice-AJmirantes, Generais-de--Divisão e
-- IX- deixar o Oficial-General, o Capitão-de-MarMajores-Brigadeiros: 114 dos respectivos Qua~
e-Guerra ou o coronel de integrar a Lista de
dros;
Escolha a ser apresentada ao presidente da Repúm- Contra-Almirantes, Generais-de-Brigada e
blica, pelo número de vezes a ser fixada pela legisBrigadeiros: 1/4 dos respectivos Quadros;
lação de promoções de oficiais quando nela tenha
iV- Capitães-de-M.ar-e-Guerra e Coronéis: no
entrado afinal mais moderno, de seu respectivo
mínimo 1/8 dos respectivos Corpos, Quadros, ArQuadro, Corpo, Arma ou Serviço;
mas ou SérvíçoS;
X- ingressar o oficial no Magistério Militar, se
V- Capitães-de-Fragata e Tenentes-Coronéis:
assim- o determinar a legislação específica;
-no _rnlnimo--1/15 dos respectivos Corpos, Armas
-- XI- ultrapassar 2 (dois) anos, contlnuos ou "ou Serviços;
não, em licença para tratar de interesse particular;
· VI- Cãpitães-de-Corneta e Majores: no míniXll- ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em
mo 1120 dos respectivos Corpos, Quadros, Armas
licença para tratamento de saúde de pessoa de_
ou ServiÇos- --sua família;
VIl- oficiais dos 3 (três) últimos postos dos
XIII- ser empossado em cargo público perma- Quadros de que trata a letra b do item 1 do_ artigo
nente estranho à sua carreira, cujas funções sejam
102: ll4_p_ãia 6 últimO Posto, de 1/tCfa 1!6 Para
de magistério;
o pen(!ltimo posto e no máximo 1/1 Opara o anteXIV...:.:. Uitrapassar2 (dOis) arios de afastamento, penúltimo posto dos respectivos Quadros, exceto
contfruiosou-·nao;-agregado em· virtude de ter quando o último e o penúltimo postos forem Capisido comp~nsado em cargo público civil tempot!O~T'ªQ~nte ou Capitão e Primeiro-Tenente, caso
rártô; nao-eJetiVo, inClUsive da administração indíem que as proporções poderão variar de 1/10
reta· e a 1/4 e de lL20 .;1 1/10. r~ectivamente.
'JÓI- ser dij:,Joinado em Cargo eletivo na forma
§ 1o O número de vagas para promoção obrida letra b, do parágrafo único do artigo 56.
gatória em cada ano (ano-base) para determinado
posto, observado o disposto no parágrafo 3'!1, será
§ 1" A transferência para a reserva processar-se-á à medida seque o militar for enquadrado
fixado até o diã 15 [qUinze) de janeiro do ano
seguinte, e desse número serão deduzidas, _para
em um dos itens deste artigo, salvo quanto ao
item VI, caso em que será processada na primeira -o cálculo da quota compulsória:
a) as vagas fixadas para o posto imediataquinzena de março.
mente superior, no referido ano-base; e
§ 29 A tr<J-nsferência para a reserva do militar
b) as vagas havidas durante o ano-base e aberenquadrado no item XJ[J será efetivada no posto
tas a partir de 1o (primeiro) de janeiro até31 (trinta
em graduação que tinha na ativa, podendo acue um) de dezembro, inclusive.
mular os proventos a que fizer jus na inatividade
§ 2 9 --As vagas constante da letra b do parácom a remuneração do _cargo para que foi nografo }9 são consideradas abertas:
meado.
a) na data da assinatura do ato que promove,
§ 3~ A nomeação do militar para os cargos
passa para a inatividade, demite, ou agrega o milipúblicos de que tratam os itens Xm e XIV somente
tar; e
poderá ser feita:
b) na data oficial do óbito.
a) se oficial, pelo presidente da República ou
§ 39 Não eStão enquadradas na letrab do pamediante sua autorização quando a nomeação
rágrafo 19 as vagas:
f9:r da alç_~da de quª'~r ot,.t_l!:_~ autoridªº-e federal,
a) que resultarem da ftXaç:ão de quota compul-estadual ou municipal; e
sória para o ano anterior ao ano-base; e
b) se praça, mediante autorização do respecb) que, abertas durante o ano-base, tiverem
tivo ministro.
sido preenchidas por oficiais excedentes nos Cor§ 49 Enquanto permanecer no cargo de que
pos, QUadros, Armas ou Serviços ou- que a eles
trata o item XIV;
houverem revertido em virtude de terem cessado
___ a) é~lhe asSegurada a opção entre a remuneas causas que deram motivo à agregação, obserração -do cargo -e cf'Oo posto ou da gfaduação;
vado o disposto no parágrafo 6°
b) somente poderá ser promovido por antigüi§ 4o As proporções a serem observadas nos
dade;e
itens IV, V, VI e VI[ serão fiXadas em decreto, sepac) o tempo de serviço é contado apenas para
radamenta, na Marinha, no Exército e na Aeronáuaquela promoção e para a transferência para a
tica, tendo em vista a mamJ,tenção_ anual de um
inati\ridade.
fluxo regular e equilibrado de carreira para os
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oficiais, nos diferentes Corpos, Qúã.droS, Armas
e Serviços.

§ 59 As fraç:ões que reSi.iltan!m-da aplicação
das proporçôes- estabelecidas neste artigo serão
adicionadas, cumulativamente, aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completaf..se pelo menos 1 (wn) inteiro que então será
computado para a obtenção de uma vaga para
promoção obrigatória.
§ & As vagas decorrentes da aplicaÇaO direta

da quota compulsória e as resSultarites das

Pro-

moções efetivadas nos diverSos postos e-m face

daquela aplicação inicial não serão preenchidas
por oficiais excedentes ou agregados que reverte-

rem em virtude de haver cessado as causas da
agregação.
§ 79' As quotas compulsórias só serão aplicadas quando houver, no posto imediatamente abaixo, oficiais que satisfaçam as condições de aces-

so.
Art 104. A inclicação dos oficiais para integrarem a quota compulsória obedecerá às seguintes prescrições:
r- inicialmente serão apreciados os requerimentos apresentados pelos ofidais da ativa que,
contando mais de 20 (vinte) anoS de tempo de
efetivo seJViço, requererem Sua inclusão na quota
compulsória dando-se atendimento, por prioridade, em cada posto, aos mais idosos;
-

H- se _o número de oficiais voluntários, na forma do item I, não atingir o total de vagas da
quota fixada em cada posto, esse total será completado, ex oficio, pelos oficiais que:
a) contarem, no mínimo, como tempo de efe·
tivo serviço:
1-30 (trinta) anos, se Oficial-General;
0-28 (vinte e ojto) anos, se Capitão-de-Mare-Guerra ou Coronel;
-25 (vinte e cinco) anos, Se capitão-de-Fragata ou Tenente_~CoroneJ; e
__
_
IV -20 (vinte5 anos, se Capitáo-de-Corveta ou
Major;

m

b) possuírem interstício para promoção,
quando for o caso;
c) integrarem as' faixas dos que concorrem à
constituição dos Quadros de Acesso por antigüidade ou merecimento e de Lista de Escolha; e
d) satisfeitas as 3 (três) condições das letras
a, b e c e na seguinte ordem de prioridade:
1') não possuírem as condições regulamentares para a promoção, ressalvada a incapacidade
tisica até 6 (seis) meSes contím.Jos ou 12 (doze)
meses descontínuos. Dentre eles os de menor
merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Em igualdade de merecimento, os de inais idade
e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
2•) deixarem de integrar os Quadros de Acesso
por merecimento ou Lista de Escolha, pelo rriaior
número de vezes no posto, _quando neles tenha
entrado oficial mais moderno. Em igualdade de
condições os_ de menor merecimento a ser apredado pelo órgão competente da Marinha, do
Exército e da'Aeronáutica. Em igualdade de merecimento os-de mais idade, e, em caso de mesma
idade, os mais modernos; e
3~) forem os de mais idade, e, no caso da mesma idade, os mais modernos.
§ ]9 Aos oficiais excedentes, aos agregados
e aos não numerados em virtude de lei especial

aplicam-se as disposições deste artigo e os que
forem: relacionados para a compulsória· serão
transferiQos para a reserva juntamente com os
demais cóinponentes da quota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas frxadas.
§__ 2~ Nos Çorpos, Quadros, Armas ou Serviços nos qoais nâo haja posto de Oficial-Geral,
só_poderão ser_ atingidos pela quota compulsória
_e_S ofidals do último posto da hierarquia que tiverem no mínimo 28 (virite e oito) anos de tempo
cte- :etetiVO serviço e os oficiais do penúltimo e
__ m::ttepenúltimo posto que tiverem, no mínimo,-25
(vinte e cinco) anos de tempo de efetivo serviçO.
Art. 105. O órgão competente da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica organizará, até o
dia 31 (trinta-e um) de janetro de cada ano, a
lista_ dos oficiais destinados a integrarem a qucta
compulsória, na forma do artigo anterior.
.
~ai'áQfafo úniCo.- Não serãO relacionados para
integrar a quota compulsória os oficiais que estiverem· agregados por terem sido declarados extra_viados ou -desertores.
_
- Ar±., :_J_Q6___Qs -oliàa-is indicados Para integrarem a cjuóta compulsória anual serão notificados
imediatamente e terão, para apresentar recursos
contra essa medida, o prazo pfevisto na letra a
do parágrafo 1? do artígo 55.
Art. 107. A transferência do militar para are_serva remunerada pode ser suspensa na vigência
do estado de guerra, estado de sítio ou em caso
de mobilização.
SEÇÁOU

DaRefonna
Art. 108. A passagem do mílitar à s_ituação
de inatividade, mediante reforma, se efetua:
I - a pedido; e
n- ex offido.

Art_ 109. A refonna a pedid-o, exclusivamente
apfiCada _aos membros do Magistério Militar, se
o dispuser a legislação específica da respectiva
Força, somente poderá ser concedida àquele que
Contar m~s de 30 (trinta) anos de serviço, dos
quais 10 (dez), no mínimo, de tempo de Magistério Militar.
Art. 11 O. A reforma ex offido será aplicada
ao militar que:
I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:
a) para Oficial-General, 68 anos;
b) para Oficial Superior (inclusive membros
do Magistério M:Hitar), 64 anos;
c) para Capitão-Tenente, Capitão e Oficial Subalterno, 60 anos; e
d} para Praças, 56 anos;
n:..:..._ for jUlgado incapaz, definitivamente, para
o serviço ativo das Fôrças Armadas;
m- estiver agregado por mais de 2 (dois) por
ter sido- julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde,
ainda mesmo que se trate de moléstia curável;
lV-for condenado à Pena de reforma pre'lisla
no Código Penal Militar, por sentença passada
em julgado;
V- sendo oficial, a tiver determinada pelo Superior Tribunal Militar, em Julgamento por ele efetuado, em conseqüênda de Conselho de Justificação a que foi submetido; e
Vl- sendo Guarda-Marinha, Aspirante-aOficia] ou Praça com estabilidade assegurada, for

o -
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para tal indicado, ao Ministro respectivo, em julgamento de Conselho de Disciplina.
Parágrafo único. O militar reformado na forma dos itens V ou VI só poderá readiquirir a situação militar anterior, respectivamente por outra
sentença do Superior TnbunaJ Mt1itar e nas condições nela estabelecidas oU por decisão do Ministro respectivo.
_
Art. 111. Anualmente, no mês de feVereiro,
o 6rgao---c0mpetente da Marinha, do EXérdto e
da Aeroná.utic_a organizará a relação dos militares,
inclusiVe membros do Magistério Militar, que houverem atingidO a idade-limite de permanência na
reserva, a fun de- serem reformados.
Parágrafo único. A situação de inatividade do
militar da reserva remunerada, quando reformado
por llrrilte de Jdade, ilão sofre soluÇão de continuidade, exceto quarito às condições de mobilização.
Art. 112. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conSeqüência de:
I - ferimento recebido em campanha ou na
manutenção da ordem pública ou enfermidade
cotltraida nessa situação, oa que nela tenha sua
causa eficiente;
I[--:- acidente em serviço;
m...:.:.. doença, -moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa
e efeito a condições- iherentes ao serViço;
N- tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de
Parkinson, pênfigo, espondJ1oartrose anquJ1osante, nefropatia grãVe e oUtras moléstias que a lei
indicar com base nas conclusões da medicina
espedalizada; e
V- acidente ou doença, moléstia ou enfermi·
dade, Sem relação de causa e efeito com o serviço.
§ 19 Os casos de-que tratam os itens I, O e
III, serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação,
sendo os termos_ do acidente, baixa ao hosp!tal,
papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registras de baixa utilizados corno meios
subsidiários para esclarecer a situação.
§ 29 Nos casos de tuberculose, as Juntas Militares_ de Saúde deverão basear seus julgamentos,
obrigatoriamente em observações clínicas acomK
panhadas de repetidos exames subsidiáriOs, _de
modo a comprovar, com segurança, a atividade
da doença após acompanhar sua evolução até
3 (três) períodos de 6 (seis) meses do tratamento
clínico~drúrgico metódico, atualizado e, sempre
que necessárío, nosocomial, salvo quando se tratar de formas "grandemente avançadas" no conceito clínico e sem qualquer possibilidade de reK
gressão completa, as quais terão parecer imediato
de incapacidade definitiva.
§ 3? O parecer definitivo a adotar, nos casos
de tuberculose, para os portadores de lesões apa·
rentemente inativas, ficará condicionado a um período de consolidação extranosocomial, nunca inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da época
da cura.
§ 4~ ConsideraKse alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave persistente, no_qual, esgotados os medos habituais
de tratamento, permaneça alteração completa ou
considerável na personalidade destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tomando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado
para qualquer trabalho.
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§ 5?

Ficam excluídas do conceito de

aliena~

ção mental as epilepsias psíquicas e neurológicas,
assim julgadas pelas Juntas Militares de Saúde.
§ 6~ ·considera-se paralisia todo caso
neu-

de

ropatia grave e definitiva que afeta a motilidade,

sensibilidade, trofiddade e mais" furiÇões nervosas, no qual, esgotados os meios habit1,1als de
tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e definitivos que torriem o indivíduo total

e permanentemente impossibilitado -para qualquer trabalho.
§ 79 São- também equiparadOs
paraliSias
os casos de afe<:ção ósteo-músculo-articulares

as·

graves e crônicos (reumatismos graves e ~rônicOs

ou progressivos e doenças similares), nos quais,
esgotados os meios habituais de- tratam~ntci, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, Quer
ósteo-músculo-articulares residuals, quer secundários das funções nervosas, motilidade, trofiddade ou mals funções, que tornem o indivfduo
total e permanentemente impossibilitado para
qualquer trabalho.
§ So São equiparados à cegueira não só os
casos de afecções crónicas progressivas e incurá• veis, que conduzirão à cegueira total, como também os de visão rudimentar que apenas pennitam
a percepção de vultos, não susceptíveis de correção por lentes nem removíveis por tratamento
médico-cirúrgico.
Art. 113. o- militar da atlva julgado incapaz
defmltivamente por um dos motivos constantes
dos itens Lll, me IV do artigo 112, será reformado
com qualquer tempo de serviço.
Art. 114. O militar da ativa_ julgado incapaz
definitivamente por úm dos motivos -constarites
do item I do artigo 112, será reformado corri remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao- que
possúir na ativa.
§ 1? Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens 1!, III e IV do artigo 112,
quando, verificada a incapacidade definitiva, for
o militar consíderado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
§ 2? CõnSidera-se, para efeito deste artigo,
grau hierárquico imediato:
a) o de Primeiro-Tenente, para Quarda~Mari
nha e Aspirante-a-Oficial;
b) o de Segundo-Tenente;-pitra SUbOficial ou
Subtenente, Priineiro-Sargen-to;·-segUndoSargento e Terceiro-Sargento; e - - ··
c) o de Terceiro-Sargento, para CaDO e deffiais
praças constantes do Quadro a que se refere o
artigo 17.
§ 3~ Aos beneficíos previstos neste artigo e
seus parágrafos poderão ser acrescidos outros
relativos à remuneração, estabelecidos em leis
especiais, desde que o militar, ao ser reforinado,
já satisfaça as condições por elas exigidas.
Art. 115. O mifitar dã ativa julgado incapaz
defmitivamente por um dos motivos constantes
do item V do artigo 112, será reformado:
a) com remuneração propordonal ao tempo
de serviço, se oficial ou praça com estabiUdade
assegurada; e
b) com remuneração calculada com base no
soldo integral do posto ou graduação, desde que,
com qualquer tempo de serviço seja considerado
inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

r-
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Ait. 1 f6. O militar reformado por incapacidade defmitiva que for julgado apto ~m inspeção
d~saúde_129r J~sta Superior, erri graU de recursos
ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou
ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser re9ulamentação específica.
__§ 1° _o retomo ao s~_rviço ativo _ocorrerá_se
o tempo clecorrido na situação de reformado não
ultrapassar 2 (dois) anos e na forma do disposto
no-parágrafo ] do artigo 91.
§ 2o A transferência para a res_erva remuneraâa, observado o limite de idade para a pennancência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transçonj_do na ~aÇão de reformado ultrapassar 2
(dois) anos.
Art. 117. O militar reformado por alienação
mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos
seus beneficiários, desde que estes o tenham sob
sua ·guarda e responsabilidade e lhe dispensem
tratamento human·o e condigno.
§ 1~ A interdição judicial do militar reformado
por alienação mental deverá ser providenciada
junto ao" MinistériO Público, por iniciativa de benefidários, pcirentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato da reforma.
§ 29 A interdição Jt~dicial _90 militar e seu Internamento_ em instituição apropriada, militar ou
não, deverão ser providenciados pelo Ministério
J'.'\ilitar, sob cuja reSponsabilidade houver sido preparado o processo de reforma, quando:
a) não houver beneficiários, parentes ou responsáveis; ou
b) não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo.
§ J>?- Os processos e os ates de- registro de
_interdição do militar terão andamento sumário,
serão instruídos com laudo proferido por Junta
M.t1itar de Saúde e isentos de custas.
Art. 118~ Para fins do previsto na presente Seçãõ, éis praças especiais, CÇ~nstantes do Quadro
a que se refere'o artigo 17, são consjderadas:
I - Segundo-Tenente: os GUãrdas-Marinha e
Aspirantes-a-Oficial;
H- qualguer que seja o ?!no; _
a) Guarda-Marinha: os Aspirantes; e
b) Aspirante-a-Oficial: os Cadetes- e Os alunos
d~_ Escola de OficiaiS Especialistas e de Infal}tarla
de G.u~da;
JII- Suboficial: os alunos do Centro de Formação de Pilotos Militares;
IV- Segundo-Sargento: os alunos do Colégio
Naval, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, qualquer que seja o ano;
V-Terceiro-Sargento: os alunos de órgão de
formação de oficial da reserva e da escola ou
centro de formação de sargento, qualquer que
seja o ano; e
,
_
VI- Cabo: os Grupamentos, os Aprendizes:
Marinheiros e__os demais alunos de órgão de formação de praças, da ativa e da reserva.
0

SEÇÁOUI

Da Demissão, da Perda do
Posto e da Patente
e dil Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade com o Ofldalato

Art. 119. A demissão das Fórças Armadas,
aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:
1-a pedido; e

n- ex officio.

Art. l 2-o:-- A demissão a pedido será conC:e~
.dida mediar'ite reqUéffmeôto do interessàdO:
I - sem indenizáç::ão aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cinco J anos de oficialato;
e
_fi_- com indenização das despesas feitas pela
União, com a sua preparação e formação, quando
contar menos de 5 (cinco)_anos de oficialato.
§ I" No ca:;;o de o oficial ter f~to qualquer
curso ou estágio de duração igual ou superior
a 6 (seis) e inferior ou igual a 18 (dezoito)_meses,
por corita da União, e não tendo decorrido mais
de 3 (três) anos de seu término, a demissão s6
será concedida mediante indenização de todas
-as deSpeSã:s correspo:rtdentes ao referido curso
ou estágio, acrescidas, se for o caso, daS previstas
no item II das_ diferenças de vencimentos.
§ 2? No caso de o oficial ter feito qualquer
curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses, por conta da União, aplicar-se-á _o disposto no parágrafo anterior se ainda não houver
decorrido mais de 5 (cinco) anos de seu término.
.
§ 39 O_ Cálculo das inderiizaÇões a que se referem o item II e os parágrafos 1" e 2? será efetUado
pelos respectivos Ministérios.
§ 49 O oficial demissionário a pedido ingres-sará na -reSeiva, -onde permanecerá sem direito
- a qualquer remuneraÇão. O ingresso na reserva
será no mesmo posto que tinha no serviço ativo
e sua sttuaÇão, fndusive promOÇões será r_t;:glJlada
pelo Regulamento do Co_rpo de Oficiais' da Reserva da res pectiva Força.
§ 59 O direito à demissão a pedido pode ser
.suspenso na vigência de eStadO "de ·guerra, eSta9o
de sítio ou em caso de mobilização.
Art. 121. O OfiCial da ativa empossado em
cargo público permanente, estranho à sua carreira
e cuja função não seja de mc;gistério, será, imediatamente, mediante demiSsão ex officlo por esse
motivo, transferido para a rese!Va, onde ingressará
com o posto que-possUía na ativa_e_oom as obrigações estabelecidas na Lei do Servi_s:_o Militar,- não
podendo acumular qualquer provento de inatividade a remuneração do cargo público perma- nente._
Art. 122: O Oficial que houver-p-erdido o posto
e-a patente será _demitido ex officlo sem direito
<:~ qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar prevista na Lei
do Serviço Militar.
Art 123. O oficial perderá o posto e a patente
se for declarado indigno do oficialato, ou com
ele incompatível, por decísãó do Superior Tribunal
J'V\i.litar, em tempo de paz, ou de tribunal especial,
_em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido.
Parágrafo _úniCO. O OfiCial declarado indigno
do ofidalato, óu com ele iilcómpatível, e condenado à perda de posto e patente sô"-poderã readquirir a situação militar anterior por outra sentença
dos trbunais mencionados e nas condições nela
-estabelecidas._

Art. 124. Fica sujeito à declara.ção de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade
com o mesmo o oficial que:
l-for condenado, por tribunal civil ou militar,
à pena restritiva de liberdade individual superior
a 2 (dois) anos, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado;
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n- for condenado, por sentença passada em
julgado, por crimes para os quais o Código Penal
Militar comina essas penas acessórias e por cri-

mes previstos na legislação especial concernente
à segurança do Estado;
III- inctdir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho
de Justiça e neste for considerado culpado; e
IV- houver perdfdo a nacionalidade brasileira.
SEÇÃO IV

Do licenciamento
Art 125. O licenciamento do seMço ativo se
efetua:
I - a pedido; e

n- ex officlo.

§ 1., O licenciainento a pedido poderá ser
concedido, desde que não haja prejuízo para o
serviço:
a) ao oficial da reserva convocado, após prestação do serviço ativo durante 6 (seis) meses;
e
b) à praça engajada ou reengajada, desde que
conte, no mínlmo, a metade do tempo de serviço
a que se obrigou.

29 O licenciamento eX officio será feito na for·
ma da Lei do Serviço Militar e regulamentos espe·
cíficos de cada Força Armada:
a) por ·conclusão de tempo de serviço ou de
estágio;
b) por conveniência do serviço;·e
c) a bem da disciplina.
§ 39 O militar licenciado não têm direito a
qualquer remuneração e, exceto o licenciado ex
oftldo a bem da disciplina, deve ser incluído ou
reinclufdo na reserva.
§ 49 O licenciado ex officio a bem d~- disCiplina receberá o certificado de Isenção do serviço
mllitar, prevfsto na Lei do S:eiviço Militar.
Art. 126. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a·
Oftcal e as demais praças empossadas em cargo
público permanente, estranho à sua carreira e
cuja função não seja de magistério, serão imediatamente, mediante lícenciamento ex officio por
esse motivo, transferidos para a reserva, com as
obrigações estabelecidas na Lei do Serviço Militar. _
Art 127. O licenciamento poderá ser sUspenso na vigência de estado de guerra estado
de sítio ou em caso de mobilização.
SEÇÃOVf

Da Anulação de Incorporação e da
Desincorporação da Praça
Art. 128. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resultam na interrupção
do serviço militar com o conseqüente desligamento do s_ervlç:o ativo.
_ __ . ·--·
Parágrafo único. A Lei _do Serviço Militar estabelece os casos em que haverá_anulação de incorporação ou desincorporação da praça.

SEÇÃOVI

Da Exclusão da Praça a Bem da Disciplina
Art. 129. A exdusão a bem da disciplina será
aplicada ex offido ao Ot~ctrda-Marin(J.a, ~9 Aspi·
rante-a-OficiaJ ou às praças c_om estabilidade assegurada:
1- sobre as quais houver pronunciado tal sentença Conselho Pennanente de Justiça, em tem~

pode paz ou tribunal especial, em tempo de guerra, por haverem sido condenadas, em sentença
passada em julgado, por quaquer_ daqueles tribunais militares ou tribunal dvil, a pena restritiva
de liberdade individual superior a 2 (dois) anos
ou, nos crimes previstos na legislação especial
concernente à segurança do Estado, à pena de
qualquer duração;
n- sobre as quais houver pronunciado tal senten·ça Conselho Pennanente de Justiça, em tem- .
po de paz, ou tribunal especial, em tempo de
guerra, por haverem perdido a nacionalidade brasileira; e
-m- que incidirem nos casos que motivarem
o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto
no artigo 53 e neste forem considerados culpa___ _._
dos.
_Parágrafo únicO. O Guarda-Marinha, Aspirante-a-_Qficial ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem_da Qisciplina
só poderá readquirir a situação militar anterior:
a) por Outra sentença de Conselho Permanente
de Justiça, em tempo de paz, ou tribunal especial,
em tempo de guerra, e nas Condições nela estabelecid~, s.e.a exdusão for corisecjUência de senten-_
ça de um _de1queles tribunais_; e
b) por decisão do Ministro respectivo, se a exclusão for conse_qüênciã de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.
Art. 130. .t: da competência dos Ministros Militares, ou-Autoridades às quais tenha sido_ delegada competência para issó o ato de excJusao,
a bem da disciplina, do Guarda~Marinhci e do Aspirante-a-Oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada.
Art. 131. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico
e não a isenta das indenizações dos prejuízos ~u
SadoS à-Fazenda Nacional ou a terceiros, nem
das pensões decorrentes de sentença judicial.
Parágrafo único. A praça excluída a bem da
disciplina receberá o certificado de isenção do
servíÇo militar previsto na Lei do Serviço Militar
e rião tefá direito a qualquer remuneração ou
indenização.
SEÇÃOVII

D;a Qeserção
Art. 132. A deserção do militar acarreta uma
interrupção do serviço militar com a conseqüente
demissão ex officlo, para o oficial, ou exclusão
do s~~o ativo, para a praça.
_ § 19 A demissãO- do oficial ou a exclusão d;:J
praça_ com estabilidade assegurada processar-seá após 1 (um) ano de agregação, se não houver
captura ou apresentação voluntária antes desse
prazo.
§ 2~ A praç.~rsem estabilidade assegurada será automaticamen~ excluída .,após oficialmente
declarada desertara.
§ 39 n iriilitar desertor que for capturado ou
que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, s~rá reincluído_ no
serviço ativo e a seguir agregado para se_ ver processar.
§ 49 A reindusão em defmitivp do militar de
que trata o parágrafo anterior dependerá de _sen~
tença de Conselho _de_ Ju-?tjç_;;t, _
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SEÇÃOVIII

Do Falecimento e do Extravio
Art. 133. · O falecímento do militar da ativa acarreta interrupção do serviço militar, com o conseqüente desligamento ou exclusão do serviço
ativo, a partir da data da ocorrência do óbito.
Art. 134. Q extravio do militar da ativa acarreta interrupção do serviço militar,· cOm o-· conseqüente afastamento temporário do se!Viço ativo,
a partir da data em que o mesmo for oficialmente
considerado extraviado.
§ 1~ O desligamento do serviço ªtivo será {e ito 6' (seis} rrieses após a ·agregaçãO por motivO
de extravio.
§ 29 Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes
oficialmente reconhecidos, o extravio ou d desaK
parecimento de militar da_ativa _será consideradO
como falecimento, para fins deste Estatuto, tão
logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se dêem por encerradas as providências do salvamento.
Art. 135. O reaparecimento de militar extraviado ou desaparecido, já desligado do seiViço
ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação
enquanto se apuram as causas que deram origem
ao seu afastamento.
Parágrafo único. O militar reaparecido será
submetido a Conselho de Justiça ou a Conselho
de Disciplina, por dedsão do Ministro da respec~
tiva Força, se assim for julgado necessárlo.CAPITULOIII

Da Reabilitação
Art. 136. A reabíliU,.ção do miJítar será _efeK
tua da:

1- de acordo com- os Códigos Perial Militar
e de Processo Penal Militar, se tiver sido condeK
nado, por sentença definitiva, a quaisquer penas
previstas no Código Penal Militar; e
n- de acordo com a Lei do Serviço Militar,
se tiver sido excluído oulicenciado a bem da disdplina.
Parágrafo único. Nos Casos em que a condenação do militar acarretar sua exdus!3-o a bem
da disciplina, a reabilitação prevista na Lei do Serviço Militar poderá anteceder a efetuad_a de açorda
com os Códigos Penal Militar e de Processo Penal
Militar.
Art 137. Aconcessãodareabilitaçãoimplica
em que sejam cancelados, mediante averbação,
os antecedentes <:riminais do militar 01,1 sl,lbstituídos seus doc_umentos comprobatórios de situação militar pelos adequados à nova situação.
CAPITULO IV

Do Tempo de Serviço
Art. 138. Os militares começam a contar
tempo de SElrviç_o nas Forças Armad_Z!s- a partir
da data de sua incorporação em qualquer Organização Militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, matrícula em órgão de formaçào de militares ou nomeação para posto ou graduação nas
Forças Armadas.
§ 1~ Considera-se_ como data de incorporação, para fins deste artigo:
a) a data do ato em que o convocado ou voluntário é considerado inclUído em uma Organização
Militar ou- a ela incorporado; e
b) a data inicial de admissão como praça espedal.
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§ -29 O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da resetva é computado apenas
para fins de inatividade, na base de 1 (um) dia
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porém, ós direitos e vantagens dos militares amparados pela legislação vigente.
§ 19 Os acréscimos a que se referem os itens
para cada período de 8 (oito) horas de instrução,
I, m, V e VI s_erão computados somente no modesde que conluída com aproveitamento à formamento da passagem do militar à situação de_inatividade e para esse frrn.
ção militar.
§ 39 O- militar _reincluído reGQm~:;ça a contar
§ 29 Os acréscimos a que se referem os itens
tempo de serviço da data de sua _reinclusão.
ll e IV serão computados somente no momento
§ 49 Quando, por motivo deJorça maior, ofida passagem do militar à situação de inatividade
cialmente reconhecido (incêncio, inundação,
e, nessa situação, para todos os efeitos legais,
naufrágio, desastre aéreo e_.o_u_tr_.,_s_-cala_midades), inclusive quanto à percepção definitiva de gratififaltarem dados pra a contagem do tempo de servicaçã"o éle tempo de serviço e de adicional de inatiço, caberá a_os Ministros Militares ~rbltrar o tempo
vidade.
a ser computado, para cada caso particular, de
§ 39 O dispoStO no item 11 aplicar-se-á nas
acordo_com os elementos disponíveis.
mesmas condições e na forma da legislação espeArt. 139. Na apuração do tempo de serviço·- cffica, aos possufdores de curso universitário, remilitar, será feita distinção entre:
conhecido oficialmente, que venham a ser aproI- tempo de efetivo _serviço; e
vados como oficiais das Forças Armadas, desde
n- anos de seiViço.
qüe"'-este cUrSo seja requiSito essencial para seu
Art 140. Tempodeefetivoserviço~oespaço
aproveitamento.
de tempo computado dia a dia entre a data de
§ 49 Não é computável para efeito algum salincorporação e a data limite estabelecida para
vo para fins de indicação para a quota compula contagem ou a data do de._s_ljgamento do serviço sória, o tempo:
ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcea) que _ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo
•
lado.
ou-não, em licença para tratamento de saúde
§ 1"' O tempo de serviço em campanha é
de pessoa da famüia;
computado pelo dobro como tempo de efetivo
b) _pass.a_do em _licença para tratar de interesse
serviço para todos os efeitos, exceto indicação
partiCular;
para a quota compulsória.
c) passado como desertor;
§ 29 Será, também, computado _como tempo
d) decorrido em cumprimento de pena de susde _efetivo serviço o tempo pasado dia a dia, nas
pensão do exercício do pôstom graduação, cargo
Organizações Militares, pelo militar da reserva
ou função por sentença passada em julgado; e
convocado ou mobilizado, no exercício de fune)__decçmído em cumprimento de pena restrições militares.
tiva da liberdade', Por sentenÇ_a passada em julga§ 3 9 Não serão deduzidos do_tempo de servido, desde que não ~~nha sido concedida suspenço, atém dos afastamentos previstos no artigo
são condiCional da pena, quando, então, o tempo
70, os periodos _em que o miütar estiver afastado
correspondente ão período da pena será compudo exercido de suas funções em gozo de _licença
tado apenas para fins de indicação para a quota
especial.
compulsória e o que dele exceder, para todos_
§ 49 Ao tempo de efetivo seJViço, de que traos efeitos, caso as condições estipuladas na sentam este artigo e parágrafos anteriores, apurado
tença ftão o impeçam.
e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365
Art. 142. O tempo _que o ri1ilita_r passou ou
(trezentos e sessenta e cinco) para a correspon- vier a passar ·afaStado dO exercício de suas fundente obtenção dos anos de efetivo serviço.
ções, em conseqüência de ferimentos recebidos
Art 141. Anos de serviço é a expressão que
em acidente quando em serviço, em combate,
designa o tempo de efetivo serviço a que se refena defe.sa dª Pátria e na garantia dos poderes
rem o artigo 140 e seus parágrafos com os seconstituídc:>s; da lei e da Ordem, ou de moléstia
guintes acréscimos:
adquirida no exercido de qualquer função militar,
I - tempo de serviço público federal, estadual
será computado como se ele o tivesse passado
ou municipaJ, prestado pelo militar anteriormente,
no exercido efetivo daquelas funções.
em incorporação, matrícula, nomeação ou reinArt. 143. Entende-se por tempo de serviço
clusão em qualquer Organização Militar;
em campanha o período em que o militar estiver
ll -1 (um) ano para cada 5 (cinco) anos de
em operações de guerra.
tempo de efetivo serviço prestado pelo -oficial do
Parágrafo úriico. A participação do militar em
quadro ou Corpo ou Serviço de Saúde ou Veteriatividades.. dependerites ou decorrentes das openária que possuir curso universitário, até que este
rações-·d_e guerra será regulada em legislação esacréscimo complete o total de anos de duração
pecífica.
··
normal correspondente ao referido curso, sem
Art 144. O tempo de serviço dos militares
suJferposição a qualquer tempo de serviço militar
beneficiados por anistia será contado como esta·
ou público eventualmente prestado durante a reabelecer o ato legal que a conceder.
lização deste mesmo curso;
Art. 145. A data-limite estabelecida para fmal
m- tempo d_e serviço computável durante o
da contagem dos anos de serviço para fins de
período matriculado como aluno de órgão de forPassagem para a inatividade será a do desligamação da reserva;
mento do serviço ativo.
IV -tempo relativo a cada licença especial não
Parágrafo úniéo. A data-limite não poderá
o gozada, contado em dóbro;
execede~:. d_e_ 45 (_quarenta e cinco) dias, dos quais
V- tempo relativo a férias não _o gozadas, con~
o __máximo de 15 (quinze) no órgão encarregado
tado em dôbro; e
VI- tempo de efetivo serviço passado pelo mide efetivar a transferência, da data da publicação
do ato de transferência para a reserva em reforma,
litar nas guarnições especiais e contado na forma
a ser estabelecida em regulamento assegurados,- em Diário Oficial ou Boletim ou Ordem de Ser-
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viço-da Organização Militar, considerada sempre
a primeira publicação oficial.
Art. 146. Na contagem do_s anos de _serviço
não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de serviço público (federal, estadual e municipé!,l ou passado em administração
indireta) entre si, nem com os acréscimos de tempo, para os possuidores de curso unlversltário,
e nem com_o tempo de serviço computável após
a incorporação em órgão de formação de militares ou nomeação para posto ou graduação nas
Forças Armadas.
CAPITULO V.
Do Casamento
Art f47. o mmtar da ativa pode contrair matr_im_ôniO; desde que observada a legislação civil

específica.
§ 19 E' vedado o casamento às praças especiais, com qualquer idade,_ enquanto estiverem
sujeitas aos regulamentos dos órgãos de (armação de oficiais, de graduados e de praças, cujos
requisitos para admissão exijam a condição de
solteiro, salvo em casos excepcionais, a critério
do-Ministro da respectiva Força Armada.
§ 29 O casamento com mulher estrangeira
somente poderá ser realizado após a autorização
do Ministro da Força Armada a que pertencer
o militar.
Art. 148. As praças especiais que contraírem
matrimônio em desacordo com o parágrafo 1o
do artigo anterior serão excluídas sem direito a
qualquer remuneraç_ãO Ou indenização. _
CAPITULO VI
Das Recompensas e das Dispensas
do Serviço
Art.149. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos
militares.
§ 19 __ Sâo recompensas militares;
a) prêmios de Honra ao Mérito;
b) condecorações __por serviços prestados na
paz e na guerra;
c) elogios, l~uvores e-referências elogiosas; e
d) dispensas de serviço.
§ 29 As recompensas serão concedidas de
acOrdo -com as normas estabelecidas nas leis e
regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica~ _
Art 150. As dispensas de serviço são autorizações conCedidas aos militares para afastamento
total do serviço, em caráter temporário.
Art. 151. As dispensas de serviço podem ser
concedidas aos militares;
I- como recompensa;
l i - para desconto em férias; e
III- em decorrência de prescrição médica.
Parágrafo _único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e
computadas como tempo de efetivo serviço.
TÍTULO V

Disposições Finais e Transitórias
Art 152. A AsSistência Religiosa às Forças
Armadas é regulada por lei específica.
Art. 153. E' vedado o uso, por-parte de organização civil, de designações que possam sugerir
sua vinculação às Forças_ Armadas.
Pai'ágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste-artigo as associações, clubes, cálcu1os
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e outros, que congregam membros das Forças
Art. 159~ fic:_a_as_segurado ao militar que na
_ §. }9 Qs _acrés_cimos_a_ que se referem os itens
Armadas e que se destinam, exclusivamente, a data de _lO de outubro de 1966 contava 20 (vinte)
I, me VI serão computados somente no momento
promover intercâmbio social e assistencial entre ou mais _anos de efetivo seMço o direito à transfe- da passagem do militar à situãÇ6"o -áe inatividade
,
·
osmi.litaresesuasfamílla_seentreesseseasocie- rência, a pedido, para a reserva remuneraçl.a a e para esse fim.
§ 2" Os a_crésdmos a.. qLfe se referE:m os itens
dade ciYillocal.
partir da data em que completou ou venha a comlf, IV e V se:rão computados somente no_ rriomento
Art. 154. Os atuais Quadros ou Corpos e res- pletar 25 (vinte e cinco) anos de tempo de efetiVo
da passagem do militar à situação de inatividade
pectivos ramos ou especialidades qu_e não estive- serviço.
rem dentro das denominações básicas prescritas
Art. 160. _Após a vigência do presente Esta- e, _nessa situaçã._o_, para todos_ os efeitos .legais,
neste Estatuto ou da correspondência hierárquica tu to serão a ele__ ajustados todos QS; dispositivos inclusive quanto à percepção definitiva de gratificação de tempo de serviço, ressalvado o disposto
nele estabelecida, serão (mediatamente ajustados legais e regulamentares que _com ele tenham perno § 39 do artigo 1ÇH.
ao estabelecido no artigo 17, respeitado o círculo tinência.
·
§ 39 O disposto no item n aplicar-se-_á, nas
a que pertence 0 respectivo pessoal.
Art 161. O presente Estatuto entra ern vigOr
mesmas condições e na form;a c;i51legislação espe§ 19 Quando, em virtude das pecularidades
em 26 de dezembro de 1971, ficando revogadas
9
cífica, aos possuidores de cvrso universitário, reda Força Armada interessada ou da aplicação ___ as Leis U 4.9.02, .de 16 _d~ ~ezembro de 1965,
conhecido oficialmente, que vierem a ser aproveidas atuais normas de formação de ·especialistas, e n 9 5.058, de 29 de julho de 1966, bem como
forimpraticávelaadaptaçãodaquelepessoalden- os Decretos~Leis no 1.029, de 21 de outubro de tados como oficiais daso_Forças Armada:;;, desde
que este· curso seja requisito es_sencial para seU
tro da correspondência, Seqüência ou denomi1969,_e no 1.078, de 27 de janeiro de_1970, e
aproveitamento.
nações ftxadas no artigo 17, 0 Quadro ou Corpo --demais disposições em contrário.
§ 49 Não _é computável, para efeito algum,
entrará imediatamente em extinçãO e _s_erá criado
Brasília, 23 de dezembro de 1971: 1509 da fndeum novo Corpo ou eSPecialidade que atenda a pendência e 839 da República. - EMíUO G. salvo para flllS de-indicação para a quota Co.mpulpossibilidade de especia1ização e de promOção.
MÉDICI -Adalberto de Barros Nunes- Or- sória, o tempo:·
a) que ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo
§ 29 Será assegurada a opção de permanênlando Gelsel- J. Araripe Macêdo.
ou não, em licença para tratamento de saúde
cia no Quadro ou Corj:)o em extinção, ou transfeLEI N• 6.880,
de pessoa da família;
rência para a nova situação, desde que satisfeitos
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
b) passado em licença para tratar de inter!:'!sse
os requisitos que vierem a ser estabelecidOs.
§ 3~ O âiSpoSto ri este artigo e paráQ-rafos será
D~põe sobre o Estatuto dos Militares. - particular;
c) passado como desertor;
regulamentado separadamente, em cada Força
O Presidente da República, faÇO saber que o
d) decorrido em cumprimento de pena de susArmada.
Congresso Nacion_aldecreta e eu sanciono a se- -pensão do exercício do posto, graduação, cargo
Art. 155. AI:> militar beneficiado_ por uma ou
_g_uinte l~i:
ou função por sentença transitada em jul~~do;
mais das Leis n~ 288, de:_ 8 de junho de 1948;
e
616, de 2 de fevereiro de 1949; 1.156, de 12
ESTAT(ffO DOS M!UfARES
e) decorrido em cuinprimento de pena restride julho de 1950; 1267;de 9 de dezembro de
TÍTULO 1
tiva da liberda,de, porsentença transitada em julga1950; e que em virtude do disposto nos artigos
Generalidades
do, desde__que não tenha sido concedida suspen66 e 67 desta lei não mais usufruirá as promoções
são condicional de pena, quando, então, o tempo
previstas daquelas leis, fica assegurada, por oca·
- CAPÍTULO I
correspondente ao período da pena será compusião da transferência para a reserva ou da reforma,
_Disposições Preliminares
tado apenas para fins de indicação para a quota
a remuneração de inatividade relativa ao posto
Árt. -T9 O presente Estatuto regula a situ_~ão,
compu1sória e o ·que dele exceder, para todos
ou graduação a que seria promovido em decor- obrigaçOes deveres, direitos e prerrogativas dos
os efeitos, caso _as condições estipuladas na senrência da aplicação das referidas leis.
_ _ __ membros das Forças Armadas.
tença não o impeçam.
Parágrafo único. A remuneração de inativida-----·--···----------·---·-...--···· ..
de assegurada neste artigo não poderá exceder,
:::.'--··----~~·~~·=;:--~--·===::
em nenhum caso, a que caberia ao militar, se
Ar!. 160. Ressalvado o disposto no artigo 150
fosse ele promovido até 2 (dois) graus hieráre no parágrafo único do artigo anterior, ficam
Art.
137.
"Anos
de
serviço"
é
a
expressão
que
quicos acima daquele que tiver por ocasião do
revogados a Lei n9 5.774, de 23 de dezembro
designa o tempo de efetivo serviço a que se refere
processamento de sua transferência para a reserde-1971, e demais disposições em contrário.
o
artigo
anterior,
com
os
seguintes
acréscimos:
va ou reforma, incluindo-se nesta limitação a apliBrasilia, 9 de dezembro de 1980; 159; da Inde1- tempo de serviço público federal, estadual
cação do disposto no parágrafo 19 do artigo 54
pendência e 929_. da República._- JOÃO FI-.
ou municipal, prestado pelo milítar anteriormente
e no artigo 114 e seu parágrafo )9
GOEIREDO- Maximiano Fonseca- Emllili
à sua incorporação, matrícula, nomeação ou reinArt 156. Na passageril-para a reserva remuAyrosa da SOva - Déllo Jardim de Mattos
dysã:o em qualquer organização militar;
nerada, aos militares obrigados ao ~ôo se;rão com-José Fenaz da Rocha.
ll-1 (um) ano para cada 5 (cinco) ano~;;" de
putados os acréscimos de tempo de efetivo serviO áriexo ·mencion!ldo na presente lei está publicado no DO de
tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do
11-12·80.
ço decorrentes das horas de vôo realizadas até
Corpo, Quadro ou Serviço de Saúde ou Veteri20 de outrubro de 1946, na forma da legislação
nária que possuir curso unlversitário até qué este
vigente até esta última data.
açrésdmo complete o total de anos de duração
O SR. PRESIDENTE (DirceU Càlneiro).:.::.. O
Art 157. Os mil!tares da Aeronaútica que,
normal do referido_ curso, s_em superposição a
expediente lido v?li à publicaçãO.
_
por enfermidade, acidente ou deflcíéncia psicofiqualquer tempo do _s.erviço_ militar ou público
Sobre ?I mesa, projeto de lei que vai ser lido
siológica, verificada em inspeção de saúde, na
event:ualmente prestado durante a realização despelo Sr. 19 Secretário. _
forma regulamentar, forem considerados defmitite mesmo curso;
É lido O seguinte
vamente incapa"cltados para o exercício da ativim- tempo -de serviço computável durante o
dade aérea exigida pelos regularOentos especíPROJETO DE LEI DO SENADO
período matriculado como aluno de órgão de forficos, só passarão à !natividade se essa incapamação da reseiVa;
N• 82, de 1988
cidade o for também para todo o serviço militar.
IV- tempo relativo a cada licença especial não
Modifica o Decreto~Lei n 9 2.234, de 23
Parágrafo único. A legislação própria da Aerogozada, contado em dobro;
de janeiro de 1985, que limita a remunenáutica estabelece 'a situação do pessoal enquaV- tempo relativo a fériCls não gozadas, conração e demais vantagens devidas a didrado neste artigo.
tado em dobro;~
.
_
plomatàs casados, servindo juntos no
Art. 1~8. As praças reformadas por incapaVI- tempo de efetivo serviço passado pelo miexterior.
cidade definitiva que não possam prover sua sublitar nas guarnições especiais e contado na_forma
(Do Senhor Marco Maciel)
sistência, a seu pedido ou ex officio, poderão
estabelecida em regulamento, assegw-ados, poreSidir no Asilo de Invalidas da Pátria, mediante
cém. os dir.eitos e vantangens dos militares ampaArt. 19 No caso de remoção de__ diplomatas
.ato do Ministro da Força a que pertencerem.
rados pela legislação vigente na época.
casados para o mesmo posto ou sede no exterior,

···································-----····--
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ambos os cônjuges farão jus à percepção da lndenização de Representação no Exteõo_r (JREX), prevista no artigo 16 da Lei n~ 5.809, de -1 Ode outubro
de 1972, recebendo, no entanto, apenas um salário-família pelos dependentes.
Art 29 Somente um dos cônjuges fará jus,
por opção, ao montante relativo à ajuda de custo,
e os limites de cubagem e peso, para efeitos de
translação de bagagem serão çalculados de a~or
do com a classe do diplomata optante, vedada
a percepção de idênticos benefícios por seu cônjuge.
Art. 3» Esta lei entra em vigor· na data de sua
publicação, revogadas as disposições em -contrário.

Justificação

serviço no exterior, em missão pennanente ou

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex!'
meus protestos de consideraçáo e apreço.- Fernando Henrique Cardoso, lider do PSDB no
SenadO Federal
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiró)- A
comunicaçãõ lida vai à publicação.
Sobre _a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido o seguinte

transitória, destii1ado _a compensar as despesas
inerentes à missão de forma compatível com suas
responsabilidades e encargos.

§ 19 O valor dessa indenização é calculado
cotn base em índices e fatores de conversão variá·
veis, estabelecidos em razão:
a) do grau de representatividade da missão;
b) do tipo e natureza da missão;
c) da correspondência entre cargos, missões
e funções;
d) da hierarquia funcional ou militar;
e) do custo de vida Joca1;
f)-_ aas- Cóhdições peculiares de vida, da sede
no éxterior; e
g) do desempenho cumulativo de cargos.
§ 2~ Para as missões a bofdo de navios ou
aeronaves militares, são considerados fatores de
conversão regionais, com base nos estabelecidos_
para as localidadeg..sede ou localidades visitadas.
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REQUERIMENTO N' 165, DE 1988
Requeremos, na forma regimental, e de-acordo
com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Senador Eugênio
de Barros:
a) inserção em ata de um Voto de profUndo
pesar;
b )_ apre~entação de condolências à família e
ao EstadO do Maranhão.
-- Sala das Sessões, 19 de outubro de 1988. Edlson Lobão - Nelson Carneiro.

Depois de longo tempo em que os cônjuges
diplomatas foram prejudicados no exercício da
carreira, uma vez que, sem nenhum-amparo legal,
lhes era impedido seNir no exterior como casal,
......................,......................,..,.__.,, .............._
..............;
Le., no mesmo posto, cumpriu-se, afinal, o princípio de igualdade proclamado na Carta Magna
.9 SR. PRESIDENTE{Dirceu Carneiro)~~&
do Brasil.
DECRETO-LEI N• 2.234.
te re(Juerimentq depende de votação, em cujo
Assim, se é justo e perfeito que Cônjuges diploDE23 DE JANEIRO DE.1985
encaminhamento poderão fazer uso da palavra
matas recebam, como família, apenas uma ajuda
Umlta a remuneração e demais vanta· os Srs. Senadores que ó desejarem.
de custo, que realizem uma só mudança e que
gens devidas a diplomatas casados, ser~
O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, peço
recebam somente um saJário-família, é também
vindo juntos no exterior.
a palavra para encaminhar.
definitivamente injusto e discrlminatório que a representação seja retirada de um deles, pois são,
emverdade,dotsfuncionários-diSüõtOs. Vale dizer,
O Presidente da República, usando da atribuiO SR. PRESlDENTE (Dirceu CarneirO}trabalham em setores de tal forma diferentes que
ção que lhe confere o artigo 55, ítem III, da Consti- Concedo a palavra a-o nobre Senador Edison Lo- bão.
tuição, decreta:
variam do cultural ao económico, do consular
ao político.
Art. 1~ "NO caso de remoção de diplomatas
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para
Oaro está que os cOntactos com os represen~
casados para o mesmo posto ou sede no exterior,
apenas 1,1m- âos cônjuges fará jus, por opção, à encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presitantes locais estrangeiros no pais em que se en. dente, Srs. Senadores, o que se procura, neste
c-entrem ·os cônguges diplomatas serão, automapercepção da lndenização de Representação no
ticamenteemesmopordefinição,diferentes._PoExterior prevista no artigo 16 da Lei n? 5.809, instante, _com o requerimento que acaba de- ser
lido peJa Mesa, é faZ_er uma homenagem à memóde-se dizer, sem medo de errar, que há uma quase
de 1O de outubro de 1972.
necessidade de que esses contactos se façam
Art. 2 9 O montante relativo a ajuda de custo ria de um homem público que prestou os mais
e os limites de cubagem e de peso para efeito relevantes serviços ao meu Estado, o Maranhão,
separadamente, de forma a permitir o bom andade_ translação da bagagem serão calculados de e ao Brasil.
mente e a eficiência dos trabalhos.
Eugênio de Barros cOmeçou sua política como
Em verdade, com a econ6ffiia para os corres
acordo com_a class~_do diplomata optante, vedapúblicos que significam uma só remoção de dois
da a percepção de idênticos beneficies por seu Prefeito da cidade de Caxias, uma das melhores
e mais desenvolvidas ddades do Estado doMaracônjuge.
- _
__
funcionários, nada mats justo que esses mesmos
nhão. S. Ex' dirigiu os destinos desse município
Art. .39 As modalidades, cirçunstâncias e confuncionários recebam integralmente pelos servipor largo peftodo, tendo iniciado ali as grandes
ços individualmente prestados à Nação.
dlções de remoção de diplomatas casados serão
obras que hoj~ constituem o conjunto de realizaCumpre destacar, ainda, que não há qualquer
objeto de regulamento.
__
ções administratiVas. Ao se retirar da Prefeitura,
restrição à percepção de gratificações e vantagens
Art. 49 ESte decreto-lei entra em viflor na data
deixou como legado, sobretudo, o seu exemplo
por ambos os cônjuges diplomatas quando em
de sua publicação, revogadas_ as disposições em
de bom administrador, de homem público correserviço na Secretaria de Estado.
contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 19"85, 1649 da ln de· to, cumpridor dos seus deveres e de conciliador,
Não existe, portanto, razão que venha a justificar_
tal discriminação no exterior.
pendência e_ 97 9 da República. - JOÃO Flw que sertípre foi. Tempos ae-pOis foi procuiado
pelas lideranças mais expressivas do Estado do
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1988.- -_:-GUEIREDO-R.S. GueJTeiro.
Maranhão para candidatar-se ao Governo do EsMarco Madel.
(À publicação.)
tado. Teve, também, ar, brilhante vitória e exerceu
LEGISlAÇÃO aTADA
o Govemo do Estado com grande competência,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camelro) :.:._O
realizando inúmeras obras que hoje ainda servem
LEI N• 5.809. DE 1O DE
projeto lidei vai à publicação.
de marco à administração do nosso estado. DuOUTUBRO DE 1972
Sóbfe a mesa, comuntcação que vai ser lida rante o seu período de gD'I!'emo, o Maranhão viveu
Dispõe sobre a rebibulção e direitos
pelo Sr. Primeiro Secretário.
instantes de completa tranqüilidade. Quando se
do pessoaJ clvil e militar em serviço da
É lida a seguinte
elegeuGoVemador, o nosso estado estava, basicaUnião no exterior, e dá outras provldênR
mente, mergulhado em conflitos de natureza polídas.
Brasília, 17 de outubro de 1988. tica e em diversos setores e segmentos de sua
A S.ua Excelência -o -Senhor vida econômica. Eugênio de Barros foi capaz de
···············------·---·-·~Senador Humberto Lucena
conciliar as correntes em conflito e, mais tarde,
SEÇÃO!
Presidente do Senado Federal
deixou o Governo com o estado inteiramente pa·
Senhor Presidente,
cificado. Em seguida veio para o Senado da RepúDa lndenização de Representação
De acordo com o disposto no Regimento Inter- blica. Alguns atuais Senadores à época Depuno Exterior
no desta Casa, indico o Senador José Paulo Biso!
tados Federais, são testemunhas de como Eugê~
Art. 16. Indenizaçào de Representação noCóino Vii::e-Uder do Partido da Social Democracia riio de Barros exerceu o seu mandato de Senador,
Exterior é o quantitativo devido ao servidor, em
Brasileira.
sempre presente, sempre voltadq aos melhores

...

__

o
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O Sr. Arnoldo Walçl, tidO como jurista, é autor
interesses nacionais, notadamente aos interesses_ ___ Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chade sua terra natal.
__
da "Oáusula da EscaJa Móvel". Aliás, eu bem me
ves.
Portanto, é ess_es homem que hoje aqui homelembro quando ele defendia tese tendo como exao SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Pronuncia minador
nageamos e a quem destinamos uma palavra de
o Professor San Tiago Dantas, na Faculo seguinte discurso.)- Sr._ Presidente, Srs. Senasolidariedade pelo mandato que exerceu e pelo
dade Nacional de Direito do Rio de Jãneiro. Pois
dores, é V. Ex" testemunha, e a Cas_a, também,
exemplo que nos deixou.
-o Sr. Wald ocupa o cargo de fiscalizador das Bolde que, por diversas vezes, neste plenário, manisas, campo de aplicação do especulador Nahas,
festei o-desejo, oportuno tempore, de requerer
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um
seu amigo e cliente.
uma comis!;>ão de inquérito para examinar as ativiaparte?
Ninguém, por outro lado, pode admitir que o
dades do Banco_ Central.
OSR.EDISONLOBÁO-Concedooaparte
Sr. Juarez Soares, diretor, tomasse ess.a proviadvogado
do
Banco
do
Brasil,
dele
apoAntigo
ao eminente SenadOr Nelson Carneiro.
dência gratuitamente e sem conhecimento do
sentado, sempre me preocupei com o Banco
presidente do Banco Central.
O Sr. Nelson Carneiro- Ao tempo em que Central e, sobretudo, quando ·ele passou a ser
Ora, no dia, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o nobre Senador Eugênio". de Barros integrava
organismo autónomo dirigido, ou gerido, ou_ adem que houve a elevação do "over'' com divu1gaesta Casa, eu era Deputado Fedeial. Não tive, ministrado, não mais por velhos_ funcionários _do
ção a nível de escândalo, o Sr. Nahas mantinha
assim, oportunidade de conviver_ com S. e:,c. nesta
Banco do Brasil, e sim, muitas vezes, ·por prepoSposição elevadíssima no mercado de entrega fucasa- No Congresso, durante__ os três mandatos tos de bancos particulares.
tura. Ele vendera ações para serem entr_egues naque exerceu no curso da sva vida """":"'" Prefeito,
Recentemente, Sr. Presidente, assistimos à dequele dia. TOdo mundo, de antemão, sabia que
Governador e Senador - , tive oportunidade de
missão Sumária do Sr, Juar~ Soares, diretor daele haveria de ter grande prejuízo, uma vez que
com S. EX" conviver quase diariamente. D_e _S,
quela organizaÇão.
-as ações estavam em alta. tom a elevação_ do
Ex' guardo, exatamente, a lembrança dessa figura
Então, o diretor fora_ acusado de, em ato pes-. over,
caiu a cotação, tendo ele grande lucro, ao
cordial, franca que V. Ex' açaba -de descrever~ que
soa1, ter elevado as taxas de juros do ovemight
invés de prejuízo. Quem nega que a medida do
chegava a esta. Casa cãrregado de serviço pres_em 50%", gerando isso _uma quedã nas açõe_s de
diretor não foi tomada exatamente para proportado ao seu Estado, e daqui partiu com outra
bolsas, _cortr prejuízos grandes para o Erário e,
clonar esse resultado?
bagagem de serviços. Eu tive, agora, a oportusobretudo, para os tomadores de ações no merTemos informações, p-or-oüttõ-lado,-ae qUe
nidade de constatar que, nesta Casa, S. Ex' Joi
cado riaéional, .1com descréclito, inclusive, para
duas grandes organizações financeiras no País,
membro da Comissão de_ Transportes, Vlce-Pre- . aquela corporação,
naquele dia, com o conhecimento prévio, colocasidente da Comissão de_Agricultura, Pecuária, CaDei uma entrevista, em jornais do Paraná, dizenram todas as sua reservas no ovemight, não
ça e Pesca, Florestas, integrante da Comissão de
do que, quando chegasse aqui, a primeira coisa - respeitando, sequer, os limites do compulsório,
Fmanças, de Saúde, de Transportes, de Econôque faria seria promover a forma1ização dessa
obtiveram, essas duas organizações financeiras,
mia, além de ter sido memQro do Conselho Supe- comissão de inquérito para apuração desses fatos
resultados financeiros fabulosos às çustas do Terior das Caixas Ec.OnômicaS Fede-rãis e indu_strial "l!,·sobretudo, de outros que são do nosso conhecisouro Nacional.
de grandes empreenclimentos no ramo da fiação
mento, cometidos naquela alta instituição do conSr. Presidente, eu já estava formalizando a Coe da tecelagem e atividaqes-comerci.alS éorrelatas.
trole fmanc;eiro naClonal.
missão de Inquérito, por ser inteiramente cab[vel.
Falece aos 89 anos, deixàhdo viúva a.Sra._Rosa.lina
Mas, temos, hoje, em razão da nova Constituição,
tfiii.:i, Si. PreSidente, que o que me surpreende
Pinto de Barros. COmprefthdo o pesar-de V. Ex•,
a Comissão_ de Fiscalização e Controle das ates
é CjUe o atual presidente, o Sr. Elino ·camões,
que deve _s.er o pesar de toda _a população do
financeiros do Governo, e essa comíssão_já convifoi, dUrante algum tempO, presidente do Sogeral,
Maranhão, que tantos serviços deve ao saudoso
dou para ser ouvido amanhã, nesta Casa, o ex-DiGovernador, Prefeito e_SenaaorBJfféil.iõ de Bar- eStr.:icihã Oii;Jãrlízação rmariceiia, sediada no Brasil. Ele fàl pfe5íaellte âe SEliCOiiseiho, corrio cariS..
reter, Sr. JUarez Soares; e terça-feira, ao que Cõnsros.
ta, inclusive, dos relatórios bancários.
. ta, seria ouvido o Sr. Camões. Enta---º, de acordo
O SR. EDJSON LOBÃO - Agradeço a V.
como as informações a<;lvenientes e mais o _que
Ora, esse b~nco, ao que consta, teve o seu
Ex'-, Senador Nelson CameiJQ, o_ aparte com o
controle aclonário, dura_nte um periodo, nas mãos
temos, poderemos requerer a CPI, Se necessário,
qua1 enriquece as palavras_ que aqui pronuncio de Um senhor de São Paulo chamado Naji Nahas.
logo em segUida.
em homenagem à memória do_ Senador Eugênio Esse Naji Nahas foi expulso do seu país, o Egito,
Sr. Presidente, isso é caso áe derrubar governo
de Barros. _Na verdade, V. Ex;" nos traz algumas
por especulações financ-eir~ criminosas. E ele
em qualquer parte do mundo.
informações que compõem o currículo do ex-Go- f6i também condenado, nos Estados Unidos por
O Presidente Samey, homem desta Casa, seguvernador do Maranhão, e desta figura que ilustrou
esp~culaç~o no mercado da prata. Ele nem seramente não está informado desses fatos. Às ve-o Senado da _República com sua presença.
zes os indicandos ou as pessoas que Sua Exce. quer pode Voltar aos Estados Unidos, em razão
Temos, agora, Senador Ne1son Carneiro, uma
lência_ indica para o BanCo Central, o são_ em
d_.e$5?1 condenação.
iniciativa salutar e oportuna do Comitê de lmpren-'
' _AqUi, no_Brasü, houve casos desse_ senhor divulrazão de- informações de ministros, de informasa do Senado, que decidiu, Com uma Coleçãb , , gados cotrf estardalhaço pelos granàe.S estowos,
ções_-C:fe setores econômicos, e, talvez Sua EXcedenominada Henrique de_La_Roque, homenagear grandes jogadas de bolsa, com base em ações
lência não conhecesse o curriculum vitae desos ;tOSSOS Senadores falecictos. A primeira homesas pessoas. Consta, também, que o que está
da Petrobrás.
nagem prestada foi ao Sen.,dor Yu-_gílio Távora.
indicado para substituí-lo_:._ a suã nomeação esOra, vejain V. Ex"', Nahas, um especulador desEstou seguro de_ que o_ Comitê._de_ Imprensa, se porte, dessa habilidade criminosa, tido, allás,
taria condíciõnada, hoje, por determinação constiagora, cuidará de traçar o perfil político desse como um dos elementos da conexão mafiosa . tucional à aprovação do Senado Federal - , é
homem notável, filho do Maranhão, e que por
internacional, ligada ao setor de ações, atuando
um homem que já foi funcionário do Banco Cenesta Casa passou com o s.eu exeril~ilo e com
no BraSil. Vejam V. -Ex's o que está ocorrerido:
tra], já teve passados censuráveis e que S.Sa.,
a sua correção.
esse atual presidente do Banco Central era seu
agora, está dirigindo uma financeira. S.Sa deixaria
Sr. Presidente, eram estas as palavras que que- empregado, diretor~presidente de sua organizaa financeira privada para voltar a exerCer essa
ria pronunciar neste ins@nte. ·
ção, em razão" de ligação pessoa], porque, sendo
função.
ele sócio majoritário do Banco Sogeral, jamais
a1i -chegaria a pie.Sideil.te -qüem não fosse de sua
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
o Sr. Ronan nto- v.-Ext·perrilite um aparte?
_integral e suspeitosa confiança.
votação o requerimento.
. __ __
O SR. LEITE CHAVES- Um momento, _poEntão, vejam, esse homem, hoje, é presidente
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perbre Líder.
mariecer sentados._(Pausa.)
·
do Banco Central. Por outro lado, naqueles gran~
Então, isso tudo, Sr. Presidente, nos é bastante
Aprovado.
- des escânda1os ~ Petrobrás, o Sr. Naji Nahas
finh?~ como advogados e amigo o Sr. Amoldo
A Mesa associa-se às hpmenagen.§ e fará cumpreocupante e, agora, à Casa, porque não temos
Wªld, que, hoje, é presidente da Comissão de
só o dever de apreciar esses nomes como tamprir a deliberação çla Ç:l:;;ã, .
'·
.
YÇJ:lores Mobiliários. Essa organQ:ação tem por
O SR. PRESIDENtE (Dirceu Cimeiro)- Há
bém o de vigiar o cumprimento à Constituição.
Isto está estabelecido na própria Carta_ Magna.
funç~o fi~alizar as bolsas de vaiare& no País.
orador.es inscritos.
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Com todo o prazer, ouço o nosso Uder, Sena·
dor Ronan Tito.

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Leite
Chaves, v. Ex~ tem intelra raiâo, neste moinento,
sobre o cuidado que o Senado deve ter na questão
da aprovação dos nomes para o Banco Central.
Sabemos que por questões financeiras, muitas
vezes, um diretor solitário do Banco Central pode,

e tem podido, muito mais do que o próprio presi·
dente da República e o ·congresso Naciomd inteiro, com uma norma, com uma portaria só. Pois
bem, não sei de nada que desabone a figura ou
a pessoa ou o curr1culo do indicado por Sua Exce-

lência, o Senhor Presidente da República, para
preencher o cargo de diretor no lugar do direto_r

demitido recentemente. No entanto, o que neste

momento o estigmatiza para miin é que S.Sa.
faz parte de todo esse ststema e deste modo de
pensar que me faz lembrar demais aquela fábula
da caverna, Platão, de que todos estão acostumados a decodificar os movimentos pela sombra
projetada na parede e, depois que encaram a realidade, não sabem o que é mais realidade, o que
é mais sombra. Pois bem, estamos- vivendo no
Brasil, neste momento, a ditadura financeira, e
a estamos vivendo a partir de economistas guindados ao poder, a cargos eminentemente políticos, como o Ministério da Fazenda, como o Ministério do Planejamento, que, para mim, são cargos
políticos. A assessoria deve ser de técnicos: Mas,
a partir daí, decorre o mon:etarismo que herdamos, principalmente da Escola do Milton Friedman. dos Estados Unidos da América, a famosa
escola de Chicago. Querem- Ccinsefiar-tudo através do monetarismo. Por Isso mesmo, se obser·
varmos o currlculo do indicado pelo presidente
da República, vamos verificar que o que o "credencia", para mim, é, justamente, o fãto de ele
pertencer a esse clube que pensa em círculo e
que já uniformizou seu pimsarrtentO. Para colOcar
a nossa Constituição a prática, temos que começar a quebrar esse drculo vicioso em que nele
estramos há muito tempo. De maneira que procede a alegação de V. Ex.' e hipoteco inteifo ãpoio
às sua palavras.

_ Durante anos, o Banco do Brasil, além de ter
exercido a função de Banco Central, desde 1808,
sem qualquer restrição, sempre foi o executor
"da política_ financeira do governo. Ou seja, o Banco--d_o Barsil sempre foi a Naçao financeiramente
se exercitando, e agora Sua Excelência o preside.nte. da R~pública, atravé_s de dois atas, chega,
pnmetro, a retirar-lhe a qualidad~ de executor desSa política e, depois, a deslocar para outros estabelecimentos particulares o mecanismo da compensação.
_ A cCirriPensação sempre foi exercida - e a
contento -pelo Banco do Brasil, que é o único
que possui credibilidade, porque oficial, e uma
rede nacional ampla para isso.
Recentemente, outros bancos que há muito
t~po ~ham pJeiteando isto, contrariamente ao
interesse nacional, chegaram a conseguir essa
prerrogativa de exercer a função de Câmara de
Compensação.
Isto vai ser o maior desastre para o País, porque
um banco privado sempre fein interesse cOnflitante com a Câmara de Compensação e com
os interesses nacionais. QUer dizer, qualquer banco desses _quando tiver cheque de monta contra
si, poderá retê-lo na comperisação, devolvê-lo indevidamente, parn auferir dos benefícios de depósito não remunerado. Isso é um risco, um terrível
atentado contra os sacadores e_ correntistas de
um modo geral.
Estou pensando - e é o que_ vou fazer em
apresentar um projeto de decreto legislativo ao
CongressO, com base no art. 49-V, da Constituição, __sustando a medida Talvez o presidente
da República, preocupado com a questão de greve, por ato de momentânea irreflexão tenha retirado do Banco do Brasil a_. compensação para colocá-la concotrentemente em :banco particular. Mas
isso terá efeitos terríveis contra os interesses na~
danais.
o

Diz o _art 49:

"É da competência exclusiva do Cotlgres-so Nacional:

------------·
....
V - sustar os atas normativos do Poder
~-·-~-·

Execufivo que exorbitem do poder regulaO SR. LEITE CHAVES - Muito obrigado,
mentar ou dos limites de delegação legisEX
. -- -lativa;"
Vejam que o Congresso Constituinte na sua
Então, o fato se enquadra aqui.
sabedoria, elaborou esta Constituição e 'determiNo passado, o Congresso era inerte, era apenas
nou que as nomeações passassem a ser feitas
mediante sua prévia aprovação. Mas aprovação um expectador, no máximo um crítico informal
onde? Depois de sabatina pública. Hoje, aqui, no de atas dessa natureza. Hoje, não, temos responSenado Federal, vamos aprovar ministros ou re- sabili_da~es. Podemos_ sus~-los; pod_emos, ~m nome do interesse nacional, promover ou baixar meP~~á-los, mas depois de sabatina públiça, sejam
Mimstros do Supremo, do Tribunal Superior de didas que evitem que os interesses nadonais seJustiça, dos Tribunais Superiores e os diretores jam solapados.
e presidente do Banco Central, porque não é basO Sr. Monso Sancho - V. Ex" permite um
tante apurar os requisitos de saber e_ de honora- aparte?
bilidade por informação, e sim em audiência pú0 SR. LEITE CHAvEs- Ouço o nobre Sebflca. Qualquer cidadão poderá, no ato, questionar a honorabmdade do examinando. Aliás, será nador.
uma temeridade para o indicando vir a exame
O Sr. Monso Sancho- Eu gostaria de fazer
do Senado sem que gõze efetivamente de reputa~
um depoimento sobre o Sr. Elmo Camões. Coção ilibada, de nome limpo, honrado.
nheci o Dr. Elmo Camões em 195_6,_quando era
Secretário na Carteira de Redesconto do Banco
. Ne~e. caso, não tenho dúvidas, pelo que os
JOrnais diZem, de que o próximo candidato à dJre- do Brasil o nosso saudoso Tancredo Neves. Taotoria terá muito a esclarecer, já que há suspeitas
credo Neves era amicíssimo de S.Sa, de longa
quanto ao seu passado.
data - ambos prestavam favores de amizade
Mas há outro ponto que me preocupa muito
muito íntimos. Então, Camões foi seu colega, um
- a questão do Banco do Brasil.
antigo funcionário do Banco do Brasil. A escolha
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dele para Presidente do Sogeral não partiu do
Nahas, partiu do Banco Françês, e vou dar mais
um depoimento do caráter de Elmo CamõeS.~Eie
devolvia cheques no Nahas; Nahas diretor do ban_co, e ele devolvia cheques do Nahas. Camões
não comunga com irregularidades, não comunga
com erros; é um homem muito experimentado,
muito capaz, muito competente, e até hoje não
se soube, no nosso País, de qualquer fato que
desabone sua conduta. De forma que desejo restaurar, perante os nossos companheiros, a pessoa
de Elmo Camões, porque o começo desde 1956,
e pelas amizades que lhe estou falando, como
a de Tancredo Neves. O Presidente Samey, várias
vezes, ofere<:eU-lhe a Diretoria de Crédito~Geral
do Banco Central, e ele nunca quis. Ele aceitou
essa Presidencia agora, quase por imposição, porque, como um velho funcionário do Banco- do
Brasil, sabe dos encargos e rlas responsabi_lidades. Tanto que>nos primeiros diaS ele me disSe;
"Que abacaxi, seu Sancho, fui arrumar para mim,
sem necessidade nenhuma." De forma que deixo
registrada essa parte. Agora, quando àqueloutra
que V. Br falou, também, sobre o decreto do
presidente, temos de reconhe<:er que foi um decreto salutar, porque, com ·essas greves, ~amo
estariamos sendo feitas as compensações? Pelo
menos os compensadores do Banco- Cehfral ou
do Banco do Brasil sabem que, se eles pararem,
há quem os substitua. Por isso ê que não estão
parados. Outro ponto, nobre senador, a arrecadação.. Para aonde iria o dinheiro da arrecadaçá,o?
Eu tinha um imposto a pagar, sabiã Que O Banco
do Brasil estava em greve e, então, não pagava.
Não pagaria e o governo não me poderia multar
depois. Portanto, o decreto, no meu modo de
ver, é salutar. Foi uma medida salutar, foi uma
espécie de exerdcio de poder, na hora oportuna
em que foge do governo aquela condição- que
ele tem de agir. Este, o esclarecimento que gostaTia- de fazer.

O SR. LEITE CHAVES -Agradeço a V. EX
o aparte, como sempre elucidativo. V. ~ é uma
grande autoridade neste setor, porque é diretorpresidente de um banco, o Banfort de Fortaleza,
um banco sério, não há nenhuma dúvida, mas,
digamos, os outros banqueiros não pensam co-

moV.Br
Mas foi muito bom, porque V. Ex!' confirmou
o que estava dizendo aqui, o que, de resto, tenho
documento que o atual presidente foi presidente
do Sogetal, e que o Sr. Nahas, condenado nos
Estados Unidos, expulso da sua pátria, um especulador internacional, conhecido como membro
da Mâfia, era um dos acíonistas, e não sei se
V. Ex" nega que ele era o aclonista majoritário
desse banco do qual o atual presidente do Banco
Central foi diretor-presJdente.

O Sr. Afonso Sancho - Posso acrescentar
que o Sr. Nahas, hoje, não é mals o a,cionista
majoritário do banco.
O S:R- LEITE CHAVES - V. ·-EN sabe que
o Sr. Nahas é bastante vivo, é um homem esperto.
Não tendo as qualidades superiores da inteligência, tem as subalternas: a esperteza, a capacidade
da espeçulação, preparado que é na escola do
crime íntemacional, S. s~ não iria, oficialmente,
assumir no Brasil um cargo formal. Esses homens
atuam através de terceiros.
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Agora, V. Ex!' não pode negar que é exatamente
suspeito que o presidente do Banco Central, órgão em que muitas vezes se tem mais poder que
o Presidente da República, tenha sido diretor presidente de um órgão que o obrigava à convivência

~'Pclos cálculos d_e Roçha_Azevedo, a eleva-_
ção exagerada da taxa do ovemlgnt causou
ao País em prejuízo deUS$ 250 milhões em
dinheiro extra desembolsado pelo Governo
para os investidores que compraram seus
papéis."

com um dos maiores acionistas, senão o maior,

senão por indicação dele. Se o Nahas não quisesse, jamais teria ele ocupado tal cargo. Outra
coisa, não seria uma agravante que a indicação
tivesse sido feita pelo acionista estrangeiro?

O Sr. Naji Nahas -já vem sendo mencionado
- é um dOs maiores especuladores. E agora vem

Aqui, durante muito tempo, lutei por um projeto
que impedisse que alguém. que tivesse sido diretor
de uma multinacional viesse a ser ministro ou
vice-versa, a não ser depois de algum tempo. O
que não conseguimos na época, vamos ver se
conseguiremos agora.
Eritão, o fato de o presidente do Banco Sogeral
ter sido indicado por um grupo estrangeiro é pior
ainda. Aí, ele fica naquela situação dilemática: "ou
estavas o_u_nã6 estavas no teu posto ... "

~Cansado, como disse, de enviã:f reSulta~
dOs de investigações desse tipo à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), sem obter nenhuma garantia de punição aos culpados,
ele revelou que desta vez. a bolsa vai penalizar
os aproveitadores por meio do seu_ próprio
regimento_ interno."
- E-â~ nO-il'ticio, a noticia:

o próprio presidente, tanibérri, da Bolsa de Valores
de São Paulo, o Sr. Rocha Azevedo, e diz:

"São Paulo - A Bolsa .de Valores de São
Paulo (Bovespa) concluirá_ hoje a investiga_çâujniciada na_ quinta-feira passada quando
o Banco _Central elevou de 38,9% para 50%
as.taxas para aplicação de curtíssimo prazo
......,.. com o objetivo de saber se alguém com
conhecimento prévio da decisão levou vantagens no mercado acionári.o, principalmente
no vencimento de opções."

O Sr. Afonso Sancho- Senador Leite Chaves, para ser presidente de um banco do qual
era um grande acionista, não há problema algum.
Acho que aí não há suspeição. Ele foi indicado
por um grupo estrangeiro para ser presidente do
Banco Central, ele foi indicado...
O SR. LEITE CHAVES - Não, ele esteve
no Banco Sogeral por indicação ou do grupo
francês, subscritor de ações, ou p-or indicação
do Nahas, ou que pior ainda, por indicaçã_o dos
dois, ou com o consentimento dos dois. Então,
a verdade, ele haverá de esclarecer aqui é esta.
Estamos cõm -um homem na presidência do Banco Central que exerceu a presidência de um banco
pertencente a um dos grandes criminosos do Ocidente e do País. Um homem__ que foi capaz de
dar um tombo no mercado internacional, nos Estados Unidos, aonde não pode voltar, em razão
de crime. Veja V. Ex'" que grave situação; esses
fatos terão de ser esclareddos. Tenho, para minha
segurança, o relatório assinado pelo Sr. Elmo Camões, como presidente desse grupo. E é notório
o fato, por isso mesmo prescindindo de provas,
isto é, que o Sr. Naji Nahas era sócio majoritário_
doSogeral.
O Sr. Afonso Sancho -

Senadbr, Isso não

é segredo.
O Sr. Chagas Rodrigues -Permite V. Ex~
um aparte?
OSR. LEI1E CHAVES- Com todo o prazer,
nobre Senador.
O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex" fere assunto da maior importância, que teve até repercussão
internacionaL Lamentavelmente, foi mais um escândalo desta nossa República, cujo período, todos desejamos ver encerrado o mais breve pos_síveL Foi demitido o diretor do Banco central, e
ninguém acredita que ele tenha tomado essa decisão sem ter ouvido o presidente do banco. O
Jornal do Brasil noticiou que no mesmo dia
ele teve um entendimento com o presidente do
Banco Central e com o -Sr.-Jorge Murad, Secretário particular do Senhor_ Presidente da República !sso está no Jornal do BrasD de poucos
dias atrás, e_já está no meu arquivo. O Jornal
do Brasil de ontem traz uma entrevista do presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Sr. Rocha
Azevedo, que diz:

Os Jornais nóticiaram·...:..:. e V. -EX" no inicio do
seu discurso feriu o assunto- que esse Sr. Naji
Nahas, que é um especulador, foi um dos favorecidos. De mOdo que aí está o prejuízo que o País
SOfreu. E, até agora, o que se sabe é que o diretor
foi demitido, mas não está sendo processado,
e -o ·que e pior Ex- também mencionou fala-se no seu subStituto, que é outrõ homem
altamente vinculado a- grupos financeiros_ privados. Se{ Cji..te está na Ordem do Dfa a política
de privatização, ela vem da lnglaterra. Mas uma
coisa é privatizar empresas, outra coisa é entregar
repartições públicas a representantes de grupos
privados, que vão para lá defender seus interesses
privados e não os interesses nacionais. De modo
que V. Ex• tem a nossa total solidariedade. Esse
cfdadão apontado já foi, também, há algum tempo, de uma hora para outra, demitido; seu nome
foi ligado _a fatos que causaram grandes prejuízos.
E ·nós ·aqui, no Senado, devemos proce~er como
o Seriado norte-americano. O Presidente dos Estados UniâOs retirou uma ilidicaçãO- de um cid-3d~o para Ministro da Suprema ·corte, porque o
Senado americano não iria aprovar essa indicaÇào:lYP"reSiâente- ilão -·pode mandar para cá o
nome desse homem, e não quero entrar no méritO, é Uin- homem vinculado a grande corretora
de distriliuidor_a,. E até pela sua formação, ele vai
defender interesses de _grupos privados. Não podemos admitir isSo, mornlente nesta hora em que
o País vlve a maior crise fmaôceira, económica
e social de sua História.

v.

O SR- LEITE CHAVES -Agradeço a V. Ex'
o aparte, que elucida o meu discurso e, seguramente, confere_ dado_s_ para que nos possamos
haver bem nessa atividade_ fisc"alizatória que a
Constituição nos comete.
SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Senador Leite Chaves, peço a V. Ex" que encerre
o seu discurso. Seu tempo está ultrapassado_ em
dez minutos.

--0-
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O SR. LEI1E CHAVES- -Vou concluir, Sr.
Presidente. Quero dizer a V. EX~' que estou falando
por concessão da Mesa, _que carecia de número
para a ·sessão-, e fui solicitado com muita honra
para falar, profongando-_a pelo Expediente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa questão
do Banco Central é escandalosa, não por esses
fatos apenas, mas por Outros que os jornais noticiam e outros que conhecemos. Hoje temos a
atribuição da fiscalização fmanceira do País e de
aprovar ou não a nomeação desses diretores. Então, levanta-se uma questão, agora. A Constitutção passou a viger a partir do dia 5. Nós já encontramos o Banco Central composto. Ora, se fosse
o SuPremo T nbunal Federal, cujos ministros nós
aqui examinamos- e eu examinei diversos deles
- . evidentemente não teríamos mais compe:tênda, porque esses sao cargos vitalícios, mas aqui
são cargos em comissão da administração. Tanto
é que vejo que é absolutamente necessário que
ouçamos todos eles, para que o Presidente da
República possa mantê-los ou não. Do contrário,
se o clima é de suspeita e de comprometimento,
qualquer outro diretor que indiquemos pa_ra lá
já irá para um quadro que não merece a nossa
confiança, nem a confiança do País.
Sr. Presidente, o Presidente José Sarney, que
está hoje na União Soviética, em missão externa,
foi membro desta Casa, não temos dúvid_as quanto à honra- de Sua Excelência em relação a esses
lamen-táveis fatos - chegamos a supor que Sua
Excelência não conhecesse esses homens que
indicou, como também não creio que Tancredo
Neves, embora fosse seu amigo, o conhecesse.
A nossa vida polltica é uma vida de exposição,
somos cuffiprimentados e feStejados por todo o
tipo de pessoas, pessoas honestas e, sobretudo,
desonestas, e não temos tempo para saber quem
são essas pessoas, não é verdade?
Doravante, as atribuições são outras, as responsabilidades são outras. A partir de amanhã, nessa
Interpelação, temos que adotar critérios prátiCOs
para apUração de reputação e honorabilidade, em
razão dos novos cometimentos constitucionais e
dos altos interesses do País.
Muito obrigado a V. Ex·. Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Durante o discurso do Sr. Leite Chaves

o SI: Dirceu Caril eira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto
Lucena.
O Sr• .Mauro Benevides - Sr. Presidente,
peço a palavra pãra formular uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para uma questão de ordem.

O SR. MA(JRO BENEVIDES (PMDB- CE.
Para questão de ordem.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a questão de ordem se vincul~, de
certa forma, à temática que trouxe à tribuna, há
poucos instantes, o eminente Senador Leite Chaves. Diz respeito, obviamente, à competência privativa do Senado Federal para aprovar, por voto
secreto, após argüição pública, a_ indicação_ de
presidente e diretores do Banco Central_,
Ora, Sr. Presidente, apesar dos esforços de V.
EX' e da Mesa na elaboração do anteprojeto de
Regimento do Senado Federal, anteprojeto ajus-
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tado às novas diretrizes da Carta Magna ern vigor,
por maior que seja o empenho da Mesa e a fume
disposição de colaborar dos senhores sen-adores,_.
até o momento não foi possível ao Senado Federal deliberar em torno de sua lei interna inspirada
nas normas que passaram a vigorar a partir do
dia 5 de outubro, com a prorflulgaçáo da nova
Constituição brasileira.
Então, Sr. Presidente, remanesce uma dúvida.
Como deverá ocorrer a escolha das autoridades
que devem ser apreciadas, previamente, pelo Senado Federal? Especificainente em relação ao
presidente e diretores do Banco Central, ministros
do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas
da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal?
No antigo Regimento, que continua em vigor
até que seja expressamente revogado, essas apreciações já se acham previstas.
Sabe, porém, V. EJé' que, em relação ao presidente e diretores_ do Banco Central, nada há no
Regimento ainda vigente:
Daí por que estamos compelidos a apelar à
Mesa, no sentido de que estabeleça, diante da
chegada a esta Casa da mensagem que indica
um diretor do Banco Central, no caso, o Dr. Carlos
Tadeu, para diretor da Dívida Pública, uma norma
que discipline a tramitação desse pedido, inclusive
com a clara definição sobre a comissão incumbida regimentalmente de examinar essa indicação
e de processar a argüição pública.
Por força da Resolução n~ 137, de 1988, funcionam nesta Casa, e isto ocorrerá ãté_15 de dezerribro, a não ser que o novo Regimento disponha
em contrário, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Fiscalização e Controle e_a Comissão do
Distrito Federal.
Ora, Sr. Presidente, entendo - e embaso a
presente questão de ordem nesta colocação --.:.._
que, no caso específico do presidente ou diretor
do Banco Central, a apreciação e a conseqüente
audiência póblica desse mesmo candidato deveria ocorrer no âmbito da Comissão de Fiscalização e Controle, já que a antiga Comissão de
FinanÇaS fnexfSte ·no atual momento. Apenas quatro comissões funcionam no Senado Federal, ex
vi do disposto na Resolução n 9 137, de 1988.
A dúvida que perdura, Sr. Presidente, que V.
Ex", Com a sua clarividência, deScortino e experiência, haverá de dissipar neste momento, diz
respeito à comissão que, no âmbtto do Senado
Federal, terá a incumbência de apreciar a indica~
ção do presidente e de diretores do Banco Central.
Acredito, Sr. Presidente, e me arrfsco até ·a fazer
uma sugestão a V. EX', que mantidas essas quatro
comissões, talvez, aquela que tivesse atribuições
mais compatíveis ou mais ajustáveis à interpelação do presidente ou de diretores do Banco
Central, fosse a de FtSCalização e Controle, instituída por lei e que, por isso, continua existindo
na estrutura do Senado Fedei-ai.
Então, a questão "de ordem susdtada perante
V. EX' é a seguinte:
A apreciação de indicações de diretor e do presidente do Banco central - no caSo de ocorrer
qualquer alteração além dessas já· agora do conhecimento da Casa- será átravés da Comissão
de Ftscalização e Controle, aquela que ã.té à votação do novo Regimento deverá deddir iniCialmente a respeito desse assunto?

Deixo, portanto, à lucidez e a experiência de

V. Ex1' esta questão de ordem, certo de que V.
Ex' a dirunirá, talvez, nesta mesma sessão, esclarecendo a matéria, para conhecimento das lideranças partidárias e dos demais integrantes deste
·plenário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência ouviu atentamente a questão de
ordem suscitada pelo nobre Senador Mauro Be~
nevides e passa a deddi-la
A Constituição Federal, estabelece, textualmente~

_Art. ,.52. -Compete privativamente ao Senado Federal:
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b) escolha dos ministros do Tribunal de
Contas da União."

Assim, por analogia, já que esta é uma comissão que trata também de matéria financeira, a
Presidência decide, acolhendo a questão de ordem de V. Ex~. que a indicação do presidente
e dos diretores do Banco Central, a exemplo do
que ocorrerá também com a indicação, pelo Exe~
cutivo, de novos ministros_do Tribunal de Contas
da União, deverâ ser _objeto de apreciação e deliberação da Comissão de Fiscalização e Controle
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA-DE-CARVALHO
ponsabilidade e os ministros de Estado nos
crimes da mesma natureza conexos com
(PMDB - CE.. Pronuncia o seguinte discurso.)
aqueles;
____ ----~--------Sr. Presidente, Srs, Senadores, n6s todos estaO-:-:- processar e julgar os ministros do Su- mos a par do que está acontecendo no País com
premo Tribunal Fêderal, o procurador-geral relação às greves, principalmente com relação
da República e o advogado-Qeral da União à greve q_ue n:ste momento se regis~a por parte
nos crli"Çles de responsabilidade;
dos func1onános do Banco do Brasil S/A, Essa
m- aprovar previamente, por voto secre- greve, Srs. Senadores, se reveste da maior importo, _após argülção pública, a escolha de:
tância, porque deixa de ter aspecto meramente
ãf ITiiiglstrados, nos casos estabelecidos reivindicatório salarial para alcançar um sentido
nesta COriStítliíçàã;
político, no momento em que os servidores levanb) ministros do Tribunal de Contas da tam- o seu clamor contra a permanência do Sr.
Maílson da Nóbrega_como ministro da Fazenda
União indicados pelo presidente da República;
do Governo bra$ileiro.
c) governador de Território;
Sr. Presidente e Srs. Senã.dores, quem ~e d-era
d) presidente e diretores do Banco Cenneste momento ter a felicidade de dizer a este
trai;
·
plenário que o ministro não merece esse movie) procurador-gera] da Rep(tb,lica;
mento. Mas, muito p_elo contrário, estamos diante
f) titulares de outros cargos que a lei dede uma realidade avassaladora, da quase extinção
terminar,
do Banco do Brasil.
!_V- aprovar previamente, por voto secreEsse banco, ao longo dos anos, vem decresto, após argülção em sessão secreta, a escocendo de importância. Basta lembrar a V. EJ("
lha dos chefes de missão diplomática de caqUe o Banco Central era, de princípio, nas suas
ráter permanente;"
atividades. apenas um órgão interno do Banco
A Presidência já havia refletido sobre o assunto, do Brasü. Hoje, desvinculado de sua origem, o
Banco Central transforrnou-s_e nesse autêntico
tendo em vista, sobretudo, a circunstância de não
terror administrativo de que falou há pouco o Setermos instalado este ano todas as comissões
nador Leite Chaves, com brilhantes apartes a restécnicas permanentes do Senado Federal.
peito do assunto.
Pensamos em instalar as demais ainda neste
Perdendo as condições de administrar o sisteino' legislatiVO. MaS, de Jogo, fornos adVertidos
ma ftnanceiro nadom~J. o Banco do Brasil já se
pela nossa assessoria de que _teríamos apenas
viu decrescer perante a sua história, perante os
menos de dois meses _para o término do ano
legiSlativo em curso, o que, realmente, não acon- -seus desígnios iníciais, perante as suas funções
estatais. Oradativamente, o banco foi aviltado. O
selharia a instalação dessas comissões técnicas
próprio servidor do Banco do Brasil foi aviltado,
permanentes; considerando que os senadores
também. Lembro-me perfeitamente de quando,
que fossem para elas designados e os eleitos para
há algumas décadas, ser funcionário do Banco
dirigi-las teriam apenas um mandato de menos
de dois meses, não podendo, por força do Regi- do Brasil era toda a aspiração profissional do jovem de então. Hoje os funcionários desse mesmo
mento Interno, ser reconduzidos no próximo ano.
banco têm a postura de revolta, de protesto e
Diante -disso, evidentemente, colocamo-nos na
de clamor, inclusive ante o modo como st!b tratamesma linha de raciocinio de V. EX", nobre Senados pela União através de seu banco maior e
dor Mauro Benevides, pofs entendemos também
mals importante.
que a indicação do presidente e diretores do BanOs últimos procedimentos do ministro da Faco Central deverá ser submetida à Comissão de
zenda, Sr. Presidente, demonstram toda a sua inF'lScalização Financeira e COntrole do Senado Fe-competência. O mínistro da f'ãzêndã já deixoU.
dera!, que_ está instalada_ e funcionando devidabem daro perante os olhos da Nação que não
mente, tendo em vista, inclusive, o @e dispõe
tem habilitação técnica nem intelectual para esta
o- art. 1O~ d_o Regimento Interno, ao estabelecer:
função.
Lembro-me perfeitamente de quando S. EX",
"~ Cof11:1ssão de Finanças compete opinar
em outra função também importante, resolveu
sobre: ................. ~ ..- -.....,~..........~......_
escrever a última página da revista Veja, num
Parágrafo único. Compete, ainda, privatiartigo malfadado, que foi repelido pela Assemvamente ~ ComisSão de Finãnças emitir pabléia.' Nacional Constituinte. Mesmo seu depoirecer sobre:

I- processar ejuJgar o presidente e o vfcepresidente da República nps,~crimes-d.e._res
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mento aqui perante·o Senado Federal deixou mui~
to a dever quanto à_ sua qualidade de conhecedor
do sistema financeiro nacional.
O último ato govemameii.tal, Sr. Presidente, pelo qual se exclui o Banco do Brasil da sua função
de agente financeiro da- -anião, ê atentatório à
própria estabilidade do sistema fin-ªoç:eiro naciOnal

Concordo com ·a ·arador que me antecedeu
na tribuna, Senador Leite Chaves, quando -não
encontra razões_ nem técn[cas, nem razões factuais, nenhuma razão de mérito para que o Banco
do Brasil passe a ser substituído ness_e mister
por entes da rede particular de bancos_ do País,
os bancos que atuam no territ6rio nacional de

acordo com a nossa legislação. Não se trata, este
meu pronunciamento, absolutamente, nada contra a rede parti cu1ar de bancos. Essa, muito pelo
contrário, há de ser estimulada, e foi esfa a minha
diretriz quando presidia à ·subcomtssáo do Sistema FirlanCeíro ila Assembléia Nacional Cifristituinte, agora prestigiar os bancos particulares desprestigiando o Banco do Brasil, isso é absolutamente inaceitável e, por que não dizer, até inacredltável.

O Sr. Chagas Rodrigues -

V. Ex' me per-

próprio, com uma decisão tomada inteiramente
à sua revelia. V. Ex' não se surpreenda, talvez
dentro ele alguns meses ~se senhor estará sendo
substiturdo para que esses grupos privados possam tomar conta inteiramente do Ministério da
Fazenda. TIVe, do Ministra da Fazenda, a impressão de que pode ter sua otientação. Não é a minha, mas eu o tenho na conta de wn bomem
honestoT que não concorda com esses atos la_mentáveis. De modo que era o único reparo que
gostaria defazer. u graride responsável é o Presidente da República, e o Ministro vem sendo percebe-s_e- atingido na sua autoridade. Eu ilo
lugar de S. Ex', não teria tomado posse porque
não iria desconvocar um alto técnico para ser
Presidente do Banco Central meia hora antes, para atender nomeações feitas à maregem da politicagem.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOODngado pelo aparte, nobre Senador.

O Sr. Monso Sancho - Permite Y. EX' wn
aparte?

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO -Só

um minuto, Senador Afonso Sancho, passarei a

palavra a V. Ex' Sobre o que me aparteia V. Ex!',
devo dizer que de meu hábito, como homem público, não consta esse procedimento de alegar
OSR. CIDSABÓIADE CARVALHO-Pois
a desonestidade de quem quer que seja, sem
não.
que tenha antes- comproVação para aquilo que
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador devesse afirmar. Eu mida afirmo sobre honra,
honradez, honestidade ou desonestidade neste
Qd Sabóia de Carvalho, também penso do mesmeu pron:undamento, falo, quando me refrro ao
mo modo. Entendo que essa medida atenta conMinistro da Fazenda, a respeito de suas aptidões
tra os superiores interesses nacionais. Disse há
pouco, uma coisa é privatização, outra é confundir técnicas, de suas qualidades intelectuais para o
cargo e para a infelicidade de suas decisões poros superiores interesses nacionais. A vida privada
que isso é matéria pública, notória e é_ absolutatem seus objetivps, os empresários têm o seu
mente incontestável. Até me permitiria fazer uma
objetivo fundamental, que é o lucro, e hoje a emcomparação história do sistema financeiro nacio~
presa moderna procura servir a Nação, mas semna! de agora, antes da nova Cónstituição, e o
pre dentro da óptica privada. A óptica pública
sistema financeiro nacional quandO dirigido tãoé outra, tem em vista o bem geral, e há homens
somente pelo Banco do Brasil.
que não estão ligados a grupos privados. É multo
Sabemos que o Banco- Central veio a se tomar
dificil alguém ligado a grupos privados, por mais
um po<:l.er legislativo espedfico, atinente ao siste:.
honesto que seja, realizar à frente de uma entidade
ma fmanc_eiro nacional; sabemos das regras mútipública uma politica tendo em vista tão-somente
plas, ditatoriais e até contraditórias no espaço e
os superiores interesses da vida pública. Ora, nesno tempo; sabemos da falta de qualidade jurídica
ta parte estamos de pleno acordo. Mas se V. Ex'
dessas decisões e da falta de fundamentação técpermite, essas críticas que V. Ex' está enderenico-científica para tanto; sabemos de como esse
çando ao nobre Ministro da Fazenda, tendo em
sistema fmanceiro, no Brasil, se embaralhou, se
vista o regime de governo, ou, como dizem outros,
confundiu, tomou-se nocivo. O País chegou hoje,
o sistema de governo presidencialista em que viexatamente neste momento em que falo, a um
vemos, eu a dirigir ao Presidente da República,
adjetivo, e esse adjetivo já foi dito pelo Presidente
que é o grande responsável por tudo Isso. E se
em exercício, Deputado Ulysses Guimarães, que,
V. Ex' se recorda, o Presidente do Banco Central
no Governo, já pressente o País ingo'!emável, porhavia sido convidado pelo Ministro da Fazenda.
que tudo isto vem da desorganização econômica,
O Presidente lhe dera carta branca, fora e acima
dos políticos, para que S. Ex' realizasse a SUa- - iifâS a desorganização financeira, que se liga à
econõmica, é objeto da maio[ gravidade. Ninpolítica à frente do Ministério da Fazenda. POis,
guém se entende no sistema financeiro nacional
meia hora antes, o Ministro da Fazenda descone aí estão, nos Anais da Assembléia Nacional
vidou um homem técnico que havia sido conviConstituinte, os depoimentos, os levantamentos,
dado para ser Presidente do Banco Cénliàl e teve
os documentos enviados à Subcomissão dO Sisque concordar com a indicaçao do Sr. Elmo Catema Financeiro, coin gravrSSimas implicações
mões, que de poeta só t~m nome, vindo do mundo privado, vindo das corretoras, das distribuique tentamos resolver no texto constitucional, inclusive porque o artigo que trata do sistema fmandoras, por indicação do Palácio do Planalto. Sabe
ceiro nacional terá uma regulamentação e esta
Deus quem foi que levou este nome à considedeverá ser da maior responsabilidade para se coiração do Presidente da República. Então, o Ministro da Fazenda, desde o início, vem sofrendo res- ,birem os abusos existentes no País. E tanto assini,
Senador ChaQas Rodrigues e Senador Afonso
trições da Presidência da República. Ainda agora,
Sancho, que uma das minhas primeiras preocuo Ministro da Fazenda foi surpreendido, S. Ext
mite?
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pações, ao chegar à Assembléia Nacional Constituinte, foi propor um princípio que, graças a Deus,
foi acolhido: legislar é tarefa especifica do Poder
Legislativo, não se admitindo essa legislação em
órgãos administrativos como, por vicio, no Brasil
passou a se registrar, passou a ocorrer, desmesuradamente, de um modo dramático,_ teleologicamente dramático, finalisticamente terrível para este País.
Falo no momento em que toda a Nação faz
indagações sobre o sistema fmanceiro nacional.
Tada a Nação faz indagações sobre over· nlghlt,
_sobre aplicações a curtíssimo prazo. Ninguêm entende o que aconteceu sob as noites deste País
nos últimos dias e não sabemos o que será hoje,
à noite, neste País no Sistema Financeiro Nacional. Isso clama por muíta resposabilidade. Isso
clama por providências muito urgentes e não é
desmoralizando e desmontando o Banco do Brasil que este País vai recobrar a sua dignidade fmanceira, uma dignidade perdida no espaço e no tempo. Falo aqui como Presidente da Subcom~são
do Sistema Financeiro. Conheço este assunto como se houvesse feito um PhD urgentissimamente
para poder acompanhar os grandes temas que
resultaram na Carta ConStituicional.

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, V.
Ex' me permite um aparte?
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOGostaria só de ouvir o Senador Afonso Sancho,
que antes me pedira um aparte, meu colega de
estado, a quem passo a palavra, tom muito prazer.
O Sr. Afonso SanchO- Sr. Presidente e nobre Sr. Senador Cid Sabóia de Carvalho, até parece que estou aqui participando daQuele partido
que tem 16 ministros, porque estou defendendo
6 Governo, e como eu nunc::a gostei de ouvír injustiça, seja contra quem for, acho que V. Ex• está
praticando uma grande injustiça com o ministro
da Fazenda. S. EX' é um velho funcionário do
Banco do Brasil, foi secretário-geral-desse ministério várias vezes e ninguém nunca levantou uma
palha contra S. Ex' À frente do minitério da Fazenda tem feitO um trabalho excepcional; agora, se
S. EJC' alnda não Conseguiu o seu __desiderato é
porqüe está muito difícil dirigir um país Continente
como é o nossp, onde às vez.es um minlstro procura tapar 'um·orificio e um ministro-outro <:om
independência, que não sei onde arranjou, abre
o rombo. Então,- nobre Senador Cid Sabóia de
Carvalho, vamos poupar essa injustiça que V. Ex'
está fazendo com o ministro, porque S. Ex~ não
merece, poiS é-um homem de bem, é um homem
sério~ um homem competente, capaz e tem desempenhado a sua função com muito brilhantismo. Muito obrigado.

O SR. CID SABÓIADECARVALHO-Ouço com muitã atenção o aparte de V. Ex', e V.
EX? sabe o_ respeito que me merece uma ·observação com tal procedência, mas não falo levianamente, falo diante de fatos.
EstarTios diante dã destituição--do Banca- do
Brasil da condição de agente financeiro da União,
isso é _um fato incOntestável! Falo diante do desre-gramento das taxas de juros ocorridas já agora
nos últimos dias e porque não dizer da noite para
o dia no sistema over nlght. Falo das posições
do Sr. Mailson da Nóbrega a reSPeito da Assembléia Nacional Constituinte, quandO atendeu con-
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tra o poder constituinte numa interpretação gros"

seira e maldosa do Sistema Tributário que estava
sendo proposto. Não falo levianamente porque
não é do meu feitio, posso atê me enganar no
meu conceito. O cometimento da leviandade é
impossível em minha personalidade.

Ouço com prazer o nobre Senador Leite Chaves
antes de encerrar.

O Sr. Edlson Lobão -

Permite-me V. ,Ex~'

Um aparte?

O Sr. Leite Chaves- Tenho certeza de que

o País reconhece e agradece

deira academia, Pertencer ao Banco do Brasil era
um status técnico, intelectual. Hoje, o Bcinco do
Brasil se reserva_ ao triste papel de aglomerar pessoas inconformadas, que estão a gritar desespera~
damente aos ouvldos da Nação.

e~sa defe~a

que

V. ~ faz âO Banco- do Brasil. O Banco é um

dos maiores tesouros do País, não so- pela sua
seriedade e pelo papel que exerce, mas, sobretudo, porque ele é também wna universidade de
serviço, é uma universidade de prestação de seiViços ao Brasil. Seus funcionáriás p_elã qualificação,
pela experiência, saem, se aposentam, alguns antes são requisitados e servem de maneira valiosa
em qualquer setor da atividade pública, Q Sr. Mailsoo é, inclusive, do Banco-do Brasil, meu conterrâneo da Parwba. Temos duas afinidades: essa
origem comum e essa origem do banco. Mas,
há uma restrição mWto grande por parte dos fundonários do nosso ilustre ministro-. Inclusive agora, em greve, os funcionários condicionam a sua
volta à saída do Ministro, na convicção amadurecida de que S. Ex" tem tomado posições manifestamente contrárias ao banco e contrárias aos
interesses nacionais. S. EX', homem muito sensível e multo inteligente, tem convivido com banqueiros e com outros setores de atividade que
se deslumbram por determinadas teorias. Aliás,
quero dizer a V. Ex• que a Cepa!, nesta Parte,
deu um grande prejuízo ao Pais em razão desses
nossos ecõnomistas, muitos financiados pelo
País. Eles tiveram determinadas escolas pagas
pelo País e passaram a servir a grupos privados,
tomando-se verdadeirOs testas-de-ferro dessas
pessoas, às vezes diretamente por interesses, às
vezes por uma -admiração, por um fascínio da
atividade. Não creio que seja o caso do nosso
ministro, mas faço através do discurso de V. EX',
neste aparte, um apelo ao ministro da Fazenda,
para que S. EX não concorra para a destruição
do Banco do Brasil. Se S. Ex~ ContinUar- a apoiar
direta ou indiretamente a supressão da exclusividade da câmara de compensação, ou retirar
o Banco como depositário dos valores nacionais,
S. E>r será execrado não sOmente pela Casa, como pelo País. E se S. Ex' fizer essa- eXeCração,
não creia que mesmo deixando o ministério da
Fazenda, S. Ex' encontrará respaldO ou proteção
ou polpudos cargos, a exemplo do que tem acontecido com alguns sabujos do Banco Central, que,
sem compromisso com a Nação, empregados
e fâmulos de outros interesses condenáveis, pro. cedem temerariamente, contrários aos interesses
nacionais, e a recompensa: de serem demitidos
sem apuração dos crimes que praticam ·é a recompensa valiosa de polpudos empregos nos
quais depois se aposentam com grandes valores.
Então, o_ discurso de V. EX' é muito Importante
e muito sério, V. Ex• fala pela Liderança. E já
estamos tomando providências para que sejam
cassadas todas e quaisquer medidas que restrinjam do Banco a sua competência de ser o exercitador da política financeira exclusiva do País.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO Gostaria ainda, atento ao aparte de V. Ex", dizer
que o Banco do Brasil, antigamente, era verda-

OSR-CIDSABÓIADECARVALHO-Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Edison
Lobão.
O Sr. Edlson Lobão -Senador Cid Sabóia
de CaJVa!ho, os elogios que V. Ex!' e o eminente
Senador Leite Chaves fazem ao Banco do Brasil,
são os que também faço. Entendo que esta é
uma das melhores repartições do País, a compeR
tência de seus funcionários é reconhecida peJa
Nação inteira. .Mas não creio que o Ministro da
FaZenda esteja empenhado em destruir o Banco
do Brasil, porque._se assim o fiZesse, estaria destruindo uma das instituições_ mais importantes
deste Pais. O fato de ter retirado a exclusividade
da câmara de compensação do Banco do Brasil,
não procura prejudicá-lo. No instante em que o
. banco esteja funcl.onando, estará praticando o seu
papel de câmara de compensação. O que não
se pode fazer é proteger o Banco do Brasil e
desproteger 130 milhões de brasileiros, que, nQ
instante de uma greve, como a atual, ficariam
privados dos serviços bancários no Brasil inteiro.
Seria inconcebível que o governo admitisse isso.
O Senador Leite Chaves nos traz uma informação,
que confesso não conhecia, de _que os funcionários em greve condicionam a sua volta ao trabalho à demissão do Ministro d~ Fazenda, o Sr.
Maí1son da Nó};lrega._lst9_ª--COntecendo c!e verdade, estaremos demitindo quem? O presidente da
República. O ministro da Fazenda, como os demais ministros, é nomeado exclusivamente pelo
presidente da República e não pelos funcionários
do Banco do Brasil. Cabe ao presidente da República julgar a hora de substituir esse ou aquele
ministro, e não aos funcionários de qualquer repartição pública. No tocante à substituição do direter do Banco Centrai, observo que no instante
em que se percebeu o aumento desmesurado
de 40 para 50% nas taxas do ovemlght, o Ministro da Fazenda foi a prim~ira autoridaQe a tomar
uma providência: pediu ao presidente da República a substituição do diretor, o que foi feito,
incontinenti. O novo diretor terá que ser examinado pelo Senado Federal, de acordo com a
Constituição. E quero recordar que eu próprio
fui autor de um projeto de lei complementar, no
Senado Federal, dois meses depois de ter assumido o meu mandato- repeti a mesma proposta
à Constituinte-, em que eu sugeria exatamente
que os diretores do Banco Central do Banco do
Brasn fossem sabatinados pelo Senado Federal.
E, mais do que isto, que diretor do Banco Central,
ao deixar o seu cargõ, pedindo demissão ou sendo demitido, ficava proibido de aceitar qualquer
cargo de direção _em instituição financeira particular por tempo superior ao dobro do tempo em
que ficou no cargo do Banco Ce.ry_tral. Seria uina
medida de sai1eament_o, isto é, se o diretor do
Banco Central permanecer na diretoria por dois
anos, por quatro anos estaria impedido de ser
diretor de uma instituição financeira. De toda maneira, obtivemos, através da Constituinte, essa
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medida, que me parece sa1utar,_ou seja, o Senado
tem agora a responsabilidade de examinar os méritos do d.ire'tor do Banco Central- E se V. Ex'
me permite ainda dois segundos, quero fazer 1Jma
referência ao aparte do nobre Senador Chagas
Rodrigues, qúe está prevendo a substituição desse
diretor que ainda não foi nomeado, se bem entendi, por dirigentes de empresa com interesse na
economia. Ai, uma de duas, eminente Senador
Chagas Rodrigues: ou será V. Ex" quem vai nomear, porque já está dando como fato, ou, então,
é um ato de premiação, que admiro em V. Ex"
como prever que as autoridades financeiras próximas serão nomeadas entre empresários com interesses na econon1ia nacional? É um- exagero na
critica do eminente Senador Otagas Rodrigues,
que tanto admiro e respeito. Muito obrigado.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado a V. Ex', Senador Edison J_.Õbào.
Gostaria de tecer algumas _considerações sobre
o seu aparte que, com muito ptazer, incorporo
ao meu pronunciamento, e sei que é feito com
muita responsabilidade e com muita honestidade
de_ propósito.
Srs. Senadores, 9ostaria de encerrar o meu pronunciamento fazendo um apelo a Sua Excelência
o senhor Presidente da República, o titular, que
não se encontra no País neste momento, mas
que há de voltar brevemente, apelo extensivo a
quem responda pela Presidência da República,
no momento o Deputado Ulysses Guimarães, pa~
ra que essas medidas sejam reexaminadas.
Não acredito -que o Banco do Brasil possa paralisar o Sistema Financeiro Nacional . .Ao contrário,
o Banco do Brasil sempre impulsionou o Sistema
Financeiro Nacional, Foi a sede desse Sistema
Financeiro, t~ndo_um comportamento exemplar
ao longo de toda a História do Brasil, desde a
sua fundação, a fundação do Banco_ do Brasil.
Faço um apelo para que essas medidas sejam
revistas com urgência, e para que alcancemos
a normalidade no sistema Financeiro Nadonal,
enquanto não vem a legis]ação ~complementar,
que viabilizará a aplicação dos novos princípios
que, ditados pelo povo, pelos anseios populares,
foram traduzidos pela Assembléia Nadonal Cons~
tituinte, na Carta de 1988.
Muito obrigado, Sr. Presidente {Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Od Sab61a de
Caivafho o Sr. HUmberto Lucena deixa a cadeira da presidência, que é ocujiadii "pelo Sr.
Dirceu Carneiro.

O SR. PResiDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) ....:.. Sr. Presidente,
Srs. Senadores, 'República de compadres", -"País
de famintos e analfabetos", "lugar Qa incompetênCia, da corrupção e da impunidade", nosso
rico e miserável, belo, amado e desgraçado País
tem recebido muitOs apelidos, alguns, adequados
e oportunissirnos; e outros, injustos, s~ cabiriiento~ que escondem intere$ses impronunciáveis. "Brasil Amnésico" é um desses cognitivos
que se cristalizam ~ custa dos nossos defectiveiS
e precários SistemaS de educação e bisonhas políticas culturais, viciadas na origem, miopes e capengas em suas "realizações". Um estudioso da
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nossa cultura escreveu recentemente, refe~inc;lo
toi brasileiro teve a 5ua obra univer5almente conse a Angra dos Reis, cidade flum_inense da iQade
sagrada quanto a de Josué de Castro. A obra
do _Brasil, atu,a1mente invadida pelos crimes do
científica e literária desse recifense já bateu em
capital, que ''Povo sem memória e sem identidade
interesse e prestígio internacionais outros nomes
está sofrendo de amnésia e esquisofrenia cultude sucesso editorial como Jorge Amado, Câmara
rais, e não tem -caminhos, horizontes, nãQ tem
Cascudo e Celso Furtado. Sua obra monumental,
futur-o·~. EsSe_ eSqUecimento suidda, esse auto-escomposta de meia centena de livros entre textos
quecimento, abandono de _si mesmo, de seus vacientific:Os e literários (tratados, estudos, pesquilores, bens de vivências da sua cultura, é flagrante
sas, ensaios, crônicas, contos, conferênciaS etc.l
em multas áreas de__ atividades, especialmente
traduzidos em 25 idiomas, já ultrapassa no extequanto ao indispensável interesse que nosso povo
riOr, a casa dOS 2 tnilFiõés de exéinplares vendidos.
e nossos governantes deveriam dar a alguns brasiJosué_de Castro foi o piOneirO. no Brasil dos estu·
léiros geniais, cujas obras, apesar de consagradas
dos cientificas sobre a alimentação e nutrição.
intemacionalmimte, contemPorâneas e universais
É o" Pai, vivo e ativo, da ciência da alimentação
em seu conteúdQ _e em _suas propostas, mesmo
e nutrição em nosso País e, segundo alguns, em
passando a pertencer "à Humanidade", estão retodo o mundo.
duzidas, em nosso Pafs. Seus autores, se já faleciO Sr. Nel_son Carneiro- Permite-me V. EX'
dos, não- recebem o respeito, o cu1to natural e
um aparte?
espontâneo de seus compatriotas.
.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, está entre esO SR. NEY MARANHÃO -Ouço o aparte
ses brasileiros, "cidadãos do mundo e do s6;;_ulo"
do nobre Senador Nelson Carneiro.
e esquecidos de seus irmãos, a figura singular
O SR. Nelson Camelro - V. Ex!' faz muito
e grandiosa do pernambucano Josué d~ C&Stro,
dentista, escritor e professor universitário, um- bem em trazer a esta casa eSSe dePoimento sobre
o grande brasileiro, nascido em Pernambuco, que
mestre consumado em tudp que produziu. No
fol Josué de Castro - tive a ventura de ser seu
ú1timo sábado, dia 24 de setembro, o· mundo lemamigo - . o grande autor da "GeoQrafia da -Fobrou e celebrou o 15" aniversário da morte de
me", que foi vítima da violência_ditatorial. VISitei-o,
wn benfeitor da hwnanidade, de um cientista que
estive cOm ele em Paris. A sua casa era o lar
sonhou, não apenas com sonhos, mas plenamente- e toda a sua vida, com estudo, com trabalho,-- dos proscritos. A sua família recebia e acolhia
a·toâos os que ali se_ e~contravam carpindo saucom obras e atitudes. No Brasil, pátria de Josué
de Castro, os jamais, as universidades, as institui- dades da terra natal. De modo que a homenagem
que V. Ex" presta a esse, grande brasileiro é a
ções culturais, públicas e privadas, não disseram
homenagem de todos_Ç>s homens que aprendeo seu nome, não registraram a data. Josué de
ram rios livros de Josué de Castro e nos homens
Castro, personalidade científica, literária e política,
requisitada e admirada internacionalmente, mor- livres deste País que viveram, comoJosué de Casreu pobre, em Paris, ao lado de sua mulher Glau- tro, as mesm~s angústias e mantiveram as mes-.
mas e_speranças.
ce,-companheira de wna carreira de lu~s e conquistas, longe da Pátria que tanto amou, exilado
O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço ao
pelo golpe militar de 1964, distante da sua querida
cidade do Recife, que, em sUas palavras, "cons- nobre Senador Nelson Caineiro o aparte. Aliás,
complementando, nobre Senador, me lembro de
tituía o fundo essenciaJ d.o quadro de minha infânda e juventude". Cinco mes~s ap6s a sua morte, - 1Jllla pas~gem, se não me engano ocorrida em __
1967, eu passava também por Paris e fazia wna
o então Presidente do México, Luiz Echeverria
Alvarez, em Nova Iorque, em visita oficial à sede visita ao meu conterrâneo: Ele, triste nwn cargo
de grande importância -naquela época era preda FAO- Organização de Alimentação e Agrisidente _do Centro de DesenvoMmento Internacultura das Nações Unidas-que Josué de Castro
cional -, dizia-me e eu· nunca me esqueço: "Eu
presidiu de 1952 a 1956, proclamava:
preferia ser chofer de táxi em Pernambuco do
" ... o México se tnc::llna respeitosamente
que estar neste cargo que ocupo, sem ter condidiante de Josué de Castro, ó homem que,
ções de voltar ao meu PaíS". Ele estava cassado
do Norte do Brasil, erigiu, movido por sua
e não podia voltar à nossa terra.
dor de médico- e .so_ciólogo do Terceiro MunÉ depoimento que, neste momento, também
do, sua experiência em teoria, e sua teoria
trago ao Senado.
em conhecimento antológico e objetivo do
O Sr. Lulz Viana - Permite-me V. Ex' um
mundo, neste mesmo recinto, onde o probleaparte?
ma do futuro começa pelas realidades imediatas e mais urgentes, a saber, a alimentação
O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. Ouço,
e a agricultura."
Com-muito prazer, o aparte de ,V. ~. nobre Senador Luiz Viana.
E \)Or que tamanha homenagem de um chefe
0 Sr. Lulz- Viana - CÕilheci muito Josué
de Estado estrangeiro, fanta eloqüência, ao revede Castro quando Gilberto~Freyre, José Uns do
renciar a memória desse médico e professor reci-~E::go_ e vários escritores tinham ur:na espécie de
fense que acreditava no hom.em, çomo pri!!_dplo
escritório na José Olympio, ainda na Rua do Ouvie fim da cultura, criador e construtor da paz e
dor~ Ali nos reuníamos, ali conversávamos. Josué
do desenvolvimento? Na v_:erda_de, Sr. Presidente,
de Ç~stro era dos mais estimados_ e considerados,
a passagem de Josué de Castro pela terra foi
semeadura e colheita inesgotáveís de luzes e fru- . sobret~do pela sua obra que, na época, foi de
grande originalidad'ª. Assim como Gilberto Fr_eyre
tos que deram crescimento ao homem e indicafoi o pioneiro com "Casa Grande e Senzala", Joram caminhos felizes para a humanidade, tudo
sué de Castro, com a sua ""Gecigrafia"dã Fome",
tecido e distribuído com am_or, verdade, digniabriu um novo caminho na sociologia, na vida
dade, brilho e grandeza de espirita. Nenhum escri~
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intelectual do Brasil, onde ele fica, permanentemente, como wna das grandes figt!..IClS que honraram as letras e a cultura do Brasil. É-me, portanto,
muito grato __,. como amigo que fui de Josué
de Castro -ver que V. Ex-, seu conterrâneo, traz
aqui" a palavra que eu não diria amiga, mas, sobre-tudo, a palavra de justiça ~obre um homem e
uma grande _obra._ Grato a V.~
·-·
O SR. NEY MARANHÃO -Agradeço a V.

Ex', senador Luiz Viana, o aparte, que múito enriquece o depoimento desse grande cientista e patriota que foi Josué de Castro.
·
O Sr. Aureo Mello apiite?

Permite-me V, Ex" um

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre Deputado Aureo Mello.

O Sr. Aureo .MeDo --Nobre Senador Ney
Maranhão, V. Ex' me chamou de Deputado. Sem
dúvida.-..
O SR. NEY MARANHÃO - Desculpe-me.
Coinj)anhleiibs que fomos,- durante muitos anos,
no Rio de Janeiro, no. Palácio Tiradentes, nos
acostumamos ã: chamá-lo de Deputado.

O Sr. Aureo Mello -Já cometi o mesmo
lapso em relação ao nosso Senador Chagas Rodrigues, que era também daquela Assembléia
monwnental e dinâmica, em que imprimíamos
com toda a força da nossa mocidade aquilo que
podíamos em favor da legislação brasileira e do
futuro desta Pátria. Nesse ensejo,· quando V. Ex",
Chagas Rodrigues e eu erámos deputados federais, é que convivemos com o nosso -Josué, o
homem da "Geografia da Fome", da "geografia
política da fome", e que nos COnvidava, casua1mente, a saborear aquela delicíosa feijoada na
sua mansão, na sua casa de Petrópolis, e que
.era ~e~pre. uma revel~ção para. um modesto
amazonense saído da área das tartaruga das e que,
de repente, se embrenhava __ na culinária carioca,
conhecendo não somente os outros setores civili~dOs da Capital da República ao tempo. como
também na área gastronômica, que é das mais
_r~omendáveis. NeSte momento em· que V. Ex'
traz à baila_ o nome_ de Josué de Castro. que_ foi,
sem dúvida, uma das glóriaS nacionais, quero
ãpenas! com9 !Jm dos seus antigos co~egas, associar-me a todas as palavras que V. EX-' está proferindo, nesta oportunidade, e dizer da grande sau~
dade e <ia grande falta que Josué de CàstrO faz
no cenário político brasileiro, porque, além de-ser
wn erudito, um sábio, um homem intemaciona1,
homem de uma visão extraordinária e singular
dos problemas brasileiros e dos problemas mundiais, Josué de Castro era _um homem voltado
para os interesses populares, daqueles sofredores,
daqueles servidores, daqueles operários, daqueles
que necessit;;rrn re~ente da atenção do poder
público e da solução para os problemas que o
afligem. Então, a minha modesta associação_ às
palavras meritórias _de V. EXI' em louvor de Josué
de Castro.
O SR. NEY MARANHÃO -

Agradeço a V.

. Ex', S_enador 1\J.lreo Mello, este aparte que faz. justiça à horQenagem singela que estamos prestando
-ao-nosso cientista J_osué de Castro. Muito obriga~
do, Senador Aureo Mello.
,-
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Si~ Presidente.

Médico, sodólogo, geôgrafo, político, escritor,
professor, Josué de Castro transformou·se num
pensador e realizador preocupado com a paz e
a felicidade do homem. Denunciou a fome fragelo de todos os séculos e motivos oculto de

tantas guerras- como um fenômeno letal fabricado pelo próprio homem, e não como um fato
natural e inevitável como querem as "teorias" neo-

rada internacionalmente, e elevaria o seu nome
aos planos do maior respeito e in~resse em todo
o mundo. Em 1933, em sua primeira obra publi-

cada, __"O Problema da Alimentação no Brasil",
Josué de Castro inaugurava os estudos sobre o
tema entre nós. afimrando: "A construção geral
dos postulados de alimentação no nosso meio
tem qUe partir da investigação fisiológica da nutri-

ção e da utilização das evidências experimentais,
malthusianas.
de acordo com as variantes que as condições
climatéricas imprimem ao habitante dos trópicos.
Estas ele destruiu com seus argumentos científicos implacáveis que viam a fome não como Precisamos resolver o problema da alimentação
tropical e o único caminho eficaz é o estudo das
um fato natural, isolado e_ lo_calizado, ou tema
funções da nutrição no habitante dos trópicos".
de urna ciência apenas: ele enfrentava a praga
O famoso nutricloniSta ~::lrgeritino Pedro Scudero,
além dos academismos ou dos currais ideoló~
que prefaciou a obra, a qualifica como "uma excegicos e partidários, escancarando-a em todas as
lente monografia sobre os fundamentos fisioló~
suas faces e tangências biológicas, polfticas, sogicos da alimentação". Neste trabaho, Josué checiais, económicas e culturais.
ga a conclusões notáveis, importantíssimas, que
Ele demonstrou a Inconsistência, os sofismas,
Ultrapassam a Medicina e tocam a Política, a Ecodas frágeis doutrinas dos discípulos de Malthus,
nomia e a SociolOQia, quandO escreve: "O probleguardando interesses inconfessáveis de minorias ma da alimentação é, sob qualquer aspecto, um
privilegiadas em detrimento -das grandes massas problema de fisiologia aplicada; e o conhecimento
espoliadas e famintas. Em seu trabalho "Desen- do seu mecanismo fisfológico é a bas~ indispenvoMmento_ e Civilizações", publicado em 1964, _sável ao_médico, ao higienista, ao sociológo, para
Josué afirmava que "a guerra e a fome consti- que procedam com segurança e critério dentífico
tuem, na hora atual, as duas maiores ameaças, ao aconselhar, prescrever ou indicar as variadas
que pesam sobre o nosso· mundo. Se a ameaça formas de alimentação sadia( ... ) Muitas.das conda guerra é, na aparência, mais grave porque pode
seqüências mórbidas incriminadas aos efeitos
desfavoráveis do nosso clima são o resultado do
conduzir ao extermínio total da espécie humana,
é, no entanto, uma ameaça em potencial que __ poucocasodadoaosprçblemasdaalimentação".
pode ser contornada A fome, entanto não é soEm seguida, são editados outros livros seus:
"Condições de Vida das Classes Operárias do Re- _
mente uma ameaça em potencial; ela é uma calamidadejá em ação, um flagelo que vem destruin~ cife"; "Alimentação e Raça"; e "Documentário do
do e degradando o potencial humano represen- Norde~e", uma reunião de crônicas e.contos so~
tado por dois terços da humanidade". O pensa- bre a Região escritas na juventude, quando já
menta, as teses, as conclusões e propostas de
"a consciência do sodólogo nunca se deixou suJosué de Castro continuam atualíssimas, neces- plantar inteiramente pela imaginação do poeta".
sárias, urgentes, vanguarda cientilica nos cinco _ São palavras de Olívio Montenegro que arremata
Continentes.
no prefácio da obra: ''Josué de Castro não se
revela, na invenção dessas admiráveis estórias,
Menino pobre, filho de pais separados- ele,
contadas com nítida e forte simpUcidade, apenas
um marchante de gado, e a mãe, profesSora de
um escritor de autêntica imaginação; revela-se
filhos de operários -Josué riasceu na Rua Joaquim Nabuco, no Recife. Precoce, sensível, criati- um homem de autêntica sensibilidade".
vo, o menino denunciava seu gênio na puberdade. _
Em _1937, surge "A- Alimentação Brasileira à
Cresceu, no Recife, ouvindO o ·adágio popular:
Lüz--daGeografia Humana", seguida de: "Sdence
"Amesadopobreéescassarnasoleitodemiséria e Tecnique", Edição do MEC pãra a Exposição
é fecundo". Aluno exemplar, com 15 anos de de PariS, de 1938; ''A Festa das Letras" (em colaboração com Cecília Meireles); "Geografia HumaIdade já estava pronto para ingressar na Faculdade de Medicina da Bahia, onde cursou os dois
na"; "Ensai9s de Geografia Humana"; "Ensaios
primeiroS anos com multas ditieürdacíes -finan- da Biologia Social"; "Fisiologia dos Tabus"; "Três
ceiras e a ajuda de amigos da família. transferin- Personagens"; "Alimentação e Aclimatação Hudo-se, em seguida, para o Rio çie Janeiro, onde
manas nos Trópicos", publiCada na Itália; e, em
colou grau na tradicional Faculdade de Medicina
1946, a célebre "Geografia da Fome", obra de
da Universidade do Brasil, na Praia Vermelha, .em interesse internacional, um clássico das Qências
1929.. Um ano depois de formado, Josué, intelec-__ __Soçials em nosso País. Sua mais conhecida obra,
ela está hoje traduzida em 25 idiomas, em dezenas
tual brilhante, produtivo, já estava no México, em
viagem de estudos. De volta ao Brasil, instalou-se de edições. A nona edição brasileira recebeu preem modesto consultório no Recife. revelando,
fácio de André Mayer, pt-ofessor da Universidade
desde logo, competência e audácià nos trabalhos
de Paris e ex-Presidente do Conselho Executivo
clínicos _e científicos. Foi o pifmeiro médico do
da FÁO. ·Ele diz. que o livrÔ "suscita ãçãO do leitor
e serve-lhe de guia(... ) Um livro de utilidade imeNordeste a se especializar em Doenças da Nutrição e em Endocrinologia. A infância pobre, ao
diata, e, ao mesmo tempo, um livro inteligente
lado do mangue do Rio Cãpiberibe, e, depois,
e generOso". Alceu de Amoroso Uma.. que prefaos estudos e viagens que promoveu, levaram Jociou a décima edição, em 1980, assevera que
sué a se interessar pela fome, este monstro cruel
o livro "representa, ainda hoje, o retrato mais trágicoe igualmente mais fiel ~--nossa realidade na~
eimplacável quesemprehabitoutodasasculturas
e civilizações. Em 1932, ele realizava o priffieiro
cional. Cólnparável a ele, somente "Os Sertões",
inquérito médico-sociológico sobre as condições
de Euclides da Cunha", Tristão de Athayde qualide vida do povo brasileiro. Aí começava a construfica "Geografia da Fome" como "um monumento
ção de uma obra científica monumental, conside- de sabedoria social" e lembra a frase famosa que
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Josué deixou para a posteridade: "Metade da humanidade não come e a outra metade não dorme
com medo da que não come".
Ainda em 1946, é editado no México -o seu
livro "Alimentação nos Trópk:os", e no Brasil surge, como conseqüência da "Geografia da Fome",
outra obra que o consagraria definitivamente:
"Geopolftica da Fome", um passeio científico so. bre o fenômeno em suas múltiplas manifestações
em todo o mundo, suas implicações e repercussões políticas. As primeiras edições vieram à luz
nos Estados Unidos e na Inglaterra, depois no
Brasil. A obra foi laureada pela Academia Americana de Ciências Políticas, com o Prêmio Franklin
Delano Roosevelt. e pelo Conselho Mundial da
Paz, com o Prêmio lntemacional da Paz. É a única
obra, até hoje, que recebeu, simultaneamente,
prêmios nos Estados Unidos e na União Soviética,
prova de que o trabalho de Josué de Castro estava
acima das diferenças ideológicas- e intransigências políticas. No Brasil, Josué de_ Castro, por causa de sua "Geopolítica", recebeu da Associação
Brasileira de Escritores, o -Prémio Pandiá Calóge-ras; e da Academia Brasileira de Letras, o Prêmfo
José Veríssimo.
O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre Senador,
V. Ex:' permite-me um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito pra~
zer, nobre SenadQr Chagas Rodrigues. Sorliente
Solicito a V. Ex"'_ que seja rápido, porque tenho
que te~~ar ~eu P!?nunc!ament_o.
O Sr. Chagas Rodrigues - É apenas parà
dizer que me associo inteiramente a V. f:x.1' Antigo
colega de Josué de Castro, pude admirar de perto
o seu talento, o seu admirável espírito público
e, sobretudo, o cientista social que ele foi. V. Ex'"
faz justiça a uma das maiores expressões da vida
pública e do pensamento científico deste País.
O SR. NEY MARANHÃO- Muitp obrigado,
nobre Senador Chagas Rodrigues, pelo seu aparte.
Recebeu também, em 1953,_a Grande Medalha
da Odade de Paris, quando o Presidente do Conselho Dupont destacou em solene djscursos, que
"a obra revolucionária realizada por Josué de Castro no campo da alimentação era equfvalente à
que realizara Copérnico no campo da Astronomia.
Na entrega do Prêmio Internacional da Paz, o e.scritor francês Ve"rcOrs comparou à sua obra à de
Pasteur, Einstein e Mítchourine.
No prefácio da edição norte-americana de
"Geopolítica_ da FOine", o Prêmio Nobel de Litera-tura, Pearl S. B_uck, escreveu: ··]! este o mais encorajador, o mais esperançoso e o mais generoso
livro que eu já li eni toda a minha vida. Uvro
escrito por um famoso cientista, Um técnico que
sabe o que está dizendo, um conhecedor dos
problemas práticos, um homem do mundo no
melhor sentido da palavra, porque ele conhece
o mundo e suas populações e apresenta-nos, numa obra magistralmente escrita, o conhecimento
fun~amen_tal_para a felicidade e a paz dos homens". O prOfessor da Scirbonne, Max Serre, no
prefácio da edição francesa, assinala que "o quadro da fome no_rnundo t~Ql suas modéilidades
ge6gráficas. As diferenças locais prendem-se ao
conjunto de traços do complexo geográfico, traços naturais e traços humanos. Elas constituem
uma descrição do gênero de vida. É por aí que
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reconhecemos a fÕme. Mas, há mais. O trãtamento geográfico, como com bastante exatidão

é o qUe fornece os
esclarecimentos mais completos sobre esse· fénôo mostra Josué de Castro,

meno. Ele lhes dá sentido pleno, o que não fazem
nem a sociologia, nem á ecónofuia, nem a história, porque encara o fenômeno no corijunto das

condições do melo". Lord John Boyd Orr, Prêmio
Nobel da Paz, no prefácio da edição inglesa, consi-

dera a "GeopOlítica da Fome", uma obra "magistral". Além dos prêmios nacionais e internacionais, o livro foi 65jeto "de interesse e elOgios de
instituições, governos e de renomados intelectuais de todo o mundo.

Sr. Presidente, Srs. Sena-dore_s_, sobre os livros
Josué de Castro poderia dizer, relatar e reportar

muitos depoimentos e interpretações~A-sua-obra-
encídopédica, contemporânea e futurista, continua a fascinar cientistas, políticos,_ estudantes de
todo o mundo, mais divulgada no exterior do que
em sua própria terra, o Brasil. O assunto poderia
servir de tema a um congresso intemacional.Após
a "Geopolítica",Josué publica os seguintes livros:
"A cidade do Recife"; "O Uvro Negro da Fome";
"Sete Palmos de Terra e um Caixão"; "Desenvolvimento e Civilizações"; o romance "Homens e
Caranguejos"; "A Explosão Demográfica e a Fçr
me no Mundo"; "De Bandung a Nova Delhi: a
grande crise do Terceiro Mundo" e "A Estratégia
do Desenvolvimento" (esses dois em Portugal);
"A Fome - Problema Universal", na Espãnha;
"Mensagens", na Colômbia, entre outros ensaios,
conferências e dezenas de artigos publicados na
Europa e Estados Unidos. Dez_ anos após a sua
morte, a sua filha, catedrática de Ciências Sociais
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana
Maria de Castro, organizou uni-volume intitulado
"Fome, um tema proibido ·- Últimos escritos deJosué de Castro", reUnindo textos inéditcis do
grande brasileiro. Josué trabalhou até a morte.
Em Paris, criou o Centro lnternacional de Desenvovimento, e Jecionava Geografia Humana na Universidade de Paris. Escrevia para revistas especializadas de todo o mundo e eTaconStàrltementen
convidado a pronunciar conferências -em universidades, organtsmos intemadOri.ais, congressos e
simpósios em vários países. Deixou incompletas
as seguintes obras: "Fome e Paz";· "Morrer ou
Perecer Juntos?"; "Estados Unidos- País Subdesenvolvido"; "Memórias"; "Geografia do Desespero" entreoutros projetas que pretendia realizar.
OSr.CidSabóiadeCarvalho-Permite-me
V. EX" um aparte bem breve?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito pra-

zer.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Apenas
para lembrar a V. EX que além do autor de obras
de caráter técnico, científico, não apenas uma
obra sociológica, mas que tem rãízes antrOpo-lógicas, na qualidade de alimentação do homem
etc., Josué de Castro também foi o homem que
escreveu o roteiro da sua cidade, o roteiro da
cidade do Recife, que também é uma obra importante, embora marcada de sentimentaJlsmo, de
amor ao torrão natal, é também uma obra importante e que merece ser mêncionada por V. Ex".
O SR. NEY MARANHÃO -Agradeço a V.
EX este depoimento importante, já que_ estamos
prestando esta homenagem singela ao grande
cientista que o Brasi perdeu.

O Sr. Leite Chaves- Senador, V. EX' me
_permite também um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer;-riobre Senador. Peço somente que seja um
pOuco breve, porque já estou com o meu tempo
esgotado. -- ---- - --0 Sr. Leite Chaves -Está certo. ConheCi
Josué de Castro no- norte do Paraná, no inicio
dos anos 60. Ele fez uma conferência em Apucarana, esteve conosco em Londrina, e guardo dele
uma lembrança pessoal muito agradável de cientista. E v_eja, V. Ex', essas obras dele, a GeopOlítica e Geografia da Fome - a despeito de
constituírem denúncia permanente, da miséria
não tiveram maior conseqüência no Brasil. Creio
que não houve_ maior denúncia da pobreza dos
mucambos, dos homens que vivem do caranguejo, do que aquela de Josué de Castro. E nós,
então, convivendo com aquela realidade há décadas, com elas já não nos chocamos. E veja, V.
Ex" que no Recife de hOje; nos mangueS do Nordeste, aquele mesmo cido- contlriua a se reproduzir e ·a se repetii: o -homem- viveridO do- Caran-guejo, o caranguejo vivendo dos dejectos do homem e aquele homem cada vez mais anti-homem
e nós ainda convivemos e suportamos esta realidade. Esta homenagem é muito justa e oportuna,
restando-nos a tristeza de que ele tenha morrido
no exterior, longe da Pátria e dos amigos, em
razão do movimento militar de 1964, que tantos
males causou à inteligência racional e sobr_ettido
a ela.
O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado,
nobre Senador Leite Chaves, pro esse depoimento importante sobre a vida do nosso grande brasileiro Josué de Castro~ Aliás, o que V. EX" acaba
de falar sobre os mângues de Recife e do Nordeste
está hoje em pior situação..
Naquela época, não havia as grandes indústrias
para poluir, pelo menos, os rios, 'e podiam ser
apanhados os caranguejos e os peixinhos. Hoje,
nemisso-há. Então, a: memória _de Josué de Castro, Em Recife, é permanente.
Na cátedra, Josué de Castro foi também ilustre,
revolucionário e querido por gerações. Em 1932,
já era Livre-Docente de FISiologia da Facu1dade
de Medicina do Recife. No ano seguinte e até
1935, Catedrático de Geografia Humana da Faculdade_de Filosofta e CiênciaS Sociais do Recife;
cl~pois, Catedrático- de Ati.troPo!oQia da universidade do Distrito Federal, ede Geografia Humana
da Faculdade Nacional de Filosofia .da UniverJ;iidade do_ Brasil. Como professor corividado ministrou cursos e fez conferências em diVersos países da América e Europa: recebeu títulos de Doutor Honoris Causa de diversas Universidades estrangeiras, e, de 1.9Q8_a 1973, foi Professor estrangeiro associã.do ao Centro Universitário Experimental de Vincennes, na Universidade de Paris.
No Brasil, criou instituições públicas e privadas
e associações ligadas à Medicina, à ciência e às
poUticas da Alimentação e _da Nutrição.
O nome de Josué de Castro está ligado a uma
série de conquistas sociais, a instrumentos criados para combater a fome e a desnutrição do
povo brasileiro como, por exemplo, o salário mínimo, a merenda escolar, .o Instituto de Nutrição
da Universidade do Brasil, a criação do Serviço
de Alimentação da Previdência Social - SAPS.

Qujnta-(eira 20

3239.

Para todos esses empreendimentos, Josué __emprestou o seu talento, a _sua sabedoria, os seus
serviços de cientista dotado de um inex_cedível
espírito público, patriotismo, correção e dedicação profiSsional. Em 1947, Josué de Castro era
o Delegado _do Brasil na "Conferência de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas",_da FAO,
em Genebra, e eleito Membro do "Comitê Consultivo Permanente de Nutrição", da mesma organização, De 1952 a 1956, presidiu a FAO. Presidiu
também: a Associação Mundial da Luta contra
a Fome - Ascofam: o Comitê Governamental
da Campanha de Luta contra a Fome, da Organização das Nações Unidas: a Assodaçáo Médica
Internacional para o Estudo e Condições de Vida
e Saúde; e o Centro Internacional para o Desenvolvimento- -OD, em Paris.
Sr. Presidente, a personalidade culta, riquíssima~ eminente, de Josué de Castro não se esgotava
em algumas atividades e espaços culturais e científicoS. Na põfftlca, ele também deu lições, cometeu ~tos de dignidade e ªltivez, realizou obra fecunda e exemplar: foi Deputado Federal pelo Estado
de Pernambuco, na legenda do antigo Partido
Trabalhista Brasileiro_:...__ PTB, de 1954 a 1962.
Naciónãlistã, prOgressista, combativo homem de
idéias, na Câmaf<f Federal fundou a histórica
Frente Parlamentar Naclonaltsta, junto com Abguar Bastos, José Joffily, Neiva Moreira, Cid Carvalho e Osvaldo Uma Filho.
De 1962 a 1964,Josuéde Castro exerceu, com
muito brilho e proficiénC:la, o' c-8rfjo -de Einbaixador do Brasil na Organização das Nações Onidas, em Genebra, ria Suíça, cidade Onde, eni
1964, recebeu a noticia da cassação dos seus
direitos políticos. Os jornais e os bastidores do
Poder militar denunciavam, na época, que a causa
da arbitrariedade não fora a sua atuação parlamentar em defesa dos interesses e_causas nactonais, mas "os seus livros, que teimava~ em falar
da fome, em tratar da fome no Brasil e em outros
países, quando aqui havia alguns focos de subnutrição"; Aliás, a Fome, tema a que Josué dedicou
a· maioriã dos seus trabalhos, era por ele mesmo
conside:rado "bastante delicado e perigoso". Contra elã e Contra o subdesenvolvimento, e pela defesa da natureza e da paz, Josué de Castro entregou
toda a sua inteligência e ·capacidade de visionário
e realizador.
Louis Pauwels, na revista PJanéte, descreveu
Josué de Castro _como "um dos primeiros homens-força, nasciCios da necessidade de dominar
as profundas transformações econômicas do
nosso tempo". Marcel Niedergang, no_ jornal francês Le Monde, escreveu: ''Mas .)osué_ sabia, e
o dizia em altO e bom sorn, que nada poderia
ser fetto antes da mudança das estruturas ~conõ
micas_ e políticas dos países em questão( ... ) Político_ ardoroso, denunciava em todas as oportunidades as conseqüências da exploraçáo colonial
e neocolonial." Guy Marchand, no mesmo Le
Monde diss_e _que Josué "abriu os olhos dos homens mostrando que seu problema de sobrevivência não estava entre o Leste_ e o _Oeste, mas
entre o Norte e o Sul, entre os ricos e os pobres".
A revista L'Europe en Formation trouxe o seguinte comentário, após a morte de Josué de
Castro: "Os que o conheçer_am apreciaram sua
grande inteligência, sua capacidade de orador_ que
manejava simultane_amente o humor e as fórmulas de impacto, sua generosidade e sua simpli-

3240 Quinta-feira 20

DIÁRIO DO CONGREsSO NAOONAL (Seçáo li)

cidade nas relações de trabalho. O desaparecimento de tão alta e atraente personalidade é uma
grande perda para Os mundialístas."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estive a falar a
V. ~ durante todo esse tempo, nãO por mim
ou para mim, para que as atenções estivessem

neste parlamentar sem luz e sem expressão. A

5 - õuai a política adotada pelo Ministério do
Interior, com vistas à efetiVa implantação do Siste_!lla Nacional de Melo Arobienie, particuJarmente
quanto ao fortalecimento- em termos de qualificação dos recursos humanos e dotação de jnfraestrutura técnica e material - dos órgãos estaduais de melo ambiente, integrantes do Sisnama?

minha modesta e incipiente Oração tentou apenas

ser uma pálida e emocionada homenagem a este
pernambucano que conquistou o mundo com

a sua obra fundamental que se insere entre os
grandes fatos da Cultura Universal neste século.
Venho, ntirti. culto à memória desse extraordinário

brasileiro, provocar a Nação, especialmente a juventude estudiosa, as escolas de todos os níveis,
os governos, as agências culturais do País, para
a obra cidópica e primordial de Josué de Castro,
"Filósofo da Fome", profeta inconformado da Paz
e do Bem. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Atendendo a solicitações das lideranças, a Presidência cancela a sessão conjunta anteriormente
convocada para hoje às 18 horas e 30 minutos,
no plenário da Câmara dos Deputados.
REQOERJMENTO
1'1• t66, de t988

Justificação
-A Constituição, nci art. 49, incluiu, expressamente,•na competência exclusiva das Casas do
Congresso Nacional, a fiscalização e o controle
dos atas do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta
Por outro lado, tutelou o meio ambiente, reservando-lhe todo um capítulo.
Essas verdades parecem-me _ suficientes para
embasar o presente requerimento.
Sala das sessões, 19 de outubro de 1988. Senador Jamll Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cani.eiro) Nos termos do art 239 do Reflimento Interno,
modificado pela Resolução n 9 142, de 1985, a
proposição será incluída em Ordem do Dia, para
fim do disposto no art. 50, § 2 9 da Constituição.
O SR. PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro)-Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. ]9 Secretário.

São lidos_os seguintes

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr.
)9 Secretári-o.
-

É lido o seguinte
ExCelentíssimo Senhor Presidente do Sehado
FedeiaJ
Requeiro, na forma do art. 239 do Regitnento
Interno, sejam solicitadas ao Senhor MiniStro do
Interior, através da Chefia do Gabinete Civil da
Presidência da República, dentro da competência
fiscalizadora atribWda às C.:iSas do Congresso Nacional pelo art. 49, inciso X da Constituição, informações em resposta às indagações seguintes;
1 -Quantos projetas foram aprovados nos
anos de 1986, 1987 e 1988, cõm incentiVos do
Finar e F"mam, discriminados por setor (agropecuário, indústria e serviços básicos); estados em
que se localizam e valor de investimento? Quais,
dentre esses projetas, foram objetos de relatório
de impacto ambiental e foram licenciados,' como
requisito à fruição de incentivOs fiscais, fl.os termos da Lei n~> 6.938/81?
_-_
2 - Qual o orçamento dos fundos de incentivos fiscais no triênio 1986/88 e qual a relação,
em termos percentuais, entre _os dispêndios do
Governo federal, na área de competência do Minter, em ações de d~fesa do meio ambiente e o
orçamento total desses fundos?
3 - Quais os critérios adotados pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e do
Nordeste, em termos de preseivação ambienta],
para fins de atribuição de incentivos fiscais a em~
preendimentos nessas regiões?
4 - Quais as resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Melo Ambiente (Conama), nos
exercícios de 1987/1988, e que se encontravam,
até a data deste requerimento de informações,
pendentes de serem baixadas pelo ministro de
estado que preside esse colegiado?

REQ~O

1'1'167, de t988
Requeremos urgência, nos teimOs do art. 371,
a:linea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução n~ 154, de 1988.
Sala das sesSões, 19 de outubÍ'o de 1988. Ronan TJto ~ _Fe:mªn4};:.- __fle.grfcp.Ie Cardoso
- Edlson Lobão - Ney Mara!Jhâo~
REQUERIMEI'ITO

J'f• 168, de t 986
Requeremos urgêhdã,--ilóS-ter-mos do art. 371;
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolus:ão n9 155, de 1988.
Sala das sessões, 19 de outubro de 198& _:-_
Ronan Tito - Fernando Henrique Cardoso
- Edison Lobão - Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (DJrç:eu CarneifO)- Esrequerimentos serãÕ- votados após a Ordem
do Dia, na fOrma do art. 375, item II, do Regimento
Interno.
-

tes

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- Esgotada à hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item t:

~

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 156, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal-de Vitória de Santo Antão, Estado de PemaJ'!lbu_ç:o, a contratar operação=·ae crédito no valor correspondente,
em cruzados, a BO.OOO.OD.Obrigações do Te'
souro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

---------
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OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-So~

bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQOERIMEI'ITO

1'1• t 69, de 1988
Nos termos do art._ 350, combinado com a 'aJfneá c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Resolução
n" 156, de 1988, por 30 dias.
Sala das sessões, 19 de outubro de 1988. -

Ruy Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).Aprovado o requerimento, a matéria sairã da Ordem do Dia, para a ela retomar na data f!Xé!d~

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

ltem2:
Votação, em turno único, 9o Projeto de
Resolução no 157. de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cro:za~
dos, a 80.000.00 ObrigiÇões dó Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVOAAVEL, proferido em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, requerimento que será' lido pelo Sr.
]9 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMEI'ITO

1'1•170, de 1988
_Adiamento da votação para determinado dia.
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro
~d~m_entC? 9a_vo~ç_ão do Projeto de Resolução
l'l" 157, de 1988, por 30 dfas.
Sala das sessões, 19 de outubro de 1988. Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (DLrceu Carneiro) lt.em3:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 158, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Carpina, Estado de
Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
BQ.POO,OO Obrigações do Tescuro Nacional
- OTN, tendo PARECER FAVOAAVEL, proferido em Plenárfo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu <:&metro) _:_·s:o:.
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
J 9 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMEI'ITO

- 1'1'171,de 1988
Adiamento da votação para de:tennlõadodia.

Outubro de 1988
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Nos termos do art. 350, combinado com a alí-

nea c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Resolução
n'\> 158, de 1988, por 30 dias.
Sala das sessões, 19 de outubro de 19_88._ Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

ltem4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 159, de 1988, que autoriza a:

Prefeitura Municipal de SãOLufs, Estado do
Maranhão, a realizar operação de _crédito externo no valor equivalente, em cruzados, a
US$ 1,891,56733--~u.m· !Taill'ião, oitoCentos e
noventa e um mil, quinhentos e sessenta e
sete dólares e trinta e três centavos), elevando
temporariamente o limite de sua dívida consolidada, tendo PARECER FAVORÁVEL. prOferido em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
19 Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N' 172, de 1988
Adiamento da votação para detemúnadodla.

Nos termos do art. 350, combinado OOm a alínea c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Resolução
n9 l59, de 1988
Sala das Sessões, 19 de outubro de-1988;-Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fJXada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca-rneiro) ltem5:
Votação, em turno _úni_~~ ~~J~equerlmento
n9 158, de_1988, de autoria do Senador FranK
cfsco Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais, a criação de urna comissão especial, composta de 7 (sete) membros, para,
no prazo de 90 (noventa) dias, avB:iiãr o deM
sempenho da delegação brasileira nos Jogos
Olímpicos de Seul, Coreia do Sul. (Dependendo de parecer.}
Nos termos regimentais, designo o nobre Senador Ney Maranhão para proferir parecer sobre
a matéria.
O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores
Subscrito pelo eminente Senador Francisco Rollemberg, o presente requerimento vfsa constituir
comissão eEsf>ecial, no SenadO Federal, com O
objetivo de examinar o desempenho da delegação
atléti~a brasileira que participou dos Jogos Olímpicos em Seul.
Ao justificar o requerimento, alega seu ilustre
autor que o esporte não pode ser considerado
como mera forma de entretenimento ou lazer,

mas como expressão cultural de um povo. Tanto
é_ assim que~ maioria dos países têm se dedicado
a uma meticulosa preparação de seus atletas cçr
mo forma mesmo de demonstração de seu desenVolvimento.
O próprio prestigio das nações tem sido meM
dido pela presença de suas delegações no quadro
de medalhas.
Alega o nobre signatário do requerimento que
o Brasil, com mais de 140 milhões de habitantes
e portador do título de oitava ou nona-econoffiia
mundial, deveria achar-se em posição mais significati\Til no plano das preriliações.
Ante o exp-osto, requer a criação da referida
comissão visando à correção de erros e distorções
constatados na competição de Seul para que, na
Espanha, em 1992, nossos representantes -alcancem posições mais destacadas no cenário olímpico internacional.
A preocupação do nobre Senador nos parece
de todo procedente. O sofrível resuhado obtido
pelo Brasil, com a conquista de apenas Seis medalhas por uma delegação de cerca de 300 atletas,
requer imedíata avaliação das causas que contribuíram para tal quadro.
_ A par _çlas deploráveis condições físicas de nossos atletas, da falta de apoio aos treiriamentos,
também carecem de exame os aspectos organizacionais e __ a versas:ão_dos recursos destinadoa ao
esporte amador no País.
Manifestamo-nos, assim, favoravelmente ao requerimento,
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
parecer é favorável.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Seilãdores que o aprOvam quelram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a determinação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 6:

Mensagem n• 215, de 1988 (n' 408188
na o~gem), relativa à proposta para que sej~
autoruada a Prefeitura Municipal de Ubaitaba,
_Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146.520,13 Obrigações do Tesouro
Nacional -:- OTN. (Dependendo da votação
do Requerimento n9 -162, de 1988, de adiamento da discussão,)
Em votação o reqUerimento lido na sessão anterior.
Os Srs. Senadores que o aprovam perrrlane-çam sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vol~á à_Ord~m d9 Dia na data frxada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 7:

Mensagem n' 225, de 1988 (n' 423/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 283.51 O, I 8 Obrigações do T escuro
Nadona1 - OTN. (Dependendo da votação
do Requerimento n" _163, de 1988, de adiamento da discussão.)
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Em votação o requerimento, lido na sessão anterior.
_ Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa..)
_Aprovado.
A matéria voltará à Ordem do Dia na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

ltem8:
Mensagem n' 382, de 1988 (n' 558187.
na origem), relativa à proposta para qt.fe seja
autorizada a Prefeitura MuniciPal de Teixeira
de FreitaS, Estado da Bahia, a contratar operação no valor correspondente em cruzados,
a 155.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo da votação do
Requerimento n~ 164, de 1988, de adiamento
da discussão.)
Em votação o requedmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria voltará à_ Ordem do Dia em Q,ata
_a ser fixada,
OSr. Rachid Saldanha Derzi- Peço verificação
de quorum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camefro)- De
acOI'âo com a praxe da Casa, a Presidência sus-penderá a· sessão por 1O minutos, acionando as
campainhas, para que os Srs. Senadores possam
vir ao plenário.
Está suspensa a sessão.

a

(Suspensa~ às· 16 horas e 50 niinutOs.
sessão é reaberta às 16 hora~ e 54 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Came'lro)-Está reaberta a sessão.
Em virtude da ausência do requerente, a questãO levantada deixa de ser apreciada e prossegue
a votação do requerimento do item 8 da pauta.
Em votação,
Os Srs. Senador_es_que o aprovam queiram perM
manecer _g!qtados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltará à Ordem do Dia na data flXada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Iterõ9:
Mensagem n' 231, de 1988 (no 435/88.
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Coelho
Neto, Estado do Maranhão, a contratar opeM
ração çle crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tes-ouro Nacional - OTN. _(Dependendo de"
parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
I 9_ $eç:retáriO.

É lidO aprovado o _seguintE:~ REQOERIMENTO

N• 173, de 1988
Adiamento da discussão para detenninado dia.
Nos termos do art. 310, a1fnea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamerito da discussão
da Mensagem n~' 231, de_1988, por 3G dias:.
sara das SeSsões, 19 de outubro de l986. Ruy Bacelar.
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O SR.. PRESIDENTE: (Dirceu CarneirO) Aprovado o requ_erimento, a matéria sairá da Or~

dem do Dia, para ela retomar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 10:
Mensagem n• 232, de !988 (n• 436/88,
na origem}, relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Santarém, Estado do Pará, a contratar oPeração
de crédito no valor correspondente, em

cru~

zados, a 347.102,50 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-So-

bre a mesa, requerimento que será lido
vado pelo Sr. 1º Secretário.

t

e apro-

Carneiro)- SObfe a mésa. requeri"meilto que será lido pelo Sr.
]9 Secretário.
-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N• 176, de 1988
Adiamento da discussão para detennl-- !)adO dia.
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Jntefno, requeiro adiamento da discussão
da Mensagem n" 234; de -1988, por 30 dias.
Sala da.s Sessões~ 19 de outubro de 1988. -

Sen. RaclilCI !rlildanha Derzi. O SR. PRESIDENTE (Dir-ceu Carneiro) ~i:9yfta,O ~r~~~rimentO, a matéria sairá da Or-

dem do Dia, para a ela retomar na data fiXada.

lido o seguinte_
REQUERIMENTO
N• 174, de 1988

Adiamento da discussão para determinado dia.
Nos termos do art. 3fO,-arrn.ea "C", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
da Mensagem n"' 232, de 19ffff, -por 30 dias.
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 198R
- Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data focbda.

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Cimie[ró) Item 11:
Mensagem n9 233:-de 1988, (n9 4:37/88
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Central,
Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57.500,00 Obrigações do Tesour'o Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
OSR.PRESIDENTE(DifceuCameíro)....-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N'175, DE 1988
Adiamento da discussão para determinado
dia.
Nos termos do art. 31 O, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
da Mensagem n1> 233, de 1988, por 30 dias.
Sala das SesSões, 19 de outubro de 1988:--Rachid Saldanha Deni
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria sakã -da Ordem do Dia para a ela retomar na data fiXadA.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 12:

--~~-o SR. PRES-IDENTE (Dirceu

-

Mensagem n9 234, de 1988 (n9 438/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura -Municipal de Paulo
Afonso, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

OutUbro de 1988
O SR. PRESIDENTE (Dirceu C::amelro) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 15:
Mensagem n9 237, de 1988 (n~ 441/88,
na origem), relativa à proposta para que seja.
autorizada a Prefeitura Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão, a _contratar_operação de crédito no valor c.orrespondente,
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações doTesour"õ Nadonal - OTN. (Dependendo de
parecer.}
O SR. PRESIDENTE (Dirç_eu Carneiro)
...:.. Sobre a mesa, feqtierimento a ser lido
pelo Sr. 1~-Secretário.
_ É lid? e aprovado o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 13:
Mensagem n9 235, de 1988 (n" 439/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzaáos,--a 51.585,00 Obrigaçãoes do TeSOuro
Nacional- OTN. (DE:peitdendo de parecer.)
- ó -sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
J9 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte.
REQUERIMENTO
l"'(9

177, de 1988

Adiamento da dlswssão para detennlnado dia.
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
da Mensagem n" 235, de 1988, por 30 dias.
Sala_ das Sessões, 19 de _outubro de 1988. Ruy Bacelar.

, 0 SR. PRESIDENTE _(!Jirce~ Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 14:
Mensagem n• 236, de I 988 (n• 440/88,
__na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura MuniCipal de Várzea
Grande, Estado do Mato Grosso, a çontr'ªtar
operaÇão de Crédito no Valor corTespondente,
_em cruzados, a 300.000,00 O_brigações do
'-TeSoUrO NaCional- OTN. (Dependendo de
parecer.)
O SR. PRESIDEN'J'E (Dirceu Carrieiro) -So~
bre a mesa, requerimento a ser lido pelo Sr. 1'~'-Secretário._
_
- - .É lido e aprovado o seguinte
.
REQUERIMENTO
\N' 178, de 1988

Adfame'nto da discussão para detennlnado dia.·.
\

Nos termos do art. 310, alínea "c-.', do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussáo
da Mensagem n9 236, de 1988, por 30 dias.
Sala das Sessões, em 19 de -outubro de 1988.
- Ruy Bacelar.

REQUERIMENTO

N9 179, de 1988
Adiamento da discussão para determinado dia.
Nos termos do art. 31 O, alínea •·c"1 do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
da Men::>agem n9 237, de 1988, por 30 dias.
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1988.
-Ruy Bacelar. - ·
-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fiXada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneifo) -

Item 16:
Mensagem n• 238, de 1988 (n• 442188,
na origem), relativa à proposta para que ~a
autorizada a Prefeitura Municipal de Santo
Amaro, Estado da Bahia, a Contratar opera_ção de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações dõ Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

OSR-PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1'-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N• 180, de 1988
Adiamento da discussão para detenninado dia.
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
da Mensagem n~ 238, de 1988, poí 30 dias.
Sala das Sesões, em 19 de outubm de 1988.

- Rachid Saldanha Derzl.

Q SR. PRESIDEN_TE (Dirç_~l,l Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordeln- do Dia, para a ela retomar na data ftxada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento
n9 167, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Resoluc;ão n~ 154/8&
Em votação o requerimento. ·
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentadro>s. (Pausa.)

Aprovado o requerimento, passa~ se à discussão
da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 154/88, de autoria da Comissão
Diretora, que dispõe sobre a Gratificação EspeciaJ de Desempenho, dependendo de parec_er da Comfssão de CoriStlft..iiÇâo e _Justiça.
Solicito ao nobre Senador Alfredo Campos o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente projeto de resolução que ora
se submete ao Plenádo do Senado Federal, destina-s_e a reestruturar, de forma compatível, a Grati-

ficação Especial de Desempenho, devida aos servidores da Casa.

Objetiva, ademaiS, por termo ao pagamento
genera1izado de gratificações por serviço extraordinário, retribuição esta que, em face da necessidade de compensar perdas salariais passadas,
passou a incorporar permanentemente a remuneração dos servidores do Poder Legislativo.
ViSa, também, evitar a elevação da despesa de
pessoal do Senado Federal, já que a racionalização da sistemática de pagamento dessas retribuições compensatórias permitirá uma economia
mensal de 4,8%, a partir de outubro.-

Pretende, ainda, dar um tratamento justo e
eqüânirne a todo o conjunto de servidores da
Casa, no que se refere à gratifiCação reestruturada,
de modo a não provocar outras perdas salariais,
além daquelas decorrentes da política do Governo
e que atingem a todo funcionalismo público.
Impende salientar que a Proposta decorre de
entendimentos entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, de modo a se dar um tratamento uniforme, quanto a critérios e valores da
Gratificação Especial de Desempenho, assegurando isonomia de retribuição para funções assemelhadas, dentro do mesmo Poder, bem como
o cumprimento dos limites de remuneração inscritos na nova Carta Constitudonãl. A adoção de
"fatores de ajuste" mais baixOs para algumas categorias, na forma do Anexo ao Projeto de Resolu-

ção, não fere o j)rindpio da irredutibilidade de
venCimentos. Pelo contrário, objetiva evitar privilégios ou prejuízos de umas categorias ou grupos
em relação a outros, mantendo-os nas respectivas
faixas salariais.
O projeto é constitucional
SOmos pela sua aprovação, Sr. Presidente.
O SR.. PRESIDENTE (Dirceu CamelrO)- O
parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se
à 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 permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

-o SR. PRi::siDEN'rE(Dlrceu Cameiro)-Sob~e

a mesa, redação final que será lida peJo Sr.
19 Secretárlo.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 154, de 1988.

O ·relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n10 154, de 1988, que dispõe sobre
a GratifiCação Especial de Desempenho.
Sala das SesSões, 19 de outubro de 1988._~
Alfred.:l Campos, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n' 154, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
-eu, Presidente, nos termos do art. 52, item 30,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

DE

QUI!IQOtN!OS

1.

--de_D_~_empenho.

O Senado Federal resolve:
M _19 A G.;atifica_çâo Especial de Desempenho constituirá compensação retributiva pelas
condições especia~ e Peculiares de_ prestação de
(IU:S. W'~
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serviços necessários ao funcionamento do Senado Federal e do Congresso Nacional.
Art. 2'1 O yalor da gratificação referida nesta
resolução será obtido, a partir de 110 de outubro,
mediante aplicação de fatores de ajuste, na forma
do anexo, sobre a base de incidência utilizada,
-nesta data, para cálculo da vantagem de que trata o artigo 408 do Regulamento Administrativo do
Senado Federal.
Arl 31 O pagamento da Gratificação referida
nos artigos anteriores exclui qualquer outro por
comparecimento ao serviço em coiiSeqüênCíã da
realização de sessão do Senado Federal ou do
CongreSso Nacional fora do horário nqnnal .:Je
expediente, inclusive aos sábados, domingOs e
feriados.
Parágrafo único. O servidor convocado que
deixar de comparecer injustificadamente ao serviço, quandO d_a realização de sessão do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, foré!i do horá~
rio de expediente, terá descontado 1/30 (um trinta
_
avos) da Gratificação.
Art. 49 A gratificação de que trata esta resolução será paga aos servidores que estejam em
efetivo exercício, assim considerados em face da
legislação vigente.
Arl 5° A gratificação Especia1 de Desempenho, sobre a qual incidirá a contribuição previden~
ciária, incorpora-se aos proventos de inatividade
do servidor que a esteja percebendo ao se aposentar.
Arl 69 Apltca-se, no que couber, o disposto
nesta resolu_ção,_ aos servidores inativos.
Art. 7~ E revogada a Decisão da Comissao
Diretora em reunião realizada no dia 24 de maio
de 1984, dispondo sobre autorização- de paga~
menta de até 120 horas extras mensais a todos
os servidores do Senado Federal.
Art. 89 Os Conselhos de Supervisão do Cegraf Prodasen proporão à Coniissão Diretora
-normas que regulamentem esta resolução no âmbito daqueles órgãos.
Art 99 _Estaxesolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a res_olução n? 358, de 1983,
e suas alterações.
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(NM OCUPANTES OE CARGO
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Fator de Ajt t::e "" 2,4

OSR.PRESIDE!'ITE(DirceuCameiro)-Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nas termo-s Regi-

mentais.
A matéria vai a promulgação.

-

NS

-~

-·

1 '1676'

1

5

Solicito ao- nobre Senador- MaUriclo Corrêa o
parecer da Comissão -a_e:t::ónStitUiç§o e JuStiça.
(.) SR. MAiiRICIO CORimA (PDT - DF.
Para proferir parecer. sem reviSão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:_
Eu havia falado com o ilustre Uder do PMDB
_ que iria ser forçado a formular um requerimento
de verificação de quorum. Todavia, tratando-se
. de matéria da mais alta importânda para a vida
adffiinistrativa do Distrito Fedei-a!, tendo em vista
a seriedade e a gravidade do que se vai discutir,
nos termos regimentais requeiro a V. Ex~ me c.onCeda o--prazO de dUas horas para, em ·plenário,
apre~en~ as emendas que for~m possfveis.

e

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Calneiro) .:..:..
agora, à apreciação do requerimento
n9 168, de Urgênda, lido no Expediente, para o
Projeto de Resolução n? 155,_de 1988.
Em votação o requeriffierlfó. Os Srs. senadoreS que o aprovam queiram perO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
manecer sentados. (Pausa.)
_ ___requerimentg de V. Ex~ tem su§tentação_no art.
Aprowdo.
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão 370, item I, do Regimento Interno. A Pregjdência
suspende a sessão por d1,1as horas, para aguardar
da matéria.
o parecei' de V. EX' pela CointssAo de Constituição
"Discussão, em turno úrllco, do Projeto de e.Justiça.
Resolução no 155, de 1988, de autoria da
Está suspe_nsa a sessão.
Coinfssão Diretora, que estabelece normas
(Suspensa }is 17horas e 5 minutos, a sespara que o Senado Feder~ exerça a compesão é reaberta às 19 horas e JS minutos.)
tência de Câmara Legislativa do Distrito Federal. Dependendo de parecer da Comissão
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -_Es~
de Constituição e Justiça."
tá reaberta a sessão.
Passa~se,

'

DAS-5~

""

6. OCUPANTES DE CARGOS 00 GRUPO

-

NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSAO (OPTANTE)

DAS-L

OAS-3

-

DAS~5,

.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mauricio
Com~a. para proferir parecer sobre a matéria, em
regirp~ de urgência O SR. MAURÍCIO CORRU (PDT -

DF.

Para proferir parecer. Sem revisão rlo orador.)-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de projeto
de resolução que visa regulame~tar o § J9 do
art. 16 da Constituição Federal, ora em vigor, que
determina que, enquanto não for Instalada a Câmara Legislativa do Distrito Federa], ~ Senado
desempenhará as funções dessa Câmara. Por
conseguinte, toma-se indispensável que haja um
roteiro pelo qual o Senado deve pautar-se, a fim
-de que a vida legislativa do Distrito Federal tenha
o seu curso iiõrmal. Assim, como 9 projeto já
fcii lido, apresentaria apenas poucas emendas.
Uma delas seria a supressão do art. 19, item III
e, conseqOerltemeil.te, do art. 69, item II, "b", pelo
seg_uinte: o Ministério Público da União abrange,
na forma do art. 128, o Ministério Público Federal,
-o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Ora, o- Ministério Público do Distrito Federal
tem abrangência sobre todO o Teirit6rfo Nacional,
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porque ele, inclusive, tem atuação nos Territórios.
Dir·se-á. que os Territ6río5 sérão extintos. Pouco
importa. Na verdade, outros poderão ser criados.

Ademais, o Mint.stério Público do Distrito Federa]

e dos Territórios é um pUqtleHederal, vale dizer,
ele é mantido e organizado pela União. Se introduzirmos que a exoneração _do procurador-geral tem
que ser feita pelo Senado, regulamentando aquilo
que a Assembléia Legislativa deverá ter força para
prover futuramente, estaremos entrando numa
seara que não nos pertence, na medida em que
o dispositivo relativo ao Ministério Público deter-

mina que o órgão do Poder Legislativo é que
terá, através dos 2/3, a incumbência de verificar
se a destituição do Ministério Público, feita pelo
Executivo, deve ser aceita OU não. Esse princípio
decorre do fato de que os Procuradores-Gerais

da República e dos Estados sempre foram nomeados pelos Governadores e Presidente da República. Assim, toda vez que o Presideflte da República ou o Governador do Estado re<:ebesse por
parte do Procurador um ato a que ele fosse contrário, ele poderia exonerar imediatamente o _Procurador-Geral da República ou o Procurador do Estado.
Para evitar isso, encontrou-sei esse processo
de fechamento da liberdade d_o Poder Executivo.
O Procurador-Geral que atue em defesa da sociedade s6 poderá ser demitido, evidentemente, se
houver os 2/3 do Senado. No caso do Distrito
Federal, embora seja locali2;ado o Ministério Público Federa], que, por ser ele integrante da União,
temos, isto sim, que promover uma resolução
distinta, mas, fora dessa, abranger o Distrito Federal, para regulamentar, nesse periodo, a demissão
do Procurador-Geral do Distrito Federal.
Feito isso, proporia, portanto, a supressão daquilo que consta no projeto, que é o art. 19 , Item
me o art. 6", Item 11-B, porque estaríamos usurpando uma atribuição que é federal. Enquanto
o Senado estiver legislando pelo Distrito Federal,
evidentemente, que ele não pode, dentro dessa
lei específica ou dessa resolução que estamos
fazendo, entrar numa seara que pertence à União.
Portanto, _esses dois dispoSftivoslêm que ser afastados do texto do projeto.
A segunda emenda que apresento visa, exatamente, a apenas uma questão de forma; é que
os projetas relativos ao Distrito Federal virão para
cá e deverão ter outro número distinto ao número
das leis federais. De sorte que colocamos estes
dispositivos onde couber:
"A lei de interesse do Distrito Federal terá
numeração própria e será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal."
Isso porque é uma lei específica para o Distrito
Federal. Havíamos imasiii.ado colocar "publicado,
simuJtaneamente, no Diário Oficial da União e
no Diário Oftdal do Distrito Federal, mas depois
verificamos que uma publicação poderia se dar
num dia e a outra em outro, e se criaria um problema interpretativo.
De sorte que, como a lei se dirige ao Distrito
Federal, é justo, portanto, que ela seja publicada
apenas no Diário Oficial do Distrito Federal.
A outra correção que propusemos é mais no
sentido técnico, porque o parágrafo único do art
29 falava em representação de Brasília. Então corrigimos:

'"Aos Deputados eleitos" -isso consta do
projeto da Mesa; estamos aperfeiçoando tecnicamente - "por BraSJ1ia e com assento
na Câmara dos Deputados é facultado encaminhar à Mesa do Senado Federal anteprojeto de lei do interesse_ do Distrito Federal,
que terá tramitação estabelecida nesta resolução."
De sorte que tiramos daqui "Representação do
Distrito Federal" por Câmara dos Deputados:
"...aós Deputados com assento na Câmara dos
Deputados... ". Então eles terão direito de apresentar à Mesa o anteprojeto, o esboço, e a Comissão do Distrito Federal, se o aprovar, dará a iniciativa dessa lei como Deputado, mas encampada
pela Comissão do Distrito Federal.
A idéia, evidentemente, veio do projeto original.
Estamos apenas coingindo~o tecnicamente. São
estas as emendas que sugiro, neste instanteL
O Sr. Ronan Tito --V. EX' me permite um
aparte, só para não perder a oportunidade?

··O SR. MAURÍCIO CORMA- Perfeitamen·
te.
O Sr. Ronan Tito - Mas, aí, quem subscreveria o projeto seriam os senadores da comissão,
no caso, do Distrito Federal?
O SR. MAURiCIO CORMA-Exatamente.
Seria ã Mesa da CÕmfssãÕ do Distrito Federal.
O Sr. Ronan rJto- Através dos Senadores
da Mesa?
O SR. MAURÍCIO CORMA -Através dos
Senadores da Mesa o deputado, apenas, levaria
até à _Comissão do Distrito Federal o anteprojeto.
O Sr. Ronan Tito- Acho que, de acordo
com o nosso Regimento...
O SR. MAURÍCIO CORMA- Mas virá para
cá o que for aprovado pela Comissão do Distrito
Federal, mas encampado por ela. O senador é
quem assina e não o deputado. S6 que constará
que aquela lei foi da iniciativa do deputado tal
E isso o ~e está no projeto. _
O Sr. Ronan Tito - A minha dúvida, neste
momento, nobre senador...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Lamento informar a V. Ex' que em oferecimento
de parecer não são permitidos apartes.

O SR. MAÜRiCIO CORMA - Lamento,
porque seria esclarecedor.
Sr. Presidente-, havia pedido, àquela hora, exatamente_ o prazo para relatar, porque é uma matéria
da mais alta importância. Deixo 'bem registrado
aqui que, embora o projeto esteja muito bem redigido, sob o aspecto té<::nlco, há questões politicas
que poderiam ser exatamente introduzidas.lmaginaria a nomeação do presidente, do BRB como
podendo estar sujeita à aprovação do Senado,
mas é uma questão que demanda tempo.
Agõra, neste exatõ instante em que me preparava para apresentar essas emendas um amigo
aqui de BrasíJia, inclusive o presidente do Tribunal
de Contas, me procurou na ânsia de apresentar
uma emenda no sentido de atribuir privativamente
ao presidente do Tribunal de Contas do Distrito
Federal a iniCiativa das leis de interesse do T ribunal.
-
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Não tenhQ -condições, absolutamente, com toda honestidade, seria um leviano se acatasse uma
sugestão, incorporando-a na resolução, porque,
no meu modo de entender, até agora, os Tnbunais
de Justiça e os Tnbunais Superiores é que têm
a competência direta, privativa, para encaminhar
os projetes para as respectivas Câmaras Legislativas, no caso a Assembléia ou o Congresso Nacional.
Não consegui, me valendo, inclusive, da interpretação da assessoria do _Senãdo, -o convencimento necessário para introduzir essa disposição.
Tenho receio que amanhã ou depois se ingresse
com o mandado de segurança contra essa resoluw
ção, de sorte que prefiro, inclusive, correr o risco
de ser prudente, até por excesso, do que cometer
a precipitação de admitir uma emenda que não
me convenci deva estar incrustada nesse projeto
de resolução. Haverá condições de amanhã ou
depois de se apresentar emendas, ou melhor, de
se apresentar modificações, haverá sempre tempo oportuno para isso. Mas não me convenci de
que é possível ao Presidente do Tribunal de Contas da União apresentar- diretamente- proposta~,_P_'?rque a re~açào que me veio foi a seguinte:
"Caberá privativamente ao presidente do
Tribunal de Contas-do Distrito Federal iniciativã das leis do interesse do Tribunal."
Parece-me que isso- é extremamente abrangemte, perigoso, na medida em que os próprios Tribunais de Contas são órgãos auxiliares do Poder
Legislativo.
Por estas razões, Sr. Presidente, limito-me aqui
apenas às três emendas. No maiS, concordo ple-namente com o projeto apresentado pela Mesa.
São as seguintes as emeridas a que se
refere o Sr. Senador Mauiicio Corrêa:
EMENDA N• l·R
Ao Projeto de Resolução no 155, de
1988, que estabelece normas para que
o Senado Federal exerça a competênda
da Câmara Legislativa do Distrito Fede·
rol.
SuprimaM se:
Art. I•, Item In
Art. 6•, Item II, b
. ..
Senador Maurfclo Corrêa.
EMENDA N• 2-R
Inclua-se onde couber:
'"Art
A lei de interesse do Distrito Federal terá numeração própria e será publicada
no Diário Ofldal do Distrito Federal."
Senador Mauricio Corrêa.
EMENDA N• 3-R

Dê·se a seguinte redação ao parágrafo único
do art. 2?:
"Aos Deputados eleitos por Brasflia e com
assento na Câmara dos Deputados, é fcicultado encaminhar à Mesa do Senado Federal
anteprojeto de lei de interesse do Distrito Federal, que terá a tramitação estabelecida nesta Resolução."
. Senador Mauricio Corrêa.
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radar-geral do Distrito Federal, o que poderia con~
16 das Disposições Transitórias da Constituição
fundir exat~mente com o procurador do governo
Federa], aprovou, e_ eu,
Presidente, promuldo Distrito Federal, a p_essoa que é o advágado
go a seguinte
do govemo do Dtstnlo Federal.
RESOLUÇÁO N,- -~DE !!188 -Quando a lei, lá no Ministério Público, fala em
O SR. PRESIDENTE (Áureo MeJlo)- O pareprocurador-geral, ela quer se referir a procuracer conclui favoravelmente ao projeto, com a
Estabelece nonnas para que o Senado
dor-geral da Justiça, o que é diferente. É o promoapresentação de três emendas.
F~_eral exerça a competência de Câmator qüe ·exerce ãs funçóes do procurador-geral.
Com a palavra o nobre Senador Dirceu ·carra Legislativa do Distrlto Federal.
neiro, para proferir o parecer da Comissão Dire- · No _Caso, POrém, do DistritO Federal, eu disse que
O Senado Federal resolve:
não seria possível, e apresentei realmente aquela
tora sobre_as emendas.
Art. }9 Cabe ao Senado Federal:
emenda no começo, mas, no meu relatório verbal,
I - aprovar, previamente, por voto secretO, em
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC.
aca_berpor, _em Vez de modifiCar ã redação, suprisessão secreta, após a arguição pública perante
Para emitir Parecer. Sem reViSão do orador.) mir o que consta nó texto originário. _Por quê?
a Comissão do Distrito Federa], a escolha do go-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a apreciação que
Porq~e o MinistériO PUblico eu li aqui - é
vernador do Distrito Federal, indicado pelo presivou fazer sobre as emendas apresentadas pelo
federal. De modo que estamos regulamentando
dente da República e dos membros do Tribunal
nobre Senador Maurício Corrêa vai-se limitar à
uma situação para Brasília; não poderíamos avansua constitucionalidade e ao Regimento.
de COntaS do Distrito Federal, indicados pelo go~
çar, regulamentando uma matéria que vai ter que
vemador;
Apreciando cada uma delas, verifico que- onde
ser disposta pela União. Acredito até que por resofoi apresentada uma emenda, "inclua-se a lei do
n- processar e julgar o governador e o vice-golução do Senado. Mas esp-ecificamente para o
interesse do Distrito Federal terá renumeração
vemador do Distrito Federal nos crimes de resMinistério Público Federal que atua no Distrito
própria e será publicada no Diário Oftc::lal do
ponsabilidade e os seus secretários nos crimes
Federal. É uma situação- até que um pouco diver~
Distrito Federal, está inteiramente de acordo com
da mesma natureza conex_os com aqueles;
gente.
a natureza da lei que ora estamoS discutindo e,
10 -autorizar o· gOverTiador e o vice-govemador
De modo· que a conclusão é pela supressão
portanto, não apresenta nenhum inconveniente,
a se auseritarem s:Io P.iís_. quando a ausência exceda parte que fala em procurador. T erri que se
sob qualquer aspecto. Portanto, o nosso parecer
der' a quinze dias;
·
tirar do texto. Temos que apresentar, futuramente,
é favorável. E1a está dentr_o daquilo a que nos
IV- conhecer do veto_e sobre ele deliberar;
um projeto de resolução para definir a situação
propusemos redigir.
V- fixar, para cada exercido fmanceiro, a redo procurador-geral da justiça do Distrito Federal,
Onde se lê no projeto "procurador-geral do Dismuneração-do governador, do vice-govemador
mas, numa providência à parte de um projeto
trito Federal",leia~se "procurador~geral da Justiça
e dos secretários ·do Distrito Federal;
que é específico do Distrito Federal.
do Distrito Federal e Territórios..;VI - julgar as contas prestadas, anualmente,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Também não há nenhuma novidade sob esse
---pelo governador do Di,stri:t:o Federal e apreciar
_.Durante
o
&Scurso
doS(.
Mauricio
Corrêa
aspecto. É apenas uma correção e uma aPropria~ ·
relatórios sobre a ex_ecução de planos de sua ado sr.· Aureo Mello_deixa a cadeira da presi- ministração;
ção mais adequada do termo. De modo que tam~
dência_ que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carbém o nosso parecer é favoráVel.
·
vn - sustar os atas normativos do Poder Exeneiro.
~ ctitivQ do Distrito Fe.deral que ex_orbltem do poder
Quando coloca ainda como uma de suas
regulamentar;
emendas, "aos deputados eleitos por Brasüia com
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Vfil- fiscalizar e controlar, através da Comissão
Completadâ a instrução da matéria, passa-se à
assento na Câmara dos Deputados, é facultado
do Distrito Federal, os atas do Poder Executivo,
encaminhar à Mesa do Senado Federal, antepro~ -- apreciação.
inclusive os da administração indireta, e, ainda,
jeto de lei de interesse do Distrito Federal, que
Discussão do projeto e das emendas, em turno
ex.ercer-- a fiscalização contábil_. _financeira, orça~
terá a tramitação estabelecida nesta resolução",
único. (Pausa.)
meniária, operacional e patrimonial do Distrito
está inteiramente coin o espírito destálegísJação
Não haVendo quem qi..ielra fazer-uso da palavra
Federal, com auxílio do respectivo Tribunal de
que estamos produzindo e, até, interpretando, in~
para discutir, encerro a discussão.
Contas;
· ·
Votação do projeto, sem prej_uízo das emendas.
dusive, de modo muito justo; a jjarflctpação dos
IX - coii.vocar secretário do Governo do Dis-representantes eleitos, deputados federais, já que
Os Srs. senadores que O aprovam queiranl pertrito Federal para prestar, em plenário·, Informa.-.
a Constituição reconhece à sociedade o direito
manecer sentados. (Pausa.)
ções sobre assunto previamente determinado, imde iniciativa de leis, quanto mais aos represen~
Aprovado.
portando crime de responsabilidade a ausênda
tantes eleitos pelo Distrito Federal, com assento
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Vo-- sem Justificação adequada;
na Câmara dos Deputados.
tação em globo das emendas.
De forma que, também, ess_e_encaminhamento
X - requerer informações aos secretários do
Os Srs. _Senadores que as aprovam queiram
Governo do Distrito Federal, importando crime
é totalmente favorável, por interpretar inteiramenpeimaneCer sentados. (Pausa.)
de responsabilidade a recusa ou o não ateridite o espírito da Constituição e, também, da lei
Aprovadas.
mento oo-ptald de-30 (trinta) dias ou o fornecique ora nos propusemos a realizar.
OSR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro)-Somento de informações inverídicas.
Outro aspecto, a supressão, simplesmente, no
bre a mesa, redação final da matéria que será
§ J9 No caso do item TI, o Senado Federal
art. 69. da letra -"b", também estamos inteiramente
lida pelo Sr. 1~ Secretário.
funcionará 'sOb a presidênCia do presidente do
de acordo com os aspectos levantados, inclusive
É lida a seguinte
Superior Tribunal de Justiç.a_ e, enquanto essa
os de natureza jurídtca, pelo nobre SenadOi Maurido Corrêa, quanto à eliminação desse item do
Redação final dO Projeto de Resolução Corte náo se instalar, do Presidente do Tribunal
art. s~
Federal de Recursos, aplicando-se ao processo,
n9 155, de 1988.
no que couber, o trâmite estabelecido na Lei no
De modo que todas as emendas apresentadas
O relator apresenta a re_dação fin~ do_ Pr()jetO 7.1 06, de 28 de jUi111o de 1983, ficaridci O gOverpelo relator da Comissão de Constituição e Justiça
de Resoluçào n~ 155, de 1988; que estabelece nador suspensô de SUél$ funções~ap6s a instautêm acatamento da Mesa, e nós as encaminhanormas para que o Sena"â6 Federal exerça a com- raÇão do processo.
mos favoravelmente.
petência de Câmara Legislativa do Distrito F e§ 29 No caso do parágrafo anterior, se, decorSr. Presidente, este é o parecer.
deral. .
.
rido o prazo de 180 (cento e _Çiitenta} dias_, o ji.!li:Ja~
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- O pare&ila das Sessõ_es, 19 de outubro de 1988. menta não estiver concluído, cessará o afastacer é fa'IOrável às emendas.
Maurício CorTêa.- Relator.
mento do governador, sem prejuízo do regular
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício
prosseguimento do processo, c:l~vendo a conde- ANEXO AO PARECER
Corrêa, para uma obseiVação.
niiÇa-6 ser proferida por 2/3 (doís terços) de votos
Redação final do Projeto de Resolução
O SR. MAURICIO CO~ (PDT - DF.
e limitar-se-á à perda--do cãrgo; Com inabilitação,
n' 155, de 1988.
Para uma observação_. Sem revisão do orador.)
por 8 (oitO) anos, para·q_exerciçio de função públi:_Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria apeFaÇ:o--SaDer que o Senado-. Federa~ no uso da
ca, sem prejuízo das demais sanções judiciais canas de esclarecer: o projeto inicial fala em procu- competência que lhe é atribuída pelo § 19 do artigo
bíveis.
O Sr. Dirceu Cameiro deixa a cadeira
da presidência~ que é ocupada pelo Sr.
Áureo MeDo.
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Congresso Nadonal e distribuído em avulsos,
V_: resceber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atas juntamente com o texto do veto e suas razões,
ou omissões das autoridades ou entidades públi~ do projeto, das emendas aprovadas, dos pareceParágrafo único. Aos deputados federais eleires, e das disposições sancionadas e promu1gacas do Distrito Federal;
tos por BrasíJia e com assento na Câmara dos
VI- solicitar depoimento de qualquer autori- das, quando se tratar de veto parcial.
§ 6? Decorrido o intersticio regimental, o veto
Deputados é facultado- encaminhar à Mesa do
dade ou cidadão.
Senado Federa1 anteprojeto de lei de interesse
será inclUído em Ordem do Dia, quando poderão
§ 1~" A Comissão do Distrito Federal, em rausar da palavra, na discussão, qualquer senador,
do Distrito Federal que terão a tramitação estabezão da matéria de sua competência, poderá conpelo prazo de 20 (vinte) minutos, sendo facultado
ledda nesta resolução.
•
-vocar secretário do Governo do Distrito Federal
Art 3" São de iniciativa -privativa do goverpara prestar informações sobre assuntos ineren- ao presidente, para ordenar os debates, conceder
nador do Distrito Federal as leis que c:Usponham
tes às suas atribWções.
-a palavra, alternadamente, a um orador favorável
e a outro cOntrário ao velo.
§ 29 A comissão exercerá, ainda, no âmbito
sobre:
I - organização administrativa do Distrito Fe§ 7? A discussão poderá ser encerrada medo DistritO Federai~ no que couber, as atnbuições
diante requerimento de líder, tendo usado a palaconferidas à Comissão Mista Permanente, insti~
dera~
n- matéria tributária e orçamentária;
tuída no § 19 do artigo 166 da Constituição Fe- vra, pelo menos 2 "(dois) oradores favoráveis e
2 (dois) contrários.
lD - criação, estruturação e atribuições das
deral.
§ 8~" A votação, que versará sobre o veto, será
secretarias e órgãos da administração do Distrito
Art. 79 Os projetas de interesse do Distrito
Federal;
Federal, lidos no Expediente, serão distribuídos, procedida por escrutínio secreto, votando "sim"
IV - serviços públicos e pessoal da admintspara exame e parecer, à Comissão do Distrito os que aprovarem e "não" os que o rejeitarem,
Federal que deverá, além do mérito, manifestar~se
tração, s_eu regime, juridico e provimento de carconsiderando-se rejeitado o veto que obtiver o
voto contrário da maioria absoluta dos membros
gos;
· sobre sua constitucionalidade e juridícidade e ainV- criação, transformação e extinção de cardo Senado Federal.
da sobre os aspectos económicos e fmanceiros.
gos, funções ou empregos da administração dire§ 19 _ O projeto terá numeração própria, inde§ 9? QuandO o veto for parcial, será votado,
ta e autárquica do DistritO Federal, ou que aumen- - pendente da numeração dos projetas de lei de
cada um deles, como disposição autónoma, salvo
tem a sua remuneração.
âmbito Federal, e terá a denominação de projeto
quando incidir sobre matéria ç_orrelata ou idêntica.
de lei do DF. - --Parágrafo ón!co. Não será admitido aumento
§ 10. Esgotado o prazo estabelecido no§ 4~
§ 2 9 - Perante a comissão poderão ser ofereda despesa prevista nos projetas de iniciativa prisem deliberação o veto será incluído em Ordem
vativa do gov_emador do Distrito Federal, saJvo
ddas emendas ao projeto, no prazo de 5 (cinco)
do Dia das sessões subseqüentes até a sua votaquanto ao projeto de lei do orçamento anual ou
dias úteis, contando da sua publicação no Diário
ção final, aplicando-se o disposto no artigo 4»,
ao que o modifique, nos termos estabelecidos
do Congresso Nacional.
"infine".
no artigo 166, §§ 3'~ e 4~ da Constituição FederaJ.
§ 31> No exame do projeto e das emendas
§ 11. Rejeitado o veto, serão remetidos ao
Art. 49 O governador poderá solicitar urgêna comissão, se assim o decidir, poderá solicitar,
governador, para promulgação, os autógrafos da:
cia para a apreciação de projeto de sua iniciativa,
diretamente, o parecer de qualquer comissão permatéria vetada, devendo a mensagem que os endevendo o Senado apreciá-lo no prazo de45 (quamanente do Senado Federal.
caminhar fazer referência expressa ao reSultado
renta e cinco) diás contados do seu recebimento.
Art.. a~ O anteprojeto de lei, encaminhado na
da votação.
forma do disposto no parágrafo único do artigo
Findo esse prazo será o projeto incluído em Or§ 12. Nos_casãs do§ 39 e do parágrafo antedem do Dia, com preferência sobre as outras ma1~", será submetido à Comissão do Distrito Federal
rior, se a Lei não for promulgada pelo Governador
para que decida, preliminarmente, s_e deve ter tratérias e com a tramitação prevista para o caso
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o _Presido artigo 371, b, do Regimento Interno do Senado
mitação. Sendo o parecer favorável, será o projeto
dente do_ Senado a promulgará e,. se este h&>
Federal, vedado o seu adiamento ou a sua inverencaminhado como de autoria da comissão e
o ftzer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente
são na pauta, ficando sobrestada a tramitação
terá, em toda a sua tramitação e publicações,
do Senado fazê-lo.
a referência "apresentado por sugestão_do Depudas demais matérias até que se ultime a sua apre- Art. 11. Se aprovado o veto, o processo da
ciação.
tado"."
Art. 59 O governador do Distrito Federal dematéria vetada será definitivamente arquivado, feiArt. ~ É facultado aos deputados integrantes
verá encaminhar ao Senado Federal, por ocasião
ta a devida comunicação ao Governador.
da repreSentação do Distrito Federal assistir às
da instalação dos trabalhos, no início de cada reuniões da comissão, discutir o assunto .em deArl 12. O projeto de lei orçamE:ritária anual
sessão legislativa, o seu Plano de Governo exponbate, pelo prazo por ela fixado, e enviar-lhe, por
do Distrito Federal deverá ser encaminhado ao
do a situação do Distrito Federal e solicitando
escrito, informações ou esclarecimentos, vedada,
Senado Federal até_ 4 (quatro) meses antes do
as providências que julgar necessárias e prestar,
entretanto, sua participação nas deliberações.
encerramento do exercício financeiro. Lido no exanualmente, dentro de sessenta dias após a aberArt. 1O. ConclUída a votação de prOjeto sobre
pediente, será o projeto distribuído a Com!Ssão
tura da sessão legislativa, as contas _referentes ao
matéria do Distrito Federal, ser~ ele encaminhado
do Distrito Federal, podendo ser dividido em parexercício anterior.
ao governador que, aquiescendo, o sancionará.
tes a serem tratadas como projetas autónomos,
§ ]9 Se o governador considerar o projeto,
manteridó-se, entretanto, em ·cada caso, o númeArt. 6~ A Comissão do Distrito FederaJ, inteno todo ou em parte, inconstitucional ou contrário
ro dO projeto integral.
grada por 21 (vinte e uri1)- senadores, cabe:
§ 19 As emendas deverão ser apresentadas
r- discutir e votar projeto de lei que dispensar, ao interesse público, vetá-lo·á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contaperante a comissão, nos 20 (vinte) -diás que se
na forma do Regimento do Senado Federal, a
dos do recebimento, e comunicará, dentro de 48
seguirem à publicação do projeto no Diário do
competência do plenário, salvo recurso de um
(quarenta e oito_) horas, ao presidente do Senado
Congresso Nacional, observado, no que couber,
décimo da composição da Casa;
os motivos do veto.
o_pisposto nos§§ 39 e 49 do artigo 166 da Constin- emitir parecer sobre:
§ 2~" O veto_parcial somente abrangerá texto
tuição Federal.
a) escolha do governador ,e dos membros do
integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
§ 29. A comissão terá o prazo de 30 (trinta)
Tribunal de Contas- do Distrito Federal;
§ 3~ Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias,
dias para emitir parecer sobre o projeto e as emenb) contas do governador do Distrito FederaJ,
o sJlêncio do governador importará sanção.
-das.
oferecendo o respectivo proJeto de resolução;
§ 4~ OVetodeveráserapreciadopeloSenado
§ 39 Será frnal o pronunciamento da comisc) matéria orçamentária que se refira ao Djs..
Federal, dentro de 30 _(trinta) "dias a contar do
são sobre as emendas, salvo recurso de 1/10 (um
trito Federal;
seu recebimento, quando será lido no Expediente
décimo) dos membros do Senado no sentido de
d) programas de obras e planos de desenvol·
e distribuído à Comissão do Distrito Federal que
serem elas submetidas à deliberação do plenário,
vimento de interesse do Dístrito Federal.
m- relatar vetos do governador apostos aos terá o prazo de 15 (quinze_) dias para apresentar devendo o recurso ser interposto no prazo de
três sessões ordinárias contado a partir da publirelatório sobre a matéria.
projetas de lei do Distrito Federal;
§ 5~" O re:latório terá remuneração própria, secação do parecer no Diário do Cong~ NaIV- realizar audiências públicas com entida~
cional,
rá lido no Expediente, publicado no D1úio do
des da sociedade civil do Distrito Federal;
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§ 4» Se o parecer não for apresentado no praFoi um trabalho árduo, porque não se trata
m previsto e faltarem 20 (vinte) dias para o térmide um pacto, e sim de diversos pactos. Sua Exce~
no da sessão legislativa, será o projeto indujdo
lência, o Senhor Presidente da República, Dr. Tancfe_do Neves, logo se apaixonou pela idéia, por~
em Ordem do Dia, s_endo o parecer proferido
por relator designado, em plenário, pela Presique, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se na Espa~
dência.
nha foi traumática a transição - e o foi-, mesmo
§ 59 O Governador do Distrito Federal poderá
tendo à frente o Rei JuaQ Carlos~ deteiminado
propor modificações no projeto enquantO-não ini- a fazer a transição, e, ainda mais, com os Pactos,
ciada, na Comissão, a votação da parte cuja: altera_o Pacto de Mondoa, imaginem, imaginemos nós
ção é proposta.
o que deveria e o que está o_correndo neste nosso
§ 6° Concluída a votação, com emendas, o
Brasil, em que se tentou e _se tenta todo dia um
projeto voltará à Comissão do Distrito Federal
pacto, um entendimento.
para a redação final, dispensada a sua apreciação
A inflação, Sr. Presidente, todo dia bate recordes
pelo plenário, salvo recurso interposto na forma
anteriores, e é inimclgináYel que continue a crescer
do estabelecido no § 3°.
sem que determinadas medidas sejam tomadas.
§ 7~ O projeto deverá ser devoldido para ~n
De tempos para cá, estamos sendo surpreen~
ção do Governador do Distrito Federal até o endidos por noticias de que os empresários, princi~
cerramento da sessão legislativa.
p_aJ_f!l~nie" paulistas, alguns da Confederação Na~
M 13. A Lei de interesse do Distrito Federal
dona! da Indústria e alguns trabalhadores, estão
terá numeração própria e será publicada no Diá~ P_f<?CUra[ldO estabelecer um pacto. Mas o pacto
rio Oficial do Distrito Federal.
será apenas estabelecido com os empresários
Art 14. Aos ·casos omissos nesta resolUção _ paulistas e os trabalhado_res. Aliá~, algumas repre~
aplicam~se, no que couber, as normas estabe~
s€mtações de trabalhado_res.
To&! a imitação pressupõe uma caricaturiza~
lecidas no Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 15. Esta resolução entra em vigorna data _çãq._ Mas ~ssa cari_caturizaçáo _dos Pactos de Mon~
de sua publicação.
doa está excedendo todos os limites da carica~
Art 16. Revogam-se as disposições em con~
tura. Se qUeremos, Sr. Presidente, e deveríamos
trárío.
.querer, estabelecer, neste País, pactos, nenhUm
representante de estamentos responsáveis da so-OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Em
ciedade poderá eximir~se de responsabilidade e
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutl~la, encerro ninguém tem o direito de querer estabelecer pacto
neste País exduindo represe.ntações, principal~
a ctiscussão.
merite as representações políticas, por que, em
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
última análise, Sr. Presidente, nós, através dos
definitivamente adotada, dispensada a votaçáo,
nossos partidos representamos parte da socienos termos regimentais.
ciade, e todos ()S partidos, na sua totalidade, deve~
O prõjeto vai à promulgação.
rrios representar a totalidade da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Estamos passando dos limites. Vejamos o que
Concedo a palavra ao nobre Líder Ronan Tito.
-ocorreu recentemente no Banco Central. Um de
seus diretores, por resolução pessoal, provocou
O SR. RONAI'I TITO (PMD6 - MQ. Como
um prejuízo e um desacerto nas fmanças brasilíder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~
leiras da maior monta. Técnicos já chegaram à
dente, Srs. Senadores, desde aominliápOSse<:oni.O
conclusão de que o Erário perdeu, mais uma vez.
Líder da Bancada do PMDB no Senado, que náo
qualquer
coisa da ordem de 250 milhões de dó)a~
uso a palavra como líder. No entanto, após a reuresl E o que não diz_er, agora, da drenagem de
nião de hoje de manhã, em que tivemos um com·
recursos do setor produtivo para o setor especu~
parecimento maJoritário da bancada, alguns com~
lativ_o? Qs_-_Crimii'JOsos estão aí. Não, eles não se
panheiros acharam que a liderança do nosso parenganaram, estão~nos enganando! E, enquanto
tido, o PMDB, deveria manifestar-se neste mo·
isso, ficamos dis_cutindo aqui o pacto entre dois
mento.
grupos.
É sabido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
A nova ConstituiÇão reza, -sr. Presidente, que
a transição do regime ditatorial para a democracia
devemos indicar, aprovar os diretores do Banco
é sempre traumática, sempre traz problemas graCentral. Sei que o prestdente da Comissão de
ves. Lembram~se..da transição ocorrida em PortuFiscalização e Controle do Senado já providen~
gal, na Esp"ãnha, na Grécia, nã:Argentina? Aqueles
dou a vinda, aqui, do diretor faltoso, do homem
que não lembram, eu gostaria de rememorar os
qUe provOcou um rombo nas fmanças do estado
fatos ocorridos na Espanha. Com a coordenação
e também a especulação neste País, por todo
do Rei Juan Carlos e do Primeiro-Ministro Adolfo
lado. Já existem comissões particulares para apu~
Suárez, conclamaram, naquele período de transi~
rar qual foi o rombo, de q~e monta e quem per~
ção, que a sociedade, principalmente através das
deu. Sei quem perdeu. Perdeu o povo, o consulideranças políticas, se reunisse no Palácio de
midor indefeso, perdeu o pequeno investidor, per~
Mondoa. E lá foram celebrados "LOs Pactos de
deu o El'ãfiõ. E-ai é_ possível até que estabeleLa Moncloa,"
O Dr. Tancredo Neves, quando sentiu a iminên~ - çaffiós Urifã CPI, e na CP! vamos concluir que
houve uma série de medidas que não deveriam
cia da sua condução à Presidência da República,
ser tomadas, e fica nisso. Será que deve? Será,
começou a falar em pactos, e determinou à sua
Sr. Presidente, que vamos continuar, por omissão,
liderança. a que àquele_ tempo tive _a honra de
complacentes,_ coniventes com esta' situação?
pertencer, pegássemos os Pactos de Moncloa e
os traduzíssemos em linguagem popular, para
Estávamos elaborando, eu diria, os parâmetros
que tivéssemos conhecimento do que ocorreu de qualquer pacto que é a Constituição. Estivena Esp.:lnha, logo no_ momento-da transição da
mos reunidos por 19 meses, naquela panela de
ditadura para a democracia.
pressão que é a Câmara de Deputados, fumando
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muitas vezes s_em querer fwnar, 5 companheiros
nossos faleceram, 12 tiveram problemas cardíacos. A ConSbluição está pronta, e a Constituição
é o pacto maior.
E agora, pasmem, Srs. Senadores, pasme, Sr.
Presidente. As maiores autoridades deste Brasil
não dão conta çl_e interpretar a Constituiç.ão, estão
precisando de leis complementares e ordinárias
mesmo onde não as cabem.
Pasme, Sr. Presidente, não sabe_o Sr. Ministro
da Fazenda o que é juro real de 12%. Mas aonde
chegou. o "caradurismo". neste P~? _As autoridades financeiras neste Paã$ não sabem o que
é juro real! interessante que não saibam! No en~
tanto, determinam, remuneram a 6% a.a. as cadernetas de poupança e todo o mundo sabe o
que é isso. Chegamos ao cinismo total.
O pacto prinCipal, Sr. Presidente, Srs. Senado-res, é a Constituição brasileira. O Presid"ente da
nossa Consbl~inte, o Presidente do PMDB, o Deputado Ulysses Guimarães, disse, e disse-o muito
_ bem: "O descumpridor da nossa Constituição não
é traidor da Constituição, é traidor da Pátria." Va~
mos deixar de querer furar esta Constituição por
evasivas.
~ora, precisamos de procuradores da Repú~
_ blica _e. não sei quem. mais para nos dizer o que
não sabemos - e nenhum autoriadade sabe o que são juros reais. Nós sabíamos, e o Código
Ovil do século passado já sabia o que era a lei
da usura, porque não se podia cobrar mais do
que 12% e se sabia também o que aCOntecia
cOm as pessoas que cobrassem mais de 12%.
Agora, ninguém mais sabe o que são juros reais.
Para ilustrar o que estou dizendo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quer_o _contar um pequeno caso
que ocorr~u recentemente. Estava eu debatendo
com empresários. em meu Estado, Minas Gerais,
quandO o Presidente do Banc_o do DesenvolVimento de Minas disse que estávamos inviabili~
zando a contenção da inHação, através de medi~
das monetárias. porque estávamos tabelando os
juros em 12%. Eu lhe disse que era um equíVoco,
grave equívoco; ninguém tabelou juros; juros não
- devem ser tabelados; ~mitamos os juros de 12%
é muito cüferente, porque tudo deve ser limitado
pela lei. Se um patrão não pode pagar - e não
pode pagar mesmo- menos do que um salário
mínimO a um trabalhador, por que os banqueiros
e os especuladores podem cobrar a remuneração
do_ seu capital a qualquer preço. e a Constituição
não pode limitar juros?
A nossa discussão foi grave e chegamos a um
acaloramento. No entanto, esse competente ban~
queira, Dr. Carlos Alberto, foi representar o Brasil
em Berlim, ·no último encontro dos países subde~
senvolvidos com o Fundo Monetário lntemacicr
nal. Chegando da Europa, S. S' narrou.:.me·õ-que
·houve. Contou o_ Dr, Carlos Alberto que as bombas molovot estavma explodindo na porta da Assembléia~ porque políticos, mobilizados em Ber~
Jim, dizia.m, em ~tos brados e CDnJ cartazes, que
o Primeiro Mundo, _encastelado no sistema finan~
ceiro, estava falindo, quebrando o Terceiro Mundo, com a complacência, a conivência e a cumplicidade do FMI, e que isto era inaceitável.
Há poucos dias o Presidente da Unicef, em No~
va Iorque, disse que, este ano, devem morrer mais
300 mil crianças - mais 300 mil crianças na América Latina, e devem mçmer porque, nos
países latino-americanos, tudo o que é produzido
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é para pagar os juros da _sua dívida impagável de abertura democrática, venho perCorrendo Miaos centros financeiros. _E aCéitãmos tudo_ isto . :nas Gerais_ tenho eSCutadO o claffior do meu

e

povo. Estou r~petindo uma frase da Bíblia, em
que o Senhor diz: "Ouvi Oclamor do meu povo".
E o clamor do meu povo, Sr. Presidente, não
_é engraçado. Os aposentados passam tempos
sem receber, porque os funcionários da Previdência estão em _greve. E estão_ em greve Com
toda razão, porque ganham mal, porque a inflaÇão
é de 25% e os reaJustes ·nãO podem ser feitos
ceiro Mundo, a prime rate, os juros internacio- _ l).e:S$3 méSmã base. E os apOsentados estão sem
nais, era da ordem de 3%. A inflação externa já· . receber.
_
era da ordem de 4%. No enta.ilto, para finandar ----o eri'úiiãrifiilâõ--que estamos criando ou que
a "guerra nas estrelas" ~ para captar dihheiro, " estamos, com a nossa conívência, permitindo se
o Presidente Ronald Reagan elevou as taxas de i:rie: não Sc!i ·coino será desVendado. Por outro
juros ao patamar de 22% e- aumentar a- dívida, ' lado, aproveito toda esta denúncia que estou faaqui, da ordem de 35 bilhões de dólares. . _
zendo_neste momento para apresentar outra.
Ao mesmo tempo em que tudo isso ocorre
E O que é pior, -quando estava estabelecido
o fluxo de recursos de um país para o Outro; . e nós, de certa maneira·, estamós coniventeS, pelo
menos-pela omisSão, estamos vendo a direita artiquando foi criada a necessidad.e__dos investimentos por um contrato bilateral, foram suspensas 'culaf1dQ-se.
Ouvi, Outro dia, um Governador de Estado dizer
as taxas que eram focas; elas foram para um câmque não temo"s-clima para eleições do Presidente
bio variável, sob o pretexto que dinheiro era uma
mercadoria como outra: qua1quer; e aceitamos -da República no ano que vem. No dia seguinte,
isso.
. _ouvi um rapazinho muito novo, mas bastante deAgora, neste momento, Sr. Presidente, o Con- -· Senvoho, de origem já bastante conhecida, eleogiando os pregoeiros do golpe.
gresso Nacional deve tomar a si as reSporrsaInteressante, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
bilidades que a Constituição lhe atribui. Não podeque o Gove_mador que disse que não havia possimos ficar com os braços cruzados a assistir a
biUdade de eleições no ano que vem pressionou
toda essa alegria, a toda essa euforia, a essa ciranda fmancelra.· · -a sua Bancada para que desse 5 anos de J"!'landato
ao Presidente José Samey. Votei 4 anos, !1ãci <iu_e
Pergunto aos economfsfci.S do sistema econôtivesse alguma coisa contra José Samey. O promico·deste Brasil e prinéipalmente às autoridades
blema é que - repito o infcio do meu discurso
financeiras, quantos bilhões de dólares foram
- toda a tran?ição do sistema ditatorial p~ra a
transferidos de 1986, do fun do Plano Cru.zndo
democrac;ia _é sempre traumática e, por isso,
até hoje? Até esta data, quantos bilhões de dólares
foram transferidos, repito, do sistema produtivo
quanto menor templo ela durar, menos trauma
a sociedade experimenta. Somente um Pre~idente
para o sistema financeiro? Estão ífiViabilízari.do
eleito que caminhar este Brasil de Norte a Sul~
o nosso País, com a nossa complacência, com
de Leste a Oeste, fazendo proposta, ouvindo o
a noss cumplicidade.
povo, debatendo, terá legitimidade para implantar
Sr. Presidente, sem querer parecer dramático,
as medidas duras, difíceis, de que precisamos
sem querer exorbitar das funções de Líder, sem
tomar.
querer, também, menoscabar o que existe, devo
Sr. Presidente, precisarõos falar com os banCos
dizer que chegou a hora: ou to_dos tomamos o
internacionais que não pagaremos juros de mais
pião na unha ou todos assumimos a nossa resde
3%. Os Juros desse acordo que foi feito agora
ponsabilidade, ou todos partimos para um pacto,
são impagáveis. Cairemos no impasse, sem dúvie um pacto nacional, em que ninguém seja excluída alguma, nos meses de abril de maio. Nunca,
do, em que todos sejam chamados, ou a inflação
deYerá ir, no mês que vem, não sei se para 35 Sr. Presidente, exportamos tanto quanto' neste
ano. Nunca houve um diferencial de balança de
ou 40%. As greves, que hoje atingem 13 MinistéexportaÇão tão grande quanto neste ano. Somos,
rios, é possível que alcancem 27, 30 MinistériOs.
Sr~ -Presidente, o terceiro diferencial de bala-iiça
Nesse sistema econômicci~financeiro desorganido Mundo. O primeiro diferencial de balança é
zado, amanhã pode aparecer outro pai da pátria,
do Japão, o segundo é da Alemanha e o terceiro
e baixar uma portaria, que faÇa a fortuna de_espeé deste Brasil miserável, que submete 70% da
culadores estrangeiros expufsos do_s seus países
sua população ao nível da indigência para exde origem, mas que estão aqtir dentro a fomentar
p~~a especulação e nada lhes_ acontece.
_
Certa vez, quando o Dr. Tan:credo Neves falou
Chegamos ao fim do ano com as divisas mais
que precisávamos de um pacto·, um político, um
arrazadas do que estavam no início. Tancredo
deputado, que no passado teve responsabiiidãde
Neves nos preveniu, Sr. Presidente;_ ''não vamos
pagar essa dívida com a fome dos brasileiros".
administrativa neste País, fez uma gracinha, fez
um trocadilho e disse: Qüe"in vãf "Pagar o pato?"
Estamos-pagando com a fome. Ou este País assuNão sei quem vai "pagar o pato"; sei quem está
me e se assume, através de suas Uderanças, ou
"pagando o·pato", sei quem "pagou o pato"; sei
varri Os ficar brincando. Até quando, Sr. Presidente
e Srs. Se:nadores? Até quando?
quem continua "pagando o pato". ama coisa que
ainda não sei, Sr. Presidente, Srs. Sen-adores- é
Hoje pela manhã, na reunião de minha BancaquaJ o limite da resistência qo poVo brasileiro e
da, alguns Senadores chegaram a criticar a postuaté onde vai "pagar o pato" calado, quieto.
ra de um sindicalista ou de alguns empresários,
Por dever de oficio, tenho andado pelo interior,
na tentativa desse pacto. Não critico, mas, neste
nas eleições, que é obrigação minha como Repremomento, Sr. Presidente, condamo desta tribuna:
sentante do povo. Agora, neste momento bonito
ninguém, nenhum_brasileiro que tenha um pouco

impassiveis._Chegamos_ até a comemorar no Plenário do Senado um acord_o em que se coloca
o nosso pescoço no garrote vil; dizendo .que vamos pagar uma dívida -CJ\.1~ não temos como saldar, a juros inaceitáveiS_ eiTI_(jiiãlqUér lugar do
mundo.
Em 1973, quando começou o fluxo de dinheiro
dos países emprestadores_ de recursos para o Ter-

c

de amor 'por este País e que sa:Jba aValiar ÇlS c.o.isas,
pode ficar fofa: de Um pacto. No entanto, es_se
pacto tem que ser liderado pela claSse política.
Por" quê? Será ·que estou reivindicando mais um
ônus, mais um trabalho pesado _ou mais JJrna
luta heróica" para os políticos?_Nã_o_se trata.djs,SO!
É que riós, ·que temos cohtato .cotn Q povo, que
escutamos o povo, qiJ~ ouvimos _as s~as n.ece_ssidades, que escutamqs os _seus anseios, t~mos
que assumir essa posição.
Já temos_ o início do pacto, temos os parâmetros do pacto, temos o:;; alicercE;.!s çlo pacto!, é a
ConstitUição_ brasileira,.~ nova_ Çonst.ituiç;ã9, a
Constituição de 88. Temo:S_ que entrar e. detalhar
esse pacto.
Sr. Presidente, temos que começar a colocar
políticos de todos os partidos .em volta de uma
mesa: Executivo e Legis1ativo.- Temos, Sr. Presidente, que abrir mão de sectarismos demodês,
temos que· superar, agora, divergênCias peSsoais,
grupais e partidárias. Temeis qUe convidar o presi- dent~ da República para que nós, juntos, EXecutivO- Legislativo, cori'lecerrios a conVersar Sobre
o pacto, Temos_ que chamar toda a sociedade.
Ninguém, sob nenhum pretexto, pode ficar fora,
porque na hoia em que ''o circo pegar fogo"
ninguém ficará fora, por mais que pense que vá
· ·
ficar.
Até -quanao. Sr. Presidente, vamOs perni.anecer
expectadores da História, assistindo a. essa ·escalada inflaCionária; às greves? Estou ouvindO há
18 meses as aUtOridades fmanceira!i di~er_en:rque
a culpa da inflação é a questão do déficit .Pois,
a Itália, um país latino, deve fechar eSte. allo_ COm
déficit em torno de 10% e a sua inflação não
vai a mais de 6%. O Brasil deve fechar este _ano
com um déficit inferior a 3% e a inflação mensal
superior a 30%.
Chega de aparecer milagreiras, chega de aparecer governantes e líderes de uma idéia s6. Não
se governa este Pais, um pa1s complexo e grande,
a oitava economia do mundo, com frases feitas
e oo~ receitas de um remédio só.
Sr. Presidente, quando se estabeleceu a tentativa do Plano Cruzado, ouvi de um economista
competente_a1go extraordinário: "Muito bem, nesse momento temos a economia sob controle, tem-os que pegar todas as cadeias produtivas e fazer
um reexame, porque este País tem todas as inflações conhecidas e mais uma, que é a inflação
cu1tural".
Quase todos nós que estamos aqui na~cemos
dentro de um regime inflacionário- e a inflação
só faz crescer. Existe uma inflação que é chamada
já de inflação cultural.
Não basta tomar medidas is9ladas, temos que
tomar uma série de medidas, temos que pegar
a cadeia produtiva -todas as cadeias produtivas
- e começar a analisar, inclusive. Temos que
organizar o sistema financeiro. E temos um sistema financeiro estruturado. Mas temos que Principa1mente colocar nos cargos pollticos, políticos,
é óbvio. "O trágico do óbvio é não ser praticado",
disse Ulysses Guimarães. O Ministério _da_fazenda
deve ser ocupado por um polltico.
-

e

O Sr. leite Chaves- Permite V. CX um
aparte?
O SR. RONAN 1Tr0 - Em um momento
-concederei o aparte a V. EX'
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O Ministério_ do Planejamento deve ser ocupado
por um político - "Ah, mas ele tem que ter bons
assessores!" É óbvio, quando se colocam técnicos· no lugar de políticos, acontece é o que está
acontecendo. Toda econometria que se podia receitar foi receitada. Todos-os rêmédios que deve-

riam ser tomados foram tomados. As taxas de

juros reais chegaram a 45%; o corte de- Um défícit

que deveria ser da ordem de 8% caiu para 2%
do PIB, e a inflação está só subindo. Por quê?
Porque coibir uma inflação não é só questão econômica, é questão sociológica também. E a sensibilidade para os problemas da sociedade, quem
a deve ter são os políticos ...,...... os té-cnicos âe\lem
estar lá para assessorar. O maior ministro da Fa-

zenda que este País já teve _em toda -a suã História
foi José Maria Alkmim.

OSr.Mansuetode Lavor- V. Ex" está pedindo a demissão do ministro da Fazenda.

O SR. RONAN TITO- Não, não estou querendo a demissão do ministro da Fazenda. Quando foi nomeado o ministro da Fazeriáa, eles perguntaram: "E,--ago-ra; reSolve?" Eu fale"i: "NãO vai
resolver nadai" E -se--trocar outro, -e- puser um
técnico melhor, fica do mesmo tamanho. Não
é nada disso ...
Apenas para conc:luir e permitir o aparte ao
Senador Leite Chaves e, em seguida, ao Senador
Mansueto de Lavor, pergunto: Por quê? O qUe
José Maria Alkmim entendia de economia? No
entanto, foi naquele período que o Brasil- construiu
toda a sua infra-estrutura: fizemos a indústria automobilística, a indústria naval, mudamos a CaPital
para o centro do País, fizemos a Belém-Brasília,
asfaltamos rodovias, construímos hidrelétricas.
Terminou o Govem'o coni uma-pequena inflaÇão
de vinte e poucos por cento e uma divida externa
de menos de dois bilhões de dólar.es. Poderiam
dizer alguns que José Maria Alkmim tinha os melhores técnicos no assessoramento. Eles estavam
no lugar correto, como assessores.
Ouço, c.om prazer, o nobre Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves- V.~ está sendo muito
oportuno, e este é o caminho: _o pacto com a
participação do Congresso, mesmo porque, sem
essa participação, ele não alcançará resultado positivo, uma vez que de muitas providências legislativas dependerá este pacto. A condltio, a preliminar desse pacto deve ser a seguinte: o não-pagamento da dívida ou a redução acentuada dos
juros, porque o_ Brasil, como se disse, não pode
e não deve pagar essa dívida. Esta é uma dívida
pela qual os países do Primeiro Muildo, através
dos seus bancos, estão engolindo os países subdesenvolvidos. Disse recentemente, no Congresso, que até 74- e V. Ex' p-oderá ver das estatís~
ticas e dos juros internacionais - nos Estados
Unidos o prime rate nunca passava de uma insignificância até 8%. E. de repente, subiu para 20
e poucos por cento.
O SR. RONAN TITO- Oito por cento, quando a inflação era 6; a prime real era 2.
O Sr. Leite Chaves- Exato. Então~ o americano, para não encher o Mundo de dólares, ele
os toma emprestado. E foi nessa fase que o Brasil
se sentiu engalfinhado. Já disse também aqui que,
sejtmtarem todos os navios do Mundo-grandes

32.51

ao ano, contei-lhe um caso, que ele, inclusive,
e pequenos-, eles não terão condições de transportar os dólares americanos que estão no Mun- mandou calcl,.llar no_c-omputador, para ver se estado. É algo imPréssionalite. O Brasil, então, inter- va certo. Eu lhe disse: em 1620, _Se naO me falha
a memória, foram expuJsas 340 famílias da Inglanamente, está- fazendo o mesmo processo: emiterra, os chamados puritanos. Se os puritanos,
tindo, para pagar Juros de poupança. Logo, quanse cada família dos puritanos recebesse um dólar,
dO- o copo encher, vamos ter, a cada pingo, um
e pa~_~sse a Pagar juros de 7% ao ano,_ e isso
transbordo. Concordo também com V. Ex!' que
fosse cumulativo até à data de hoje, calculem
Uilll10mem político vá para essas funções, porque
os Srs. Senadores quanto é que os puritanos estao político tem determinada imagem; ele responde
·moralmente, perante Os SeuS eleitores. Todos es- riam devendo ao erário inglês. Exatamente um
ses_ desmandos que temoS no setor administra- P!B e meio dos Estados UniPos, ou seja, quatro
bilhões e 500 bilhões de dólares.
-tivá, compouca-S-exceções; São prdvénientes desses sabujos que se dizem economistas. Esses "ca- ___ É brincadeira falar em juros. Não me esqueci
de narrar um fato; o Presidente do Banco do De-sãO ·cortlb -macaéoS de feira~ vivem de olho
nO banqueiro; m:i"pátrão- que os effiprega. E quan- - se"nvolvinientO; quando "C-onversava cotn Os banqueiros do Terceiro Muncjo, ele contava para os
do eles vêm para cá, nada fazem para os desmerece-r.. E, agora, eles querem emprego interna- economistas da ·coréia do SUl, de Taiwari, Cingapura, Hong Kong, dizendo-lhes: "Vejam que grancional, como o próprio Simonsen, que terminou
sendo, além de banqueiro, diretor do próprio Citi- de anomalia. No Brasil fizera·m a ConstituiÇao e
limitaram os juros em 12% ". E eles Caíram na
corp. Todos eles são despersonalizados, desqualigargalhada. - "Mas no Brasil chegam a cobrar
ficados, com algumas exceções, muito pequenas,
sem responsabilidades perante o povo. Eles vão, juros reais de 12% ?"- Não. Chegamos a cobrar
45% ao ano! Foi Outra· gargalhadà, e disseram:
a~end~m .aos interesses dos grupos que eles re- "O Sr. está--brinCando! O Sr. está- contando
presentam, e voltam-para esses grupos com granpiadat" O Sr. sabe quaf é o juro máximo que
des i"ecompensas. De forma que o discurso de
se pratica na Coréla do Sul? Respondi que não.
V. Ex• é muito oportuno e tudo gira em torno
E disseram-me: 2,9% ao aito!"
-:d_~ dívida. Quem mais se erytpenh~ -~!TI pagar a
dívida? Os Ministros da fa;enda. Certa vez perPara sintetizar, no grupo todo do Terceiro Mun_guntei ao Ministro Bresser Pereira, na reunião prido que estava presente, os juros mais caros que
meira que ele teve com os senadores, _logo depois
se praticam atualmente são de 3,5% ao ano. E
de nomeado, i115isti em sabElr quais eram as conchegamos a praticar no Brasil45% ao ano. Tenho
seqüências se nã-o págãssemos as dívidas.. E ele
documentos comprobatórios. E, quando se reclanão respondia, até que insisti com o Uder Feman~
ma, dizem que dinheiro é uma mercadoria como
do Henrique Cardoso, para que ele me responoutra qualquer.
desse. Ele disse:. "Pergunte a ele depois". EU perNão-posso aceitar, porque tudo dentro da socieguntei: "Ministro, quais as conseqUências se não
dade modema é Umitado. E a_funç~- da 1~1_
pagarmos, porque sOmos- um País que prescinde
ensinou-me um grande jurista mineiro- é protedo exterior, a não ser um pouco na indústria far~
ger o fraco do forte. E nas.relações de banqueiro
macêutica e um pouco de petróleo"? Ele respon~
e tomador, adivinhem. quem é fraco e quem é
deu: "Porque a classe média vai criar problema,
forte? Por que temos que assistir a esta ciranda?
porque não poderá viajar". Veja, V. Ex!', que reg..
Por que temos que assistir de braços cruzados
postal Então, Senador, V. Ex!' é o nosso líder,
a que o setor financeiro drene todos os recursos
para o :setor produtivo? Podemos limitar tudo, melíder da casa, e é o homem qualificado para con~
duzir e exigir qt.ie este pacto tenha a participação
nos os juros.
Nobre Senador Mans_ueto de Lavor, temos que
do- Congresso, e- que ele seja feito no interesse
nadonal dos trabalhado~, e não apenas do gru~
começar o pacto, e ele tem que começar na classe
po especulador brasileiro.
polític?· _É nQ Çongresso ~a.;;iooªLque s,e tem
que iniciar o pacto. Temos que chamar a socieO SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex' dade para participar, sem preconceitos. Todos
o aparte, e Senador Leite Chaves, na minha pro~ são chamados. Não importa a ideologia política,
posta sugiro se legitime a dívida O que isto quer não importa o estado em que vivem: Há: pouco,
dizer? Quer V. EX' uma prova de que a dívida disse a V. ~ quem "paga o pato" neste Pafs
não é legítima? Hoje, a cotação da nossa dívida, há tanto tempo. Neste momento, vou CQ041r a
Já: fora, é de 50% do valor. Por quê? Ora,_o legítimo V. Ex!" quem "pagou o pato" da ditadura nos
é o 50%. E quem nos vai emprestar 100, que, vinte e dois anos de sua existência. Nesse perfodo,
à_ hora em _que acaba de nos emprestar 100, valem enquanto a economia cresceu 396% - cresci50? Ninguém. Então, se a cotação da dívida é mento ess_e de provocar inveja a qualquer japonês
de 50%, a primeira coisa que temos que fazer, - , o poder de compra do assalariado brasileiro,
é-legitimar a dívida, é 50%. Este é o valor real. que deveria ter crescido, pelo menos a metade,
Em següida, se-nador, temos que passar a pagar porque, quando há crescimento num regime de
os juros reais, prime de 3%. E, aí, neste momento, mercado livre, incorpora-se parte do crescimento
.sãbe qual será a cotação da nossa dívida? Cem
ao cãp1tal parte ao trabalho; repito, enquanto
-por cento, porque ela será: legitimada, e haverá a economia cresceu 396%, o poder de compra
até- a PoSsibilidade de eles nos emprestarem. Al- do assalariado decresceu 40,1% . .t: o maior furto
guém dirá: '1sto é renegociação, isto é moratória. que existe em toda a Humanidade.
Um roubo ao trem pagador na Inglaterra é brin"QUal o país do Mundo que já não teve moratória?
Os Estados Unidos tiveram, pelo menos, duas cadeira_ de trombadinha perto do furto no poder
moratórias internas. Todosº-~ países tiveram rno- de compra do assalariado oc-orrido no Brasil. A
rat6rías:· "OUtro dia, na discussão que tive com classe assalariada continua pagando. Pior ainda
o Presidente do Banco de Desenvolvimento de é que devemos cento- e tantos bilhões de dólares.
Minas G_erais, quando falávamos em juros de 12%
Não sei se alguém sabe quantos bilhões. Deve~

ras•·

e

mos oitenta e cinco bühões de dólares

intem~

mente. Onde estão esses recursos?

A empresa nacional se diz. descapitalizada. O
trabalhador ganha menos a cada dia, ou ganha
mais, porém, comprando menos, e assistimos a
essa situação, enquanto na televisão dois ou três
personagens estão brincando com o pactoc
Los pactos de la Moncloa, que foram levantados

pelo Dr. Tancredo Neves, é alguma coisa da maior
seriedade. Todos os partidos políticos, sob a presidência do Rei Juan Carlos e do Primeiro-Ministro
Adolfo Suárez, sentaram-se no Palácio de Ia Mon-

cloa e_ ficaram em regime de internato durante

muito tempo e, muitas vezes, os garçons que iam
servHos_ tinham que bater na porta, interrompê-los, e ai estes voltavam às conversas-'- _
_
Não podemos assistir a dois representantes de
classe achar que podem estabelecer o pacto deste
País. Isso aqui já não é mais uma fazenda, é um
País de urna economia muito complexa, e temos
que chamar os 140 milhões de habitantes a participar desse pacto, e quem tem força moral neste
País, quem tem mandato popular são os congre&sistas.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex'
um aparte?

O SR. RONAN TITO -
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Com -muito prazer,

nobre Senador.
O Sr. Mansueto de Lavor-Eminente Uder,

ê com o maior atenção e __entusismo que _ouço
o pronunciamento de V. Ext nesta- noíte, pronunciamento da maior oportunidade, importância e
atualidade. Na realidade, para se desgastar wna
boa proposta, não se precisa combatê-la basta
realizá-la mal. No meu enteder, é isso que vêm
tentando alguns segmentos a respeito do pacto
social. Não _que queiram assim, mas porque, como V. Ex• afirma, esse pacto tem que ser um
pacto global da socledade brasileira. E quando
se diz global, não se pode excluir dois Poderes:
o Poder Executivo, que está aSsiStindo- áe carriarote ao pacto - por sinal, envia um emissário,
uma economista que, lá só fez criticar e_atacar
a política econômica do Governo, estranhamente;
e o Poder Legislativo, com suas prerrogativas reconquistadas após a promulgação da Constituição de 5 de outubro. Então, esse pactO, ou o
que se chame, está ~r-eia!, está praticamente não
representativo. Louvamos a todos aqueles que
dele participam, mas é um pacto amador, é uma
iniciativa quase juvenil, Para ser um entendimento
amadurecido de âmbito nacional, ele .não pode
excluir nem o Poder Legislativo, que é a sociedade
brasileira. nem o Poder Executivo, que é, realmente, num regime presidencialista, um Poder decisório da maior importância. Portanto. V. EX"' reclama,
com toda a razão, e reclama desta Casa, do Poder
Legislativo e do Congresso Nacional, a integração
nesse movimento, para que o País todo se encontre, se comunique, tome consciência dessa realidade que enfrentamos no momento, próximo do
caos, se não já dentro do caos. Todos temos
responsabilidade, quer queiramos ou não; temos
que fazer parte deste pacto. O Senado, o Congresso Nacional, a Cân1Zifa dos Deputados têm
que ~rtici~r desse entendimento. Eu diria ainda
- e V. EJcl' disse muito bem - que a idéia de
um entendimento necessariamente não pode
centrar-se apenas na contenção da inflação, na
. limitação de salários ou em certo limite aos ga~

nhos do empresariado nacional. E preCiso ser
-- mais profundo e a profundidade da questão não
se pode chegar a bom termo nesse grande enten~
dimento nacional. A palavra "pacto~· poderia
até ser evitada, porque~ apesar do histórico Pacto
de Moncloa, que constitui um exemplo desse entendimento nacional, temos aqui um desgaste das
repetidas teiltativas parciais de pactos que até hOje
não deram certo. As palavras não interessam, o
que interessa é o conteúdo_das matérias a serem
tratadas, acordadas nesse entendimento nacionaL
E não se_ pode excluir dois tópicos nesse entendimento: primeiro, a questão da dívida externa, impagável, ilegítima e que vai ter a sua auditoria
contábil no_ prazo de um ano, por uma comissão
constituída por este Congresso Nacional, já prevista nas Disposições Trasitórias da Constituição
brasileira; em segundo lugar, a divida interna, que
é uma bomba- de efeito r_etardado. Mantendo-se
essa dfvida interna com a proporção geométrica
do seu crescimento, estaremos marchando para
o abismo. Sem o entendimento em tomo da impagabilidade da dívida externa e de uma solução
para o problema dã dívida interna, moratória ou
não, não ternos um verdadeiro entedimento na"
dona!, porque as questões de fundo não serão
realmente resolvidas, nem do ponto de vista eco~
nômico; nem dÕ--ponto de vista social. -Quero
aplaudir o pronunciainento-de V. Ex', dizendo do
a-certo das ·colocações que faz nesta tarde. Só
nos restam posições concretas, urgentes, inadiáveis, h-oje, imediatarriente, porque não dá mais
para esperar, nem talvez a volta do nosso Presidente da sua visita à União Soviética. Era bom
que corri"e"ÇãsSemos hoje o_u__amanhã bem cedo.

O SR- RONAN TITO - Diria a V. EX que
dormimos bastante, hoje est9u desconfiado de
que dormimos demais. Devemos acordar. As pessoas com t-esponsabilidade de liderança neste
País, seja empresarial, seja política, seja o Legislativo, seja o Executivo - repito - , todas têm
de participar através de representações desse pacto. Como fazer um pacto para alguém cumprir
que não está dentro do pacto?__Como vou celabrar
um pacto entre patrões e empregados para o
Governo CL!mpri-lo? Corno vou celebrar um pacto
entre patrões e empregados do Executivo para
o Legislativo cumpri-lo, se o Legislativo não faz
part_e do pacto? E o óbvio._ Agora mesmo falei
do trágico, do 6bMo. I:: óbvio? Não é praticado?
Entã_<?• é trágico~
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -V. Ex' me
perii'lite um apãrte?
O SR- RONAN TITO muito prazer.

Ouço V. EX com

_o Sr. Cid Sabóla de Cmvalho - Senador
Ronan TitO, _estou .acompanhando o seu pronunciamento, não apenas com atenção, mas com
muito carinho. Vejo que V. Ex' aborda tudo com
inteligência, maturidade e, acima de tudo, patriotismo. Na sua fala, foi abordado, no entanto, o
problema dinheiro como mercadoria igual às de_mais. A nossa Constituição e_stá encaminhada para o sentido diferente dess-e que se consagrou
no Brasil. E eu aproveito o discurso de V. ~
para denunciar, como advogado, como professor
de Direito, acima de tudo como patrono de pessoas injustiçadas, que um dos grandes problemas
do Brasil se funda no atual Código de Processo

Civil que, como todo mundo sabe, foi um dos
produtos da validade do Sr. Alfredo Buzaid, ex·Ministro da Justiça, que impôs um sistema um tanto
quanto fascista às execuções forçadas, ao processo de exei::USão. Este é um tema talvez até
técnico, mas não posso deixar de incluí-lo no pronunciainéntó de V. EX Nas execuções atuais, no
Brasil, por força do seu Código de Processo, que
vale para toda a Federação, admite-se a penhora
do dinheirO, e é daí que se c_onfunde dinheiro
com bem, Quando, nurna_distiitçã_o-dássica, teria~
mos que saber que Ci bem econômic_o é aquele
que é sUscetíVel de uma avaliação em dinheiro,
mas no Código de Processo Gvil- e o Senador
Mauricio Corrêa que está aqui, advogado experiente, sabe - quando relaciona os- bens penhoráveis, põe o dinheiro em primeiro lugar, o que
segnifica dizer: além da eXecução forçada, o pagarnento.é ªtblt:J:ádo, doa a quem doer, não interessam as circunstâncias. Da mentalidade do então
Ministro da JustiÇa Alfredo Buzaid vem isso que
V. __Ex!' denunc;i~, que é_um fato consumado nas
decisões do Judiciário brasileiro. Na VE!'rdade, o
dinheiro passou-a ser uma mercadoria como outra qualquer, não apenas por força de dedsões
do Banco Central, por decisões do Conselho Monetário Nacional, mas pela práti_ca do Poder Judiciário, submetida a um Código de Pr_ocesso Civi1
que- fatalmente é fascista. E denundo isto à Nação, na condição de professor de DireitO, posto
que saiba que poucos brasileiros teriam coragem
de dizer, neste inStante,-·que sorrias regídos por
um Código fascista em matéria de processo civil,
mas é verdade. Outra _coisa que quero observar
que a_advertêridci âeV. Ex!' não pode ficar limitada aos Anais desta Casa, não pode ficar limitada
ao conhecimento do Senado Federal. A sua fala
a que deve alcançar a todos os ouvidos desta
Nação, dos humildes aos poderosos, mas, principalmente, aos_ouvidos patrióticos que porventura
ainda restem no momento em que V. Ex' se pronuncia. Muito obrigado.

e

O SR. RONAN 1Tf0 aV.E'Jcl'

Eu é que agrideço

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?

O SR. RONAN TITO - Ouço com prazer
o nosso senador pelo Espfrito Santo.
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Ronan
Tito,_ pinça dO seu importante- pionunciamento,
na noite de hoje, e$ afirmação: "nós, da dass_e
política, estamos coniventes". _Este ~audável exercício da autocrítica nos pennite analisar a conduta
da ciãSse política. Não Cui11Prirnos um artigo da
Lei Orgânica dos partidos, aprovada em 1967
e que cria, ao lado de cada flgremiação política,
uma academia destinada à formação e à renovação dos quadros de líderes. Por sinal, o autor
dessa iniciativa fui _eu, depois de uma visita às
Academias Políticas da República Federal da Ale~
manha. Pesquisas de opinião pública demonstram, fora de qualquer dúvida, que os polfticos
estão tremendamente desgastados perante a opi_njão pública. Sua afirmação_ de que estamos coniventes com este quadro tão sombrio da atualidade
brasileira merece os nossos mais entusiásticos
elogios. Eu ousaria, além deste elogio, compartilhar da sua opinião sobre a necessidade da participação da classe política no ~cto que está sendo
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discutido com a nossa marginalização. Este esforço terá de ser feito. Precisamos reconquistar o
terreno perdido em relação à opinião pública. Veja
V. Ele!', vejarri os Oobres colegas o que está acontecendo hoje. Foi CónvõCado um esforço concentrado, da maior importância e, de modo geral,
a classe política não está J)artldpando daS seSsões
desta semana, a não ser através de' uma íntima
minoria, embora da mais alta categoria cívica-.
As eleições municipais estão absorvendo as aten-

ções da maioria absoluta dos parlamentares. A
situação do Brasil é tão crítica, tão difícil, Que
se imporia uma pártlcipaçáo nossa nesse esforço
a que V. EX' se refere_com tanta objetividade e_
com tanta propriedade. COnhecemos aquela velha lei biológica, segundo a qual o músculo que

não se exercita tende a se _atrofiar. Ao longo desse

hiato que o Pa-ís ViVeu· apartrr-a.e 1964, a dasse
política foi-se desgastando. Como já foi saJientado
neste plenário, corremos o risco de ser apedrejados nas ruas, porque, realmente, a credibilidade
da classe política desceu a um nível extremamente baixo. Desejo felicitá-lo pelo seu pronunciamento, mas destaco, a propósito do problema
da dívida externa, que ele se reveste de uma complexidade maior. Lembro-me de ter lido gue o
governo da União Soviética pagou recentemente
os últimos títulos da dívida externa contraída no
tempo do Czar, em 1911. Eri:tãó, o problema não
tem a simpücidade que V, Ex", por sinal, não destacou. É um problema extremamente con'lplexol
E creio que os nossos credores, também estão
certos de que a dívida do Brasil e de outros países
em desenvolvimento é uma dívida que não tem
condições de ser paga, pelo menos de acordo
com os critérios que estão sendo adotados até
hoje. _Seu pronunciamento se reveste de singular
significação, inclusive em relação a esta autocótica que multo honra V. Ex!' e a classe política
em geral. Estamos sendo coniventes por orrussão,
e ainda é tempo de recuperarmos o terreno perdido, para nos integrarmos, em toda a plenitude,
nesse pacto nacional, que só será realmente importante e eficiente na medida em que contar
com a participação dos políticos.
O SR. RONA.N TITO - Sr. Presidente, já
encerrando as minhas palavras e agradecendo
pela tolerância, o meu pronunciamento valeu
principalmente para suscitar o debate. Este modesto parlamentar, ao levantar assunto da maior
magnitude, mereceu apartes do grande Jurista
e Senador Leite Chaves, do extraordinário político
Mansueto de Lavor, do Professor de Direito Cid
Sabóia de Carvalho e do nobre jomallsta, político
e, principalmente, homem da educação, Senador
João Calmon.
Senhor Presidente, estes dias ouvi o nobre Senador Roberto Campos ena1tecer o grande em puxo da econ·omia coreana, mas se esqueceu S.
~ de dizer que a Coréia do Sul, quando quis
organizar a sua economia, a primeira coisa que
fez foi estatizar o sistema bancário. Lá, os bancos
são estatizados, o crédito é dirigido, e o governo
da Cc;réia do Sul cobra juroS rn_áximos de 2,9%
ao ano.

Apenas para lembrar também que dinheiro é
mercadoria: temos mercadoria e somos fornecedores, por exemplo, de minério de ferro; 1/3 de
todo o minédo de ferro importado pelo mundo
desenvolvido é exportado pelo Brasil. Se pegar-

mos os vaJores absolutos de uma tonelada de
ferro, errl 1920, veremos hoJe qUe ela deveria estãr
custando perto de 3_0 _dólares; no entanto, estamos vendendo a 14 dólares. A tática estabelecida
pelos países de economia central é a que coloquei
inicialmente, a do "garrote vil": quanto mais força
faz, mais é apertado o pescoço, maJs vem a asfixia,
e mais depressa vem a morte.
Por (Jitimo, gostaria de lembrar, principalmente
aos economistas aos técnicos deste Pais, que vivem eles mais ou menos como viveram os hom_e~s da caverna na fábula de Platão, enxergam
todo o movimento das imagens atraVés da projeção da sombra num painel e, quando saem para
ver a realidade lá fora, confundem-na com a sombra que se movimenta na parede, e já não sabem
mais o que é re.al.
Estamos agora, Sr. Presidente, esperando a indicação - e já_ veio - de um novo diretor do
Banco Central; pertenCe à caverna, só sabe decodificar a questão financeira pelos mesmos sistemas e pelo mesmo rito que os outros o fiZeram
até_ boje. Estarilos Como cactiOrio Correndo atrás
do rabo, e, por isso mesmo, precisamos cortar
esse círculo diabólico. E o iriicio disso é o grande
pacto, o pacto nacional, de que ninguém, mas
ninguém mesmo, seja excluído; que todos sejam
ch.amados, mas que, prindpa1mente, ninguém se
eXima disto, 'para que não seja, depois, maldito
pela História. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há
oradores inscritos.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco
Rol\emberg.

O SR-. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Prom-1ncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente) e Srs. Senadores, a sociedade
brasileira vive um momento histórico na crescente
conscientlzação e na luta corajosa pela preservação do meio ambiente. Mais ainda, eu diria que
se vive um momento decisivo. Momento em que
se congregam reclamos e esforços de variada
ordem, provenientes dos mais diversos segmentos sociais. Se diferentes na sua procedência e
na sua forma de vir a público, um fator de conver~
gência os fortalece e lhes dá foros de unanimidade: a gravidade e a urgência na busca de soluções para a defesa do nosso tão ameaçado patrimbnio ambiental.
A consciência de que é imperiosa a incorporação da racionalidade na utilização dos nossos
recursos naturais ao proceSso de desenvolvimento é relativamente recente em nosso País. A História demonstra que, ,Pesde o Brasil-Colônia, vozes
se levantaram para algum tipo de alerta ou de
denúncia em defesa da nobre causa, merecendo,
entretanto, da parte do Estado um tratamento
fragmentário com resultados pouco eficazes. O
avanço rtials significatiVo coineçou a se dar a
partir do final dos anos 6p. Naquele momento,
e, particularmente, no periodo que se seguiu à
Conferência de EstOcolmo, rea1izada em 1972,
o meio ambiente passou a ser objeto das preocupações governamentais, ganhando a estatura de
questão política.
De lá para cá, a gravidade dos fatos e o .acesso
da_ sociedade como-um todo aos eloqüentes dados veiculados pela "mídia" propiciaram uma
tomada de consciência a propósito da finitude
dos recurSos naturais e seus nefastos resultados
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para o País e o resto do mundo, a se persistir
na orientação desenvolvimentista baseada na
acumulação do capital às custas da agressão à
natureza, crime de desmedida impunidade.
Neste momento, Sr. Presidente e Srs. Sertadores, vivemos a exacerbaçáo desse processo e tanto assistimos ao clamor geral, como, enquanto
cidadãos, participamos desse clamor pela efetiva
ação governamental, pela seriedade e_ rigor da
fiSCaJização e principalrriE:nte, pela justa punição
para os que burlam as leis que defendem o meio
ambiente.
Vivemos, também, o singular momento da promulgação da nova Constituição que, respondendo aos -reclamos do nosso tempo, contempla o
meio ambiente com um dos mais avançados capítulos entre as Constituições conhi!i::idas." colocando o Brasil na vanguarda do tratamento dispensado_à_guestão·ecológica no elenco das nações. A par dessa importante conquista, talvez
mesmo por ela induzida, acabamos de assistir
ao lan-çamento do programa----'Nossa Natureza",
que, mobilizando expressivos recursos humanos
e institucionais, parte para o equacionamento de
medidaS- auxiliareS contra a destruição do ·nosso
patrimônlo ambiental, preocupação que não é
mais apenas nossa, mas do mundo todo.
Se me permitem insistir, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, eu disse "medidas auxiliares'' e, reafirmo, assim o serão, mantendo o caráter de timidez
que não atende aos_anseios da hora, se não atentarmos para o imperativo do ordenamento penal
da questão, tratando a destruição da natureza pelo
fogo como crfrr!:e e, cOmO tal, Passível de punição
prevista em lei.
Para tanto, é indispensável que o Código Penal
brasileiro esteja aparelhado para cumprir este papel, coibindo a criminosa ação predatória que caracteriza especialmente a prática de incêndios em
noss-as mataS~ campOs, cerrados e lavouras. Sabemos que o Código Florestal trata amplamente
da matéria, mas é sabido também que só através
do Código Penal serão _efetivas as punições cabíveis.
Urge, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que se utilize a tramitação 9-<? Projeto. de_ Lei n9
65, de 1gaa, de minha autoria, no qual, uma inserção realizada no artigo 250 do Código Penal brasileiro - que trata do incêndio provocado e suas
implicações criminosas -traz efetivamente para
proteção da lei o nosso Património ambiental,
defmindo penas de detenção - cumulativas às
penas pecuniárias - para os responsáveis pela
degradação física da natureza pelos efeitos de
incêndios criminosos. Esta, sim, é uma medida
coibitiva, que verdadeiramente desestimula os irresponsáveis incendiários que destroem nosso
património naturaJ.
A atestar a indiscutível importância desta medida, aí estão oS dados eStarrecedores que demonstram que, somente na Amazônia. em 1987, 200
mil kfn2, área correspondente ao Estado de São
Paulo, foram inteiramente destruidos pelo fogo,
enquanto, nestes dez meses do presente ano, as
queimadas já reduziram à cinza cerca de 350 mil
krrt de florestas e cerrados. Somente o Estado
de Rondônia tem 20% do seu território completamente calcinado.
A propósito desta questão, há fatores que não
podem ser ignorados e que contribuem inevitavelmente para o estabelecimento de percentuais tão
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assustadores. rÍá, por um lado, a pobreza, a necessidade e a tradição de nossos irmãos do campo,
fator que deve ser conveniente tratado pela via
adequada da educação ambienta], Mas, por outro
lado, há _o fator inconteste da desmesurada ga-

Senhor Presidente, ao deixar Fortaleza, na manhã de terça-feira, fuí procurado por numerosa
comissão_ de previdenciários, pleiteando uma manifestação da bancada cearens_e junto ao Ministro
Jáder Barbalho, para que fosse formulada proposta justa e razoável, dentro de um processo
nância e do oportunismo irresponsável.
É preciso, no entanto, enquadrar criminalmente
de negociação entre o ministério e os seus servios abusos, e está claro que tsto só se _viabiliza
dores.__
.
.
.
através da ampliação e do fortalecimento do CódiOs prejlil'ios causados à população são incalculáveis. Oaí_justificãf-se uma imediata _ação govergo Penal brasileiro, cuja aplicação resuhará em
né)mental, compatlbilízando as aspirações dOs ininegáveis benefidos para as geraçõeS futuras.
Conclamo, portanto, meus_ companheiros a se teressados com os da Pasta da Previdência e Assensibilizarem comigo para a gravidade da hora:
sistência SoCial.
Fica, poiS, o meU apelo ao Dr. Jáder Bãrbalho,
a questão da defesa do nosso me[o ambiente
já não é apenas brasileira, mas uma questão muncuja sensibilidade de homem público conduzirá
dial. Todas as nações reiteram os_ reclamos e, a encontrar, sem tardança, a solução agora postuao mesmo tempo, estimu1am e respaldam a ação lada pelos funcionários que lhe são hierarqujcaempreendedora de nossas instituições, grupos e __ mente vinculados.
pessoas empenhados nessa luta tão nobre.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito
Sejamos, pois, realistas. Sem o realismo confe- bem! Palmas.)
rido pela justa punição aos crimes de destruição
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrielro) da natureza, os avanços serão pífios. Acrescentamos à reconhecida luta dos legisladores brasi- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.
leiros, através da ágil aprovação do projeto em
pauta, mais um esforço em prol, não de nós mesOSR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronunmos, mas do mundo de nossos descendentes.
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs.
Era o que eu tinha a dizer, Si. -Pi"esidente, -srs. Senadores, a nova Constituição, ao dispor, no art.
Senadores. (Muito bem! Palmas.)
49, sobre a competência exclusiva do Congresso
Nacional, alinhou, expressamente, a fiSCalização
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) e controle dos atas do Poder Executivo, inclusive
Concedo a pa1avra ao nobre" Senador Mauro Be-- os de administração indireta.
nevides.
A Carta anterior, de modo tímido, em seu art.
45, tomara esse pfocesso dependente da lei.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Por outro lado, seguindo a rota de modernos
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, os previdenciários- brasileiros
estatutos básicos, alçamos a proteção do meio
acham-se_em greve, há vários dias, com o objetivo
ambiente. à dignidade constitucional, reservandolhe todo um capítulo.
de concretizar a1gumas reivindicações, expostas
Assim, há o Senado, que é a Casa da Federaem sucessivos contactos com o Ministro Jáder
ção, de partir, na prática, para dar vida a todo
Barbalho e_ outras autoridades da Pasta da Previesse complexo que assinalou uma posição de
dência e Assistência Socia1.
Recorde-se de que, no ano passado, no periodo
vanguarda. Nem é possível dormir sobre os loucompreendido entre 17 de setembro e 8 de outu- ros, desperdiçando as conquistas.
bro, idêntica medida movimentou os servidores
Sr. Presidente, durante as duas primeiras semada a1udida Pasta, ass_egurando-lhes a percepção
nas deste mês, o Governo inundou a imprensa
com notícias de um grande "pacote" ecológico,
de 100% de aumento, sob a forma de antecipação
que teria como objetivo deter a degradação amsalarial do Plano de Cargos e Carreiras (PCCS)
e a promessa de aprovação e implantação ime-- biental, particularmente na Amazônia, vitimada
diata do referido plano.
por uma onda de incêndio que atingiu cerca de
vinte por cento do gigantesco Estado do AmaAliás, todas as lideranças partidárias comprometeram-se a fazer tramitar a mens_agem gover- zonas.
namental sobre o assunto em regime de urgênO Pacote foi afinal estampado no Diárlo Oficia, superando-se o impasse, com o retomo dos
cial do dia 13 derradeiro. E teria chegado vazio,
funcionários ao trabalho.
se nã---º tivesse trazido, no seu bojo, algumas tiraOcorre,. porém, até o momento, o Poder Execu- das que pouco têm a ver com o meio ambiente,
tivo não enviou ao Congresso o aludido Plano
mas dizem muito a respeito de uma velha técnica
das forças conservadoras no Brasil - a contrade Cargo, Carteiras e Salários, gerando um natural
fação.
inconformismo entre os previdenciários e suas
Por trás de tal pacote, está o clamor da opinião
respectivas famílias.
Destaque-se que, ao deflagrar, este_ ano, uma
pública mundial, expressado, em toda parte, por
meios tão insuspeitos quanto o NewYork Times
nova greve, os líderes da categoria alinharam as
e o Banco Mundial.
~
pretensões_ que consideram justas e legítimas, assim concebidas:
Pertence ao_c_onhecimento de todos_ que o meio
ambiente, no Brasil, vem sendo devastado desde
-atualização e incorporação de antecipação
- o desçobrimento e não apenas nos_ ciclos preté~
salarial do PCCS;
ritos do desenvolvimento nacional. A devastação
-reposição salarial que corresponda ao total
se ac_entuou na fase atual por conta do acirradas perdas sofridas, levando-s_e em conta o congelamento da antec!paçllo do PCCS e das URP
mento das contrad.Iç~ do modelo_ exportador _
e concentrador de renda, que_ mata a natureza
nos meses de abril e maio;
-implantação do PCCS, de cuja elaboração
e as pessoas, assimilando plantas industriais com
tecnologia e atividades produtivas renegadas por
participaram os servidores;
-regu]arização da jornada de trabalho.
.outras sociedades. como é o caso do ferro-gusa
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e dos eletro:-intensivos, cujos pólos produtivos estão sendo instalados na região Norte, principalmente na terra do presidente da República.
Tr;msmito a.o Senado in.formação de boa fonte
de que, relativamente às regiões de Santa Inês
e Açailândia, no Maranhão, há doze projetes de
ferro-gusa aprovados e pelo menos outros oito
em_ estudo para serem submetidos e aprovados
- como todos eles têm sido - pelo conselho
do Programa do Grande Carajás.
Na Verdade, Sr. Presidente, esses projetas. que
funcionarão à base àe carvão .vegetal, desmatarão, na próxima década, cerca de dez mil quilôme_tros quadrados, sem que se conheçam e pratiquem, no Brasil, técnicas adequadas de manejo
florestal em tão grande _extensão.
A remoção da cobertura floristica da Amazônia,
que vinha sendo feita à base de 1,6 milhão de
hectares, há d~anosJI.trás, teve essa média acrescida duas vezes e meia em_19_87, quando atingiu
os quatro milhões.
- t com preocupação crescente que -~mos fenômenos dessa magnitude ocorrerem em toda
parte do País, nos pólos petroquímicos do Rio
Grande do Sul e da Bahia, nas bacias do Tietê,
do Para.Jba do Sul e do rio Una em Pernambuco,
sem falar na contaminação dos rios pelo lançamento de metais pesados, mais uma vez na Amazônia.
De reconhecer-se, depois de promulgada a nova Constituição, que o Brasil tem uma legislação
ambiental das. mais avançadas do mundo. Aliás,
já a tinha elogiável, antes, e_ditada pelo próprio
governo militar do Presidente João Figueiredo.
O pacote tão alardeado parece pretender reinventar essa legislação e, ao lado disso, o que é
mais grave, empobrecê--la, a propósito de que
o arranjo institucional montado para operá-la se
revelou ineficiente- e débil.
Nada mais falacioso, Sr. Presidente.
Ninguém sabe onde se encontra a suposta debilidade, mas certani.ente ela jamais poderia ser
atnbuída ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, um forum democrático de que partldpain todas as áreas de governo envoMdas com a questão
ambiental, inclusive representação de entidade da
sociedade civil com interesse sobre essa relevante
matéria política. Aliás, nos últimos tempos, esse
conselho tem tido o seu funcionamento obstado
pelo próprio Governo, que se recusa a baixar as
resoluções do colegiado.
Vou além. O pacote instituido pelo Governo
vfsou; claramente, a anular o referido organismo,
assim como a enfraquecer as áreas oficiais eSpecificas que tratam da questão ambiental, submetendo toda essa área de atividade, contrariamente
ao espírito da legislação em vigor, ao· suceSsor
do extinto Conselho de Segurança Nacional, um
aparelho autoritário que os constituintes de 88
quiseram reduzir à exata medida que devia ter.
É compreensivel que o GOveffio, aCostumado
a enganar temporariamente o povo, através dos
meios de coinunicação social, busque ludibriá-lo
com os seus pacotes. Mas, certamente, fracassará
na tentativa de apaziguar organísmos internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, que,
muitas vezes, dispôs de informações_ sobre os assuntos brasileiros bem mais completas e atualizadas do que o próprio Governo. Basta lembrar
o episódio da falsificação de índices econômfcos
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nos anos 70, para fins de manipuiãçáo da: política
_ .
_
. salarial.
.
Também fracassará, estamos convencidos, no

ideais da geração anterior que, nas artes, na politica e nos çonflitos soctais e_trabalhlstas, forçava
a abertura de caminhos para a modernização da

propósito de recriar mecanismos legais que ele

sociedade brasileira.

próprio descumpriu no passado e não terá por
que cwnpri-lo no futuro. Entre esses mecaitismos, pode ser dtado o das restrições à atribuição_

o historiador Hélio Silva, o ano de 1922
foi o marco histórico de_ _três violentas rupturas
na sociedade brasileira: "1) a revolta cultural, com

Para

de incentivos fiscais a projetas agropecuários na

a Semana de Arte Mo_derna qu~ foi a ruptura da

Amazônia. já previstas na legislação da Sudam

forma literária, plástica e musical; 2) a revolta sodai, após um longo período de autocrítica, sobre-

e que o chefe do Executivo resolveu reeditar como
novidade, como se o cumprimento desse dispotudo durante a segunda metade de 1921,Jevando
à fundação do Partido Comunista Brasileiro e re~
sitivo não tivesse_ sido frustrado por sua própria
administraçãO._ ~formulando a questão social de um "caso de políA Constituição, Sr. Presidente, ilos impõe a vigicia" para um "ca&o de políticil"; e 3) a revolta
Jâncía, a fiscalização, o controle, em tema de tamilitar, disparando os canhões do Forte de _Copamanha envergadura.
cabana e trazendo do campus da Escola do ReaPor todos esses motivos. estou encaminhando
Jengo a mocidade militar para a participação na
à Mes_a requerimento ao Sr. Ministro do Interior, vida pública nacional".
para que sejam prestados a esta -Casa esclareciFoi assim, nos embates e nas contradições de
mentes em resposta às seguintes indicações:
duas décadas de rupturas na sociedade brcu;ileira,
1 -Quantos projetas foram aprovados nos
quando as nossas melhores inteligências propuganos de 1986, 1987 e 1988, com incentivos do ___ nava:tTI por superar o arcaico estagnante e por
Finar e Finam, discrimimidoS pÕr setor (agropebuscar o moderno progressista, que se forjaram
cuário, indústria e seiViços básicos), estado em
o gosto artístico, o intelecto, o pensamento polítique se localizam e valor de investimento? Quais,
co, os sonhos e os ideais d_a_ geração do Senador
dentre esses projetas, foram objetos de relatório Josê_de-Faria Tavares.
E, digã-se âe passagem, essas mesmas contrade impacto ambiental e foram licenciados, como
requisito à fruição de incentivos fiscais, nos terdiçõe:s entre formas arcaicas e formas modernas,
mos da Lei n'? 6.938/81?
. na política, na economia, nas relações de trabalho
2 - Qual o orçamento dos fundos de incen- e de produção, estão ainda a marcar a atual gerativos fiScais no triénio 1986/88 qÚal a relação,
çáo de homens públicos brasileiros. Haja vista
em termos percentuais, entre os dispêndios do
a Constl"tuiç:ão que acabamos de oferecer à NaGoverno federal, na área de competência do Min- çáo: a um tempo conservadora e modema.
ter, em ações de fase do Meio Ambiente e o orçaNo ardor de suas mentes juvenis, os moços
menta total desses fundos?
da geração d_o Senador José de Faria Tavares
3- Quais os critérios adotados pela Superin- acreditaram que a Revolução de Trinta marcafia
tendência de Desenvolvimento da Amazônia e do
0 fim definitivo do arcaísmo na socíedade brasiNordeste, em termos de preservação ambiental, leíra e o inicio de wna marcha batida, sem desvio
para fins _de atribuição de incentivos fiScais a em- _ _de rota, para o progresso econômico, político e
soda], que colocaria o Brasil, de vez, entre as
preendimentos nessas regiões?
4- Quais as resoluções aprovadas pelo Con- - nações modernas e capitalistas, que despontaselho Nacional de Meio Ambiente - Conama, vam no velho continente europeu e na América
nos exercícios de 1987/1988, e que se encontra- do Norte.
vam, até _a data deste requerimento de informaEste sonho juvenil, Srs. Senadores, desfez-se
ções, pendentes de serem baixadas pelo ministro em 1937, com a implantação do Estado Novo.
de Estado que Preside esse_Colegiado?
Os moços da geração_do Senador José de faria
5 ~Qual a j;Olítica adotada pelo Ministério do Tavares, que então deixavam os bancos escolares
Interior, com vistas à efetiva implantaçáo do Siste- -oom seus diplomas na mão, prontos para ingresma NacionaJ de Meio Ambiente, particularmente sarem na vida profissional, nas lides parlamenquanto ao fortalecimento- em termos de qualifi- tares ou nos cargos executivos, onde colocariam
cação dos reCursos humanos e dotação de infra- a sua inteligência, o seu saber e o seu ideal a
estrutura técnica e material - dos órgãos esta- _ .serviço da reconstruçà,Ç> da sociedade brasileira,
duais e meio ambiente, integrantes do Sisnama? foram empurrados pelas forças arcaicas, que retaEram estas as considerações que desejava fa- mavam o poder, para os subterrâneos da ilegalizer, Sr. Presidente.
dade. Ao invés de uma era de liberdades e de
- trabalho construtivo em prol da Nação, a luta danO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- --destinaeosriscosdaprisão,datorturaedodegreConcedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
do. Ao invés da participação, criadora do proCampos.
gresso económico, social e político, a luta retaO SR. ALFREDO CAMPOS (PMOB - MG.
mada pelos ideais de um Brasil moderno, onde
Pronuncia o seguinte discurso.) - SJ::. Presidente ~~e pudesse viver com liberdade, dignidade e justie Srs. Senadofes. traçar o cuniculum vitae e
ça. Ao Invés da potencialização das forças jovens
o perfll do Senador José de Faria Tavares é reda Nação, a censura castradora da inteligência,
montar a nossa história ao longo dos últimos ses- do saber e da criação científica e artística.
Desse rápido olhar sobre o nosso passado, Srs.
senta anos. J:: recontar a saga: de uma geraçáo
idealista de homens públicos que, na mocidade, Senadores, vê-nos à mente perguntas inquietanrnoldaram sua alma na efervescência intelectual, tes. Como recuperar o tempo perdido por toda
artística e poHtica dos anos vinte e trinta. Nas
uma geração de moços, nos subterrâneos da ilefaculdades, sobretudo nas escolas de Direito, a
galidade, quando poderiam ter colocado o seu
geração de moços estudantes a que pertenceu
saber, a sua inteligência e o seu idealismo a servio nosso homenageado, inspirava-se nas lutas e
ço da efetiva construção do progresso econô-
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mico, :;odal e político do Brasil? Como ressarcir
a Nação e a povo empobrecido do retardamento
de seu ingresso definitivo na era do desenvolvimentd2
Ficam estas perguntàs em nossas mentes, Srs.
Senadores, enquanto prosseguimos-a história da
geração do Senador José de Faria TavareS.
Aredemoctatização do País, em 1946, resgatou
da ilegalidade os moços daquela geração, já agora
homens maduros, para a consolidação das liberdades democráticas e para o trabalho construtivo
_ do progresso social económico. A sociedade brasileira. após aderrota das forças do Eixo, a derrubada da ditadura getuliana e a promulgação da
nova Constituiçáo, em 1946, parecia ter corrigido
aquele desvio de rota e reencontrado de vez o
caminho da democr_ada e do progresso social,
econômico e politico.
O País viveu, entre a queda da ditadura do Estado Novo e o advento da Revolução de 1964, aquele que_ foi talvez o seu mais longo e profícuo de
liberdades democráticas. A Nação parecia ter entrado em rota batida para o desenvolvimento. A
Primeira República e o Estado Novo- Pareciam
ter ficado para_ trás, com todas as suas formas
anacrónicas de se fazer arte, de se gerir a economia e a adminsitraçáo pública, de se conduzir
as relações entre as classes sociais, e de tratar
os conflitos sociais-e trabalhistas.
Urgia, agora, construir tempos novos:··wperar
de vez a velha cultura política, dientelista e paternalista, e abrir caminhos para a maior participação
do povo. Urgia encontrar formas modernas de
gerir a res publica, superando o vício patrimonialisla:· de se conduzir a administraçáo pública
coinó uma-aÇáO'eritre amigos, desligada do bem
comum nacional. Urgia resgatar para o desenvol- vimento econômJco e social as massas empobre·
ddas, que já então abandonavam ·as campos e
inchavam as periferias das cidades, dando início
ao desastre urbano que presenciamos hoje no
País.
Tudo urgia! Tudo estava para ser feito! Desde
o novo ordenamento jurídico à-educação, à saúde,
à produção agricola, à geração de empregos, à
industrialização_ e ao desenvolvimento -científico
~
e tecnoJógico.
E_a geração do Senador José de Faria Tavares,
que entrara moça na clandestinidade da era getu·
liana, saía depois em idade madura, para as lides
parlamentares, para os cargos executivos, para
os entreveras políticos, para a obra de recon~
trução_da demcoracia dos seus sonhos juvenis,
Mas, Srs. Senadores, os homens da era pós-estadonovista padeciam das mesmas contradições
das gerações anteriores, divididos entre o arcaiço
e o moderno. A sociedade brasileira ainda se
achava finnemente presa àquela contradição. Mhnietada pelas forças da ditadura, não pudera avançar uni pá~fsõ Sequer na eScolha de formas sodajs
modernas. Como no dilema hamletiano, ser Ou
não ser o Brasil uma nação modema, capítalisf.a
e desenvolvida, esta era a questão maior da_queles

anos.
Por moderno, Srs. Senadores; entendamos nãÔ
apenas o progresso econômico,--o- desenvolvimento industrial ou o usufruto dos bens de consUmo, materiais ou culturais, por uma elite, m~,
sobretudo, por formas justas de ordenamento das
relações de classes e de solução dos conflito.s
sociais e trabalhistas; por fomias eqüitativas de
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distribuição de renda; por garantias dos direitos

humanos; e, sobretudo, por decisões políticas ca~
pazes de redimir da fome e da pobreza as massas
populares. Pois. estes são os diferencladores de
uma sociedade modema de outra ainda presa
ao arcaismo.
_.

Aquelas contradições não resolvidas~ _e~~r~

badas e desvirtuadas agora pela guerra fria, coln

seu falso dilema direita-esquerda, alinhamento
com as chamadas democracias ocidentais cristãs

ou com as ditaduras do proletariado do bloco
socialista, levaram-nos ao retrocesso político
1964.

ae

Lamentavelmente, Srs. Senadores, a guerra fria
levou de roldão a sociedade brasileira para o retrocesso institucional. Os nossos conflitos internos,
mal resolvidos desde os primórdios da República,
os quais historicamente nos dividiam em conservadores e liberais, foram distorcidos pelos conflitos externos entre os blocos capitalistas e socialista. Desviada, assim, dos seus conflitos internos
e da solução democrática dos mesmos, _a socie~
dade brasileira clividiu~se perigosamente em direi~
tistas e esquerdistas, em partidários de _um e de
outro daqueles ]Jocos.
E a geração do Senador José de Faria Tavares,
já agora composta de homens na quadra dos
cinqüenta anos, viu esgarçar~se, mais uma vez,
o seu sonho de uma democracia liberal, progressista e justa, que pudesse resgatar da pobreza
o povo brasileiro.
Eis, Srs. Senadores, a moldura histórica que,.
não obstante por demais simplificada, serve para
que nela possamos encaixar a biografia do nosso
homenageado.
José de Faria Tavares, filho de Secundino de
Faria Tavares e de Qf Mariana de Oliveira Tavares,
nasceu no dia 10 de novembro de 1914, no distrito de Córrego d'Anta, Município de Luz, Estado
de Minas Gerais. Iniciou, em 1921, os estudos
primários em sua terra rlatal. O curso secundário
foi realizado no Ginásio Dom Lustosa, na cidade
de Patrocínio. Em 1934 prestou exames vestibu~
lares para admissão à FacUldade de Direito da
Universidade de Minas GeraiS. AoS Vihte atlas, dei~
xava para trás as suas raizes interioranas e rurais,
e integrava~se na cidade, abrindo-se para o saber
e para as idéias modem as e universalistas, seguin~
do o itinerário intelectual de multas gerações de
homens públicos brasileiros. Com mais quatro
irmãos, cartas, Moacir, Expedito e Dario, e outros
colegas e amigos, organizou uma "república" es~
tudantil, na Rua Guajajaras,- Z17, em Belo Hori~
zonte, que se transformou num centro de debates
de questões politicas, soci~s e cuhura:is. A república dos irmãos Tavares era_ visitada por políticos,
jornalistas e escritores, entre este$_Aiceu de Amo-roso Lima, que se abalou do Rio de Janeiro para
atender ao convite dos jovenS estudantes.
ForinOu~se em Direito, em 1938, quando os
povos mais civilizados e cultores da Razão, na
Europa. erafu subjugados aos regimes totalitários
e desumanos do nazismo e fascismO. No Brasil
insta1ara~se no ano anterior o Estado Novo, um
simulacro tupiniquim daqueles regimes totaJitá~
rios europeus.
Duros golpes para a inteligência e para os ideais
democráticos do jovem recém-formado. A sua
alma, prenhe de sonhos de livre exercício das
liberdades democráti<:as, da livre expressão do
pensamento, da livre iniciativa em todos os ramos

. da atividade humana, da participãÇ:ão construtiva
na formulação de programas de desenvolvimento
do País e de bem~estar para a nõssa gente, viu~se
forçada.a recolher todas as suas potencialidades
criadoras e a mergulhar por longos sete anos
_OP$_subterr.aneQ.s da ilegalidade. Diante da ação
castradora do Estacto Novo, por meio da ferrenha
censura e repressão policial, não restava ao jovem
advogado José de Faria Tavares senão o caminho
seguido por muitos outros de sua geração: a defesa dos seus ideais de liberdade e de dignidade
e, arrostando os riscos da oposição à ditadura
get.Uiiana, o trabalho clandestino para engrossar
a onda de inconformidade contra a situação em
-que se encontrava a Nação.
Ap6s a queda de Getdlio VarQas, participou ati~
vamente do processo de redemocratização do
País. Filiou~se à União Democ.rátlca.Nacional e,
por este partido, elegeu-se deputado à Assembléia
Cón.Stftuinte do Estado de Minas Gerais. M lado
de Tancredo Neves e d~ outro$ expoentes da polí~
. tic;,a estaP.ual, assinoll.. ª--14 dejy!ho .de 1~7.
a Cons_tf~_lção Mineira. Tintia ria oca$iã.o 33 anos
de idade.
Dotado de espírito lúcido, possuía visão muito
clara e precisa da realidade nacional, a qual procu~
rava transmitir aoS Seüs ínterlocutores nas lides
parlamentares, no exercício de cargos públicos
e, sobretudo, aos seus alunos, como professor
catedrátiço de.~Pri_ndpios de Sociologia Aplicados
à Economia", na Fac:uldade de_ Ciências Econômlcas da Universidade de Minas Gerais.
Perseguindo os seus ideais de juventude e movido por elevado espírito público, atuou nas cam-

panhas polfticas de 1946, 1951, 1955 e 1959,
como militante da União PexnQc;rática Nacional.
Em-1958, elegeu~se, com quase quinhentos mil
votos, suplente de Senador na chapa encabeçada
por seu mestre e amigo Milton Campos.
Com o afastamento do_ titular, __ ~ 16 de aQril
de 1964, para ocupât Cf Ç~J__go d~ Ministro da Justiça no Governo CaSfello Branco, tomou posse
da cadeira senatorial aos 12 de outubro daquele
ano .. Foi curta a sua permanência nesta Casa,
um ano apenas, mas realizou utna iritensa e profícua ativldade parlamentar e legislativa. De sua
iniciativa, existem nos arquivos do Senado Federal
doze projetas de lei, sobre os mais variados assun~
tos, toçios eles de cunho altamente social, visando
o bem-estar e o desenvolvimento $. nossa gente
mais humilde.
-·
Foi nesta Casa, Srs. Senad.ores, que o nosso
holl)enageado, não obs~nte as circunstâncias
restritivas iri'tpostas p~o'rriotnen:-t;o J?olítico, procurou fazer em benefído do povo brasileiro o que
até então não pudera fazer. Destacamos, para ilus~
trar o seu elevado espírito público e visão de estadista, apenas um dos seUs projetas de lei, já que
não podemos nos alongar por!Jlulto tempo.
Trata~se do Projeto de L~._. do Senado,. n~' 11,
de 1965, que cria o "Crédito profissional a favor
das profissões autônomas ou sob regime de emprego". Orna lista anexa aO projeto elenca cin~
qüenta e três profissões behéficiadas, entre as
quais destacamos, a titulo de exemplo, pequenos
agricultores, artistas plásticoS, bãi'beiras, fotógrafos, marceneiros, motoristas de caminhão, pedrei~
ros e outros.
Na justificativa do projeto do Senador Faria Tavares expõe de fonna clara suas idéias, amadurecidas no ·cantata com a realidade social e, sobre-
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tudo-, nas reHexões acadêmicas como professor
da cadeira de ''Princípios Aplicados à Economia".
Na sua visão humanista da Economia, o capital
acumulado nos bancos deve assumir também
um sentido social e não apenas o de acumular
riquezas nas mãos de poucos. Deve ensejar aos
profissionais autônorilos, como pleiteia O projeto
de let, a posse dos seus instrumentos de trabalho.
Ao poder público cabe disciplinar a distnbuição
do caRital em poder dos ba!lCOS, "o qual - diz
textualmente o Senador faria Tavares- ê mais
de todos que dos poucos que o manipulam."
I:: o que impõem os princípios elementares de
justiça social. É o que exigem a boa saúde da
economia nacional e a estabilidade social. Pois,
acrescenta, "não se há de combater o comunis~_
mo, entre nós, tão-somente com medidas poli~
dais repressivas, mas sobretudo com a solução
dos problemas e o combate aos privilégios que
tomam os ricos cada vez mais poderosos e os
pobres cada vez mais sofredores".
Srs. Senadores, esteS rápidOs excertOS ·da justificativa do projeto de lei supracitado revelam no
seu autor o político da melhor envergadura e o
estadista de larga visão, que expressa com denodo e sem rodeios, contra a ordem dominante
e serri -se
ao lobbY' dos poderosos do momento, as suas convicções e a sua disposição
de defesa dos interesses maiores da sociedade
como um todo e, em particular, dos trabalhos
humildes.
Após a sua curta mas proficua permanência
nesta Casa, passou· a conselheiro do Tnbunal
de Contas de Minas Gerais, cargo que ocupou
até antes de falecer, e dando aulas na Escda
de Ciências EconómicaS da Universidade ·de Mi~
nas Gerais.
COm elevado espírito público, ocupou vários
cargos administrativos no primeiro escalão do
Governo Magalhães Pinto, entre 1961 e 1964.Foi
Secretário de Segurança Pública e, depois, de
Educação. Neste último cargo, teve a oportunidade de promover a reforma do Programa de
Ensino Primário do Estado,_. dentro dasJinhas edu~
cac::ionais inspiradoras da Reforma do Ensino
de Primeiro e Segundo Graus.
Eis, Srs. Senadores, em traços rápidos-, a bio-grafia de um homem público que passou rapidamente por esta Casa, mas que a honrou sobremaneira, pela sua história e profícua atividade parlamentar e legislativa, deixando na história dó Senado federal a sua marça de homem público reta
e íntegro, dedicado à busca do bem-estar da sociedade brasileira.
Faleceu no dia 7 de dezembro de 1984, no
Instituto do Coração de São Paulo, onde se submetera a uma operação para implante de ponte
de safena. Era casado com a Sr' Maria de Lourdes
Paiva Tavares e deixou os seguintes ftlhos: José
Flávio Paiva TC~váres, casado com_a Sr" Sandra
Lemos Tavares; Regina Célia Tavares Piancastelli,
casada com o Sr. Dêlio Lima Piancastelli; Fâbio
Paiva Tavares; casado com a Sr' T elma de Oliveira
Tavares; Fausto de Paiva Tavares, casado com
a Sr.' Júnia de Resende Tavares.
Quem privou da amizade e da confiança do
Senador Faria Tavares, nos seus últimos anos
de vida, pôde testemunhar que, apesar de sua
reserva-natural, manifestava certo desencanto por
ter passado vínte e sete anos de sua vida sob
regimes ditatoriaJs. Na mocidade, a ditadura getu-

curvar
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liana. Na maturidade, a ditadura dos militares.
Frustrava-o o fato de, noSfnelhoies ailoS de sua
vida, ter sido impedido de dedicar o seu talento,
o seu saber e inteligência às lides parlamentares
e legislativas e a cargos executivos, nos quais pudesse ter dado azo a seu irreprimível anseio de
participar da vida públtca e de contribuir para o

desenvolvimento económico, -político e social do
Bras~.
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---Ao contestar, de uma fonna obliqua, a indica-

Discussão, em turno único,- do Projeto de Lei
Câmara ri9 50, de 1988 (n<:> 54 7/88, na Casa de
origem), de inicíªtiva do Senhor Presidente da
República, que acrescenta o termo "Universitário"
na denominaÇão do Hospital Professor Edgard
Santos, da Universidade Federal da Bahia. (Dependendo de parecer.)

ção, ·o- senador, na verdade, está-se insurgindo
também e principalmente contra uma decis.:io soberana da Casa a qUe pertence. É possível o voto foi secreto - que o Senador Maurído
Corrêa· tenha votado favoravelmente ao nome do
GovemadOf Joaquim -ROiiz. Não tenho como saber,~~- Presidente, do seu voto como não posso
saber Cio voto ou das razões do voto da grande
maioria_ qu_e .?!provou, seguramente por mais- de
21.3, a indicação do Sr. Joaquim Roriz para governadar do Distrito Federal.
QuaritO ã ·oonceSSãO de emiSSoras de t€1eViSâ_o
em Luziânia, só temos _que louvar o fato de que
Luziânia passa a integrar, também, o- elencO de
cidades brasileiras contempladas com esse: fruto
do progresso, da civilização, e que rião seja nega-da ao povo desse município o acesso a um meio
_tão importante e decisivo de comuniCação de
massa.
De resto, Sr. Pr.e"sidente, SÍ's. Senadoie~, são
dezenas, centenas, milhares de estações de rádio
e de televísão concedidas no Brasil, e a nossa
expectativa é de que mais concessões se façam
-não apenas neste Governo, mas nos governos
que se seguirão, porque entendemos que a modemidade está hoje vinculada aos meios de comunicação. Não há mais, Sr. Presidente, S~. S_e.
nadares, nenhuma _comunidade que possa ficar
isolada. E o Brasil se sobressaiu muito! avançou
extraordinariamente no campo das comunicações de massa. Entretanto, afirmO, com absoluta
convicção; ·que ainda é_ pequeno o núemro de
~st,aç_ões de rádio e de televisão que temos no
Brasil, para um país com uma população de 150
,rilifhões de habitantes e com uma área geográfica
de mais de 8 milhões de quUômetros quadrados.
_S_~V- Ex!to_marcomo.termo de comparação qua1_quer outro p~ís _m_edian3!0ente deseno.,:olvido, seja
na Europa, seja nos EStados Unidos, seja na Ásia,
seja em qualquer parte, V. Ex" vai ver que o número de canais de rádio e de televisão é proporcio-na1mente mWto maior do que aqui no Brasil. Ainda temos muitos pontos cegos para as transmissões de televisão e de rádio no Brasil. De modo
que devemos cada vez mais tentar cobrir esse
vazio, devemos cada vez_ mais de:sejar que seja
aumentado o número de concessões, que a grande maioria das ddades tenham acesso, e. diria
até_ que o mínimo_ de constrangimento se faça
para a instalação de emissoras de rádio e de televisão, de preferência deixando até mesmo tudo ao
sabor das forças_ do m~rca.Q9.

Se vivo fosSe, hoje, nos seus setenta e quatro
3
anos de saber e de eJ~:periênda acumulados, o Discussão, em turno _único, do Projeto de Lei
Senador Faria Tavares estaria conosco comemo- da Câmar_a n1 53, de 1988 (n<:> 399/88, na Casa
rando este momento histódco, prenhe de_ renovade origem), de iniciativa do Senhor Presidente
das esperanças para o povo brasileiro.
da República, que "dispõe sobre a especialização
de turmas dos Tribunais do Trabalho em precesSe vivo fosse, Srs. Senadoi-és, o_Senádõr.Faria
sos coletivos e_ dá outras providências". (DepenTavares. já no Ocasó da vida, de _uma longa vida
dendc;> de parecer.)
de lutas por seu povo sofrido, poderia tomar nas
mãos o texto da nova Constituição e, permitam4
me a ousadia retórica, cUzer como o velho SeDiscussão, em turno único, do Projeto de_ Lei
meão, no Templo de Jerusa1ém, ao vis1umbrar
da Câmara n" 54, de 1988 (n9 545/88, na Casa
na criancinha em seus braços os sinais de libertade origem), de iniciativa do Senhor Presidente
ção e de novos tempos para o seu povo; "Agora,
da RePúbllca, que "ai.rtoriza -o Poder EXecutivo
Senhor, tu podes chamar o teu servo em paz,
aabrfr_ao_MinistériodoTrabalho~crédit~_especial_
pois os meus olhos viram sinais de libertação
"'t~ 9 bmlte:_de Cz$ 1.703.004.000,00 (um bilhão,
para o meu povo".
sete_c:entCls e três milhões e quatro mil cruzados),
E poderíamos-, nós. acrescentar a nossa oraç.So:
para o fim que especifica". (Dep_endendo de parePraza a Deus que não percamos mais temPo com
cer.)
retrocessos institucionais castradores das nossas
OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Esforças criadoras. Praza a Deus que, superando
tá encerrada a sessão.
as nossas contradições, possamos unir de vez
as nossas forças em prol da construção de um
(Levanta-se a sessão As 20 horas e 35 miBrasil moderno e progressista. Praza a Deus que,
nutos.)
por nossos erros, gerações dos nossos filhos e
netos não vejam frustradas as suas aspiraÇões
DISCURSO PRONUNCIADO PEi.O $R.
de viver num país que lhe proporcione espaço
MARCONDES OADEUIA NA SESSÁÓ DE
para o seu trabalho criativo, para sua realizaç-ão
28-9-88, OOE SE REPUBUCA POR HAVER
profissional e para seus justos anseios de felici..
SA!DÇJ COM INCORi?EÇÓES NO DCNda de.
-SEÇAO U- DE 29-9-88:
.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este pronunciao SR~MARCONDES GADELHA (PFL- PB.
mento é também uma hámenagem aos formanCofl.:lo líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
dos de 193apela Faculdade de Diielto da erltão
revisão do orador.)- Sr_ Presidente, Srs. SenadoUMG. Daquela turma fizeram parte, entre outros
res, apenas para um esclarecimento sucinto ao
grandes homens, o homenageado, Senador F~ia
nobre Senador Mauricio Corrêa sobre observaTavares, e meu pai, José de Campos Melo. Foram
ções que S. EX' fez a_ respeito da indicação do
amigos inseparáveis durante os anos de faculSr. Joaquim Roriz para o Governo do Distrito Fedade. E a amizade cOntinuou pela vida afora.
deral e de laços de amizade existentes entre 0
No próximo dia 12 de dezembro, os remanesPresidente da República e a família Roriz. S. EK"
centes daquela turma estarãd comertHlFando
deixou vazar urna estranheza imensa com _esse
meio século de formados. E em meio às comefato, como se o Presidente da República estivesse
morações haverá muitas recordações dos que
impedido de ter amizades pessoais, de ter amigos
não puderem comparecer. Dentre as ausências
em qualquer unidade da Federação. Até que "ser
que serão lembradas, talvez a mais destacada,
tenho certeza, será a do saudoso Senador José
a_~a?o~ é.~~ P!edicado também do príncipe.
O pnnc1pe nao deve ser apenas temido. E: natural
Faria Tavares.
e normal_ que o apreço seja um elemento imporEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
tante na vida de quem quer que seja, mesmo
na do Presidente da República, que_ não está isento
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nade ter laços afetivos. Nào vejo, por isso, porque
da mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
S. Ex" haja estranhado.
sessão, convocando uma extraordinária para
A ilação que o Senador Maurício Corrêa procura
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, com a setirru: d~ _é de que a indicação do Sr. Joaquim
guinte
Ronz estana, de alguma forma, ligada à existência
ORDEM DO DIA
desses laços de amizade.
Sr. Presidente, quero lembrar ao Senador Mau1
ricio Corrêa que o Governador Joaquim Roriz foi
Discussão, em turno único, do_ Projeto de Lei
~m~én:t- aprovado pela grande maioria destacada Câmara n• 40, de I 988 (n• 307(87, na Casa
sa. E não me consta que os senadores tenham
de origem), que "cria, no Quadro--Permanente
laços de amizade com a família do Governador
de Pessoa1 de Justiça Federal de Primeira InstânJoaquim Roriz: e que tenham votado favoravelcia, os cargos que especifica e dá outras providênmente ao seu nome induzidos por qualquer tipo
cias". (Dependendo de parecer.)
de afetcr ou algo que o valha.

O Sr. Jutahy Magalhães um aparte?

Permite V. Ext

O SR- MARCONDES GADELHA muita honra.

Com

O Sr. Jutahy MagaDtães -Senador Marcondes Gadelha não quero entrar no mérito da questão política de concessões de rádio e de televisão,
porque hoíe há uma declaração de que nestes
últimos dias foram concedidas 500 concessões
-declaração do próprio ministro, portanto oficial.
Sobre _essa questão da di~buição de .um maior
número é que querO manifestar~me, porque isso
traz uma implicação técnica de ordem atê internacional.- Há uma limitação de número de conces~
sões de rádio e de televisão, porque é uma questão de ordem técnica, de interferências - não
sei as expressões de ordem técnica. Outro dia
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estava com um companheiro nosso, que entende
muito dessa questão, discutindo esse problema.
As modificações no prog~ama do Ministério das
Comunicações, com a am-pliação desses números de canais de rádio, de televisão -

principal-

mente de rádio- estão_chegando a um limite

intolerável, de ordem internacional, já com interferências, e foi solldtado_ para que se _acabe e não
haja excesso de concessões. Não é questão de
ponto negro neste ou naquele município que ainda não tenha a sua estação de rádio - , mas
há essa limitação de ordem técnda. Não se trata
apenas de dístribuir, ao bel-prazer, concessões
aos amigos; tem que haver, também, essa limitação, que é até de ordem inetemaclonal.
O SR. MARCONDES GADELHA -V. Ex<
tem razão no que diz respeito às limitações de
ordem técnica, e quero crer que o Ministério das

Comurucaç:ões não iria fazer uma concessão de
freqüência que viesse a conflitar~s~ com outra
preexistente. Desde que haja canal de freqüênda
disponível, pessoalmente entendo se deva abrir
o maior número de concessões. Quanto mais
comunicação houver neste Pais, tanto mais desenvoMdos seremos -, econômica, soda! e, so~
bretudo, politicamente.
V. ~ sabe que as idéias, hoje, caminham por
ondas hertzianas. Não se faz mais democracia
em ponta de rua; hoje em dia a comun!caçáo
é de massa, e é importante que haja urna disponibilidade muito grande de canais. Sem -conflitar
naturalmente com problemas de ordem técnica.
O Sr. Jutahy Magalhães- Se V. Ex" me
permite, apenas quero dizer que- na parte política, já um pouco mais na parte política do que
da ordem técnica - a Coristftuinte estabeleceu
que caberia, agora ao ConQreSso também opíriar
_
a respeito de concessões.
Está se estranhando esse açodamento que está
havendo nesse intervalo entre a decisão da Constituinte e _a promulgação para apressar, horrivelmente, mas me parece que não querem permitir
que o _Congresso se manifeste a este respeito.
Esta minha preocupação que às vezes manifesto
é como abrirmos mão dos nossos direitos, achando que isso tudo está certo, coroando que a pressa
do Executivo em fugir das_ determinações da
Constituinte seja uma ação correta. t isto que
estranho: como é que nós; parlanientares, consideramos tudo isso correto somente para atendermos as conveniências do ExecutivO?
O SR. MARCONDES GADELHA- Nobre
Senador Jutahy Magalhães, não vejo' necessariamente uma mudança na qualidade das comunicaçõ_es no Brasil, seja ela concedida pelo Poder
Executivo, ou seja concedida pelo Congresso Nacional. Também devo dizer a V. Ext que não sei
por que critério, também, o Congresso estará necessariamente isento de fazer concessões a quem
quer que seja. Muitas dessas concessões atualmente existentes terão que ser ratificadas depois
pelo Congresso, terão -que ser confirmadas ou
negadas; muitos contratos expiram. Depois. há
ainda um mundo de concessões a serem feitas,
há muitos -canais a serem abertos.
Os países até hoje não estabeleceram qual é
o melhor processo de escolha e indicação de
concessão de canais de rádio e de televisão. Há
países que fazem puramente através do Poder
Executivo; outrOs, rarlssirilcis, como nós, farao

através do Poder Legislativo. Somos ex.ceção no
_contexto internacional. Outros, corno os Estados
Unidos, fazem atrayés de autarquias, quer dizer,
há uma autarquia que cuida da concessão de
rádio e televisão. E a autarquia, por suposto, tem
seus dirigentes, e nenhuma dessas agências da
sociedade estão isentas, alheias, ao tráfico de inM
fluências ou à influência política. Não é impossfvel
que uma maioria dentro de um Congresso Nacional, uma maioria muito grande, acabe também
negando as_ concessões para a oposição. E como
ficaffios, nobre Senador Jutahy Magalhães?
-.O-Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" tem uma
COnstituição.
O SR.MARCONDES GADELHA- Não há,
nec-essariamente, nenhuma_ garantia, n~nhuma
segurança, de que um partido minoritário não
venha a ser prejudicado também nas $\.!8S pretensóes em- ter estações de rádio; em ter estações
de televisão, em função de uma maioria tocada
por alguma forma de chauvinismo, alguma forma
de exclusivismo, e acabe impedindo o acesso de
minoria aos canais de rádio e televisão.
De rilodo que não colocaria o piobiena em
t~rmos- é9t::Qs, __ como 1~solvido dessa _
_man_eira.
Não sabemos, ainda, a rigor, qual é o melhor
método, e posso até dizer a V. Ex" que a grande
maioria dos países quando fazem concessão de
rádio e televisão, não o fazem atrãvés do Congresso Nacional.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex- me perM
mi te, não estou falando que a Constituinte já decidiu e o Executivo está a apressar. Veja V. Exv
que, hoje, há uma declaraçáo no Jornal doBra~
sU - não sou eu que estou dizendo isto, está
dito pelo ministro, no Jornal do Brasil de que
há pressa para fazer as concessões antes da promulgação da Constituição. Por isso que nós, como parlamentares, concordamos, e é isso que
acho estranho. Que o ministro faça, que o Execu~
tive faça, não estranho porque ele está qu_erendo
o seu interesse. Agora, nós, Parlamentares, abrimos mão e concordamos... É isso que está ocorrendo, o que é- estranho!
O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V.
EX' um aparte, nObfe S_enador Marcondes Gade-

lha?
O SR. MARCONDES GADELHA muita honra.

Com

O Sr. Pompeu de Sousa - Quero dizer a
V. Ex!' e aos companheiros que eu até já me havia
retirado do plenário, porque verifiquei que não
haveria número, e como tinha muito trabalho a
realizar, fuf para o meu 9abinete, sem ter podido
apartear logo o Senador Mauiic!o Corrêa, pois
antes estava assinando os autógrafos da Constituição, quando cheguei S. ~terminava o discurso. Homem de comunicação, profundamente interessado, toda a miriha vida, nesse ramo do conhecimento humano - profissão que exerço há
50 (ciriqbe'ilta) .imos, exatamente como jornalista,
depois, como professor universitário nos tempos
da Faculdade de Filosofia da Universidade doBrasil e, por último, como fundador da Universidade
de Brasília-, quando eu regressava ao meu Gabinete, ouvi V. EX' ressuscitar o assunto muito bem
trazido pelo Companheiro Maurício Corrêa. Na
verdade, nobre Senador Marcondes Gadelha,
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quando aqui cheguei, já o Senador Jutahy Magalhães começava a tratar o assunto sob o ângulo
em que eu iria focalizá-lo. Entretanto, vou desenvolver um pouco mais esse ponto de vista, contraargumentando ao argumento de V. EX' de que,
vamos dizer, o possível protecionlsmo que houvesse da parte do· Poder Executivo com relação
a essas concessões- concessões que são verdadeiras doações, porque com 10 (dez) anos ou
15 (qUinze) anos se renovam qUase que automaticamente - de que tais doações de freqüência
de rádio e de televisão, em nada se alterariam
se fossem cumpridas essas formalidades, esse
processo, através do Congresso; que a situação
não se modificaria muito, por<lue haveria o apadrinhamento do Congresso. Meu caro Senador Marcondes Gad~lha, somos atualmente 559 congressistas e prefiro que a escolha Se faça, não pelo
apadrinhamento unipessoal do presidente da República - e não tenho nada de pessoal em relação ao atual presidente da República -não pelo
apadrinhamento de uma só pessoa; mas, sim,
confrontar essa possibilidade de apadrinhamento,
essa possibilidade de ação entre amigos, essa
possibilidade de_ troca de favores de 559 pessoas
em relação a uma pessoa única e singular. Realmente, esse é um argumento que i1ão é digno
da inteligência de V. Ex', um brilhante intelectual
e um brilhante argumentador. Não é digno, real~
mente, do passado de V. Ex!', o bravo lutador que
conheci nas batalhas da restauração democrática.
Reconheço- que· o dispositivo que a Constituição
acabou adotando não era o ideal. O ideal seria
que o ConSelho -Nacional de ComuniCação -tivesse, ele próprio, o poder decisório; mas ele, pelo
menos, tern 9 poder de nos ªssessorar, e é um
órgão representativo da Comunidade. ~ pre"ciso
que consultemos a comunidade: somos apenas
mandatários do povo, nosso mandante é o povo.
Temos que prestar contas ao poVo; e, entre as
nossas COJ).taS, ~mos que dar satisfação daquelas
doações que se fazem da coisa pública E a comunicação social é uma coisa pública da maior importância, porque ela é para a sociedade o que
o sistema nervoso é para o ofganismo. Uma sociedade mal informada é uma sociedade que toma
decisões err.ada,s_~Precisamos preservar a Ç:pmynicação social como um bem absolutamente_ sagrado da sociedade, como um bem sagrado do povo,
como -um bem sagrado da própria comunidade.
É preciso que isso não seja mais feito c"cimo uma
ação entre amigos, justamente na hora em que
começa a haver uma pequena modificação nesse
sentido e o Congresso Nacional, o Poder Legis~
lativo, passa a ter voz. Essa pressa de doar, de
distribuir, de leiloar, parece até um leilão de Judas,
distribuindo uma camisa para cá, a calça do Judas
para lá. Uma ação entre amigos, realmente, não
é digna de um governo que leve a sério as suas
responsabilidades para com a Nação. Lembro a
V. Ex" que já tentamos atê investigar isso numa
Comissão Parlamentar de lnquérito, que V. Ex!'
preside, e que desapareceu no temp-o e no espaço. Nunca mais se reuniu, ao que eu saiba, pois
sou ·membro dela e nunca mais fui convocado.
A comissão era para apurar as irresponsabilidades
cometidas na distribuição desses canais de rádio
e televisão, e o pdmeiro depoente convocado foi
justamente o homem que faz a distribuição. Portanto, a comissão que apura irregularidades, em
vez de procurá-Ias, para depois, então, convocar
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os acusados a se defenderem, trouxe a regularidade, ou seja, procurou a regularidade, em lugar
do isso, meu nobre companheiro, meu nobre amigo, Senador Marcondes Gadelha, é que exortO
a inteligência de V. Ex.', o- compromtsso de V.
Ex' como seu passado - um homem que teve,
neste País, posições de combate pela restauração
da democracia -, e exorto V. ~a compreender
que nós, mandatários do povo, temos que prestar
contas ao povo, portanto, temos que acabar com
a distribuição dos bens nacionais -

sobretudo

quando esse bem nacional é a comunicação so_cia1 - como uma "ação entre amigos".
O SR. MARCONDES GADEUIA- Nobre
Senador Pompeu de Sousa, sobre a Comissão
Parlamentar de Inquérito, devo dizer a V. Ex• que
ela evoluiu muito bem e ouviu depoimentos importantes de figuras notórias da Oposiçao. Estão
profundamente identificados com o setor de tele~
comunicações, como o caso_do Deputado Antônio Britto, um comunicador oposicionista; a De-putada Cdstina Tavares. Todos foram ouvidos e
quase todos foram unânimes - os documentos
lá estão à disposição de V. ~ dizei qtie
o que se tem de rever, efetivamente, é a legislação,
e isso foi feito pelei Asseinbléia Nacional Constituinte.
Quanto a mim - digo a V. -Ex' - , presidi,
duante algum tempo, aquela comissão e depois
passei às mãos honradas do nobre Senador João

em

Menezes, que concluiu os seus trabalhos, juntamente com a relataria.
Querõ tranqüilizar V. Ex' com relação aos efeitos da distribuição de canais de rádlo e de televisão, seja p_or quem for feita: pelo Congresso ou
pelo Poder Executivo. O que garante a lisura, o
que garante o acesso das minorias e das oposições a esses meios de comunicação não é o
nWnero de pessoas que decidem, é o_utro fenômeno típico da democracia chamado rotatividade
do poder. Há um Presidente da República que
sairá daqui a pouco e entrará outro Presidente
da Repúb][ca provavelmente com outro pensamento político, e, desta maneira, pela rotatividade
do poder, pela existência de um conjunto de mecanismos, pertnitírá que uma oposição lega] chegue ao poder por meios pacíficos, o que consagra
a democracia.
Ninguém estará isento! nobre senador; mais
adiante quando este Congresso Nacional assumir
as decisões sobre a distribuição de rádio e televisão, ele não estará isento de mais adiante haver
esse mesmo tipo de queixa, de preterição, de exclusivismo, de apadrinhamento, de tráfico de influência: não estará_ isento o Congresso Nacional,
pOrque, de qua1quer forma, a decisão será encaminhada ao plenário por alguma entidade ou por
alguma comissão encarregada dessa concessão,
talvez uma Comissão de Comunicações, e: aí estará na alça da mira de quem perder a concessão,
de quem perder a concorrência, de quem perder
a disputa, o presidente da comissão encarregada,
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da com[ssão competente, e ele será tachado de

ter sido_objeto de tráfic_o de influência, o próprio
líder do partido da maioria não estará isento de
críticas dessa natweza. Essas mesmas acusações
de hoje que são lançadas contra o Ministérlo das
Comunicações poderão ser lançadas contra a comissão. Seja de que maneira for, uma concessão
de um bem público, c_omo V. Ex" diz, essa concessão beneficiará alguém e prejudicará outro concorrente, que, de qualquer forma, levantará as
mesmas dúvidas. De modo que não é pelo colegiado, não é pelo número que estaremos isentos
e resguardados, mas é pela rotatividade do poder,
que é o mecanismo mais seguro para a oposição
ter acesso a meios para afumar a sua posiçãO.
Encerro, Sr. Presidente, estas observações, _que
já vão longas, com relação a algumas ponderações do nobre Senador Mauricio Corrêa.
Gostaria, ao finalizar, de lembrar que S. EX' baseou todo o seu raciocínio nas afirmações de
uma irmã do Governador Joaquim Roriz, informações daS~ Josefina Roriz, que foram contestadas,
no mesmo texto lido pelo Senador Maurício Cofrêa, por outro irmão do Governador Joaquim Roriz. De modo que não vejo o porquê de nos abalançarmos tão precipitadamente para atribuir fórum
de verdade a uma mera especulação de uma senhora, trazida à luz pela revista que, afinal de contas, também não se responsabiliza por essas dedarações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e agradeço a atenção. (Muito bem! Pa1mas.)
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.-------SENADO FEDERAL-----,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 155, DE 1988

Dispõe sobre a Gratificação Especial de Desempenho.

Art. 1' A Gratificação Especial de Desempenho constituirá compensação retributiva pelas condições especiais e peculiares de prestação de seiViços necessários aofundonamento do Senado Federal e do Congresso Nacional.
Art. 2•- O valor da gratificação referida nesta resolqção será obtido, a partir de 1• de outubro, mediante
aplicação de fatores de ajuste, na forma do anexo, sobre a base de incidência utilizada, nesta data, para cálculo
da vantagem de que trata o art. 408 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 3• . O pagamento da gratificação referida nós artigos anteriores exclui qualquer outro por comparecimento
ao seiViço em conseqüência da realização de sessão do Senado .Federal ou do. Çongresso Nacional fora do horário .
normal de expediente, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Parágrafo único. O seiVidor convo(oado que deixar de comparecer injustificadamente ao seiViço, quando da realização de sessão do Senado Federal ou do Congr:O,sso Nacional fora do horário
de expediente, terá descontado 1/30 (um trinta avos) da gratific<Oção.
Art. 4• A gratificação de que trata esta resolução será paga aos seiVidores que estejam em efetivo exercício,
assim considerados em face da legislação vigente.
Art. 5• A Gratificação Especial de Desempenho, sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária, incorpora-se aos proventos de inatividade do servidor que a estejª percebendo ao se aposentar.
Art. 6• Aplica-se, no que couber, o disposto nesta resolução, aos seiVidores inativos.
Art. 7• É revogada a Decisão da Comissão Diretora em reunião realizacja no dia 24 de maio de 1984,
dispondo sobre autorização de pagamento de até 120 horas extras mensais a todos os seiVidores do Senado Federal.
Art. 8• Os Conselhos .de SupeiVisão do Cegraf e Prodasen proporão à Comissão Diretora normas que
regulamentem esta resolução no âmbito_daqueles órgão~Art. 9• Esta resolução entra em vigor na daíã de.sua publicação.
Art. 10. . Revogam-se as disposições em conírãrio, especialmente a Resolução n• 358, de 1983, e suas
ii
alterações.
Senado Federal, 20 de outubro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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S<IMÁRIO
1 - ATA DA 40• REUNIÃO, EM 20 DE
OOT(JBRO DE 1988.
1.1-ABERTURA

1.1.1- Comunicações da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da
sessão.
- Convo.cação de seSsãO extr-ãorçiinária a _
realizar-se amanhã, dia 20, às 14 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2-ENCERRAMENTO

1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO

1.3.1- Projetos
-Projeto de Lei dQ_ SenaÇo tl? -~3/88, de
autoria do Senador Ney Maranhão, que dispõe

sobre a incorporação ao património do Estado
de Pernambuco dos bens pertencentes ao extinto Territ6rio Federal de Fernando de Noronha e dá outras providências.
-Projeto de Decreto _Legislativo n9 25/88,
de autoria do Senador Leite Chav~s. que Susta
o Decreto no 96.991, de 14 de outubro de
1988, que "atribui competência para autorizaÇão de pagamento e recebimentos por meio
de outras instituições financeiras".
1.3.2- Requerimentos

- N9 181/88, de autoria do Senador Mansueto -de Lavor, de licença sem remuneração
para tratar de assunto particular.
- N9 182laa. de autoria do Senador Iram
Saraiva, de prorrogação··de prazo por mais
_90 dias, da Comissão Parl~entar de Inquérito, destinada a "Inve-stigar o acidente· com

o césio 137 em Goiânia e a política de ftScalização governamental sobre experimentos nudeares e material radioativo".
2-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 054, de 1988
3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
- N9"1 138 e 139, de 1988.
4-ATADECOMISSÃO

5-- MESA DJRETORA

6- LÍDERES E VJCE-LÍDERES DE
PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANÉNTES
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Ata da
2~

40~

Reunião, em 20 de outubro de 1988

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidênda do Si. Frandsco Ro/Jemberg
4

ÀS 14 HORAS E 30 MINCFTOS," ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Lei
Leopoldo Perez - Áureo Mello - Ronaldo da Câmara n" 54, de 1988 (n9 545188,· na Casa
de origem), de inidativa do Senhor Presidente
Aragão - Olavo Pires - Jarbas Passarinho Alexandre Costa - Edison Lobão -João Lobo da República, que "autoriza o Poder Executivo
a abrir aO Minist_ério do Trabalho o crédito especial
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho ~ Cid
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides -Mar- - até 0-!Unlte -de Cz$ 1.703.004.000,00 (um bilhão,
condes GadeJha- Humberto Lucena- Ney Ma- setecentos e três mflhões e quatro mfl cruzados),
ranhão - Mansueto de Lavor - Guilherme Pal- para o fun que especifica". (Dependendo de paremeira- Francisco Rollemberg- Lourival Bap- cer.)
tista- Luiz Viana- Ruy Bacelar -João Calmon
-O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Nelson Carneiro -Alfredo OifripOs- Fernan- - Está encerrada a reunião.

do Henrique Cardoso -Mauro Borges -lrapuan
CostaJúnior-MeiraFilho-LourembergNunes

(Levanta-se a reUnião às 15 horas)

Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale Wilson Martins- Leite Chaves- Dirceu Carneiro
- Carlos ChiareJJi.

EXPEDIENTE DESPtoCHADO NOS TERMOS !5(T§ .2>"í5CrAI?tíãO 180 DO REÕI·
MENTO INTERNO.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-A-lista de presença acusa o 'comparecimento
de 35 Srs. Senadores. Entretanto, não há em pie~
nário o quorum regimentafparaa·oertüra
sessão.
Nos termos do § 2~ do art. 180 dÕ -Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reu~
nião, convocando sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, cOm

·aa

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•83/88
Dispõe sobre a incorporação ao patrimô~
nio do Estado de Pemambuco dos bens pertencentes ao extinto Território Federal de
Fernando de Noronha e dá outras providênciasO COngressO NaciOnal decreta:

Art. 1? São transferidos ao património dO Estado de Pernambuco os bens móveis e imóveis

~seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do ProjeÍo de Lei
da Câmara n 9 40, de 1988 (n1 307/87, ria Casa
de origem), que "cria, no Quadro Permanente
de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, os cargos que espedfica e dá outras providências". (Dep~ndendo de parecer.)
2

Discussão, em turno único; do Proj_eto. de Lei
da Câmara n" 50, de 1988 (n~ 547/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que acrescenta o termo "Universitãrio" na denominação do Hospital Professor
Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia.
(Dependendo de parecer.)
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n 9 53, de 1988 (n" 399/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que "dispõe sobre a especialização
de turmas dos Tribunais do Trabalho em processos ooletivos e dá outras proVidências". (Dependendo de parecer.)

pertencentes_ ao extinto Território Federal de Fernando de Noronha na data de 19 de setembro
de 198a
Parágrafo único. Permêmecem c_omo bens da
União, sob a ªdminlstração do Ministério da Aeronáutica, instalações e equipamentos considerados indispensávefs aos seiViços de proteção ao

võo.
__ Art. 29 Ficam revogados o Decreto no 96.813,
de 28 de setembro de 1988, os_ Decretos nÇIS
96.878 e 96.879, de 29- de setembro de 1988,
e demais disposições em eõntrário.----- --- -Art. _3? Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A Constituição Federal estabeleceu, no art. 15,
das Disposições Constitucionais Transitórias, a
extinção do Território Federal de P'ernando de
Noronha, e a reincorporação de sua área ao Esta·
do de Pernambuco.
Adecisão dos Constituintes, majoritária e sabeR
rana, atendeu antiga aspiraçãº do povo pernambucano, de ver reintegrado ao seu território aquele
arquipélago, de grande significação política e cul·
tural para o Estado. Além do mais, já não restavam
motivos para a permanência daquele grupo de
ilhas no domínio da União, de vez que as razões
de segurança nacional perderam o sentido quanR
do, através da Lei n9 7.608, de 30 de junho de

1987, sua administração foi transferida do Estado-Maior das Forças Armadas para o Ministério
do Interior. Vale recordar que Pernambuco perdeu
o arquipélago porque considerado, à_ época, de
interesse da defesa nacional, quando o Brasil integrava as Forças Aliadas na Segunda Grande Guer-

ra.
O Decreto-Lei n" 4.102, de 9 de fevereiro _de
1942. que criou o Território, dispõe em seu art.

2•,

"Os bens, situados no Território de Fernando de Noronha, bem como os impostos
e taxas, pertencentes ao Estado de Pernambuco, s~~_!!'~_nsferidos à União."
O Poder Executivo, afrontando esse dado históR
riço e o-p-lin-ctplo_geral de que o ac_ess6rio acompanha o Principal, editou os Decretos 96.813,
96.878 e 96.879. de 1988, num espaço de 24
horas, buscando desvirtuar a plenitude dos efeitos
implícitos no dispositivo constitucional.
A Lei Maior não discriminou efeitos secundários
ou paralelos, tratando na sua dE:cisão, o universo
de Fernando de Noronha em seu todo indiVisíVel,
o que torna estranha a providência do Governo
federal, de partilhar os bens do extinto território,
quando o texto constitucional já era conhecido
e dependia apenas de sua promulgação.
Essas barreiras e constrangimentos, criados artificialmente, não podem perdurar. Pernambuco
precisa exercer a administração do arquipélago
sem restrições.
Nada parece mais coerente do que reproduzir
o procedimento histórico de 194;2~ quarictO; em
sentido contrário, os bens de Pernambuco foram
transféidos à União. Manter a aberração jurídka
consubtandada nos decretos, cuja reVogação se
propõe, é admitir a retaliação e__ a ausência de
espírito público na administração do bem co~
mum. Seria ·consagrar o carnihho da contramão
constitucional. Não s_e pode ·admitir a existência
de "ilhas" dentro da ilha, pois Isso certamente
produzirá conflitos, que não integram o espírito
4a decisão tornada_ pela Assem_Qj_éia Nacional
Constituinte.
O presente projeto de lei visa afastar essas dificuldades, restabelecendo as condições mínimas
indispensáveis à administraçâp do Arquipélago
de Fernando de Noronha, e que preexistiam quan. do da votação, em segundo turno, da emenda
da reanexação.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1988. -

Ney Maranhão.
DECRETO N• 96.8!3,
DE 28 DE SITEMBRO DE !988

Dispõe sobre a administração de bens
da União, situados na área do atual Território Federal de Fernando de Noronha.
O Presjdente da República, no usO de suas atri~
buições que lhe confere o art. 81, itens I, III e
V, da Constituição,

Outubro de 1988
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DECRETA:
Passa à administração do Ministério
da Aeronáutica, como bem da União, o imóvel
atualmente usado como residência do governador localizado na Vila do Trinta, com área útil
de 981 m2 e área construída de 1.128 m 2, na
illha de Fernando de Noronbª, compreendendo
Art 19

a edificação com as respectivas dependências e

benfeitorias externas, seus móveis, utensilios, máquinas e equipamentos, bem como todas as utili-

dades necessárias ao pleno funcionamento.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 28 de setembro de 1988; 167° da Independência e 10()? da República. - JOSÉ SARNEY- Octávio Júlio Moreira Uma- João
AlvesA~o.

- - P-002 -Paiol para guarda de dinamite da pe-dieira do Tel'ritório
·
P-003 --PaiO[ P-004- Paiol utilizado como celeiro
R-1 001 -Próprio Nacional Residencial
R-2001 a R-2029 - Vila residencial
R-3001-Próprio Nacional Residencial
Rw3002 ~Próprio Nacional Residencial
R-3003- Próprio Nacional Residencial
--=Tombo F.N 002/000; área onde se localizam
as instalações da Estação de Radionavegação de
Alta Freqüência e radar de vigilância para controle
de tráfego· aéreo.
- _
- Tombo.FN 0031000~ área onde seolog3lizam
as iflstaiações da Estação de Radionavegação de
Baixa Freqüência.
-Tombo FN 004/000: área onde se localiza
o Faro( ROtativo para apoio à navegação aérea.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data
da sua publicação, revogad~s as di~posições em

DECRETO Ne 96.878,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1988
Dispõe sobre a administração de bens
da União, situados na área doab.Jal Teni~
tório Federal de Fernando de Noronha.

O Presidente da República, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 81, itens _I, III e

V, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1<? Passam à administração do Ministério
da Aeronáutica os bens da União, lo_calizados na
ilha de Fernando de Noronha, e a seguir relado·
nados, com os respectivos móveis, utensílios, má·
quinas e equipamentos, bem como todas as benfeitorias e utilidades necessárias ao respectivo fun·
danamento:
-Pista de pouso, medindo 1.844m ~_45m e
pátio de estacionamento de aeronav~s ..
-Tombo FN 001!000:
~
D-001 -Depósito de Carga paletizada
D-002- Reservatório d'água
D-003 -Depósito de Diesel
D-004- Depósito de Diesel
E-001 - Oube do Destacamento de Proteç_ão_
aoVôo

Ec002-Casa da bomba d'água
E-003- Estação de Passageiros
_
E-004- Chefia do Destacamento de Proteçao
aoVôo
-~ -E-005- Próprio Nacional Residencial
E:-006- Sapata para ant~na_ do NDB
_
E-008 -Instalações da Quadra de Esportes
E-009- Casa da Bomba/Ostema!Depósito
E-01 O- Depósito
~
EOOll-:.::.....Próprio Nacional Residencial
E-012-Próprlo Nacional Residencial
E-013- Estação "Meteorológica
E-014- Centro de Transmissores
E-015 -Base para Farol de tetoE-Of6--Poço ArtesianoE-017- Poço Artesiano
E-018- Poço Artesiano
E-019 -Poço Artesiano
E-020- Poço Artesiano
·E-021 -Grupo Gerador e alta·t~nsão
E-023 -Instalações do VHF
F-007- KF Casa de Força
G-022- Instalações do VOR
G-024-Instalações do Farol Rotativo~-
P-001-Paiol

contrân'o.
Brasília, 2.9 de Setembro de T988; 1679 da Independência e 100: da República. - JOSÉ SARM
NEY - Octávio JúHo Moreira Uma - João
Alves Filho.

DECRETO No 96.879,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1988
- Dispõe sobre a administração de bens
daJ.lni_ã_Q,JJ.Ituados na área do ~tual Teni-~~rlo Federai de F~d~ de__Noronha.
O Presidente da República, no uso de suas atri~
buições que lhe confere o art. 81, itens r, III e
V, da Constituição,
DECRETA:
. Art. 1 Pass_~ à admiQistração do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - ffiDF,
como bens da União, os imóveis denomin~dos
Pousada Esmeralda, medindo __2.797,70 m de
área útil e 2.918,30- m 2 de área construída; Club~
do Pico, medindo 462 m 2 d~ área útil e 438m
de área construída; Bar do Mirante, medindo
70 80m2 de área útil e 80,60 m 2 de área construÍda· e Prédio da Embratel, medindo 169 m 2
de ár~a útil e 189 m 2 de área construída, localizados a V"~ci do Boldró, na ilha de Fernando de
Noronha, compreendendo as edificações com as
respectivas de_pel)dências e benfeitorias ~xtemas,
seus móveis, utensíltos, máquinas e equtpam~n- -tos bem como todas as utilidades necessárias
ao 'pleno funcionamento.
Art. 2o Este decreto entra em vigor na data
da su.a publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1988; 1679 da Independência e 1()09 da República. - JOSÉ SARNEY -bis Rezende Machado - João Alves
Filho.
Q

-

À publi~ação.

PROJETO DE DECRETO
-- - LEGISLATIVO
N• 25, de 1988
Susta o DecreiO nd)6J}91, de 14 de
outubro de 1988, que '•atribui competênda para autorização de pagamentos
e recebimentos por melo de outras instituiÇõeS HnanceliaS'f. --
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Q_Ç~ngresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica sustado o Decreto n9 96.991, de
14 de outubro de 1988,_que ''atribui competência
para autorização de pagamentos e recebimentos
por meio de outras instituições financeiras", publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 1988.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
- 0Decreton"96.991, de 14 de outubro de 1988,
~tribuiu ao Ministro da Fazenda "em casos excepcionais e para atender situações de emergência",
competência para "autorizar a realização, por oatras instituições financeiraS, de pagamentos e recebimentos decorrentes da movimentação da
Conta Única do TeSouro Nacional" (art: 19 ).
No parágrafo único do art. 19 do ~ecr~to ~o
fixados os critérios ·para a seleção das mstitulçoes
financeiras "substitutas". Tais critérios se resumem à "maior coincidência" entre as localidades
atendidas pela rede de agências da instituição
e as unidades gestoras dos recursos da conta
única, bem assim à corrlpatibilidade entre o sistema de processamento de dados da instituição
"substituta" e o da Secretaria do Tesàuro NacionaL
O fim colimado pelo decreto em tela é crista~
lino. Visou-se ensejar a substituição do Banco do
Brasil S.A, por instituição financeira privada, nas
atribuições de recebimento de créditos à conta
do Tesouro Nacional e de destinação dos recur~
sos às unidades gestoras (UG) dos órgãos e entidades da Administração Direta e Jndireta.
Não requer grande esforço· demonstrar que o
aludido decreto do Poder Executivo ~orbiM
tou do poder regulamentar que a Constituição
de 1988 confere ao Chefe daquele Poder do Estado (cf. art. 84, IV, ln fine).
A Lei n" 4.595, de 31 de dez.embro de 1964,
"dispõe sobre- a Política e as Instituições monetárias,. bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências". Trata-se de diploma legal em plena vigência, até que
o Congresso Nacional aprove a lei complementar
prevista no art. 192, caput, da Lei Maior.
Em seu art. 19, cuida a Lei no 4.595/64 da
competência do Banco do Brasil S~ O incisO
1desse artigo define o Banco do Brasil S.A como
"Agente Financeiro do Tesouro Nacional"'. Ness~
qualidade, incumbe _ao Banco, entre outras atribuições, as de "receber, a crédito do Tesouro
Nacional, as iinportãncias provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais" e das operações de crédito da União (alín:a "a", art. 19, I);
"realizar os pagamentos e supnmentos neces~~
rios à execução do Orçamento Geral da Umao
(alínea "b", art: 19, 1).
A qualidade de_ "Agente Pmancelro do Tesouro
Nadona!'" detida pelo Banco do Brasil S.A decorre
de Te i ordinária. Esta, é curial, traz ínsito seu caráter
cogente, indelegável e inalteráv_el, a. não s~r por
diploma legal de igual ou sup~nor hterarq~ta ..
A esse respeito, impede reg1strar, em pnme1ro
lugar qUe a Caita de 1988 não contém dispositivo
alg~ que tenha revogado, por incor:npabbilidade
com ela o contido no art. 19, [, da Let n9 4.595/64.
Bem a~ contrário disso, o intento do legislador
ordinário foi preservado pelo legislador constituinM•

3?66 Sexta-feira 21

Outubro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

te. Basta que se examíne_ o artigo 164, § 3", da
Lei Maior, para que se chegue a essa conclusão,
verbis: "As disponibilidades de caixa da União
serão depositadas no Banco Central; as dos esta-

dos, do Distrito Federal; dos municípios e dos
órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições fmanceiras oficiais, ressalvados os casaS previstos em
lei".
-~ - --0 princípio, a toda e_vidência, fof mantido. As

exceções s.ão remetidas ao legislador ordinário.
Em segundo lugar, até a _ediçao do Decretoo"' 96.991, de 14 de outubro de 1988, inexistia
hesitação &lguma, no seio _do Po.der Executivo,
quanto à interpretação dos dispositivos citados,
da Lei n 9 4.595/64. Com efeito, há pouco mais
de um mês, a Secretaria do TeSOuro Nadonal,
através da Instrução Normativa n~ 1O, de 6 de
setembro de 1988,__qlie implantou a "Conta Úni·
ca" do Tes_ouro, assim de_t_erminQy:
"2. A "Conta única.. do Tes_o_uro Nacional
representa a unificação de todas as contas
bancárias do tipo "A" existenteS no Banco
do Brasil SA das UG participantes do Siafi
na modalidade on fine.
3. O Banco do Brasil SA., na qualidade
de agente finaneiro do T escuro Nacional,
manterá com a Secre_taria_do Tesouro Nacio~
nal fluxo de informações sobre a movimentação dos recursos alocados à "Conta única"
do Tesótiro Nacional." (DO 8-9-88, pág.
17233).
Promulgada a nova Constituição, e diante de
legítimo e constituciorial anúncio de paralisação
de atividades pelos empregados o Banco do Brasil
SA, decidiu o Presidente da República assinar
o decreto ora guerreado, No preâmbulo do ato,
obseiVa-se que o Presidente .da República apoiouse no inciso IV, do art. 84, da Constituição Federai
e no art. 29 do Decreto-Lei n? 2.312, de 23 de
dezembro de 1986.
No que toca ao segundo fundamento, desassiste razão a Sua Excelêtld.:i.-0 art. 19 do Decreto-Lei n9 2312/86 revoga tõdas as "disposições
sobre as atividades de proQrani.ãÇão e administração financeira da União, de que trata o Código
de Contabilidade Pública da União, e 5eu regulamento" e os decretos-leis que menciona. O art.
2 9 do Decreto-Lei 09 2312786 determina que tais
atividades "passarão a ser regu1adas em decreto".
Ocorre que, a partir de 5-10-88, as matérias
relativas à programação e administração financeira da Uniâo, incluídas no § 2~ do art. 165, da
Córlstitutçâo, qUe dispõe sobre a lei de diretrizes
orçamentárias, não podem ser reguladas por decreto. Tampouco podem ser reguladas por decreto, a partir de 5-l 0-88, matérias relativas à
"gestão financeira e patrimonial da administração
direta e indireta", uma vez qUe estas matérias eS~
tão reservadas à lei complementar (CF, art. 165,
§ 99) e não cabem na ressalva do art. 35, § 29
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O Decreto n~ 96.99l, de-14 de outubro de 1988
permite que a competência do Banco do Brasil
SA como agerite finanCeirO do Tesouro Nacional
seja temporariamente eXercida por outras instituições financeiras. InclUem-se na previsão legal, assim, também as instituições privadas, Com tudo
isso, o Decreto n~ 96.991/88 fere a LeLn~ 4.595/65. -

Vulnera o decreto o art. 165, §§ 2 9 e 9 9 , da Constituição. Agride, ainda, de modq direto e incontrovers_o, o art. 4,9, item V, da Lei Maior.
É nosso dever não permitir que a nova Carta
Suprema da Nação brasileira seja descumprida
pelo Presidente da República, que, perante este
Parlamento e perante o País, prestou o solene
compromisso de manter a Constituição, de defendê-la e de cumpri-la.
·Maior gravidade assume a extrapolação do po-der regulamentar, expressa no Decreto n 9
96.9S1/88, ao se verificar que o.ato serVe o únl<:_o.
propósito de buscar exercer pressão ilegítima seore- os va1orosos servidores do Banco do Brasil
SA. Estes exercem o soberano direitO que lhes
foi assegurado pelo art. 9~. da Lei Maior, de parausar Suas atividades.
A sustação do Decreto n9 96.991/88 é medida
__urg_entíssima, que, estamos certos, esta Casa unarnmerTiente aprovará.
Saia- das sess_ões, em 20 de outubro de 1988.

-Leite Chaves.
__ LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO No 96.991,
DE _L4 DE OUTUElRO DE 1968
Atribui competênda para autorização

de pagamentos e recebimentos por melo
de outras instituições financeiras.
O presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição. e tendo em vista p__ disposto no art. 29
ao Decreto-Lei n9 2.3J2, de 23 de dezembro de
1986,

OECRETA
Art. 1~ Em casos excepcionais e para atender
situações de emergência, poderá o Ministro da
Fazenda autorizar a realização, por outras institui~
ções financeiras, de pagamentos e recebimentos
decorrentes da movimentação da "Conta Única"
do Tescuro Nacional.
Parágrafo único. Para a_ seleção das instituições financeiras a serem autorizadas serão levados em conta ~~ seguinte~ critérios:
a) mãior coincidência entre as localidades em
que se situam a rede de agências das instituições
financeiras e as unidades gestoras dos re_cursos
da "Conta Única";
b) colnpatibilidade dos seus Sistemas de processamento eletrônico de dados com os atualmente em uso pela Secretaria do Tesouro _Nacional.
Ari:: 2" A execução deste.decreto não acarretará despesas ao Tesouro Nacional.
Art. 3" Este _decreto entre em vigor na data
de sua PubliCação.
Ãrt. 4" Revogam-se as diSposições em contrário,

BrasJlia (DF), 14 de outubro de 1988; 167' da
Independência e 1QQ9 da República. - JOSÊ
SARNEY- Mallson Ferreira da Nóbrega.
À Comissão de Constituição e Justiça

REQUERIMENTO
n' 181, de 1988
Brasília, 18 de outubro de 1988.
Exm"Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Prezado Sr. presidente do SenãdO. _
_
Nos termos do inciso II do art. 56 da Constituição Federal, venho requerer a Vossa Excelência
me seja concedida licença sem reni.üneração para
trata:rae assunto _particular, pelo prazo- de 125
(Ceritõ -e Vihte e <:ll'lcoJ dias a -paitir-dé 20- de
outubro de 1988 até 25 de fevereiro de 1989.
Ao enseJo, rEmovo meu testemunho de profundo apreço e elevada consideração. - Senador

Mansueto de Lavor.

REQUERIMENTO

N• 182, de 1988
OF. N' 19/88 - CPI/CÉS!O
Brasília, 3 de outubro de 1988
Excelentíssimo Senhor
·Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a "investigai" o acidente com o Césio- 137, em Goiania, e a Política
de FIScalização Governamental sobre experimentos_ ~uclea.:_es_ e_ material rad_ioativo", venho pelo
presente, solicitar a Vossa ExcelênCia, a- pi-Orfo..
gação por mais 90 (noventa) dias do prazo-concecliçlo a esta Comissão que se _encerrará _dia 28
do corrente.
Aproveito a Oportunidade-para renovar a Vossa
EXcelência, protestos de estima e apreço. - Senador Iram Saraiva, Pr~sidente.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 54, de 1988
Fixa nonnas para a concessão. apUcação e prestação de contas de subvenções sociais e awállos financeiros no âm·
bito do Senado Federal.

A Comissão Diretora _do Senado Federal, no
uso _da competência que lhe confere o Regimento
Interno e tendo em _vista o_ disposto nos arts. 12
(§§ 2' e 6•), 16, 17 e 21, da Lei n' 4320, de
17 de março de 1964 e na Lei n9 1.493~ de 13
de dezembro de 1951, resolve:
Art. 1~ A cooperação financeira do Senado
Federal, com recursos orçamentários especificamente destinados àsJnstituiç_ões_ d_e_vidamente habilitadas, far-se-á mediante subverições sOC:-iais e
aUXJ1ios financeiros, na forrria-âo presente ato.
Art. 29 As subvenç~s social~ destinam-se a
cobrir de_spesas de custeio das ii1stituições beneficiárias, prestadoras de serviços essenciais de assistência sodãl, médica, edu_caciõnal ou Cultural,
assim defiriidos em seus estatutos ou objetos so. cietário.
Art. 39 Os auXílios fiiiimc-eirOs destinam-se a
cobrir despesas de investimentos ou inversões
financeiras das entidades benefiçiadas.
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Art. 4<:> Somente poderão ser beneficiadas
com subvenções s_o_ci_ais_o]...l ar,.OOJ.ios financeiros,
além daquelas previstas em Iei expressa, as entiM

dades que visem especificamente aos seguintes
fins:
___ _
____ _
[-promover a_eduçaç_ã_p_e desenvolver a cultura;
n- promover a defesa da sa_úde e da. a,ssistênda médico-se<:;Ial; e
___ _
III- promover o amparo socia1 da coletividade.

Art. 5o;. Não se concederão subvenções ou
auxílios:
I -A instituiçõ.es que:
a) visem a distribuições de_lucros e dividendos
a seus participantes;

b) constituam patrimônio de indMduo;
c) tenham finalidade predpuamente recreativa, esportiva ou comercial;
d) não estejam legalmente organizadas-~ autorizadas pela Coinissão Diretora até 31 de dezembro do ano anterior ao da elaboração da lei
orçamentária; e
e) não tenham registro no Conselho N.aclonal
de Serviço S!Xial.. -·II- A caixa de aposentadoria e pensão, sociedade de montepio e congênere.
Art. 6° As entidades interes.sadas em subvenções ou auxilias financejros,_desdf! que atendidas
as exigências deste ato, deverão encaminhar seus
requerimentos à comissão diretora, via diretoriagera~ até 31 de março de cada ano, para que
seja autorizada a sua im;:lusão na proposta orçamentária do Senado Federal.
§ I o Os requerimentos a que se refere este
artigo deverão estar acompanhados dos respectivos programas de trabalho, evidenciando os objetivos e metas a serem alcançados.
§ 29 A aplicação dos recursos de que trata
este artigo não poderá ser feita em desacordo
com o programa de trabalho aprovado, salvo reformulação previamente apresentada e aprovada
pela Comissão Diretora.
Art.. 7~ A liberação dos recursos financeiros
será efetuada de acordo com a disponibilidade
existente, mediante solidtaÇãO da entidade interessada.
Parágrafo único. A liberação de. que trata este
artigo ficará condicionada à apresentação da
prestaçáo de contas e será suspensa se não forem
sanadas as irregularidades porventura identificadas na aplicação de recursos recebidos anteriormente.
Art. 8? Para a utilização dos recursos recebidos, as entidades beneficiadas deverão baixar normas próprias, adequadas aos atas da ComiSSão
Diretora do Senado Federal.
Art. 9? O prazo para aP1iciÇão dos recursos
fica adstritO à vigência do exercício em que foram
concedidos, findo o qual a entidade beneficiada
devolverá à Subsecretaria de Administração Financeira do Senado Federal o saldo não aplicado.
Parágrafo único. Os reCursos devolvidos de
que trata este artigo passarão a constituir rêcelta
do Fundo Especial do Senado Federal (Funsen).
Art. 1O. Não podem correr à conta dos recursos financeiros transferidos pelo Senado Federal
despesas com juros de mora, multas e outras
penalidades, sob pena de impugnação da despesa.
Art. 11. As notas fiscais deverão conter descrição detalhada do material ou do equipamento,

tais como quantidade, marca, preço unitário, preÇo _global e outras indicações· que· Canicterizern
e identifiquem o bem adquirido, assim como o
atestado do ~;.ecebimento do material ou da prestação _do serviço.
__
Art. 12. No caso de não ser o fornecedor firma comercial estabelecida, deverãO ser apostos
np corP.o do recibo o número do CPF, o endereço
com assinatura e anexados os comprovantes do
recolhimento dos encargos inerentes, tais como:
JRF, __lSS. lapas ~ quaisquer outros previstos em
lei.
-= _
Art. 13. Todo pagamento efetuado pela entidade com recursos de que trata este ato será
atrã.Vés- de .cheque nominativo e cruzado, cuja cópia deverá acompanhar a prestação de contas.
Art. 14. As entidades manterão controle em
separado, de modo a identificar as despesas efe-tuadas com recursos transferidOs pelo Senado
Federal, os quais serão movimentados em conta
específica junto ao Banco do Brasil SA. ou à
Caixa Econõmica Federal.
Arl 15. Ficam obrigadas a prestar contas dos
recufsoS recebidos todas as instituições beneficiadas com subvenções sociais e aUXJ1ios, no âmbito do Senado Federal.
§ 1? A prestação de contas de que trata este
artigo deverá ser apresentada à Auditoria, em original, para exame e parecer, atê o dia 30 do mês
subseqüente ao trimestre civil a que se refere e
será eleborada, exclusivamente, em relação aos
recursos transferidos pelo Senado Federal, compondo-se dos seguintes elementos:
1- relatório circunstanciado sobre a receita e
.a despesa,.enfocando os objetivos e metas alcançados;
II- balancete financeiro, contendo a assinatura do dirigente e do responsável pela elaboração
(contador ou técnico em contabilidade), os quais
responderão pela veracidade dos dados ali expostos;
_
_
_
lll- <:onciliação bancária acompanhada do
respectivo extiato:
IV- demonstrativo analítico da despesa realizada, a~mpanhado dos documentos comprobatórios, em suas primeiras vias;
V- parecer do_ Conselho Fiscal sobre as contas da entidade;
VI- outr.os documentos que se fizerem necessários. § 29 Toda a documentação a que se refere
.o parágrafo anterior, após exame e parecer da
Auditoria, será ·por intermédio da Diretoria-Geral,
apresentada à Comissão Diretora, para apreciação;· sendo posteriormente restituída à entidade
benefk:io::ida qüe-·aeverá 'mantê-ia sob guarda, à
disposição do Senado Federal, para quaisquer
averi~ções futuras.
-- M 10-:- -AO"SenadáFederal reserVa-se o direito de fiscalizar ln loco a aplicação dos recursos
concedidos, mediante realização de auditoria, em
qualquer época, obrigando-se as entidades a fornecer quaisquer documentos ou informações que
lhes forem solicitados.
Art. 17. O disposto neste ato aplica-se, no
qoe couber, às subvenções sociais e aos auxílios
financeiros já conCedidos e ainda pendentes de
prestação de contas.
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos
pela Comissão Diretora do Senado Federal
_Art. 19. Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 20. _fica revogado o Ato n° 15/88 dã. Comissão Diretora do Senado Federal e demais disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 19 de. outubro de
1988. - Hurnbert_o Luc~na - Lourlval Baptista - DirciU Carneiro - Wilson MartiD.s

-Francisco Rollemberg - Aluízlo Bezerra

ATO DO PRESIDENTE
N• 138, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso de
sua competência regimental e consoante o disposto no art. 65, dO Ato da Comissão Diretora
n~ 31, de 1987, resolve designar o servidor Gerson
Martins de Rezende para exercer _a_ ~esidência
da Comissão Permanente de Licitação nos afastamentos e impedimentos eventuais do seu titular.
Senado Federal, 12 de outubro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 139, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV do Regimento Interno, em conformidade cem a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato nc 2, de 1973, revigõrada pelo Ato n~ 12, de 1983, da Comissão Dire~
tora, de acordo com o que dispõe a Resolução
n9 130, de 1980, e tendo em vista o que consta
do Processo n" 012.709/88-3, resolve dispensar,
a pedido, a partir de 19 de novembro de 1988.
a senhora Ana Lucia de Lyra Tavares do emprego
de Assessor T écnic:o do Gabinete do Senador
AfonsO Arinos, contratada sob o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho~ do f"JJrtdo
de Garantia por Tempo de Serviço.
Senado_Federal, 19 de outubro de 1988.Senador Humberto Lucena; Presidente.

ATA DA COMISSÃO DIRETORA
14• Reunião Ordinária
realizada em 18 de outubro

Às dezessete horas do dia dezoito de outubro
de hum mil novecentos e oitenta e oito. na Sala
de Reuniões. da Presidência, reúne-se a Comissão
Diretora do S_enado Federal, presentes os Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto Lucena, Presidente, Lourival Baptista, Segundo ViCePresidente, Dirceu Carneiro, Tert".eiro Secretário,
Francisco Rollemberg, Aluízio Bezerra e Wilson
Martins, Suplentes. Deixam de comparecer, por
motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores José lgnácio, Primeiro-Vice-Presidente, Jutahy Magalhães, Primeiro Secretário,
Odacir Soares, Segundo Secretário, e João Castelo, Quarto Se.âetário. '
.
O Senhor _Pn:!sidepte, após abrir os trabalhos,
concede a palavra ao Diretor-Geral que submete
à Comissão Diretora os s.eguintes assuntos:
i) ·Processo ·n'? 000896/88-8, no qual a Diretoria Executiva dO Cegraf solicita autorização para
alienar, através de leilão, bens inservíveis, ociosos
e antieconômicos, de propriedade daquele órgão.
A matéria é discutida e aprovada, concedendo--se a autorização solicitada.
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2) ProceSsO I'l,? 000773/87..:,5, em que a: Ui reteria Executiva_ do Prodas~n solicita autorização

para alienar Unidade Central de Processamento

e

IBM-370, modelo 3158, seus_d,i_spositivos, considerada antieconómica e obsoleta.

A Comissão Diretora discute a matéria e concede a autorização solicitada,
3) Proposta de Ato da Comissão Diretora que
"fixa normas para concessão, aplicação e presta·
ção de contas de__ subve_n_ções sedais _e auxilias

financeiros no âmbito do Senado feder~'.
A matéria, após discutida, é aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato, que vai à publicação.

___ A seguir, o Senhor Presidente concede_~ palavra
ao _8ena.doLt\]uízio Bezerra, Suplente, que apresentá Pãrecer íaVótave\ ao projeto de resolução
que "estabelece normas para que o Senado Federal exerça a competência de Câmara Legislativa
do Distrito Federal".
-· _ A matéria-é discutida pelos presentes que aprovam o parecer do relator, sendo o projeto de resolução encaminhado à .Se...cretaria Geral da Mesa
para sua apresentação ao Plenário do Senado
Federal.
-

Em__ contTriuaç;ão,·o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senador Francisco Rollemberg, Su~
plente, que na condição de relator-substituto apre~

Outubro de 1988
senta parecer favorável ao projeto de resolução
que "dispõe sobre Gratificação Especial de Desempenho".
Após ser disc_utido pelos presentes, o parecer
é aprovado, encaminhand<?-se o projeto de reso-fuçaO -à Secretaria Geral da -Mesa para sua apresentação ao Plenário do Senado Federal.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra os trabalhos às dezoito horas e trinta
minutos, pelo que eu, José Passos Pôrto, DiretorQeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, va_i à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 18 _de outubro de
198& -Humberto Lutena, Presidente.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1-ATADA41• REI1NIÃO, EM21 DE
OUfUBRO DE 1988

1.1 -

Proposta de fiscalização
N9 2/88, do Senador Roberto Campos,
1.3.2 -

concedido à Comissão Parlamentar de Inquésoli~

citando ampla flSca1ização das atividades e

ABERTURA

condições da indústria de transporte aéreo re-

1.1.1-.Comunicação da Pres.ldênda

-Inexistência de quorum para abertura da
sessão e designação da Ordem do Dia da
próxima seSsão.

gular.
1.3.3.:- Requerimento
_:!!!!""""

Césio-137, em Goiãnia e a política de fiscalização governamental sobre_ experimentos nucleares e material radloa~. .
2 - ATO DO PRESIDENTE DO SEI'IA·
DO FEDERAL

N9 183/88, do Senador Renal do Aragão,

solicitando informações ao Poder Executivo,

12- ENCERRAMENTO

rito destinada a investigar o acidente com o

-N• 133, de 1988 (republicação).

sobre desapropriações de terras pelo Incra.

1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO

1.3A- Deferimento de requerimentos

1.3.1 -Aviso do Ministro da Justiça

- N91.609/88, solicitando prioridade e

ur~

gên"cia para exame, pelo Congresso NacionaJ,
dos pactos e convenções internacionais de
proteção dos direitos humanos, que menciona.

- N 181/88, do Senador Mansueto de Lavor, soltdtando licença, sem remuneração, para tratar de assunto particular, pelo prazo de
125 dias.
-....;... N 9 182{88, do S~nador Iram Saraiva, solicitando prorrogação por mais 90 dias do prazo
9

3 -MESA DIRETORA

4- LIDERES E
PARTIDOS

VI CE·LIDERES DE

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 41 !' Reunião, em 21 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Wilson Martins

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AOMM·SE

PRESENTESDS SRS. SENADORES;
Leopoldo Peres - Aureo Mello - Olavo ~s
- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Edison Lobão - Chagas ROdrigues - Qd Sab6ia
de Carvalho~ Maroonde:s Gadelha- Humberto
Lllcena- Ney Maranhão - Lourival BaptistaJoão Calmon -lrapuan Costa Júnior~ Wilson
Martins.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) - A
lista de presença acusa o comparecimento de
15 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário
o quorum regimental para abertura áa sessão.

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte

- ORQEM DO DIA
Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.

1
Discussão, em turno único, do Projeto de: Lei
da
n• 40, de 1988 (n• 307/87, na Casa

amara
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PASSOS,I'ORTO
Diretot"-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

ASSINATURAS
Semestral

Oiretor Industrial
LINOOMAR PEREIRA OA SILVA
Diretor Adjunto

de origem), que "cria, no Quadro Permanente
de 'Pessoal da Ju_stiça Federal de Primeira Instân·_
da, os cargos que especifica e dá outras provfdên·

das". (Dependendo de parecer.)

2
Discussão, em turno ó:nico, do Projeto Pe .~i
da Câmara n• 50, de 19BS (n• 547/88, na Casa.
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que acrescenta o termo "Universitário" na denominação do Hospital Professor
Edgard Santos, da UniversJdade Federal da Bahia.
(Dependendo de parecer.)
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Câmara n• 53, de 1988 (n' 399/88, 'ria Cosa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que "dispõe sobre a espedalização
de turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos e dá outras providências". (Dependendo de parecer.)

4
Discussão, em turno único, do Proje'to ·de Lei
da Câmara n• 54, de 1988 (n' 545/88,.na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da Rep6blica, que "autoriza o Poder EXecutivo
a abrir ao Ministério do Trabalho o crédito especial
até o limite de Çz$ 1.703.004.000,00 (um bHhão,
setecentos e três milhões e quatro mil cruzados),
para o fim que especifica", (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Está
ence~da

a reunião.

(LeVl!Jlta-se a reunião às 15 horas)

EXPEDIEIYTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2' DO AR77GO 180 DO REGIMEI'ITO IN1ERNO

AVISO
DO MINISTRO DA JUSTIÇA
AV/ClMiCDDPH/1609
Em__13 de outubro de 1988
A Sua Excelência-o Senhor'"
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Féderol
.Senhor Presidente,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência,
cumprindo' <leliberoção do Conselho de Defesa

····································u~·~--~··········· Cz$ 2.600,00

Exemplar Avulso

Cz$16,00
Tiragem: 2.200-exemplares.

dos Direitos da Pessoa Humana, a espe<:ial gentileza de conceder propriedade e urgência ao exame, pelo Congresso Nacional, dos seguintes pactos e conven~s internacionais de proteção dos
direitos humanos:

' '1. Pacto JntemaclonaJ sobre DJre.ltos Civis
e Politico&, adotado pela Assembléia Geral das
Nações Unidas em 1966, encontrarido~se em vigor, no plano internacional, desde 1976, e contando atualmente com 86 ratificações ou adesões.
Foi encaminhado ao Congresso Nacional pela
Mensagem n9 620, de28 de novembro de 1985;

2. Pacto lntemadonaJ sobre Direitos EcoDáriüc:os, Socléiis e Culturais, como o anterior,
~4otado em 1966 em vigor desde 1976, com
a ratificação ou adesão de 90 países. Também

e

fpi, enviado ao Congresso Nacional pela Mt::nsagem n\' 620, de 28 de novembro de 1985;

3. Convenção Amerlc:aD.a sobre DireJtos
conhecida como "Pacto de São José", assinada na Corúerênda Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em 1969.
Encontra-se em vigor com a adesão de 19 pai~- Foi eiD.iiada ao Congresso Nacional pela Mensagem n9 6?.1, de 28 de nove-lnbroc:l.e f985;
Humano~

4. Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis,. Desumanos

oU Degradantes, adotada pela Assembléia Geral

A ratificação ou adesão do País a esses instrumentos em 1986, quando se comemora o 4()9
Aniverssário da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, constituiria gesto particularmente significativo, que daria contornos definitivos, traduzidos em obrigações de direito internacional, ao
comprometimento do Governo brasileiro com a
promoção e a proteção dos direitos e liberdades
fundamentais. Tal gesto representaria, no planO
internacional, a medida apropriada para expressar
a importância abibuída pelo Brasil à comemoração dos 40 anos.
Sua aprovação, em caráter de urgência, pelo
Congi'esso Nacional, ensejaria ao pais realizar o
depósito dos instrumentos de adesão ou ratificação em 1O de de~mbro próximo,- data da comemoração do 4{)9 aniversário da Declaração Univesal dos Direitos do Homem, que terá lugar na
Assembléia Geral das Nações Unidas.
_
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro _da
Justiça e Presidente do Conselho de DefeSa dos
Direitos.da Pessoa Humana,
(Á publicação.)

PROPOSTA DE flSCAUZAÇÃO
N• 2, de 1988

das Nações Unidas em 1984, já ratificada por
23 países- e em vigor desde de Junho de 1987.
Brasilia, 19 de_ outubro de 1988
Foi assinada pelo Exmo. Sr. Presidente da República em 23 de setembro de 1985, quando de Excelentíssimo Senhor
Humberto
Lucena
Senador
seu_ comparecimento à XL Sessão da Assembléia
Geral, e posterionnen~ submetida ao Congresso DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nacional pela Mensagem n9 195, de 3 de junho
de 1986;
I - Da Exposição
5. Convenção lnteramerlcana para PreveAl3 três grandes empresas áereas brasileiras nir e Purür a Tortura, concluida por ocasião
Varig/Cruzeiro, Vasp e Transbrasil - que transda XLAsserilbléia Geral Ordinária dã Organização- portam 98% do tráfego de passageiros, caraos
dos Estados Americanos, em 1985, encontrane correio, doméstico e internacional, caminha pado-se já em vigor, com a ratificação por três paira o quarto semestre consecutivo de prejuizo.
ses. Foi assinada pelo Brasil em 24 de janeiro
Conforme pode-se depreender do Relatório ind_e 1986 e submetida ao Congresso Nacional pela
cluso como anexo 1 (denominado "Crise no Setor
do Transporte Áereo Regular") o prejUÍzo-do setor
Mensagem n9 235, de 13 dejt.mho de 1986.
Esses cinco pactos e convenções figuram entre
_
foi "da seguinte ordem:.
as realizações de maior peso no Direito Interna19 semestre de 19_87 - US$ 575,8 milhões;
cional contemporâneo e constituem, no âmbito
29 semestre de 1987 -:- US$ 260,_0 milhões;
universal e no plano interamericano, elementos · 19 semestre de 1988- US$ 253,7 milhões.
de inapreciável importância no aprimoramento
Observamos que a falta de uma politica para
'das. relações internacionais.
o setor, que assegure a liberdade de mercado
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pela livre competição para lmplantação de linhas Concedente, C4ios administradores se incumbie sistemas tarifários diferenciados, é a _maior res- - ram de aplicar os recursos mutuados pela União
ponsável pelos problemas que se acumulam, e gerenciar a empresa como um todo.
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de submeter uma lesão de direito ao Poder Judi·
ciário, também não acatou o due process of
law previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica,
já que não foi concedido à Transbrasil o amplo
direito de defesa e de recurso assegurado na lei.

Nada obstante, até setembro de 1988 a participação da Transbrasil no mercado doméstico caiu
de 25,9% para 18,8%. Essa perda de mercado
foi acelerada nos últimos cinco meses, quando O- Da Proposta
a empresa perdeu três_ pontos percentuais. duA vista de todo o exposto, que parece autorizar
ra_nte a_ gestão dos_ interventores indicados pelo um diagnóstico de que a crise do setor do transMinistério
:da
AeronálJtlca.
uma empresa de capital genuinamente privado,
porte aéreo regular está recebendo um tratamenQuando os acionistas majoritários, já então fora to por parte do Governo que tende a tomá-lo
controlado pel~ Fundação Transbrasil- admida administração da empresa, viram que a situa- monopolista ou estatizado, propomos, nos termos
nistrada pelos funcionários da empresa (Anexo
2) - . pelo Comandante Ornar Fontana, que de- ção se deteriorava a cada passo, sem qualquer do arl I 9 da Resolução n~ 79/85, com base nos
têm, respectivamente, 44% e 31% do capital vo- reação dos administradores do Ppder Conceden- artigos 21, XI~ c e 175 da Constituição Federal,
te, resolveram tornar algumas medidas, sem, po- Ql,le se aplique o que determina o art. 1OS:.A do
tante.
A empresa sempre se defrontou com uma sin- rém, destituir qualquer conselheiro ou diretor, e, Regimento Interno do Senado Federal, instaurangular inferioridade perante suas concorrentes. o que ê mais_ importante, dispondo-se a c:orrer do-se ampla fiscalização, pela Comissão de Fi_scaContudo, mesmo sem_ ~contar com receita em os riscos do mercado, inclusive eventual liqui- lização e Controle, das atividades e condições da
moeda forte, como a Varig/Cruzeiro, nem com dação.
indústria de transporte aéreo regular, objetivando
recursos a fundo perdido ao Erário Público do
Em Assembléia Geral Extraordinária, os acio- a propositura de medidas definitivas para sanear
Estado de São Paulo, corno a Vasp, a Transbrasil nistas majoritários deliberaram:
. essa indústria no Brasil e evitar novas e dispenvinha crescendo a um ritmo constante, que lhe
diosas experiências de estatização.
a)
aprovar
um
plano
de
recapitalização
da
empermitiu nos últimos 15 anos evoluir, no setor
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1988. doméstico, de uma participação de 11% para presa;
Senador Roberto Campos.
b) nomear mais um c:onselheiro, lnc:umbido
28% do mercado, por volta de fevereiro de 1987.
Anexos:
Porém, o prolongado congelamento das tarifas de desenvolver esse plano;
áereas, ocorrido durante o ano de 1986 até meac) autorizar providêilcias judiciais para pleitear
l-Crise no Setor de Transporte Aéreo;
dos de 1987, Jevoü a empresa a acumular um
do Poder Concedente indenizaç~o pela quebra
2 - Fundação Transbrasil; e,
grande endividamento. Se o prejuízo foi grande da equação financeira do contrato de concessão,
3 - Exposição de Motivos aos Srs. Acionlstas
para todo o transporte áereo, incidiu com mais decorrente da defasagem tarifária.
da T ransbrasil.
impacto sobre a única das empresas áereas que
Sem levar em linha de conta~o plano de recapinem tinha acesso a receitas externas nem a sub- talização da empresa, o qual previa a liquidação
ANEXO I
venções estad~ais.
imediata de todos os débitos para com o Tesoyrp
No final de 1987, o Poder Concedente, instado . Nactonal, e num ato de aparente represália em
CRISE NO SETOR DO TRANSPORll!
pela Administração da Transbrasil a rever a sua face da propositura da ação de indenização contra
AÉREO REGGLAR
política de tarifas, que se qualificava como incosti- a thtião Federal, o Poder Concedente decretqu,
tucional e ilegal, porque importava em rompimen- a intervenção na Transbrasil, em setembro .cte.
0Uf{]BR01!988
to do equilíbrio eoonôrnico-fmanceiro do contrato
1988 (Ahexo 3: Ata da Assembléia Geral de
de concessão, optou por fazer, através do Banco 18-8-88; Correspondências aos Ministros da AeAs três grandes empresas aéreas brasileiras,
do Brasil, con:to agente do Tesouro Nacional, inje- ronáutic:a e da Fazenda propondo a liquidação Varlg/Cruz_eiro, Vasp e Transbrasil (denominadas
ção de novos re_cursos na empresa, sob a fonna do passivo; Balanço Patrimonial em 31-7-88).
de Ambito Nacional}, que transportam 98% do
de um empréstimo de US$ 40 milhões. Em abril
O deçreto de intervenç~9. sobre representar
tráfego de passageiros, cargas e correio, domésde 1988, os adonfstas majoritários elegeram nova uma incompreensível repulsa da autoridade adtico e intemadonal, caminham para o 49 semestre
administração, atendendo a indicações do Poder ministrativa diante do mero exercido e:fo direito consecutivo. de prejuízos.
agravados pelo Plano Cruzado. Como primeira
vítima desse processo está a Transbrasil SA linhas aéreas, para a qua1 urge buscar uma solução
que eVite maior engajamento de recursos públicos e indesejável estatização.
A Transbrasil, com 33 anos de existência, é

PREJUÍZOS FINANCEIROS NOS J ÚLTIMOS SEMESTRES, cm'US$ t,lilhõcs (I)
e PARIICIPAÇÀO 1<0 FA1URAMENIO (2j:

1'

Scmcol~e

1987.

~\id;ig,;c;uz~.ic;
~

;"':po....-:;,·dof '

.• ~:·~·~~·c:,···~·.~ .
Prejuízo :

USS :171 ..3 milhOes

..Preju:Zo-

. USS 3-.1,0.0 ríl.iU-IÕI?S
Prejuízo do lndúsllid: USS 575.8 milhõ8s
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2' Semeslre 1987

Pr€>ju!zo :
uss 61.6 miJ!~ôes .

Prejuízo :
168.2 milhões

_u::;s
Prejuízo~

do lndúolrio : USS 260.0 miihóes
1' Semeslre 1988

PreJuízo :
USS 97. 1 milt)óes

Prc)uilo

~

USS 1 13. 1 milhO~

P.rcjuizo do lriâuslriá:

üss 253.7~ milloõ6s

~
Obs.: ( 1J 1ex o Cambial tvlódici do rcríoda
(2) Porlícipoção na lleceila Operacional - passageiros. coroo
e correio. tràlego doméslico e inlernocionol
Q

A Varig/Cruzeiro tem 61 anos de Idade, e 72%

.do faturamento da indústria, dos quais 50% são

\

gerados no setor internacional. Participaçã.o atual
no mercado doméstico: 52,6%. No mercado in~
·temacional, possui 97%. Empresa de capital pri·
vado. Acionista majoritário: Fundação Rubem
Berta. Seu porte decorre de várias compras, incorporações e fusões nos úJtimos 30 anos: Real Aercr
vias em 61, Panair do Brasil em 65, e Cruzeiro
do Sul em 75.
Sua posição privilegiada advém da exclusividade na éxploraçOO de mercados internacionais.
Essa exclusividade, ou monopólio de bandeira,
cessou com o Decreto n9 95.910, de 11 de abril
de 1988, quando o limite_ de sua participação de>méstica aumentou de 40 para 50%, já ultrapassado.
Opera também serviços regionais ou de 39 nfvel,
através de sua controlada Rie>-SuJ, bem como "Serviços auxiliares de aeroportos através da Sata, da
qual é acionlsta majoritário (95% do capital):
A Vasp, 55 anos, empresa pública estadual.
Acionista majoritário: Governo do Estado de São
P8.ulo. Participação no mercado internacional:
1,5% ,limitada a võos "charters" ou de fretamento.
No mercado doméstico vem perdendo posição

em favor da Varig/Cruzeiro, de 33,6% em janeiro/87 para 28,6% em setembro/88. A Vasp, como
empresa do Estado de São PauJo, tem comportamento singular: turnos de administração a cada
4 anos, que desencoraja a sua diretoria a planejar
num horizonte maior que sua gestão. Por outro
lado, o Governo do Estado cobre, através do Tescuro paulista, seu crônico déficit
A Transbrasil, 33 -anos de idade.-Empresa de
capital privado. Acionistas màjoritáríos: Fundação
Ttahsbrasil e Omar Fontana- fundador da Empresa. Ambos detêm 75% do capital votante.

A empresa padeceu sempre de uma singular
inferioridade de forças frente a seus concorrentes.
Contudo, mesmo sem contar com o suporte de
uma reçeita em moeda forte, nem socorros do
Erário, a Transbrasil vinha crescendo a um ritmo
con$nte, que lhe permitiu nos últimos 15 anos
evoluir no setor doméstico, de 11 para 28%, ao
término do Plano Cruzado (fevereiro/87).
Nesta época, a Transbrasü obteve do Ministério
da Aeronáutica sua designação para explorar ser\f.iços regulares de transporte de passageiros,. carga e mala postal, na rota Brasil-EOA. como segunda empresa brasUelra de bandeiro. Sua partid-

pação atual no mercado internacional é de 2%,
limitada a vôos "charters", ou de fretamento.
A continuidade administrativa da empresa, dirigida por seu fundadOr, conseguiu, nos seus 33
anos de existência, compensar a disparidade de
forças de seus concorrentes, pela sua maior eficiência, com a integração societária de seus funcionários (indMdualmente ou através da fundação), e por meio de um permanente programa
de renovação e modernização de sua frota de
aeronaves.
Esta continuidade administrativa foi interrompida em abril/88, quando os acionistas majoritários elegeram a administração indicada pelo Poder Concedente, para gerenciar o enorme endMdamento da empresa provocado pelo prolongado
petíodo de congelamento das tarifas aéreas.
De janeiro/87 a setembro/88, a participação da
TransbrasiJ no mercado doméstico caiu de 25,9%
para 18,8%. Essa perda de mercado foi acelerada
nos últimos 5 meses, quando a empresa perdeu
3 pontos percentuais durante a gestão da administração indicada pelo Ministério da Aeronáutica.
A perda da participação de mercado da Transbrasil, e também da Vasp, foi absorvida pela Varig/
Cruzeiro.
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Porficipoçõo (%)no Mercado Domóslico
55
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10
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I
Abr

POÚTICA AERONÁmlCA.
A concessão de serviços regulares de transporte aéreo, domésticos e internacionais, -é de

competência exclusiva da União, que a autorga
a empresas qualificadas por períodos de 15 anos,
renováveis.

Essa atividade empresarial se caracteriza Por

vultosos investimentos em aeronaves e sobressalentes, variando entre 30 a 150 milhões de dólares
por avião, e uma complexa e dispendiosa infra-estrutura de apofo, s4Jeitos a ciclos de renovação,
visando a eficiência econômico-inddustrial e
compet.õvidade. A operação deste slsterOa requer

Jul

Out

Jon

Jul

Set

1988

OS preçoS-de transporte (tarifas), bem como

as condições de sua aplicação, e a distrib~ção
das conc:essões, são prerrogativas exclusivas da
União, tomando essa indústria extremamente
sensível e dependente da politica e<:onômié:a do
GovernO e da coQjuntura sódo-polttico-econômica do PaiS. Ai entra o fator de proporção dos
neg6dos de cada concessionária, em que o elenco de oportunidades e aitemativas de uma empreM pode ajudá-la a superar uma crise cíclica, ou
sazona], de um detenninado segmento, socorrendo-se de uma conjuntura mafs favorável em ou-

tros.

força de trabalho altamente especiaJizada, mano

Parã tanto, o Código Brasileiro de AeroMutica

tida por programas permanentes de formação e

atribui responsabilidades especificas aO Poder
Concedente:

treinamento.

Abr

Artigo 193: "Os serviços aéreos de transporte
regular ficarão sujeitos às normas que o G~mo
estabele_cer para impedir a competição ruinosa
e asseguar o seu melhor rendimento econômico
podendopara esse fim, a autoridade a~ronáutica,
a qualquer tempo. modificar freqüência, _rota horários e tarifas de serviços e outras quaisquer condições da concessão ou autorização".
A ~volução da conjuntura do Transporte Aéreo
Regular vem se afastando, cada vez mais, desses
objeti~

I) Impedir a Competlçlio RuiJÍosa.
O gigãntismo de uma das concessionárias. ~m

detrimento das demais, col)duz ao colapso do
regime de competição equilibrada.
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Concess66S: ororla Domóslica Autorizada
(em milhões de assentos x Km semanais)
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Rolraçõo do Mercado Doméslico:
(Domando cm Bilhões do Passageiros x Km)
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Porlicipoção no Mercado Doméstico
Janeiro de 1987

Limite do Porliclpoçào do Vorlg/Cruzelro: 40"4.
CPor1orios do Mlnaer: 88/GM5 de '2~/8/75 e 1188/GM5 de 7!10/80)

Setembro de 1908

jvãrig/f , .
.· jCrumlrof,

· . ~~152.6<ror.: .. :
'·"""~:>"""~"

·'

,•'.

Li mil e de_ Po: lícipoçào do Vorig/Cruzclro: !)O'fo
(Doere! o do Pro,ldônclo do l<ooúblico 95910 de 11/4/lrB)
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Conseqüências do desequilibrio competitivo e do retroçoo de
mercado no desempenho comercial dos empresas:

75.0
70.0

I

i. . . . . . 7

=--.---.,/o~-----:---------1-,f:

65.02

o

-

~---~

Vosp"'
~0+---+---~~---+-----+----~----+-----r---_,

1• Sem 2' Sem 1• Trlm
1987
1988

Abr

Mal

Jun

Ago

Sêt

Índice de Aproveitamento (Percentual de assentos ocupados, pagos)

2) Assegurar o seu melhor rendimento econômico

A Indústria db transporte aéreo regular, sem exceção de qualquer
empresa, caminha para ·o 2º ano consecutivo "no vermelho",
acumulando, nos úllimos 18 meses, prejuízos de USS 1.1 bilhão.

Custos em centavos de US$ por assento x Km

::+!------------------------~~~~~~---·
=r"'<;:'------------------------':;;>'-=----------5.35

_____..---D
~15+--------~~-----~~~---------~--.,~

--------

~10f--------------~.D~

Transbrasll

~00~------------------~----------------~
1• Sem/87

2• Sem/87

12 Sem/88
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Ponto de Equilíbrio Receilo/Despeso-(%)
(Breok-Even Point)

ó3

+----____::,~-...~--~~-=.,

:::::

;;::?""
m~--~--------~~-+~~------------~

1• Sem/88

·1• Sem/87

Ulilizo.çõo do Frolo orn ./!.oras do Vôo/!loronovc/010

22.Sern/8?

Embora ·as empresas aJ)resentem d~sempe

nhos econômicos operacionais semelhantes, a
TransbrasiJ... tradiçlonalmente,_tef!l obti~o_os me-

lhores indice_s.

,

Apesard~ ~r _tid~ a sua _economia prejud~.
nos úl~o~ _1~ meses, pela redução -de capaci·

1.' Sem/88

dade, o programa de renovação de sua frotl!!, hqje
a mais modema do setor, assegura~lhe ainda a
Hderança em eficiência industrial.

3278

Sábado 22

ANEX02

ASSJS$CIA AOS FUNCIONÁRIOS:
FUNÇAO BÁSICA DA F(JI'II)AÇÃO
TRANSBRASIL

tes de trabalho são acompanhados e resolvidos
constantemente pelo Serviço .de Assistência Social.
..
.
_ .

BEFEFÍCIOS PRESTADOS

A creche é administrada pela Fundação, sem
nenhuma despesa para as mães-funcionárias da
Transbrasil.
São atendidas crianças de O a 5 anos, cada
da r.
d
uma s -aixas ~contan o com atividades especificas para a sua idade.
__
As ciianças recebe!)l alimentação saudável, de
acordo com uma orientação ql,le recomenda wn
da
_cui do especial para este aspecto do serviço.
É uma das poucas creches que mantém wn
pediatra 4 horas por dia, 'para acompanhar a saúde e o desenvolvimento da criança.

F(JI'II)AÇÃO TRANSBRASIL
PORQUE NÃO SE FAZ
UMA GRANDE EMPRESA AÉREA
SEM A DEDICAÇÃO
DOS FONOONÁkiOS
AlRAVÉS DA F(JI'II)AÇÃO TRANSBRASIL
TODO FUNCIONÁRIO SE TORNA
DONO DA TRANSBRASIL
DEMOCRATIZAÇÃO
DO CAPITAL:
A IDÉIA QUE DEU ORIGEM
A FONDAÇÃO lRANSBRASIL
A empresa tem uma função sociaL E a criação
da Fundação Transbrasil ê uma maneira clara
e objetiva de expressar esse ponto de vtsta. Ao
ser admitido na Transbrasll, o funcionário pode

se tomar, espontaneamente, participante da Fundação Transbrasil, que detém _isoladamente o
maior número de ações com direito a voto. Assim,
ele passa a contribuir diretamente para a preservação da empresa, sentindo-se responsáve1 pelos
seus resultados e em concUções_ de beneficiar-se
deles de forma tríplice: como acionista individua],
como membro da Fundação e como funcionário,

participante dos lucros.
lnstituida pela Transbrasil SA üÍthas Aéreas,
em 10 de outubro de 1975, a Fundação Transbrasil nasceu em um momento ·crítico· da história
da empresa, desempenhando um papel fundamentai na sua Cóntinllldade, e diminuindo a vulnerabilidade dâ empresa à transferência do controle
aclonário. Portanto, através da democratização do
capital, a Transbrasil deverá ingressar no terceiro
müênio já dentro do modelo de re_ladonamento
capital-trabalho, que provavelmente será o únicoduradouro numa nova sociedade, que se pretenda
justa e equilibrada.
PROMOVENDO
O ENVOLVIMENTO DOS FONOONÁRIOS
A FUNDAÇÃO lRANSBR.>.51L

DESEMPENHA UM PAPEL IMPO~TANTE
NA MELHORIA FINAL DOS SE;RVIÇOS
PRESTADOS PELA EMPRESA

Cc-participar significa também estabelecer a
soUdariedade e a união de todos os membros
da Fundação.
Estreitam-se os vfncu1os entre funcionários e
empresa, levando cada um a desempenhar sua
função como se estivesse trabalhando para si
mesmo.
Trabalhando praticamente no que é seu, cada
ftmcionário tende a Ser mais eficiente, mais dedicado, mais rigOroso, mais prestatiVo, exercendo
melhor sua tarefa.
J:: o cumprimento, na prática, da filosofia da
empresa, composta pelo trinôm!o segurança, eficiência e bem-servir.
Para o consumidor final, essa pre".ocupação do
fwtdonário com a empresa se traduz- em melhores serviços, tratamento mais simpático, uma imagem da companhia muito mais pos!tiva.
Tudo se concretiza na conqWsta da preferência
do usuário. Um fator dec!sivo na busca de melhores resultados, dentro de um mercado que se
toma cada vez mais competitivo.
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Creche

Assistência .Médico-HospltaJar
É o beneficio de maior amplitude da Fundação,
abrangendo aproximadamente 80% dos serviços
oferecidos. É um dos poucos convênios que cobrem 90% dos custos de qualquer internação.
O sistema adotado é -0 de_ credenciar diretamente médicos, clinicas e hospitais. Nas maiores_
bases (São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, SaJvador e Brasília), são mantidos arrlbulatórios para
clínica geral.
Exames laboratoriais e radiológicos
ReaUzados através de credenciamento direto
com laboratórios de patologia clínica, clínicas radiol6gicas, inclusive as de tomografias computadorlzadas, e clínicas cardiológicas. Enflffi, todos
os exames necessários para 0 bom atendimento
aos usuários do convênio.Serviço odontológico
São oferecidos trata{nento na parte básica obturação, limpeza e extração - e na especiaUzada - canal e prótese.

AUXílio medicamentos

Empréstimos
O ..empréstimo assistência!" é concedido _aos
membros e beoefici~os pa~a complemento de
despesas médica~.. , _ ·~ .. :..
O "empréstiino simples" é para cobertura de
necessidade·s · extraordj~ri~s e imprevistas, obedecendo a normas que disciplinam a concessão.
O prazo de pagamento é de até 24 meses, limitando-se a um valor equivalente a três vezes o salário
dos funcjçn_á,rios .. _
Seguro de VIda
O "seguro obrigatório", em grupo, cobre o
equivalente a 30 salários mínimos. O custq da
apólice é pago integralmente pela Fundação.
O "segurO facultatiVo", Individual, tem como
cobert~ básica 30. vezes o salário nominal do
funcionário. O custo ê_ parcialmente coberto pela
F1.mdação.
·
·

Através do convênio com farmácia, 0 funcionário da Transbrasil pode adquirir mediCameritos
com receita médica a serd_escontado em folha,
com 20% de abatimento.-.
'
Nas compra$ effi farmácias não credenciadas,
a Fundação ·concede reembolso de lO% sobre
as despesas efetuadas, mediante apresentação da
Seguro Automobllftitico
receita e da nota fiscal.
·
PreçoheÍnabaixodomercado,sendofacilitado
Assistênda a viúvas e dependente&
ao funcionário o pagamento em 1O parcelas, Sem
- Quando do falecimento, a Fundação acampajuros.
Fiança para aluguel residencial
nha a famllia e orienta sobre providências a serem
A Fundação fornece fiai-lça ao funcionário, enadotadas.
, . A Fundação mantéJTl. at~ndifll~I}t9 n;téd_içqquanto ele estiver na empresa.
hospitalar e odontológíco, para os fanliliares deIntegração dos Fundonários
pendentes, por 2 anos, ap6s -ó--fãlecimento P,o
Em 7 de setembro, no final do ano e em outras
titular.
datas marq!ntes, a Fundação promove reuniões
_Assistência aos ap~enb.d~ e dependtm-- - - de congraçamento dos f1..1nêlonários, desenvoltes
. .
vendo o espírito de união e fraternidade e até
es· aposentados, com no mínimo lO anos de seu próprio sentimento; cívico como cidadãos.
contribuição à Fundação, desfrutam dos mesmos
beneficias prestados aos funcionários em atividaOS MEMBROS
des. Foram estabelecid~ doi~_-_planos _cJ,e,bepe-_
DO CONSELHO DIRETOR
ficios ao aposentadQ: o primeiro permite a·recebisAo 'ESCOLHJDOS
mento de assistência médko-hosp!talar e odontoPELO VOtO DE Q(]AUDADE
lógica; o segundo cOncede ao aposentadO,
DE SEUS PRÓPRIOS
diante a doação de 4% dos proventos, a condição
COMPANHEIROS
de "Membro Efetivo" da Fundação, usufruindo
Os- membros da Fundação têm o direito de
.
· _
.de todos os seus benefícios.
escolher democraticamente seu Conselho DireNos dois planos, a ass_i§tência médiGo-hOspi, . ,
tor.
talar e odontológica é extensiva aos dependentes
O sistema de eleições _é absolutamente livre,
legais e comprovados do titular.
isento de artifícios que possam induzir os eleitores
a votar .neste ou naqt.tele canqidato, contrariando
Serviço de Assistência Social
a sua preferência 04 vontad~~
A propOsta da assistência social é encaminhaf
·Inicialmente são .escolhidos 11 O candidatos,
sqluções par~ os problemas nas ielações' de tradepoiS reduzidos_ a, 55, d~ntro. do critério de antibalho dentrO da empresa. São acompanhados
guidade e merec.iqlento.(desempenho e conducasos problemáticos, visando a promoção. do ser
ta).
.
. . . .
.
humano e sua reeducação com respeito ao seu
Desta lista saem, por voto direto, os membros
relacionamento e atitudes dentro da empresa e_
da comunidade. Casos de saúde, familia, situação
da diretoria do Conselho, c:om mandato de três
anos, com direito a reeleição.
s6cio-econ6mica, desajuste,Profissional e adden-

me-
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O voto de cada eleitor tem peso diferente, em
Dessa forma, os votos dos mais antigos têm
função de sua antiguidade na empresa: um voto - maiof valor. O que se justifica pela sua maior
por ano de casa.
vivência e conhecimento da empresa

Dentro dessas normas são eleitos 11 dos 15
membros do Conselho Diretc:>r. sendo os outros
quatro indicados pela sua lnStiiWdorã::..:....a Trans-

brasil.

--

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
ATIVO

PASSIVO

198B
CIRCULANTE

Oisponivcl
Caixa
Baf'!COs Conta Movimento
Aplicações MCIC(IdO Aberto

Numerário em Trânsito

Créditos
Conta Corrente lnstrtuidora

Conta CorrCII\C Outras Empresa~
Contas ~ RccclJr:r

1968

1987

_E~(}~ 1~?~_G.39:3,ú0

46.412.9'1!), 10

1.20i'.01G.JO

83.013,33
-4G.160.000.00
60.000,00

23.850,10

CtnCULANiE
· S~Qu'rôs ~:P~~fr.lr -.
S!!rviços M1~U. Odont. e Hosp. a Pagar
COntas a Png<~r
- Co_l:'l\as a P<1gm • TBA
Financiamentos a Pagar· TBA
Financf.:tincinto:> de Ações a Pagar
Provisões
PIFCrias
P/13':' Salário

--,-oo~ros:77 -~-~.-1-9-:9'12.õs

99.502.352.78

'47Mi6.442,Bs

1.103.000.00
253,58
33.005.18§,44
5.047.403.97
1.452.923,11

4.4G2.0'J2,41
21.ii9:'Gt2,51

-T4.517.!)2~,t2

1987

47.739.435,19

100.0~9:.eac&r...

13.474.926.32
23.367.510,G5
6.590.465,48
0,00
0,00
0,00

3.450.79:2,94
&84.(i28,73
50.68'(.099,51
96.79'1.(;23,58

2.622.974,14
1.083.558,60

1.193.943;09

6A4-4,435.83
~38.Q4G,20

224.31(>,79

Empréstimos Assistcncials a

Funcionilrios
Finam:. de AçMs

23.0&1.258,37
0,00

4.54:?Jj(i5,51
7.4421.209,73

P1ovis!lo piRecupcmçao de
Dospe$as

2.324.93G,49

0,09

Ti!Uios e V<1lorcs Mobiliári9S
Carteira de AçOcs

124.617.304.74
124.611'.304.74

98.5:}4.190,80
98.534. H!O,SO

REALIZÁVEL A lONGO PRAZO
Crédiios

393.9~.783,3~

398.958.783,3_8_

92..G55.273/13
92.655.273,43

Conl3s a Rt.>Ccbcr
Empréstimos Assistenciais
a Funcionários
Contrato de MUtuo.Finan.
de Açoe_s _
lnvcslimcn.tos Temporários

ATIVO PERMANENTE
Investimentos
ParticipaÇões Scicleiârias
Imobilizado
Imobilizado Técnico
{-) Oepreclaçõos Acumuladas
TOTAL 00 ATWO

---7ii7.003.õi~ã7.De3.õi

918.105.553.67~

~-:§§§.&Q

122".642.555,80

28.528.702,132

PATRIMÓNIO L!OUIDO • _

1.426.494M3.o4

331.oo.z.eat.24

Poltrimónio
Poltrimônlo Social

269:~_06.083. 11. 62:148.3'03.45
122.842.555,8Ó- 28.528.702,62
~7.585.48.11,0~ 35_1:32~758,50

EX!GIVEL A LONGO PRAZO
'cõn!a cOrrente lnstitllidora
Flnanciamei11os a Pagar· TBA

.

2J!8.412.87G,78

9i8.1õ5.S?3~~q. 298.412.876,78

Reservas de Património
Correção Monetária do
Património
.
•R~serv~ de Corr!!çAo Monetária
~Resultados Acumulados

·superavit de ~n. a Jun.

--

o:oo

_85.6.0~.6~57.165.95_5.~

st~1]133"f~ _j}5.o6tB~~

512.111.333,53-

85.0G1.8_D4,73

'n7,19S..J5?."4.~

-4_QU77,5?1~7.

797.195.357.43

ã9'4.6é9._?83:49:-

'

. 0,00

1.38S:_237~88

117.'188.192.08 (Hi5.136A44,,86). .
117.1.S8.J9?,08 (155:1~G:441,8~.

_j!:,f79.9_3~~G J.i?.912.881J.~

13,343.119,40 152.724.7G2.!JG
(3.863.189,04) . {9.811:881,24)
1.597.07,6_.8_74.(0 .576.727.425,53

TOTAL DO PASSIVO

J.597.07G.874,-o3

576.727.42~.53

DEMONSTRAÇÃO 00 RESULTADO
'

.

' 198S

AEÓEiiAS_ OPERAClbNÃIS
Receitas Ordinária$
Receitas de Conltibuições
Receitas com Dividendos
Contribuições Assistenclais
Aluguéis Rccebklos

ENCARGOS FINANCEIROS
LÍQUIDOS
Receitas Financelra's
Despesas Financeir_asVariação da Carteira de .b\çóes

64.649.729,29
0,00

Receitas Exiraortllnárí<:~s
Participações dos Assoclildos
Prémios de S~guros Ressarcidos
· Receitas de.l:xãt:~les Pró·Admlssionais

OESPE:SAs-OPEI-'ÍAélONAIS
oc$pesas À.s&istcnciais
Consumo de Materiais
Despesas c_om Ah.IIJuéis
Depreciação
__ _
Despesas com Utilidades e Serviços
Despesas Tributárias
Outras Despesas

RESULTADO OPERACIÕNAL APós
:EFEilOS _FlNANCEJROS

(135.924.636.11) (21.432.82"1,73)
(126.015.3·17,20) (18.623.983,2_8)_
(84.281,96)
(95.930.281
(558.3G4,50)
{217.510.50)
(307.22T,32J (1.078.383,79)
(3.1;)3.7:l!J,11)
(845.475,10)

(2.313.505,06)
(2.612.223;94)

RESULTADO OPER. ANTES DOS
EFEITOS FINANCEIROS

3~.'1?5.706,26

(71.606.142,66)

·-· · ·o·oo ·

REC~iTAS N~O OPEflACIONAlS

(3G.282,73)
EFEITOS INFLACIONÁRIOS _
R~sÜltado da Corre'Çãõ Monetária

(A. 07)
AjUste PJano Estab.. E_con.

3•.141.333,69
13.488.-404,82
{10.347.070,93)

-· 31't9f3.!.48.l2_- (9.8._7_~,&~!:_!~}218.577 .340,43 35.644.ô05.58
- - -~22i.993.52) (122.73oA26.65)
93.591.4.01,41 (11.637.07ó,07)

(535.247,05)

Ot.SPESASADMINISTRATIVAS
~177.77-4,42) . i6.52?.166,01)
Despesas com Pc.s_sool· FUNC, TUA
{7.12'3.DB8,(j3) (2.008.8GO,G I_)_
Ocspesas·com Pessoal· FUNC. FT
(19.947.78~,79)
{3.558.20_5,-40)
OUTRAS RECEITAS E DESPE~
OPERACIONAIS LIQUIDAS .
OUtras Recei!M: Operaçionais
Outras De:;pcsas Ol:lorã.tio-naiS

1!)1]7

;.,..(233.628.717, 12)

(63.530.:102120)

(~.6_29"·]~~~ (83.4?9.4_71.~1)

D.L233!?JB7
1:164.0G6,C9,
(2.230.805,24)

;ie.<\81.957,94. <!7.11G.448,40

!=>UPEAAVIT DE JAN. !< JUN·

117.j$.t9"2,08 J155.1_3G.444,86)

·-
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ANEX03
'IRANSBRASIL S.A. LINHAS AámAs
ASSEMBLÉIA GERAL EXrnAORDJNÁRIA

(Convocada nos tennos do Art. 123

da Lei n• 6.404n6)
Hangar-5ede de BrasíJia,

Em 18-8-88 - 14 horas
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Acionistas,

1. Preâmbulo
Na condição de fundador e principal responsável pelos destinos da Transbrasil SA Unhas
Aéreas, cumpre-me lembrar aos senhores acionistas que a doutrina de trabalho da Transbrasil
sempre se assentou no trinômío Segurança Eficiência - Bem SeJVir.
Ao longo dos seus 33 anos de experiência,

transportando mais de 30 milhões de usuários,
a sociedade consegiu desenvolver uma doutrina
do compromisso._ Força de honrar sua condição de COncessionária, dentro das seguinte premissas:
-qualidade de serviços
- atualizaçao tecnológica e reequipamento
-eficiência econômico-operacional
-atendimento ao usuário
-remuneração justa ao trabalhador
-oportunidade de emprego
-equilíbrio económico-financeiro
-retomo de investimento ao acionista, e
-servir à Comunidade
Nascida a 5 de janeiro de_ 1955, tomou-se a
37~ e última empresa aérea criada no período
·pós-guerra 1945/1955. E a única sobrevivente
dentre as 37.
Como toda empresa aérea, no Brasil ou no
exterior, a Transbrasil sofreu períodos de crise
sempre suplantados pelo apoio govemamenta1
-que nunca lhe faltou - e sobretudo pelo zelo
e dedicação dos seus funcionários, e colaboradores.
As crises resultam de uma combinação de causas que, isoladamente, não trazem maiores conseqüências. Por exemplo, urna defasagem tarifária sozinha, pode não deflagrar uma crise. Combinada, porém, com um per'iodo de_ recessão, ou
com um swto de competição excessiva, ou combinada com wna desigualdade de oportunidades
de àcesso ao mercado, podem gerar uma crise
eventualmente incontrolável. Sem falar da agravame--oo- atuah:iimêf de infh!çãoísuper- iru1ação.
2. A atuaJ crise numa conjuntura extrema-

mente adversa

No período compreendido entre 1975 e 1984
a Trartsbrasil foi socorrida algumas vezes pelo
Governo federal, com recursos financeiros liberados sob condições especiais de juros e pratos ..
Do TesoürONaclonal, através do Banco do Brasil,
foi liberado wn empréstimo especial, sem correção monetária, a juros de 18% ao ano e prazo
de 7 anos. Pontualmente liquidado.
.Mais recentemente, a Secretaria de Economia
e Finanças do Ministério da Aeronáutica, liberou
dois fmanciamentos tmabém sem correção monetária e também liquidados pontualmente ou em
processo 'final. O então Secretário de__Economia
e Fmanças, BrigadeiroJosué Rubem~ Mil-Homens
Costa, auxiliado pelo Coronel Breno Cunha, afual·
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mente ocupam, respectivamente, os cargos de
Presidente e Vice~Presidente Executivo da Transbrasil.
Empréstimos especiais, naquela .época, era relativamente comum, para socorrer empresas
eventualmente em dificuldades não imputáveis
à sua administração. Com ·o advento da Nova
República. o Governo federal julgou por berii eliminar as condições espectais de financiamento,
medida considerada administrativamente correta.
Profundamente descapitalizada pelo congelamento de suas recefta"s e aumento das suas despesas não submetidas ao controle de preço, teve,
em maio de 1987, de apelar ao Governo federal,
por intermédio ~o Sr. Ministro da Aeronática, para
conseguir um empréS:tímo em condições idênticas ao do obtido em 1975, capaz 9-e l.he assegurar
a sobrevivência.
O empréstimo· somente foi libeia"do no último
dia útil de dezembro de 1987 e, ainda assiffi, pela
inestimável interveniência pessoal do Sr. Ministro
da Aeronáutica. Mas as condições do empréstimo
nada tinham a ver com as de 1975.
O resultado aí está: pãra uma recet_ta, n_o p_~ei-
ro semestre de_ 1988, de US$ 134.5 milhões, as
despesas financeiras líquidas somaram US$ 74.6
milhões, consumindo 55% dos recursos operacionais. O prejuízo líquido ãctimulado nos seis
meses soma Cz$ 5.8 bilhões ou US$ 43.7 milhões,
maior que o empréstimo!
No mês de junho apenas, para uma receita
deUS$ 19~7 milhões as despesas financeiras líquidas cbeg_aram a US$ 13.2 inilhões ou 67% dã -

RecursOs em

Olvidas em

cruzados
OTN
dólares
dólareS/Cruzados
erário/cruzãdos
crozados

cruzados
OTN
dólares
Q$id6Jarr/OTN
Cz$/dólar
OTN/dólar ~

Se a Transbrasil i-tão dispõe de recursos em
dólar, nem do Eráriõ Público, é presumivel que
as duas outras concorrentes, se privadas das mesmas fontes, estariam em situação até pior do que
eJa própria. Por quê? Porque o Relatório Económico Comparado do primeiro trimestre de 1988,
tendo como fonte o Departamento de Aviação
Cvil, revela uma rentabilidade operacional (de
cuSteio), sobre 8'receita, de 5,8%. para a Transbrasil, 1,1% para a Varig e de 1.2% para a Vasp.
Um outro dado estatístico, o de custo por tlkm
oferecida, aponta a Transbrasll em primeiro lugar
OJ..ltra. vez, com Cz$ 31,229 contra Cz_$ 32,222
e Cz_$ 44,548, respectlvamente para a Varig e

Vasp.
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receita. Nesses 30 dias foram dispensados 311
funcionários encjuanto a despesa financeira do
mês equivalente a uma folha de pagmaentos d!'!!
12.100 empregados ao salário médio __ de Cz$
194.714,00, incluídos os encargos sociais.

3. A TransbrasU e suas cong&leres
As apregoadas "soluções de mercado", invocadas freqüentemente para saneamento ou desaparecimento de empresas, implicam o pressuposto
do conceito democracia de mercado, isto é, nwn
ambiente em que todos têm os mesmos direitos
de oportunidade que é o cerne do conceito da
livre iniciativa e do risco empresarial. A verdadeira
democracia de mercado implica a conscientiza..
ção do direito e da liberdade, do usuário ou do
consumidor, em escolher livremente o serviço ou
produto de sua preferência. ·
Vejamos, por exemPio, o que ocorre no trans-porte aéreo brasileiro. São três empresas, detendo
respectivamente 70, 17 e 13% do mercado tota1,
incluído o doméstico e internacional. A maior delas desfruta do privilégio de exclusividade das rotas internacionais brasileiras há mais de um quarto de século, auferindo generosas receitas em
moeda forte. A outra, empresa pública estadual,
aparentemente não tem limites de acesso ao Erário PúbJico.A Transbrasil conta apenas com recur·
sos de seus acionist.él$, As tarifas em cruzados
são corrigidas mensalmente. As tarifas .em dóla·
res, diariamente. O seguinte quadro pode ilustrar
suficientemente a questão.:
Perfil

Aplicação

normal
normal
normal
privilegjado
privilegiadO
ruinoso

geral
geral
_g_eral
Varig
Vasp
Transbrasil

brasil levou sete anos para ser implantada com
absoluto êxito. Hoje, a empresa detém a frota mais
jovem, mais modema, mais eficiente, mais económica e mais silenciosa do mundo. São apenas
onze 737-300 e três 767-2_00, todos com aproximadamente dois anos de idade, em média. Apesar de modesta, essa frota de 14 aeronaves de

alta tecnologia est..á cOP.seguindo uma economia

men~al, em oombustivel, da ordem de .US$ 3,5
milhões, se comparada com o dispêndio dê que·
rosene, em outubro de 1986:
-

4. Estratégia de recapitalização e de parti·
clpação no mercado Internacional

O desempenho operadonal para um mesmo
tipo de aeronave comum às empresas (Boeing
É pacífico que a Constituição· Federal impõe
V37-300 e Boeing 767-200), outra vez apõrita ·a · ao poder côrlcedente a _õb~Q-ação âe mantei a
Transbrasil como a operadora mais eficiente. Sem _ equação econômico-financeiia do contrato de
contar com _o seu primeiro lugar em pontualidade
concessão, de modo a proporcionar uma adequa-dos vôos e sem mencionar o honroso Prêmio
ção entre os custos e as tarifas dos serviços co_nceSegurança de Vôo Santos Dumont, outorgado
didos. E assegurar uma margem razoável de luà empresa pelo Estado-Maior da Aeronáutica, em cro, não_só para permitir reinvestimentos na em·
1986.
.
presa concess!Onáfia como também para remuAprovada pelo J"'i\inistério da Aeronáutica em
nerar o capital aplicado, o que é pressuposto do
1"981, a estratégia de renovação -da frota Transregime de livre iniciativa e não se modifica~
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em se tratando de contrato administrativo de serviços públicos.
_
O exame da situação da lransbrasil na atual
conjuntura revela, sem qualquer sombra de dúvi-

da, que todo seu problema repousa no serviço
da dívida (juros, correção monetária e ~ambial)
contraída em função da perda de receita da ordem
de {15$ -180 inilhóe$ (já incluída a taxa anual de
juros de 12% ), em dois anos de ruptura da equa-

ção econômico--financeira do contr~tç> de concessão. E a conseqüente descapitalização.
Impõe-se assim, a necessidade urgente de um
programa eficaz de recomposição de seus recursos financeiros exauridos pela perda de receita

operacional no montante acima citado. Nessa recomposição, cabe ao poder concedente levar em

conta a conduta e a lealdade da Transbrasil ao
longo de três décadas como concessJonária, m~
recendo um ato de justa reparação.
A estratégia de recapitalização compreende;
a) um ato de reparação narelação poder con~
cedente/concessionária, seja _hã. -esfera admini,s..
trativa ou judicial. Aliás, nenhum investidor privado se interessaria em injetar r~os próprios
numa empresa que perde US$ 13 milhões mensais só em juros e correção monetária e cambial,
a menos que vislumbre uma perspectiva vá1ida
de um torniquete que possa estancar essa i:temorragia financeira.
b) um programa de recapitalização através de
·entidades fmanceiras de primeira linha, incluída
·a hipótese de conversão da dívida externa e a
participação societárié\ .de .investidores estrangeiros, nos limites do Código Brasileiro de Aero·náutica.
c) a·concessão de linhas internacionais regulares, de potencial rentável, tal como. exposto na
IV Conferência Naeíonal de Aviação Comerçial,
realizada no Rio de Janeiro, e_m setembro de 1986,
sob as seguintes premissaS!
1. preservar as atuais (seti86) posições.da Varig/Cruz~ir~ no mercado internacional, de longo
· curso e regional, reconhecendo-lhe o direito de
exclusividade nos serviços e fr~qüências hoje
(set/86) existentes.
2. facultar· à Transbrasil e à Vasp, o acesso
ao mercado internacional de longo curso e regiaM, na medida do crescimento da demanda, seja
vegetativo, ou produzido pelo esforço coQjunto.
da sociedade brasileira.

. 5. Conclusão
O· artigO 25 do Esl:attJtq_._S.oçial da Transbrasil
dispOe que a Assembléia ·deral ·dos Acionfstas
legalmente coilstítlifda e instalada, é o órgãO supremo da sociedade, podendo resolver todos os
negócios e tomat: quaisquer deliberações, inclusive as de modificar o presente estatuto.
O àrt. 121 da Lei das Sociedades Anõnimas,
de n 9 6.404n6; dispõe que a Assembléia Geral,
convocada e instalada de acordo com a lei e o
Estatuto, tem poderes para decidir todos 0$ negócios relativos ao objeto da companhia e. tomar
as resoluções que julgar convenientes. à sua defesa e desenvolvimento.
Cabe, pois, aOS senhores acionistas reunidos
nesta Assembléia histórica deliberar sobre a postura da sociedade quanto a tudo que antes foi
exposto, dentro dos princípios que nortearam esta
sociedade desde a. sua fundação, de dignidade
e trabalho para a comunidade, utilizando-se da
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reflexão e_ da serenidade como ferramentas para
a boa deCtsào que a comUntda.de Transbrasil. a
Fundação Transbrasil e o fundador da empresa,
tanto desejam nessa hora.
Por derradeiro, importa considerar as tradições
da Transbrasil no sistema de transporte aéreo brasileiro, no relacionamento empresarial, sua força
de trabalho e 9 objetivo permanente de nossa
-parte, do fortalecimento da empresa e do País.
, A Assembléia Geral EXtraordinária, pelo voto
unânime dos-·84% do. caPital votante presentes,
resolveu__aprovar as seguintes deliberações:
1. Tendo em vista a exposição feita pelo acionista Omar Fontana, principalmente no tocante
ao plano de recapitalização da companhia, a Assemblé.ia decidiu eleger para compor o Conselho
de Adminjstração e Çontrole da Socjeçl.ade, .cq_mo
. membro, o Dr, RQ~erto Carvalho de Castro, brasileiro, divorciad.o, engenh.eiro, residente na.E_strada
da Gávea n~ 642, apt 302, Rio de Janeiro, identidade do CREA-RJ 15.913-Q, com.a especial incumbênc::ia 'de desenvOlver, junto ao Conselho de
Administração e Çontróle; _a. ~tratégia expq_~ no
documento apresentado pelo acionista Onlar
Fontana, ficandO, outrosSim, delegados ao membro do Conselho ora eleito, poderes de tomar
todas as providências destinada~ a defender, inclusive judicialmente, os legítimos interesses da
. co_rripaithTii éiQiientes à·;qt,.~eQra do eQuilíbrio .~o
_nômico-ffiia!J.cE:iro do contr~o de conce$Sâo, po..
dend.o. inclusive o aludido coilSelheiro -escolher
e proce~e~à~contrata(;ão, Pela forma cabivéi, doS
- advoQa.dos Para ~trocinar aqueles interesse.s Pa
ç:ompanhia. Seguindo essa mesma orientação,
a Assembléia· deliberou recOmendar à Administração da compa"nhia a contrãtação do mesmo
Dr. Roberto Caivalho de Ça,stro, dentro dél fonna
cabível adrnini~ativarpente, para compOr o qua- drõ funcional da _empresa, em cargo de nível técni. Co. equ1Vâlên~:i;~ à função que deverá o mesmo
desempenhar, como artífice do plano de recã.pitalização constante da proposta do.acionista Qmar
. Fontana.
..
. _. .
_
.
2. _ A Assembléia Geral, considerandO o que
nos. últimos àias vem seiJ,<;Io veicu\~_do pela im-prensa:, dehbêro-:-u exPressar Um desagravo à Pessoa do acionista Oinar Fontana, cujos mérit~s
como empresário e como homem que dedicou
sua vida à aviação civil b["ã.slleira não pode ficar
à mercê de referências que, al~m de não corresponderem à verdade, rião._eqU.Ivaleni à opiriião
da companhia, desde os seus aêionistas e admi. nistradorEts até o seu corpo funcional. Em face
'disso, a Assembléia decidiu recomendar à Adminisfraçãó"-da· ~odedad~ que mande publicar na
imprensa nota de desagravo, através da transcrição integral da ata desta AGE, ao acionista
Omar Fontana. Nessa linha, e pelas razões acima
mencionadas, a Assembléia deliberou recomendar à Administração, ·em regime de urgência, providências çpm a finalidade de liberar os bens pessoats de Omar Fontana. inadequadamente penhorados em ação de execuç5.o que o BANERJ
move contra a companhia, sendo tal providência
o·coroláriO efetivo das medidas de desagravo ora
aprovados.
3. Finalmente, a Assembléia decidJu aprovar
a proposta do acionista Onlar Fontana, no· sentido de destinar um voto de louvor, em nome
da companhia e de seus funcionários, ao Exm-çSr. Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro otávio
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Júlio Moreira Lima, bem como reconhecer os
esforços d& _atual administrélçãO, na pessoa
do Brigadeirõ JõSué Rubens Mil-Homens Costa,
do Cel. Breno Cunha e Emb. José Botafogo Gonçalves, e os demais membros da Administração,
todos unidos para buscar o soergulmento da
companhia.
São Paulo, 7 de setembro de 1988
ExC-elentfssimo Senhqr
Dr. Mailson Ferr.eira da Nóbrega
Digníssimo Minisb:o da Fazenda
Brasília- Distrito Federal
Senhor Ministro,
Ao submeter à <:~lta consideração de VosSa Ex-

celência o Plano de Saneamento Econôtnico-Financeiro completo e definitivo· da Transbrasil S/A
Unhas Aéreas, julgamoS não ter cabimento voltarmos às verdadeiras causas que originaram os problemas conjunturais que a empresa hoje atra~
·Véssa Em ocaiDões anterioresjá se nos ofereceu.
a ~oJ)oltunidade de explanar aqueles motivos, todos eles ligados, de um modo ou de outro, à
impossibilidade de auferir receita em moeda forte
vis-à-vis as dificuldades ensejadas com a defasagem de tarifas.
O momento, porém, é de virar as cristas ao
passado, para olhar de frente o futuro,. a_ partir
dos estabelecimEmtos de prerilíssã58S-Cjuãis, in- dependentemente de quaisquer Outros fatos; per.:.mitem, de fonna tranqüila e segura, o pleno soer- guimeritó dã. empresa.
Os presSupostos dessa certeza se fundamentam en'l fatos COncretos: a Transbrasil tem condições patrimoniais e operacionais que asseguram,
não só" realizar o pagamento total e imed!ato"Qe
s·eus débftos perante a União Fec(erai, através de
-seu agente fiilanceiro, o Banco· do Brasil S/A. co·mo, sobretu_do, manter o..s.eu_atuatpadrão de pres"taÇão do serviço público de transportes aéreos,
absolutamente em conformidade com as exigên·
daS da Concessão. No tocant~. parece lícito reafir.
mar o que embora de todos sabido, é _sempre
razão de nosso orgulho e satisfação: a Transbrasn
tem o melhor desempenho operacional do setor
de tráfego aéreo regular.
· Feita::r essas- considerações preliminares, apresentafuõs,·ã ·segUir; objetiva e concretamente, as
proposições suficientes e bastantes a garantir o
inteiro saneamento económico-financeiro da
Transbrasil. A apresentação articulada çl.as propostas seguem uma. ordem de encadeamentocronológico, sendo a realiza,ção de cada etapa
propiciadora da fase seguinte:
.. .
1~ Liberação do depósito deUS$ 8,6 milhõ.es,
atualmente caucionado ao Banco do B~;asil, em
garantia do contrato de empréstimo feito. como
Agente do Tesouro Nacional.

Observações:
É pacífico que o referido contrato de empréstimo conta, atualm~nte, com um _excesso de garantias, por força da hipoteca de aeronaves, imóveis e caução de ações de Omar Fontana e Fundação Transbrasil representativas de mais de 50%
do capital votante.da Transbrasil S/A Linhas Aéreas. Assim, a referida liberação, ao lado de não
desfalcar a cobertura indispensável ao credor, permitirá o ingresso no capital de giro da empresa,
a curto prazo,_ de recursos vitais para o sucesso
de todo o projeto de sane;m>ento.
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29 CõntrãtaÇão de_ saJe--Jea&e-back com a
Certos da acolhida de no,ssas proposições, que
"BB_Leasing" ou outra empresa de leasJng inter- permitem soluções de_ mercado, além de ensejar
nacional de primeira linha, de 3 aeronaves - um regime de salutar concorrência no segmento
Boeing 767-200 e 3 tUrbinas sobressalentes, remaior da aviação comercial brasileira, aproveisultando numa captação para a empresa de receitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Exc~
tas líquidas da ordem de US$ 54 milhões.
lênda, os protestos da mai~ elevada consideração.
Atenciosamente.- Transbrasil S/A.Linhas AéObservações:
reas- Fundação Transbrasil-Omar Fontana.
O valor total da operação de Ale-Jease-baCk

é estimado em US$ 150 mllhões, do qual seria
automaticamente deduzida a importância de cer-

São Paulo, 7 de setembro de 1988.
Excelentissimo Senhor
Dr. Octavio JuliO Moreira Uma
Dignfssimo Ministro _da Aeronáutica
Brasilia - Distrito Federal

ca de ~S$ 92 miJhões, pata quitação antecipada
de créditos fornecedores (supplier's credits) refe-

rentes à aquisição dos aviões, _ensejando uma re-

dução equivalente no passivo de longo prazo da
empresa.
39 -Amortização total do _saldo devedor, vencido
e vincendo, odundo do contrato de empréstimo
firmado com o Banco do _Bra_sü 5/A, na qualidade
de agente do tesouro nacional.

Observações:
A liquidação desse contrato de mútuo utilizará
os recursos líquidos captados com a operação
de saJe~Iease-back, re(erida_nb item 2° supra.
49 Venda e/ou cessão de díreítos de leasíng
de nove aeronaves BQeing 727-100, seis turbinas
sobressalentes e acessórios respectivos, com ingresso líquido da importância de US$ 31,5mi~
lhões.
Observações:
a) as aeronaves e seus acrescidos a serem
vendidos estão hoje hipotecados ao Banco do
Brasil, em garantia da dívida a ser liquidada na
forma do item 3 9, aciroa",-Cujo pagamento viabilizará a imediata liberação do gravame hipotecário;
b) a venda das aeronaves e seus acessórios
já foi objeto de contratO--ffim'e com a Aviation
Resources (USA), conforme instrumento de venda e cessão de direitos no valor bruto de US$
37 milhões, de que resultaria o montante líquido
de.US$ 31,5 milhões já aludido. A compra e venda
depende, para sua materialização, tão-somente
da liberação da hJpoteca, a ocorrer nos termos
da altnea "a", destas observações.
59 Aumento de_ capital, a ser subscrito por novos, acionistas, que passaiiam _a deter algo em
tomo de.3_Q% das ações ordinárias do capital social da TranSbrasil, significando aparte _de recursos de risco, _s_em correspondência passiva, de
US$ 60 milhões.
_ ___
.Observações:
Esta quinta -e última medida do plano de saneamento da empresa, embora já em franCo anda·
mente as negociações com os setores interessados, se tomaria amplamente v!ável a partir da
implementação das quatro providências anteriores, as quais garantiriam segurança- e tranqüilidade para negodações dessa natureza, que normalmente demandam certo tempo e· não podem
ser bem desenvolvidas durante uma fase de crise
empresarial.
Com a: finalidade de instruir a análise da proposta, apresentamos, no Anexo I, projeções do
fluxo de caixa da empresa, simuladas .com base
nas propostas de saneamento apresentadas, con~
siderando-as em tese, como implementadas.
No Anexo II, a título informativo, incluímos os
balanços patrimoniais e demonstrações financeiras comparativas, referentes ao primeiro semestre
de 1988, das quatro empresas do setor.

a curto prazo, de recursos vitais para o suCesso
de todo o projeto de saneamento.
29 Contratação de saJe-lease-back, com a
BB Leasfng" ou_outra empresa de Ieasing inter~
nacional de primeira linha, de 3 aeronaves Boeing 767~200 .e 3 turbinas sobressalentes, resultando numa captação para a empresa de receitas lfquidas da ordem deUS$ 54 milhões.

Observações:
O valor total da operaçãO de sale-lease--back
é estimado em US$ 150 milhões, do qual seria
automaticamente deduzida importância de cer~
ca de US$ 92- milhões, para quitação antecipada
de créditos fornecedores (supplier's credits) referentes à aquisição dos aviões, _ensejando uma redução equivalente no passivo de longo prazo da
empresa.

'ª

Senhor Ministro,
Ao submeter à alta consideração de Vossa Excelência o Plano de Saneamento económico-financeiro completo e definitivo da Transbrasü S/A
~Amortização total do saldo devedor, vencido
Linhas Aéreas julgamos não ter cabimento voltar~
e vincendo, oriundo do contrato de ·empréstimo
mos às verdadeiras causas que_originaram os problemas Conjunturais que a empresa hoje atra- firmado com o Banco do Brasil S/A, na qualidade
de agente do tesouro nacional.
vessa. Em ocasiões anteriores já se nos ofereceu
a oportunidade de expandir aqueles motivos, toObservações:
-dos eles ligados, de _um _modo ou. de outro, à
A liquidação desse contrato de mútuo utilizará
lmpossibilidade_de auferir-reCeita em moeda-forte
-os recursos líquidos captados com a operação
''vis-à-vis" as dificuldades ensejadas com a defade sale..J.ease-back, referida no item 2~ supra.
sagem de- tarifãs. O -momento; poi'ém, é de vii'ar as costas ao
4° Venda e/ou cessão- de direi_to~ de leasJng
passado, para olhar de frente o futuro, a partir de nove aeronaves Boeing 727-100, seis turbfnas
dos estabelecimentos de premissas as quais, in- sobressalentes e acessórios respectivos, com independentemente de quaisquer outros fatos, per- gresso líquido da importância de OS$ 31,5 mi~
l!litem, de form_a tr~9Çtila_ e_ s_egura, o pleno _soer- lhões"
·
guimento da empresa.
-Observações:
__Os pressupostos dessa certeza se fundameil~
a) as aeronaves e seus acrescidos a serem ventam em fatos cõricretos: a Tiansbrasil tem condições patrimoniais e operacionais qu~ _a_sseguram, didos estão hoje hipotecados ao Banco- do Brasil,
-· rlãõ 56 rear~_ o pagamento total e imediato de_ em garantia da divida a ser liquidada na forma
seus débitos perante a União Federal, através de 'do item J9, acima, cujo pagamento viabilizará a
seu agente financeiro, o Banco do Brasil S/A, co- imediã.ta liberação do gravam~ .hjpoti!cário;
b) a venda das aeronaves e SeU!3 acessórios
mo, sobretudo, manter o seuatual padrão de prestação do serviço público de transportes aéreos, já foi objeto- de contrato firme com a Aviation
absolutamente er:n conforrilidade com as exigên- Resources (USA), conforme instrumento de ven~
- _das da_ concessão. No tocante, parece lícito reafir- da e cessão de direitos no valor bruto de US$
37 milhões, de que resultaria o montante lfquido
~ mar o que, embora de todos sabido, é sempre
razão de rrosso orgulho e satisfação: a Transbrasil deUS$ 31,5 milhõesjáaludido.Acompra e venda
.. tem o melhor desempenho _operacional do setor depende, para sua materialização, tão-somente
da liberação da hipoteca, a ocorrer nos termos
d~ tráfego aéreQ__regular.
da alinea ·a, destas obserVações:
-Feitas essas_ considerações preliminares, apres~ Aumento de capital, a ser subscrito por novos
sentamos, a seguir, objetiva e concretamente, as acionistas, que passariam a deter algo em tomo
proposições suficientes e bastantes .a garantir o
de 30% das ações ordinárias do capital social
inteiro saneamento econômico~financeiro da d?J Tr?~nsbrasil, signifi~an~o _aparte de recursos
Transb:rasil. A apresentação articulada das pro- de risco, sem correSpondência ·paSSiva: ae OS$
postas segue uma ordem. de encadeamento_cro- 60 milhões.
.. _nológico,_ sendo a rea_l[zação de _cada _etapa propiciadora da fase seguinte:
Observações:
Esta quinta e última medida do plano de sanea· •. 1~ LiberaÇão do depósito de (JS$ 8,6 mi!tlões,
atualmente caucionado ao Banco do Brasil, em mento da empresa, embora já em franco anda~
garantia do contrato de empréstimo feito como menta as negociações com os setores interessados, se tomaria amplamente viável a partir da
Agente do Tesouro Nacional.
implementação das quatro providências anteriores, as quais garantiriam segurança e tranqüiliObservações:
. É pacíficO que o referido contrato de emprés- dade para negodaçõ.es_dessa natureza, _que nortimo conta, atualmente, com um excesso de ga- malmente demandam certo tempo ~ não podem
rantia&, por força da hipoteca de aeronaves, imó- ser bem desenvolvidas durante uma fase de crise
veis e caução de ações de Omar Fontana e Fun- empresarial.
~Com a finalidade de _instruir a anãl~e da prodação Ttansbrasil representativas de mais de 50%
do ç_apital votante da Transbrasil SIA Linhas Aé- posta, apres.eD-tamos, no Anexo I, Projeç:ões_ do
reas. Assim, a referida liberação, ao lado de ilão Fluxo de Caixa da empresa, simuladas com baSe
desfalcar a cobertura indjspensável ao credor, per- nas propostas de saneamento apresentadas, conmitirá o ingresso no capital de giro da empresa, siderando-se, .em tese, como iil'lplementadas.
c

Outubro de 1988
No Anexo n, a titulo infonnativo, incluímos os
balanços patrimoniais e demonstrações financei·
ras comparativas, referentes ao primeiro semestre
de 1988, das quatro empresas do setor.
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Certos da acolhJda de nossas proposições, que

permitem soluções de mercado, além de ensejar
um regime de salutar concorrência no segmento
maior da aviação comercial brasileira, aprovei-
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tamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os protestos da mais elevada cQnsid~açã_o.
Atenciosamente.- Trartsbrasil SIA Unhas Aé-

reas- Fundação Transbrasil-Omar Fontana.
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DEMONSTRA~ DE RESUlTAOOS

,

~
RECEITA OPERAClCI'IA.L (A.20)

1F11çeit& de VÔo
CUSTO tiOS SERVIÇOS PRESTAOOS

--------

U1_87

~

21.20L3'52

4.091:!502

21,201.352

4.091.502

(1~,7_~2.87~_,

C3.2M.7S3)

Cllll.2G0,7!!0I

(2.889.322)
(307,4611

u ..~~~.1zo1

LOCRO DR\J.:tO

5.436.'170
(2.4~9:_~~~--

.cs~.s<>~?l

~TOS

c'2.311.4~)

(525.364)

C2.17C,IHJ4)
(32.009 I
Cl04.08l)

(.C'il8.588)

~

C~ I

OE.RAlS

Despesas. Aátninilltrattvas
Honorário' ~1 01retor1a
Outra• Dep,.t!e ho<;Õt! 1
RESUlTADO OPERACIC!'lAL OE" CUSTEIO

-

o..rm.>s FéC.10;9'S.Q'EPJI(.1(NI.JSLÍOJID\5 [A..}SI

28.530.0!i6
(34.419.431}

(6.4.30.1~1

5.0!il.024

~

(A,2l) -

161.~10

(~I_

f.NCARCOS Ftt..V.ICf!~ t.fOUlDOS IA. lO I

(JSrl.7!l+J

{~

Ractitu Fl,.anct\raa
Despe"•' Ftn•nea!.ras
.Juro& Cl'c Finane1a...,.,.tos, A.tivo f"i•o

z.:no.X»z
I3.0'Yl,9<l')l

Ul17.064l

104.4!)1
(5110,2M)
(100.43:2')

~I

u.~nJ

..c?•u

RECEITAS NÃO OPER.LÍQJIOAS

(l3.1!1:<>9J

Raecitu não Opcrac1onah
tlupuas não Opcracionai•

12.241J

I!.Ol)

I2Ci.077)

115,703
(7.204)

.C~l

- .R[ôSUI.T~ 00 PtRÍOOO JAN/JUL

(8.!113.~58)

(~)

~

-

llfSUll ADO Of'ERAÇ lD'IO\l ,&.rl_l[S _DÇ) .FEl lO .lNFt.AC,

'~'-

(~1,

J~

(1,.474,151J_ll

~~-E!§..!~'!Y.At f.r~~~ v ... oll

JN'VICIO'iruo

UG0.0'5G)

uz:.534i"

c~

NÓi Erc.ITO

(4.003)-

-

~tO ~.CE [51"/ClUl-"!"22 (CO\I,D..,,znJ/57_ [/\.~) _
PROVIsÃO PtOEVCOOI1tS O'JVloosbS

_[
R:S.LT.ICO ~O"A

(22.083)

1~1__
lGl,002
(807.-'473)

Outra' Rccclla• Opcracionaia
Outraa Otapaaa' Opcrac1ona1a

~1:~ m.VJSIO~

(717.?811

~

Df.SPESAS CQ'.! VEtJOAS

tJ:

Ruvlt&do da ~...-nç:&cr MonotÍ.ria
Variaçôn Monct.Í.rias

.!!!!

($.888_.77!51

~

Cvato dC! võo
Dep,.cc:i&çõ .. Optracio11aia

~ll'.QJTO

EFEITO tNFLAClONÁRIO '(A.O~t

(~)

'

R~SULTAOO_POI't AÇÂO

C:!.t.!!l

~2_._o:n,

ANEXO 21-A

.. DEtoolONSTRAÇÃO DO RESULTADO"

(CZ$)

ACUMULADO
3.0.0-6.88

RECEITAS FINP.NCEIRAS
Descontos s/Pagt~'s.Anj;;:ec1pados
Descontos Obtidos nas Compras
Juros Rec~b1dos de C11e~tes
Jures s/Fina.,ct!ls,de Crediários
Rend2.s s/Apl1c.Financ.CUrto Prazo
Juros s/COntas Correntes
Descontos Obt1Cos s/Fe~h.Ci~io
Rcrxks s/Aplic. B.a.-.oico Brasil/!{[A
Dividendos e OUtros Re~dimentos

T

o

.

~

TA L.

.

I

JULHO

ACUTI!:ULI!.DO
31.07.88

174.72'2.61
2.366.260,88
82.46..:1.9-50,37
539 .. 934. 582..., 60
1-.296. 616.561, 11
76.557.536.00 4.483.513,35
33.511.246.98
244.486.26

458.7':014,77
1.869.561,85
23.334. 331,_14
111 .. 50_9_. 936,74
97.164.462,.98
24.049.969,62
3.259----6..64,34
11.5_83.882,98
708.111,36

4 .. 235_.822,73
10'5.799 .. 281,51
651.444.519,341
1 .. 393 .. 781.024,09-J
100.607 .. 505,62
7.743.177,69
45,. 095.129. 96
952.597,62

2 .036 ... 353 .. aso,1s

273.938.715,78

2.310 .. 292 .. 575,9~

.. o

633.517,381

-

·:.:..-

RECLASSIFICADO

ACUMULADO
3-0.06.88

DESPESAS FINANCEIRAS

JULHO

ACUMULADO
3L07 .. SB

662.541.,911 ~97
106.23Q.540,02
243 .. 261,25
49.!H7,81
18.757.275,29
42.867,10
194,191,10
696.714,20
9.902.-o73,25
191.965.877,53

2.516 .0_76-_. 04a. ao
38L047.70G,OS
1.180.9'55;36
329. 82'2. 98

Comissoes aanca_rie.s
Imposto s/Operaç·ÕeS ririanCeú·ás
IR s/Remessa de Juros ao Exterior
Juros s/financ_.Aerdnaves 8-707 ·
Juros s/Finenc.Aeronaves B-727
Juros s/Financ.Aeronaves :s-767

l.S53.524.136,83
274.817.166,0"3
937.694,11
27'9.905,17
83 .551_.6;33; 38
1.9'9"7,241,091.721.1gQ,01
3.254,534,61
35.486.051,99
635.778.662,52

T 0 T A L

~.891.458.221,74

990.624.629,52

3.882.082.851.26

Jures s/F!nanc.C.e?.de Giro Nacional
Juros s/Financ.C&p.de Giro E,.teriot'
Juros s/Financ._Cep.Fixo Nacional

Jt..u•cs

~e De!;len~ur-e~_

-

__

~

.

-

102.408.908~67"
2.040~108,1g
1.915.~81,11

3.951.248,81
45.388.131.24
827.744.540,05
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"OEMCmTRAÇÃO 00 f!ESut.TAOO Et,t MILtiARES OE CRUV.OOS.''

).

Rec:lassiric.ado
A. V.~

..llf.../88

A.V.. '71:

.~
31.07-88

A. V.~

~
100,0

5 o401.690

~

21.201-3!52

~

15.799,4152

5.401'.890

100,0

21.201.3'!52

xoo,o

(12.0415.5291

{~Í

(3.711!1.347)

"(!!J!l

(15,7152.8715)

(~I

ClO~Sil7.5041

(159,1)
(7 ,11

(3.381.2415]
(33'!5.101)

(152,\5')

{14,296.~0)

(157 .... ,

(6,2)

(l.4154.12e)

(fi,9 \

3.7!52.g;33.

~

1.1585.543

(1.904.9(54)

(E:.! I

('1.813.9~)

(.!b!l

(~)

C!dl

(2.311.4'!54}

(~I

(1.710.1501}

(10,8)
(0,21

(4154.083)

(2.174.684}
(J.C:.C89l

(10,21

(10.15011

(8,15)
(0,2)

C0.-5_1

(22.86~).

(0,4}

( 104.081)

"""""'""""
30.06.ea

RECEITA OPER.ACIONAI.. (14..221

.

Rect!'ita de VÕo
CUSTO DOS SE<lVli9:S PRESTADOS

.

Custo de vôo
DepreciaçÕes

Cl.l29.0~1

.

lUCRO BRUTO
DESPESAS CCU _VENOAS

GASTOS GERAIS

.

Oespesas Administrativas

{22,0881
(61.216)

HonoráriOIIõ da Oiretoria
Outra~ DepreciaçÕes
RESULTADO

OP~RACIONAL

DE CUSTEIO

-

..

0JrRAS RFC.JtJ:S:s.CFStae.úp:,m."S (A.20)

Outr.as Receita!ll Operacionais
Outras Despesas Operacionais

.

PROVISÃO P/OE-V'EOORES OUVIOOSOS.

REUSY'.CE

CES"S,PRJvl'SICN~tCJAS

CA.Z3)

ENCARGOS FINANCEIROS LfOJIOOS (A.2U

Rec:eit.õl:& Financeiras
Despesas Fin.:..ncciras
Juros de Fin.ano.de Ativo Fixo
Rell.TIOJ

~ ,6fiJTES

1!5.799.462

-

00 EFEtT0 :NVC.

-

-

EFEITO INFl..ACICNÁRIO JA.O<S_}

~
(~)

(~)

~

:!.2

(~)

{~}

(~}

(~l

3,2

•••

3,1
(4,4)

170',827
(194.6153)-

(3,6)

7151.092
(697 ,473)

(4,21

(82, 7!018)

(~)

(~)

(2.!.,!)

(~I

(~l

(1.!!20.12~)

{~)

(~)

(~)

(1.474.081)

{7 ,O)

(~)

{~)

(~)

(13,3)

(1.571.7911

(7 ,4 ~

2.0315.3!54
{2.2115.939)
(1!574,5191

12,9
(14,0)

(14,6)

2.310.292
(3.004.9991

(-4,3)

273.938
(788.060)
(202.565)

10,9'
(14,21
(4,1)

(2,336,308)

(~)

(2'74.746)

Chll

(3,477 .9lól

(22.0~

(2,410.8!55)

,~,

(5.888.775}

137,4
(159,4}

fS.BlS.OOZ
(9.228.8157)

126,2
f,170,Bl

28.'530.8'56
(34.419.431)

(11!12,41

(49. 7)

CB.4Qg.e29J

(~)

tE..:B!J

'.2-!. .P

12-2.48
(2'5 •.077)

O, I
(0,2!

(8,!5]3.6:)'8)

(~~

(~1

(2.1585.511)

C.t!:..!.!.!.l

C~l

~

9.9~4

----

Ed.

'ei90.26'ei

(!5.814.2181

-

(0,2:1

co,,;

~-

~2!5.190.!S6'5)}

RESUt.TADO LÍCUIOO 00 PERÍOOQ

(,!b!l

&L

R:SJ..T.OCO CJ'S',o!C,NÓS EFEilO IN'\..IICI~

RESUL TACO poq; A!i,ÃO

(~)

(702.1510)

21. 712.6!5!5

Rêceitas l'lio Operacionais
Oe:~p<l!ans ni.o Operacionais

!!i!

(2 .429 .1'589)

!!:.!

(2.!!1

Resultado da Correção Monetaria
V.õ~.r"i&çÔu Mont!t:Írias
fEEIT'ASt!:ES"S.~k c:PERf.C..L.ÍQ..riCAS

!5 ....38 .... 715

~.1

(23.871)

(0,2)

(!5.828.13~)

(~~

{2.1585.~23)

(3,8)

(817~064)

(2.eu.05.cJ'

-

-

-

(~)

(,!!21
(27 ,81
134,5

{4,73)

(1,4;)

(3,24)

·-

2.29:4
(2.;.20(5)

0,1

.

OEt;ONSTII.I.ÇIO DO IIE.SULTAOO [CU)

RECEITAS fU!AHCEIRAS

JAII/SS

Ot'scontas s/l'sgtrs.lntec ipldos
D~sco,.tos Obtidos nu Casprn
Jurn 1:.-c~b!dos de ciitntn
Juros s/Fin.a11ettt.d~ Credlirios
tt""du t/Apl!c.Finsl!c.Curto Prsu
Ju,.e$ $/Contn Coi'Cr~ntn
O~~c<)n~'s Obtidos s~fech.C;•!tio
Rendn s/Apltc.hncot Srssll/lfU.
Di~lirndos e Oqtras R~ndisento1
TOTl L

ll.tiDl,DO
40l.8113,U
1.210.150,35
111.!175,96Z,It3
3'17.944.133,53
!,540.032,69

-

-

ABR/!111

-

IIU/8!1

9.81,8.0.14,65
23o,..gu,u

6.180.445,~9

7.880.433~38

32,10

-5 ,396, ta

4.093,13

3.983,45

400~050.216,42

430.~47.510,55

430.345.5111,56

270.290.490,55

l98.'J65 .BSl ,95

3U.3SJ,g4~,57

!1.054.80G,07
3'39,855,52

.

1.616.82~,53 ..

JUII/!1!1

JJ.l33,U
292.947,!10
(1l.080.nl,!IO}
96.602.309,2g

90.075,18
12,833.587,95
ta.834.3'26,2I
1J0,66J,951,49
12.067.755,27

-

71!1,317,!15
7,49!.035,29
85.147,143,15

MA!I:/!18

3!10.1111,!7
101.709.274 ,&1
94.&02.100,53
712.098.5!5,55
11.476.575,71

-

•

f[Y/!18

~4~.255.819,11

U.8511.329,00
7.!20.017,56

134.~8!1.13

9111.!91,1&
25.Z23.&43;4l
97.872.740, ?9
153.770.1'14,06
U.5oo.seG,tll
405.UOS~IS4

9.002.353,-n
~

-

306,053.208,93

ACU~IJtiOO

30.05.11!1
174.722,&1
2.35&.2!10,1111
81.'&4,950,37
5l9.9J4.5U,~O

I.79G.61&.5$l,U
76,557.5315,00
4.40J.SI3,3S
JJ.51l.Z46,911
2H.40~,26

2.036.353. 860,1&
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."
DESPESAS fiiiANCE [RJI"S

JMi/88

Jor11s dr Debêntures
CodssÕn Baneári.n
Iapash s/Op~~:~~<;Ões ~iunetl~n
IR s/Rnuu de Juras =a E~tedar
IR s/Aplie..l'!nanc.Curto Prna
Carl", I!Qnet.s(Otbt'ntul'eS
Cal'!', llanet.s/hpr,rinanc.C.Gil'a
Co~t".:olanet.s/Ccntn Carf'entn
.J-.~~s s/Financ.At~anavcs 8-707
,Jurot s/Ftnane.A.eronavu 8-727
.Ju~as s/Financ .~erana~u 8.:767
o

r Al

9.001.716,1~

2'22.40
10.212,617,04

76.205.45
11.654,938,25

240.730,24
(42.141. 9H, 54)

.

279.069,15
757.690.'148,79
9.054.805,07
476,502,23
4.755.14?,1g
7!i.I04.ll2,39

l89.6SO,!J
1.254, 833,316,11
11.476.525,11
534.585,15

1,037. 7-St. 433.74

1.3!6.5H. 430,45

2 .023. 645.385,4 7

.

93.141.007,71

"

381.9U.052,8S
65.008.3J.O,!O

53.894. 7(17 ,85

!14.238,29
H.l35,14
l7.500.U9,56

204.366,P!

4:!:.713,82
20.352.157,94
91.801,11
380.599,24

-

.

12.057.256,27
569,447,69
5.'157.541,17
10'1 •.531.75~.95

:m.ss6,M
2.014 .503. '!14,17
18.544,16!,99
618.5511,!8
8.006,82<J,07
l52,454.W1,57

1.1179.592.004,31

'1.387. 903.259,07

'1.662 .332. 782,00

..

r.[I!EIU

OPt~AtiO,.'-l

(A.22)

. +··---

ltt~tih d~ YÔa

CUStO OJS

St~HÇOS

PRtSIAOOS

"·

Custe o!~ YÔo
O~prtelaçÕ•s

~
tttSPES•s co~ vn,•s

".

;lSTOS G!RUS

tlnpums ld•!nhtr•thn
llano~.í~ias d• Di~ttoda
O..t~n o~,rtciaçDto

õttStrlT!OO

llPE~lCIO!I'll

Dortru 'lltcdtu O~t.~~•cioftlis
htru Oespnn C~t~acitnah

.-

OUVIOCSO$

~AJUSf,O'E OtSPS.PQOVI~_(OUQlS

{.1.,23')

ittJ.qGOs HU,~HIICS tfCUIO_OS '(~.'li)

lttcdtn

nnucti~u

.hrn de fin,nc.de

-,rno

~tin

,,

Fho

..

,-·-·

.. ··-·--

nio o~~rach;,..h
nio O~ertciondt.

~

2.153.0~5

!~~

~

100,0

~

100,0

2~

100,0

t.l6l.O!B

too, o

2.8~5.11!1

100,0

1,55!,743

IDO, O

?,Ht,OS]

(~)

~~

(~)

C!~l

{~)

(72,01

{~)

(!.?.:.:}

(~)

(1.255. 508)
(135. 90!)

{63,5)

(I.J13.!5~)

{63,5)
{7 ,4)

(l.7U.529)
(U7.199)

{GS,O)
{7 ,0)

{1.811,970)'

(10,7)

{15g,514)

(t.l59.292)
(180.!95)

~

!.!:.!

~

!!.-.!

..

!S!It.UOO LÍO~!:::!I) Oll PERÍOOO

·•·- ..

-

·-

-

~

{~.9)'

74.794,939,61
3.254.53 .. ,61
.)5 ... ~6.057.99
~35.77!.~62,52

1 1.'07. BZ2. 295,0'

nt.:l!t _

~.v.x

~

"ABR/88

(m.<Jsor
~

(~.7)

2o.e

M!/SB

~

~.v

I

.

"

JCtl':I~~Oll

A.Y.:t.

JUN/88

.(,\' 2:

1"00,0

~

100,0

~

100,0

,,5QJ,I1$

100,0

1~.1!9,1.&!

100,0

(a,q

(~)

cat'.il

{~)

{!!,di

(7J,3)
(6 ,1)

(t.ns.J.J~)

{74,2)
(G,9)

oo.<JP.scq

[Gt,t)

(l~l.S36)

~

~

~

"

~

JO.OG.ea

(l.ll9.0'25)

~

{? .!)

.1!.:.!

(~)

{!!t!)

{~)

(!!.:!)

(~)

(~]

{E!Jl.!.l

fl!!!l

{~)

f.!.!:!l

(~)

(~)

{~)

f!!J.)

(li:!)

t~, (lo.B)

(~)

(!!:.!)

1m:161)

{14,5)

,{~)

{11.0)

{379.992)

(.!!:.!)

(~)

!1.!..!1)

{199.5"]

(IO,l)

cm.4o1)

(!O,~)

(~70-&60)

(!Ml

(I,?I0,6crtJ

{0,1)
{o,q

(1.391)
(tO.JJ9)

{0,1)
{O,S)

{2.H4)
(21.530)

[0,1)

(m.ssJ}_
{3.604)

(301.601)

(t .&12)
(1.887)

{2Vl!S)

{10,1)
{r:t,l}

(~1.216)

(0.5)

!:.!..

!!!:l.ll

!!..!..

138 •.460

hl

C!!&

{2~.664)

(~
(O, I)
(0,2)

(~.?sq

{11).2)
{0,2}

(16.6il)

(0,6)

(352.830}
{8.033)
{19.129)

(to.l}
(o,l)
{0.5)

(~)

(~,7).

(~)

(!.:!t

(~)_

r2.n

~

!:!...

(~)

'7.0U

!.!.!

I~

~

(~~)

(l:.!l

(!!!.:1:1)

f~l

'·'

'·'

(0,!)

{~.610)

(~)

(!z.!l

(~)

49,8&3
!loo.m)

'(s,t)

'·'

:m.lle)

(5,0)

(lo~.U2]

(4,0)

'·'

U8.JS8
(91.342)

(3 ,6)

lii.9J5
{101,224)

{3,4)

133.041
(113.580)

(5,0)

{102.~10)

(4,,)

{8.406)

{~

(:t..IJ50)

(O,l)

{~)

(~

(~)

(~

(~)

{!!:_!)

(~)

{E.:_!)

{~_}

f0.5)

[.!:ll

{313.9~i)

(~)

{~)

lldl

(392.3~1)

C!!dl

{~}

(8.')

~~ {~)
H,l
270.2110
{72,1) (l.86l.S23)

(6&,7}

(~)

{74,3)

{~)

{67,3)

{9.37l.l6~)

(1!!!!

7G, 750

'·'

80.3!8

'·'

~72-0l~)

<!!.!.!

(79~028)

{!!.!)

{~)

{~

(.!!:.!)

(m.g5ol

(~

(~)

430,648
(1.235.252}
(Sl.J45)

(57 .I)
(J,a)

(l.n4.-J65~

.. {76.902)

(48,6)
(3,8)

(99.280)

(3,8)

(115.069}

{~.5)

U39.m)

(~)

(33,2)

(~)

(~)

{~)

(~J

(~)

<.!!:.!1

(~)

(~)

(~

{~

(3,014)

(!!:_!)

(730)

"'

Ill~tAC!o~!~to_ (1..~&)

~

-

1.21:1.478,59

7 ,85!1. 753.184.90

{r!0.04J}

(J.!-43)

••nlhdo d• co~rtçia l!ontt.Ída
tarh;Õn ~OftrtÍr;u

!Stll UOO P:l~ ~jiO

M!t/BB

(9~M49)

'tC[!flS/OESP_S. ,!O OPEII.I.C.tÍQUJO~S
lt~c~ltn
Dts~uu

1.HI.681

A,V,:t

'00.05b

Oupu~$-i"iu~cttru
~stl'lli.O:t (!PE~ltiOU~

~

t...v.x

rEV/!S

~

OE CUSTEIO

:IIJ11t.I.S lt[C,/C(SP!i,OP(UC.tfOlliOA$ (!:.'l~)

"WCUS~O P/C!V~OORES

A.Y

2 ,434, 1~9.&05,1!3
274.8L7.l!i5,0J
937 .&'l4, II
279.905,17
f3.651.63J,JI
I.997.2U,(XI
I. 7Zl.l90,0l

00 RESULTADO t:-1 ~!LHUtS OE t~tlZAOOS~

.
J~N/81

30.0~.~~~

192.605,03
1.873. 747. ~68, 69
18.358.329,08
5117.512,49
6,8J4.540, 7&
132.4011. 9!0, 46

l37.MS,lJ

l. 352.975.552.82

5.604,676,4~

AC!J:CULAOO

J!JN/88

327.SS5.544,02

209.388,55
585.952.404,JZ
IS,79J.S50,69
45?.n5,6?
4.307.321,76
72. !Jii. 952,44

"Oti!O~STRACKO

IIAI/38

'29.484.1S4,44
32'.845,092,82
146.681,17
33,8M,11
14,091,650,44

~9.0'jJ,77l,e4

8.281.238,9&
{9.t'Ol.716,13)

ABR/88

126.960,81
42.307,23
12.693.251.49

565.595,462,1il

555.750,()8

l.OJZ.521,75
13.322.781,04

'

IIAII/89

422.296.BJS,2S
27.335.255,25
l'12.Jt0,43
65.538,48
!1'.300.622,29

26.600.018,37
93.137,32
•S7.345,39
9.7ZJ.Sill,Gii

3293

·-·-·
FEV/88

JO?.,lB2 .ss1 ,as

Juros s/Fi.nallc,Cap.de Giro hdonal
Juros s/Fiannt..CIIfodr Giro E•hrhr
Juros sff'I,.Inc.Cap,l'ho Na~lon.al

r
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{0,2)

[~~-

"

(4.5~2)

~

!!!1

z.OI9.l40
{1.658.9as)

lol.o
(aJ,8)

{2.05S.H6)

[3,00. OU)

f!hl!

(!!!:.!!!)

. (0,31)

808.273 ~
2.&G&..e~9

(C,3J)

n;g·

.
{0,2}

431).3~~

"'

(J.6JI)

.
{O,l)

!.!.!!

1.20~.444

~

H3,3
(~5,l)

J.311.G70
(2.U1.226)

127,4
{BI,'l}

(_l.hU_

[~)

(~)

{0.~5)

'"

[1.56~)

~

to.~

{72, ?)

.
.

-

~~1
8.2~]

(9.3!11)

'·'

2.0J&.J5'
(lo. HJ.~Oll

(I,, 7)

(61~.5U)

{87,9)
,,_3)

[83,4)

(~J_

~~)

(~J

[1!:.!)

(.!!:.!!!)

(~)

.

'·'

(O,J)

306.0~5

{~)

'

{1.663)

.
.
.

9,954

0.1

(u.sm

(0.2)

~

!1!

(!U,J)

HI,G
(123,0]

21.7t2.li55

{~.l09,ql)

(U.~a.lOI}

]37,4
(105,1}

(J6,B)

{~)

(1::21

[~)

(!!.:_!)

~

U,G
u~.9

(l.99!,40~}

o.m.JGs)

{~

[~)

~
SAJO~.Z!!.I.-

{1.07}

{0,50)

. ..

12.,

(71,4)
(4,5)

4.862.052
(J.4aa.s96l

(0,96)

'·'

(2.501.253)
(161.030)

'·'

(1G,3)

I JS, <J
{116, 7)

3.483.1~0

~

I'JS.9~6

(2.'l48,06l)

590.265

..

!!!!

[J,2q
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CAPITAL REALIZADO
DEMONSTRAÇÃO DAS

RESERVA

ATUALIZADO

MUTAÇnEs NO PATRIMÔN!O
LÍQUIDO

DE
CAPITAL
SUBSCRITO

CORRE ÇÃD
MONETÁRIA

REAVALIAÇÃO

900.000

3.!08.176

390.036

Saldos •• 3\.12.87

-

-

Ajuste Exerc.Anterior
Corrcção Monetária

8.240.828

RESULTADO
PREJUÍZOS

DO

1 OTAL

ACUMULADOS
PERÍODO

-

2.699.538

8.660

-

8.660

(3.486.599)

-

5.528.620

(1.698.674)

774.391

Au-ento de Capital
(A.G.O. 14.04.86)

-lncorpor.de Reservas

2.700.000

-

Realização de Reservas

Saldos ent 31.07.88

-

-

Result.de Jan a Ju1/8B

3.600.000

ANEX03
"NOTAS EXPUCATIVAS DA DIRETORIA
).s DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS"
EM 31-7-88
NOTA 1 -Principais Dlretrizes Contábels
a) Apuração do resultado e valorização de ati~

vos e paSSIVOS circulantes e a longo prazo.
O resultado é apurado pelo regime contábil
de competêncía de exercícios com a apropriação
de:
-receita de võo quando da efetiva prestação
dos seiViços de transporte sendo a receita dos

bilhetes ainda não utilizado~_ demonstrada na ru*
bríca de transportes a executar;
-receita financeira de venda de bilhetes a praro pelo sistema de crediârto pelo método linear,
em função do prazo dos contratos;_
-efeito líquido da correção monetária do ativo
pennanente e do patrúnônlo líquido, a fndices
oficiais;
-rendimento, encargos e variações monetárias ou 'cambiais, inddentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo, a índices ou taxas
oficiais;
-efeito de ajustes de ati_vos ao valor de mercado ou de realização.
b) Estoques
OS.estoqUE:s sãO demonstrados ao custo mé-

(2.700.000)

8.649.004

-

-

(45.398)

(5.176.613)

__--;.:....;·depreciação é calculada pelo método linear
às taxas menclonadas na nota explicativa 2;
-reavaliação de equipamento e material de
rodízio procedida em 1983:
·
-arrendamento de equipamento de vôo quando há opção de compra previamente exercida (arrendamento financeiro ou "fin&nce lease")
os bens são registrados no imobilizado pelo valor
do principal do contrato de arrendamento, em
contrapartida de financiamentos e arrendamentos; quando não há opção de compra (arrendamento operaclonãl ou ''Operating Lease"), o custo de arrendamento é absorvido no resultado como custo de vôo;
-juros sobre ftrianciãmentos e arrendamentos
-como condição básica para a isenção_ do lmJ?OSto de Renda na fonte sobre remessas de juros
para o-exterior, a companhia a dotou até 31-12-86,
o procedimento, exigido pelo Decreto-Lei n"'
716/69 de agregar ao imobilizado os juros de
operações financeiras em moeda estrangeira relacionadaS com aquisição de bens importados, a
depreciação desses juros é calculada em função
'do prazo de vida remanescente dos bens. A partir
de ]9-l-87, em çUillprimento ao Oficlo/CVWSEP/
n"' 003/87 de 26-2-87, a empresa vem agregando
esses juros ao resultado na rubrica "Despesas
Financeiras";

dio, que é inferior ao de reposição.
c) lmobWzado
O Imobilizado é demonstrado ao custo corri-

gido monetariamente, a lndices ofldais, combinado com os seguinteS aSpectos:

-~

-

1.119.029

-

ÀNEX04
- varia_ção cambial em 1983 a. companhia
adotou o procediinento, facultado pelo DecretoLei rr' 2.029/83, de imob_ilizar a variação de fman~

(45.398)

(8.513.658)

(8.513.658)

(8.513.658)

(322.23~)

ciamento de equipamento de vôo excedente da
variação da ORTN, em 1984 foi adota~,o procedimento, facultado pelo Oficio 272/PI.,~0~/128 do
DAC de corrigir monetariamente o equipamento
de vôo com base na variação de: dólar norte-americano. _
e) Atlvo Diferido

O ativo diferido corresponde sUbstiind.aimente
a gastos relacionados com_a_introdução dos equi. pamentos Boeing 767 e 737 e está sendo amor~
tizado em 1Oanos (767) e no prazo dós contratos
de arrendamento. (737).
f) Rei:Iassiflcação da Demonstração do
Resultado.

Até o exercício findo em 3-1 de dezembro de
1987, a empresa vinha adotandO oi tciri:na de apre~
sentação do efeito da corre_ção Jnouetáda dos
empréStíinós para capita1 de giro com cláusulas
de correção pós-fixadas sob a titulaçáo "Encargos
Financeiros Uquidos". A partir de 1,.M 1-88 foi adotado o procedimento para apresentar todas as
variações monetárias na rubrica de "l;_feitos Inflacionários".
Justifica-se a mudança de procedimento em
face do parecer emitido pelos Auditorés Price Waterhouse, com fundamento no Parecet Nonnativo

- CST n' 86n8 de 26-9'78, que eStabelece que
para as atualizações dos direitos de crédito e das
obrigações com base enl índices pr~fixados- sejam consideradas como despesas financeiras e
as sujeitas a atualização pós-fixadas como variações monetárias. O ajuste importa em CZ$
11.318.705 mil.
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NOTA 2 -lmobillzado Técnico

DISCfUMINAÇÃO

TAXA DE
DEPRECIAÇÃO

31.07.88

Equipamento de VÔo
-

49.290.823.939,24
11.753.820.510.69
2.020.317.007,01
1. 295. 282. 816.42

Boeing 7f)(
8oeing 727
Sodng 707
Material de Rodízio - Boeing 737

20% a.a.
2, 77% a.a.

3U l)rJo~

64.360.244.273,36

SOMA
Simulador de V~o
ImÓveis
Equipamentos Terrestres
Veiculos
Imobi1izaçio em Curso
Outros Bens

540.086.968,96
2.112.781.461,07
4.076.596.201,94
517.165.703,20
338.071.077.77
113.095.305,51

lO e 20% a.a.
4% a.a.
10 e 20% a. a.
20%

72.058.040.991,81

Subtotal
(-)

6,66% a.a.
10 e 20% a.a.

Depreciaçõ~es

23.756.132.711,22

Acumuladas

48.301.908.280~59

TOTAL.~··••••••••••••••••••••

====;=========-==

NOTA 3 - Financiamentos e Arrendamentos

......,

CURTO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO
Capital Fixo

------

·"----

Em Moeda Nacional
Em Moeda Estrangeira
Capital de Giro

5.784.505.380,11

19.877.899.383,69

7.800.978,72
5. 776.704.381,39

19.877,699.383,69

19.096.653.174,50

9.849.935.677,21

17.341.975.551,34
1.754.677.623,16

1.150.922.329,40
8.609.013.347,81

-

·~--

Em Moeda Nacional

Em Moeda Estrn.nucir,o,
T O T A L

c~

LONGO PRAZO

.......................

24.881.158.!534l.61

=====-====::;=-====-==

29.727.635.0150l.90

==============-=~

~
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Encargos de financiamentos e arrendamentos.
Em moeda estrangeira.

NOTA 4 - Debêntures

Referem-se a 4.346 debêntures ( 1~série), emitidas em 28-2-85 e-·31-3-85 para subscrição na
- Fmanciamentos para aquisição de bens forma da Resolução n9 796_ de 11-3-83, do Banco
jurosde8,4% a 12% aoanoouvariáveisdea~or
docomaPrimeouUbormals "Spread" de0,50% - CentraJ do Brasil conversíveis ..em ações prefereJl.o
dais; nominativas n~o-en~ossáveis; garantia flua 5,85% ao ano.
tuante; 25% da variação da OTN e juros de 6%
-Financiamentos para capital de giro- juros
ao semestre; e amortização entre 1988 e 1990
fixos __de 12%_ a.a. ou variáveis de_J1c;ordo COJ!l
(amortizado até 30-6-88..:... Cz$ J.3Cf3:SOO,OO).

a Prime ou Libor mais "Spread" de 0,50% a 2,25%

ao ano e comissão de repasse de: 4,00% ao ano.

N?"fA 5 -Reallzação da reavaliação de bens

-Arrendamento- juros de 7,4% e_ I 1% ao

No exercício a parcela de 45.398 mil relativa
à realização por depredação de reavaliação de
imóveis, material de rodízio e motores sobressa-

ano.

Em moeda nacional para capital de giro juros fixos de 1,00% a 17,00% ao mês ou variáveis
de acordo -com a variação do valor da OTN +
juros fixos de até 2,50% ain.
-

lentes foram computadas como Outras Receitas
Operacionais.
NOTA 6 - Pabimônlo liquido

Capital

Os financiamentos e arrendamentos estão
substancialmente garantidos pela hipoteca de

O capital subscrito e integralizado Cz$ 3,6 bilhões está representado por 1,8 bilhão de _ações

bens do imobilizado.

sem valor nominal, sendo 600 milhões ordinárias
e 1;2 bilhão preferenciais.
As ações preferenciais, sem direito a voto, asseguram prioridade sobre as aç_ões ordinárias na
disbibulção de dividendos cumulativos de no mfnirno 10% ao ano sobre o valor nominal teórico,
nunca inferiores aOS das ações ordinárias e_reembolso do capital no caso de dissolução de sociedade.
O estatuto assegura aos acionfstas Um dividendo mínimo de 25% _do lucro líquido do exercício,
ajustado como estipulado na lei societária.
NOTA 7 -Prejuízo fiscal a compensar

A empresa tem préjufzo fiscal a compensar càm
futuros lucros tributáveis até _o exercício socfal
de 1991. No exerclcio de 1987 foi calcuJado o
lmposto de Renda diferido sobre esse prejuízo
fiscal, até o limite do lmposto de Renda a pagar
sobre o lucro inflacionário não realizado.

"EFEITO INFLACIONÁRIO"

ACUMULADO

A.RES..LTK.O 00. ro~§l:o MJ'ETPI1IA

Imobilizado
Investirilentos
Diferido
(-) PatrimÔnio· Liquido
B.VAR!AÇÕES MONE:TÁRIAS

.

Capital de Gir'O
Capital Fixo

.

(A-B)

6.818.001.784,39

28.530.556.395,07

7.947.413.430,24
108.125.521,90
102.187.450,62
( 1.339. 724.618,37)

33.162.304.525,25
451.034.252,19
445.938.121,09
(5.528.620.613,47)

{25.190:564.583,01)

19. 228:•867. 260, 13)

(34 .419 .431. 843,14)

(15.834.921.150,23)
( 13.705-.739.299' 95)
'-.
4.342.229,740,99
7.855.126,19

(5.753.731.664,02)
(5.059.553.206,27)
1.581.750.587,10
2.667.023,06

(21.588.652.814,25)
(18.765.292.506,23)
5.923.980.328,09
10.533.149,25

<&~~~~=~g~=~zg~~~b

·<g,.!!~~~z~g=~~!i~~z)

21.712.654.610,68 '"

'

'

__ , _ ,

.-

a Recupera,r,

.,

(3.477 .909 ,972,33) ..

c

=============-==

v
NESE.S

00\.AA
NO

u .. ar

71,713

01'88

E3,403 .

ofs

-

111,30

31.07.88

25.214.891.195,02
342.908.740,29
343.750.670,47
(4.188.895.995,10)

.

Ativas
S/IR

-

,___

ACUMULADO

DO M~S

30.06.88

'

A

R

X

YEN

•ç
•

NO Mt.S

""""'
-

0,5SZ29

111,30

0 1 15!!-S•Ul

12",57

õ

E

EXCEDENTE

s
OTN

NO

NO ANO

-

12,~7

522,IÕIIÕI

5Q!I,P4

Mfs •

-

14,14

•

....,om
NO >NO

l.C,14

NO f.'l:S

-

2,16

YENJ'OTN

NO N<O

-

NO Mf:S

-

fjO 'H.IO

-

u,sn

U,$7)

o4,36

1,08

(0,62)

2,16

....

18,10

37,35

O, 7707P

l7,5Q

32,37

605,50

16,51

32,011

lf50

114,55

115,30

5'ii1,73

O,IÕI1704

19,09

57,65

820,42

17,P6

55,fl7

(1,66)

1,13

o,ra

04/8!1.

01,65

1,1070

2'0,60

QO,ll

051,77

115,01

81,00

3,07

Q,615

.. ,50

8,12

137 ·'"

l'il,OS

05.1'68

1152',69

18,37

126,66

1,2~33

16.83

122, ll

1.13~.27

1P ,2'8

117,07

(0,111).

0,70

(2, ..51

oves
OJ,t68

08,4!19

....

OCSJ'Btl

194,153

10,63

171,40

1,41554

13,31

1'51,67

1.337,12

17,78

l55,6T

1,85

15,73

(4,•U)

'"'·00)

07.1'88

2 .. 1,73

24,<:0

237,08

1,8062

23,36

210,10

1.5g8,215

19,53

205,60

.. ,67

31,48

3,73

4,511
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I
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1,10
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I,<D

98, 22'!;
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84,45'1 90,30:t

90, so:

91,7<>195,0 ..

1

9 ,Sx

lO,Ox

ll,Oic 119,0•

•. o. 1

4,5M

4,Sx

S,OlC

9,01.

3,00 1 3,09

3,32

3,48

0,57

(4,01)1 (0,33)

(0,66)

(1,21)

(0,78)

96,09~

11

UCUIDO'

•• 5.

I

2t.,Sx.

SS,Ox

(21$,0<)

12 ,Ox
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(95,5x.)

1,07

0,57

(o,JBJ

{2,17)

(3,24)

(4,73)

14.,Sx

l8,51C

40,5:r

154,0C

o,os

o.or.

0,02

O,a:>

I

VALOR P.Ar.l!JI:O!n.AJ:. DA. 1>~0
Plltl~~~ft tf:r.JICG

a!(.-

.,.u

11

Otl - lt!:Sm.TAI:lO POn AÇÃO

I

US11.11'::' !l? Pti[I:OII
Gil. ~ ~~~I$

09 - <:MU DC ri::03ILl%AÇAO Di: C:,.l'I'r.U. PP.~PRIO'
Jll" JF01\!U(
-----

•~liiR~•:a u~,~~

-

-

lO - CIJV.n'T:U. DZ CAPITAL DE ~
P11~J~~1U tfC~I:lG
U:õl7~

Cl,:. • •HUr.l

t~IC.

LQO;,;; ,;;110

11 - JV.Rcnt (lpf:itÁCIOMAL LfQUil)A
Jl'S~U~'

l,:;.t!U.

C>III:JGUt o IOD

li~JIQI (il(~:tlC\IL

10! - CIRO 00 ~IVO {QOOCinrrE !!O'tlr.çlo DQ ATIYO OPEM.CIO:UU.)
ll'~tlll tftJIU OOIU:I~"'L
III~~ ti•:. • II!Yl 'l•••~tll{

13 -

T.u.A Dl: P.!:TOR.'':O
a:J;c~

c•tu:ICill. ,

ct•~

CD UUI

14 - :rt!:1aMILI.DAD~ .DO PA':'fU.J<ÕiitO L:IQl."lDO
•!t:~tu:::.oo
":1>•~•::.

ot•fm •

u;JJ;;o

1~a

I

6,h

1 7,0x

I
I
I (".~:)f (33,2~·
0.11

I

JU'L/88

JUll/88

1 0,&3

04 - C<V..t1 O& D\DIVlDA.MJJ:t'O
"UIYII' C!l:. '"JlU.tUC.J. \GI;~ PUf'l • 101
' 1-f!YO IOI~L

I

KA!/88

A!JR/88

o.s,

OZ - LlQUlDU Gt:RII.L
III>'? cut. ,_nnt n•t.L.,UH

I

1 0,11

0.43 1

I o•. ,,1

0,01

I

(1,3~·

I
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("·"+

I

(Gt.,t.lJ

I
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CAIXAS E BANCOS
MOEDA ESTRANGEIRA
31.07 .BB

QUANTIDADE

CONT AS

TAXA

cz

$

DISPONÍVEL (Bens Nu.merarios)
São Paulo ( 1112)

US$
OUTRAS

240,53

3l,e85.66

7.669.457,79
722.141,02
8.391.598,81

Miami (1112)

-

--

-----

US$

100.00

240.53

24.053,00

600.00

240,53

144.318,00

Guarulhos ( 1112)
--

US$

--

Paris (1112)

FF

37,943

16.11

B'rasilia

--

(111~)

611,26

-

US$

3,535.00

240,53

S50. 273.,55

240,53

822.874,77
52.183,50

Rio de Janeiro ( 1112)

US$
OUTRAS

-

3,421.09-

-

-

875 • 05 8 ;-27

DISPONÍVEL

--- --· -

(Oepo~itOs Banca.r.ios

Banco do Estado de

a Vista)

são Paulo - Londre$. (ll2l)

US$

72,992.01

240.53

17.556.768,16

30,077.95

240,53

7.234.649,31

21,69().44

240,53

5.217.201,53

6,370.99

240,53

1.532.414,22

I rvin2 Trust Company - NY (1121)

US$
The First National Bank

O~

Boston -

NY ( 1121)

llS$
ea·nco

do Estado de são Paulo S/A - MIA ( 1121)

US$
Banque Sudameris france (lJ.?l)

FF

31,834.30

37,943

1.207.888,84
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ATIVO CIRCULANTE
CONTAS A RECEBER
EM
31.07.88

C O N T A S

us

$

c z $

cz

$

CLIENlES
Crediários Transcred
Clientes
Agentes de Turismo
Cobrança l_egal e_ Judicial

Cartõe.s de Crédito a- Receber
Clie-ntes Trariscard

Fretes a Receber - Nacionais
Fretes a Receber - I~ternacionaiS
Crediár'ios ATerican Express
Crediários Diners
Agenciamento de Cargas

1,726',867 .81

Val.ore:s a Faturar
Conta Permuta

1.093.871.677,62
1.088.000.543,07
3.731.789.273,95
122.835.054,92
317.052.846.18
108.450.616,04
53.184.203.92
415.363.514,34
101.604.922,69
8.915.213,42
121.101.761,64
60.713.510,62
22.970.558,98 7.245.853.697,39

ÓRGÃOS DO GOVERNO"

939.163.275,0_6

·COMPANHIAS CONGêNERES
Corpanhias CongênereS 1\l:!cionais ___ _
Carpanhias Congêneres Intemacioriais

câmara-de-COmpenSação
Ponte Aérea

AGENTES

~

3.567.485,22
274.762.782' 52
222". 821. 624 ' 69
85.505.473,59

586.657.366,02

65.433.982,32
415.422,00
25.592.173,50
l. 777.407.25
3.323.103,17
41.724.342,39
2.415. 25

138.268.845,88

16.323.030,82
21.536.923,56
9.001.522,56
34.914.981,80
139.321.330,80
27.375.859,41
22.426.879,87
30.157.731,39
22.777.984,89

323.836.245,10

OUTROS

EscritÓrios e Agentes em Geral
Miantarrentos p/PagtQ. de Despesas
/ldiantamentos P/C de Desps-.de Viagem
Insuf"iciénci.:l de Saldo Folha de Pa:gtS!.

Adiantamentos de Salários
Adiantamentos P/C Férias
Arredondamentos de Salários

OUTROS VALORES A RECE8ERI.R. a ser Restituido (83 e 87)

Díversas Contas a Receber
Cias.de Seg.Para"Iisação de -.AeronaVes
I~R.R.F. s/Pplicações_ Financeiras

Boe;:ng Corrnercia1 Airplane - (CM)
In House Repair a· Receber
Air Charter System DC-8
Boeing Commercial,Airplane
'IPi'PS s/13'! Salário a Recu;>erar'

37,423.70
579,226.42
U3,814.74
93,239.43
125,380.33

3299
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ATl\0 .CIFO..UNTE
CA!:!«ÕES

I

WÓSITCS A ffliiZ'<.._E C'I..QXs

c z

$

-----

Mosteiro de São Bento - Aluguel de ImÓvel
- 2 Boeing 737-300
Omega Ai r Ltd.Dep.TCS
GPA Leasing Limited
Sank Of America

Banco do Brasil S/ A
Banco do Estado de são Paulo SIA ( Cerantia Res.63}

TOTAL.,,, •••••• ,.,,,., •••••..•• , •••

SUB-

us $

1,555,336.41
169 '34.3 .13
341,796.76
8. 605,156' 89

».rew\

3,098.092,12'
374,105.066,70
40.732.103,06
82.212.379,49
2.069.796.386,75
3.091.462, 70
2.573.037.490,82

DEPÓSITOS A PRAZO
Sanco do Estado de são Paulo $/A - MIA

TOT AL

••••••••••• o •

o •

o o o o o ••••••••• o •

155,435.72-

g=g~~~~g~=~~~~gg·

o o ••

ATIVO REALIZÁVEL A LONGo PRAZO

37,366.953,73

u s $

c z

$

CONTAS·A RECEBER
Fundação Transbrasil
lransbrasil Airlines Inc.
lransdados Informática SIC Ltda

12,247,662.88

146.833.749,'51
2.945.930.352,75
177.472.718,08

TOTAL ................................... .
OUTROS ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
lncentivos Fis-cais-

9.798.575,45
l.62ô .;3,13,62
1.926.936,33
6.207.399,53

Direitos de Uso de Linhas TeléfÔnic~s

bepÓsitos para Despesas com Ações Legais
DepÓsitos CompulsÓrio ( Veiculos/Combustivel)
Titulas e ApÓlices - Funtur

r o· r

3,988~545,.00

g~~~~Ug~~~~

A L

CAUÇÕES
Cia.Interamericana

Exp~Imp.

- TCE/TCF

GPA Group Ltd - 6 Boeing 737-3oolnternationa1 Lease Finança Co. 3 Boeing 737...;:JXJ
TOTAL ................................... .

462,000.00
4,635,000.00
2,100,000.00

111.124.860,00
1.114.856.550,00
. 505.113.000,00
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"CONTAS A RECEBER"

CZ$

VENCIDOS
01 •
31 •
61
91
121
151
181
211
241 8
271 •
301
331 •
acima

•
•
•
•
•
•

•

30 diBS
60 dias
90 dias

120 dias

150 dias
180
210
240
270
300
330
360
360

dias
di• s
dias

dias
dias
dias
dias

dias

T0 TAL

ÓRGÃOS DO
GOVERNO

TRANSCARD

CLIENTES

315.EG7.9l3,00
9.543.113,00
13.389.298,00
3.008.600,00
1.680.306,00
315.916,00

22.190.782,04
7.417.683,00
2.669.236,00
750.Zl3,00
Bl.!'rn,OO
327.817,00

97.569.032,07

650.573,00
61.444,00

5.508,00

372.102,00
441.048,00
72.585,00
71.942,00
576.776,0.T346.101.625,05

la3.232,00
423.208,00

--

33.992.503,(>1

12.649 ~3'59' 00

2.821. 710,00
765.134,00

-

--

AGENTES DE
TURISMO

OLa
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331

•
•
a

a
a

a
a

a

•
••

acima

30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

dias
dias

dias
dias
dias
dias
-dias
dias
dias
dia:s
330 dias
360 dias
360 dias

ÓRGÃOS DO
GOVERNO

-

101.&;5.164;00

51.465.499,00

491.216.4a5;oo

22.991.614,00

-

-

-

-

844.800,22
170.673,42
l.Zl. ZJ'; • 25

904.646,00
10.108,00

120.148,27

-

-

ll3.8C6.235,07

180.296.543,95

----

6a:i.391.663,00
347.003.645,00

--

-

-

87.).8';,75
103.290,98
50.248,96
70::,95

156.133,00
155.839,00

-

CLIENTES

98.140.1?4,69
10.196.311,49
5.469. 755,44
2.Cffl.690,34

238.8SS,OO
80.834,00

l90.241,C5

.

TRANSCARO

TRANSCRED

1n .005.524,95
287.725,00
Tl.650,00
400.275,00

- ..
À VENCER

.

: - -·

AGENTES DE
TURISMO
2.367.376.011,00
l.l.S4.l16.õl9,00

-

-

-

--

---

117.580.529,82

~

. ' ..
TRANSCRED
448. 7:l5.936,53
173:394.700,95
123.053.119,66
63.750.763,35
52.900.065,46
35.0'13.966 ,82
27.976,008,99

20.033:279,48

10.737.465 ,5~
574.754.9/

1

-

TOTA l

593.001.650,00

74.458.113,00

974.195.308,00

3 .551.492.630, 00

975.2;ll.147 ,80

TOTAL GERAL

939 .1()3.275, 06

l08.450.õlô,OI

1.088.000.543,07

3. 731.789.273,95

1.003.871.677,62
__.)

ATl\.0 CifU.L'NTE
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I

31.07.88

CESf'ESilS I'NTECIPI>QI>S

Prêmios de Segu~os e AproPriar
Assinnture e Anuidades a Apropriar
GPA Group LTD- Arrendamento TEC/TED/TEE/TEI/TEJ/TEK
Material de Bordo
GPA leAsing Limited - Arrendamento TEA/TEB
Contratos de Manutenção
International Lease F-ina.nce Corp~Arrendamentos 'I"E.F/TEGITEH
lATA ~ Clearing House a_~Apropriar
Alugueis Pagos Antecipadamente

75.866.649,88
3.924.470,00
240.507.257,36
2.259.117,60
86,373.430,00
291.180,00
56.841.708,17
35,085,453,00
2.069.726,88

503.218.992,89

-c-

ATIVO PERMANENTE

VALOR

DIFERIDO

PRINCIPAL

AMORTIZAÇÕES
ACUMULADAS
.

BenfeitO:t'ias em ImÓveis d,e Terceiros
Despesas c/Impl..Sistema rt•.icro
_
Despesas e/Impórtação B-737/300 ·

·CIPRO - Comitê' Introd.Equip.8-767
CIPRO -Comitê. Introd.Equip.B-7?-7-100
Quick Engine Change B-737-300

..

102.128,040,61
1.509.814,85
203.947.651,38
444.952:834,99
341.222.457.87
70.196.440,66

67.972.823,74
. 427.773,81
27.719.751,06
201.279.113.86
204.685.492;43
47.125.663,05

1.163.957.240,36

549.210.617,95

614.746.622,41

.

Outubro de 1988
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3303 ·

"CUSTO CONTÁ8ll E SALDOS DtVEOORtS"

CUS TO

C O HT

Áe I l

SAlDOS

OE VE O ORE S

us$

us $

TAXA

AERONAVES - PRÓPRIAS

c2$
EQUI?TO.eOf!NG 727-100

.

I - PT-TCC
2- PT-TCD

3- PT-TCE
4- Pl-TCf
5- PT-TYH
6 --PT-TYJ
7- PT-TYK
e- PT-TYi
9 - Pl-!YH
MOTORES SOeRESS.SER!Al
I - 653916
-

I - PT-TAA
2 - PT-lAS" ..
3 - PT-TAC

~

~OlORES SOSR[S~.S!RiAL

1 - 580198
2 - 580203
3 - 580211
EQU!PT!.BOEING 707

MOTORES SOSRtSS.SERHl
667912
645365
643869
669698
632948
645010
667785
66,636
667764

1 O T AL

2,758,034.21

.

GE R Al

2,185,552.32

2,096,798.S5
1,559,807.96
1,634,19e.96
1,891,114.56
l,719,178.30
25,771.88

395.446.451,14

1,644,062.91

4.27e.115,11

17,786.20

-

2,577,607.72
163,888.80

-

577,168.38

---

-

241,73

241 '13

-

1.329.401.563,36

ÚlT I HD
VEHCTO.

-

665.599.609,5e

30.05.91

623.085.114,16
39.616.839,61

24.02.91
12.10.88

--

l39.51e.912,50

69.759.456,25

---

-

24.11e.938,42
72.508.565,25
2. 923.355,59
88.ee4.201,04
75.350.619,47
75.350.619,47

216,322.44
100,274.14
301,453.31
12,153.61
369,534.79
313,269.11
313,269.11

28e,5e4.19
2ee,584.19

32.341.927. ~2S, 97

134,461,097.68

93,1ei,S43.57

241' 73

22.524.774.526,27

-

11.063.700.843,64
10.619.654.018,9'
1 o. 558.5 n. 963, r9

45,997,176.42
44,151,058.16
44,312,863.10

32,039,870.20
30,575,el6.46
30,565,856.91

-

-

7.744.997.e26,36
7.391. 092.1!0, 97
7.388.684.586,94

24.01.96
24. crr. 95
24. 01.95

2.244.631.480,62

9,332,022.95

6,413,949.78

241,73

1.550.444. 080,32

755.603.591,14
754.320.289,e
734.707.599,63

3,141,411.01
3,136,075.71
3,054,536.23

2,137,983.26
2,137,9e3.26
2,137,983.26

441.182.630,0

1,834,210.41

319,894.11

114.466.625,4.
142.278.043,8
1e4.437.960,7

475,893.34
591,518.91
766,798.16

319,e94.11

199.602.296,1

e29,843.66

136,254.00

9.956.475,2
27.022.100,8
47.002.586,8
19.671.284,5
28.357.766,5
12.617.505,7
17.003.570,5
18.985.502,9
18.985.502,9

41,393.9
1!2,343.99
195,412.5
81,783.0
1!7,897.0
52,457.1
70,692.1
78,931.9
78,931.9

-

.

I - Pl-TCM
2 - Pl-TCN
3- PT- !CP

-

5,499,530.73

I ,600, 995.38
1,426,599.45

52.032.035,79

649251
666388
665814
654668
654804
655252
656882

tQU!PT!.80E!NG 767-200

1
2
3
4
5
6
7
a
9

I4,140,01J.3e

385,087.419,75
343.139.968,70
525.690.898,22
504.3'1.956,14
375.180.608,65
393.073.876,06
454.e69.783,38
413.513.957,69
6.198. 911,19

-

2 - 654328

3
4
5
6
7
8
9

3.4ói.09e.379,7e

cz$

39,023.889.063,6

162,241,2~4.9

-

.68,127.00
68,127.00

-

--

106,128,340.57

-

-

69.759.456,25

-

516.814.693,44
516.814.693,44
516,814.693.44

241,73

77.328.003,21

241,73

-.
-

241 ;73

77.328.003,21
32.936.679,42

16.468.339,71

15.07.92
15.07.92

24.01.96
24.01.96
24.01.96

04.01.89
-

-

-

03.01.89
16.468.339,71 03.01.89

---

25.654.403.765,08

-

-

-

I
'
I'

I
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AERONAVES ARRENDADAS

EQU1PT•.BOEING 737-300
1 - Pl-TEA 2 - PT-TEB 3 - PT-TEC ~ - PT-TED S - PT-TEE 6- PT-TEf 7- Pl-TEG -8 -.f~T-TEH9 ~.Pi-TEI lO - PT-TEJ 11 - PT~TEK -

GPA ·leasing limited
GPA Leasing limited
GPA 6roup LiMited
GPA Group Li•ited
GPA Group liftited
International lease financ.Corp.
lnternational lease Financ.Côrp.
lJ'Iternationi!ll Lease Financ.Cor-p.
GPA Group li~ited
GPA Group li1ited
GPA Group Li1ited

EQU1Pl',BOEING 707
1 -'Pt-TCS- Omega Air Li1ited

T O1 A L

Outubro de 1988
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GE R AL

ÚL TI HO 'I
VENCTR.

VLR,ARREND.
us $

VLR.PAGO
us$

SALDO A
PAGAR US$

Ióô, 710,250.00

28,906,225.00

!27,804,025.00

ô,ô30,~00.00

2,550,000.00

23. os. 89

6,630,000.00

25.05.89

9,180, ooo.oo
9,180,000.00
15,450,000.00
15;450,000.00
15,450,000.00'
1ó,27ô,OOO.OO
15,276,000.00
15,276,000.00
15,272,250.00
15,450,000.00

-

1~,450,·000.00

515,000.00
257,500.00

2,550,000.00
ll,B45,000.00
12,3&0,000.00
12,617,500.00
13,493,800.00
13,493,800.00
15,021,400.00
13,74>,025.00
14,935,000.00
15,192,500.00

600,000.00

300,000.00

300,000.00

600,000.00

300,000.00

300,000.00 28.01.89

157,310,250.00

29,205,225.00

3,&05,000.00
3,090,000.00
2,BJ2,500.00
1,782,200.00
1,782,200.00
254,600.00
1,527:225.00

128,104,025.00

27.06.92
25.03. 92
02.09.92
11.01.93
11.01.93
11.07.93
24.02.93
30.06.93
1B.07S3

-

-

~~

AERONAVES

EOUIPT•.BOE1NG 737-300

AR~ENOADAS

'

1 - PT-TEA - GPA leasing li•ited
2 - PT-TEB - ~PA leasing liaite~
3- Pl-TtC --GPA Group li•ited
4 - PT-TED - GPA Group Li•ited
5 - 'PT-TEE - GPA. Group li11ited
6 -· PT-TrF ·- International Lease Financ.Corp.
7 - Pl-TEG - lnternational Lease tinanc.Corp.
8- PT-TEH- International Lease Financ,Corp.
9- PT-TEI- GPA Group Liaited
lO- PT-HJ - GPA Group li11i.ted
11 -.PT-TEK- GPA Group limited
EOUJPT•.BOEJNG · 707

f-

PT- TCS - O•ega Ai r Li. i ted

TO1 A L

GE RA L

..

VLR,A~RENO.

V!..R.PAGO

us $

us$

SAlDO A
PAGAR US$

ÚlTIMO
VENCI'.

156,710,250.00

28,905,225.00

127,804,025.00

-

9,180,000.00
9,180,000.00
15,450,000.00
15,450,000.00
15,450,000.00
15,27&,000.00
15,276,000.00
15,276,000.00
15,272,250.00
15,450,000.00
15,450,000.00

6,630,000.00
6,630,000.00
3,605,000.00
3,090,000.00
2,832,500.00
1,782,200.00
1,782,200.00
254,600.00

1,527,225.00
515,000.00
257,500.00

23.05.89
2,550,000.00 25.05.89
11,845,000.00 27.0&.92
12,360,000.00 25.08.92
12,617,500.00 02.09.92~
13,493,800.00 11.01.93
13,49"3,800.00 11.01.93
15,021.400.00 11.07.93
13,745,025.00 24.02.93
14,935,000.00 30.06.9.3
15,192,500.00 18.07.9•3
2,550,000.00

-

600,000.00

300,000.00

300,000.00

600,000.00

300,0,00.00

300,000.00 28.01.89

!57,310,250.00

29,206,225.00

--

128,104,025.00

-

Outubro de 1988
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CUSTO CONTÁBIL DOS TERRENOS E DOS IMÓVEIS
EM TERRENOS PI<ÓPRIOS E TERCEIROS
ImÓveis em Terrenos PrÓprios
BrBs.ilia - Loja
ConcÓrdia - Casa
FlorianÓpolis - Loja
Fo~taleza - Prédio

londrina - Loja
Rio de Janeiro --Loja 30-C Ed.Clube da Aeroná-utiCa
Rio de Janeiro - Loja 30-8 Ed.clube da Aeroná·utica
Rio de J~neiro- l8g Pvt2.tct.CiuUe da Aeronáuticà
Rio de Janeir_o· - Loja 77-E
R.Visconde de Pirajá
Salvador- Loja Ed.Senador Dan_tas
'
SalvadOr- Apartamento 704 Ed.Bar"iloc.he
-

Salvador - Loja 7 Ed.Barilóche

Salvador - Loja 11 Ed.Barilo~he
Sa 1 vador - Lo_Ja 12 Ed. Ba rfl"oChe _
· - __
Sê!lvador - Administração· Ed .. A_t{QustO Bo~Qes
s;o Luiz - Loja e_ Admi11istraç_ão

São Paulo--Prédio R.Paula Souza
são Paulo- Prédio R.Gal.PantaleãO Teles
In1Óv'eis em Terren-oS -ôe TerceirosAracaj Ú
BrasÍlia - Ed.Sede
Brasilia - Comissari~
Campinas
Curitiba
Foz do Iguãçu
Guarulhos - Terminal de Cargas
Londrina
PortO Alegre
Recife
VitÓria
Terrenos
Conc:Órdi:Et - SC
São Miguel -_do ·AréiQUaia Pert..IÍbe - SP
Luz tâ i'lia ~ ·Go
Aquiraz - CE

-Go

-~ •

Sã·o .José do Rio P"refo - SP.
Rua. Beira Rio Lote n!:! 4 - SP _.
Rua Beira Rio lote n!! 6 ..-:. _sp ..
Rua Beira Rio Lote n!! 9 - SP
RUa Beira Rio Lote n2 10- SP
Setor Clubes Esportivos Sul Lote
--

n~
~---

4 - DF
--

TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sábado 22
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11 F

1 N A NC I A H E N I O S

0

HOEOA NACIONAL
POSIÇÃO EH 3lo07o88
''

IÍL TIMO
VENCTOo

TAXAS DE JUROS

!NSTITUIÇ0ES fiNANCEIRAS

CURTO PRAZO

LONGO PRAZO

AoCAPITAl OE GIRO'
OTN
OTN

Banco do Brasil S/ A
Banco do Srasil

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

S/A - 757

S/ A
do Est.do Rio de Janeiro S/A
do Est.do Rio de Janeiro S/A
do Est.do R~o de Janeiro S/A

+
+

do E.st. do R~o de Janeiro

OTN

+

2,50 'o: a.m.
14,00 :t a.m.

do Est.do Rjo d-e Janeiro S/A
do Nordeste do ~rasil S/A
Fant.Ç> Soger-al S/A
Cosef,.

17,00% aoOo
OTN -+ 14,00% a.a.
OTN + 1,39 t a.11.

bepartamento de Aviação Civil

01~

Petrobras Distribuidora S/A
Shell de Brasil S/A (PetrÓleo)

OTN
OTN

Banco

r·undo Nad_onal de Oesenvolviau~nto

22o05o89
25o08o88
22o01.88
2l.l2o87
08o02o88
31.12o87
22o01.88
08o04o93
I3.0io88
3lo07o88
30.IOo87
30o09;93
15o02o90
l!.02o89

8,00 % a.a.
1,00% 3.111.
1J,40 % a.11.
14,00 % ao•o

12,00% a.a.
1,00% a.11.

+
+

1,00

~

a.m.

10ol59o533o373o5l
4. ?30.638. 281.5i-

10l.l75o914,00
20o85lo219,00
l33o1l8o102,00
48o425o709,00
23o309o039;·oo
253,527 o542.80
744o o35o ooo, oo·
54o213o938,15
559o488,00
824 o322o 908,87
358o495o308,32

~~~~i~~~:;;~~.~i

8.flNANCJAM[N10S 00 A! IVO FIXO
BCN ltasing Arr.Mercantil

OTN

+

VARo % CDS

03o06o69

I O 1 A L ooo•o•o-ooooooooo

524o57lo844,7B

7"9. 64"8. T27' 00

2o331.200,00
-524ovl9o 2&4 ,52

~~~~2~~~~~~!~.~0

7o600o978,72

~~;~:~;Zl~;;~2.2~

!~~~~~~!~~~~~~o

.,

..

---~

F I NA N C I

AME N T

-~

-..,.

os,.

"''-'" --

.

.

MOEDA ESTRA~~EIR~
POSIÇÃO EM 31.07.88

·INSTlTUIÇÔES Fl~A.'IJC!:,IRAS

A.F]'II.'ii'-.C!t(IENT"OS O?lTIIL C€ GIRO

TAXAS OE

LISOR.

•

LIBOR

.•

PRIME
LII~OR

+

2,00 % a..a.
12,00
a.a.
1,'50
a.a.
0,50 % a.a.
O,Sr.i ':'( .a.a.

."

AE"'ONA.VES E PECAS SOSRESS.
B.T. t.t!asing Corpo_ration, -nH
&eing Equi.pl"ent Holding Co.TC?
&einç Equip.Mo1ding Co.Mot.sol:lr-ess.
CJ.a.Intera."''lef'ic:am Inc.E~<p.TCE
Cia.Inte:'W'ef'iczro Inc.E~p.TCF
E"port lorp.Bank O!' l.JSA 9Peing 7lS7
General Elcctrit:_CO'npany-6oeing 7õ7
"-'Olnuf~turers ~e!" Arr)J-erel.SIA
Wells Fargo 8.ar>k. No\ Boeing 757, IY
Wells Farw ~ Nll.. Sot:ing 767•

l' 0 TA L

-

LIBOR
LEASING
LEASING
LEASlNG
LEASING

c

US$

uss

US$
US$

1,'SO
• ],1,00

% a.a.

US$
US$
US$
US$

%

a.a.

7 ,3866~
7,3866%
..IRS.9,2S e 12,00%
L!BOR + 0,30 _ ~
LIElÇlR + 5,85 %
PRIME
l, 875 ":o:
_0,'50 __ %
LIBOR

a.a.
a.a.
a.a..
a.tt.

LIS$

a.a.
a.a.

US$
US$

.

a.a..

•

•

..fuca"
.JUI'l.OS

. ·- ..........

US$

32,'530,200.18
1,930,016.19
333,394.90
3 ,528,'iH2.34
4,g22,195.44

1'5.07.94
15.05.88
28.08._88
28.02.91
15.1.2.89_

CURTO PRAZO

LONGO PRAZO

c z.

c z.

.o,

a.a •

uss
US$
US$

163,888.130
319,894.11
13~,254.00

2,758,034.21
2,!577 ,607. 72
63,G4l3,483.34
3, 773,9(;4.89
577,168.38
12,041,967,97
12,694,860.11

995,214.674

10.10.88
04.01.89
03.01.89
30.05.91
24 .ov;n
06.02.94
26.10.9'4
15.-07:92
11.07.9).
06.02.89

-

~;:~!;:;~~:~
~.:~~~.:.gl~.=.~!~&~

39.616.839.62
77 .328.'003,21
32.-936.67!>1,42
207.233.021,11
211.330.368,79
708.525.992,70
156.582.832-,70
35.585.068,47
995.197.846,89
3.068.?28.534139

4S9.4615c,S8S,4
411.754.7~5,37
14~677 .2~o.eas.o

755 .'597", 700,16
103.933.844:?=
1.914. 707 .07{),5

~~~~-~.:ol~~,;,U?;l:~~
24,01.96

~~ .. l~h'g~!o!:~!~..~~

7.827.217.400,0

hr~~ nr.,M~,~~

~~ .. ,;,~~I<~2~&l~~,;,~~
v

315.307.889,'31
466.587 ,8'51,61
80.'591.'549,18
330.210.422,23
840._S_79:.910,63

..

~-~~-m.'Et~~~.~!2,;g~

B .~"lNM\ICI,o1MEI\ITO/t. gASifljG

,.,

VENCT!l,ATÉ

US$

.

Sco.do Brasil SIA {NYC)
Saoco do 8~.;\sil S/A
Bank Of Arn~rica NT R!!s.~l:n
Go.!ing c~re1a1 A.!.rp~ eo.
United Tectloologiez lnt1,

The-l...OflS Temi.:C-redit.Ballk Of

M::GJo1. ES"l"F'ftiE.AA

JURO~

~~.~~~-~~~,;.~~~,!~

242.538.194,09

.

1. 555.018.550,09

;;:,~~h~~~=2~,;~~

~~.:.~~~,;!H,;;!~.h~-

-

~
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PASSIVO CIRCULANTE

1

c z $

CONTAS A PAGAR

Salários a Pagar

470.768.130,00
308.333,441,46
162.048.201,69
6.777.263,79
10.324.954,25
401.891.576,98
48.920.601,12
10.550.290,98
24.377.358,59
2 .408. 859.90
304.100,506,97
1.154,883,46
"12. 081.036.76
17,608.518,60
26.857.042,94
33,684,00
1.573,353, 7l
2.475.509,87

Contas a Pagar no Exterior
Leasing a Pagar
Serviços Avulsos a Pagar
Quitações F"inais a Pagar
Diver-saS COntas a Pagar
Despesas Diversas a Pagar SucurGais
Contas Correntes - Funcionários ( Pensão .JudiCial)
DepÓsitos de Clientes
Debêntures e Encargos a Pagar
Instituto AerU-5 de--Segiiridãde 50-C'ial

Agentes_ e EscritÓrios no Exterior ---Contas a Pagar - Convênio
~
Fundo Nacional Desenvolvimento Educação
Seguros a Pagar

-

FNDE

--

----

PlS e Abono PIS a 'Pagar
Dividendos --~ Pagar ~e e:·xercicioS Anteriores
,
Comissões s/Vendàs a P·agar

T O T-A L

PASSIVO

1.Sl2.285.215,07

.

CIRCU~ANTE

-.

I

,.,

~.

~-

.

.

FtR c'XJ;'TA DE TER:EIR:S

..

c z $

.

Fundo Aeroviário
.Tarifa de Embarqu·e
'
Imposto .de Rerida Retido na Fonte
Inlposto sobre Serviços Retido_ n~ Fonte
Imposto Com.s/Vendas -de Pass.p/Exterior

178.874.737,09
229. <[()8-:053. 07
63.269.669,,55
16.868,27
81.390.323,35
4.169.523,3<
212.431.102,75

TOT AL

769.360.277,40

Outras Mensalidades
ContribuiçÕ-es e Mensalidades Sindicais

. . ..

..
PASSIVO CIRCULANTE

I

PROVISÃO P/DESPESAS

Propaganda e Publicidade
GratificaçÕés-ao Pessoal da Empresa (l3E Sal.ir.io}

Eventos Especi~is ·
-·
Promoção-de Vendas
~
COOtingências Legislação Social

FGTS s/139 Salário
fundo Aerus s/132 Salário

TO T A L

..
cz

$

117.310.736-,20
384.980.806,25
!L 306.086,62
2.183.984,11
32.012.127,68
16.362.274,07

558.156.014,93
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PASSIVO CIRCULANTE

I

General Eletric

>-

.

$

58.860.528,00
40.062.503,31
48.793.725,00
581.810.795,05>
732.273.661';,82
29.179 .22:>,46
19.789.791,49
216 .9_98._47$, 00
4.046.093.893,16
499.657.298,56
112.853.020,84

..

897,689.48
l6.738,070~96

Transbrasil Airlines Inc.
Deu_stCh-e .L_~fthaõsa Actiengesellschaf
Outro_s

c z

U S.$

FORNECEDORES

Comissaria Aérea de Brasil ia Ltda
Restaurante Qo Aeroporto A~imentação Ltda
Comissaria Aérea do Rio de-Janeiro Ltda
Shell do Brasil $/A
-Petrobrás Distribuidora S/ A
Boeing Comm.Airplane Co.
Cafés Finos Sal-.._,ador Ltd:=t
->

Outubro de 1988

2. 067.005.74
-

6.386.372.923,69

TO T A L
-

'

"

"DEMONSTRAÇÃO .DO RESULTADO"
(CZ$)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

ACUMULADO
30.06.88

Se~viços Prestados a Terc~iros~
Arrendamento e. Alü&~.;~éis,_........
Red~spacho, Coleta e Entrega a Do:nicUio-~
CcrnJ,s~s.~ecebidà$ de Terceiros v·
Penalidades No-Show/Cias.cong.
Realização dos Bens ·neavaliados
Taxa de Seg.Exr:,-r·.cârgas Ad-Valarem
TranSlado de Fretamento
Diversas (439)

293._672.1.9_7,6,31.760.940,6"5
37.276.694,36
70.538.395,13
1.434.334,00
56.921.788,70

T O TA L

590 •.265. 208,46

31.317. ];AB, 37
13.084.116,11
84.259.593,51

ACUMU1,AD.O.

JULHO

31.07.88 .

6.977.657,16

38.294.805,53

2.0-15.897' 32
27.9-6'7..5'64,34
103.642. 58fJ ,J3_5

15.100.01~.4.3

112.227.157,85
397.314.796,48
1.760.940,65
45.398.476,15
91.531.126,65
1.434.334,00

-

8.121.78.1.79
20.992 •.731,52'

-

1.108.523,42

170.826.754,40

-

S8.030.3l2,l2

.

751.091.96_2,S6

........

,>

>,

OUTRAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Comissões P~gas a Terceiros;--·
Redespacho, Coleta e Entrega a D~micilior-_S.e.gw:.a......d.e.-E~J:...Encom~e Cargas
Di v_ersas (357)
Acertos de E~toques .e Provisões
Resultados de Pools

T O T A L

ACUMULADO
30.05.88

JULHO

~71.210.7B5,0l

133.007.121?,53

87.959.508,71
20.394.4,05.10
65.917.143,54

24.~1'98.70~,92

157.083.042~98

44.473,11

702.609.658,45

5.621.29,3?26
22.478:3'9'9..84'
8.'958."2"04,88

ACUMULADO
31.07.88
504.217.913,54
112.75$.518,63
26.015.698?35
88.395~543,38

-

166.041.247.86
4-4.473.11

194.863.736,43

897.473.394.88
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Sc-~!~n '~ntdos

~~··"~'~"'•h

I hrc.trn
• Ahtuol&
t"t••t• • Ou!cll!o

ftY/U

IIA•/n

7,t77,U7,53

4,232.355,79
4.'•8S.56t,4J
9.?1l.78l,tl

1.89~.1~5,34

l.5U,7H,CO

H~.l!r.',5!l

'-~~.!1~.77

tl.n4,\!~.u

H.7U.3Gl,1t

14,\~ll.lfi,U

l1,ll~.l~l.40

1~.•9:.~·~.7~

3P,&~:.5't,a

~~.Jl?.\82,44

50,789.7~9.79

77.2!t,U7,58

t4.759.5tl,5l
2".572.1fi,SJ
l.750.910,t5

34!,211,~7

~•dn~••~o,eo:rt• t

'· ?1J.4 )4,1l

to.tuõu lh~oHdu lo Trr<tlut
P<!loH~odu •• Show{Cht CO"V•
ltntõu~io ~U Do"s Ru~oliadn
lau to Sot.h,r,Cor~u Ai·Yoloroo
lro"oldo dt Frot.lootlto
Diu.... (439}

t7.~02.2H,U

TOTAL

u.au.4\4,Zl

8,0B2,0C
3.077.210,51
G,511Q,O~O..l~

(~52.2U,l9)

JU{S~

0\IT!t.IS Dt:s,UU D'EUCTOUU

lC~'l!tlllO'l'

JU/38

45,J07.5GJ,OO
1,3411,00
4,7\l,4M,S1
7,46!.5g],.!\

-M/U

,,~\5.535,9~

4.U!.11~S,I~

li'U/e$

a,nl,a~t,!D

t4o,!p,9o

t.~o•.Jto,a

5.502.711,79
l!.587,ltl,1l

9,577.144,59

?,a11.•u.a

ll.Otl.8U,2~

t•.eH.767,l~

9l8,9l1,55

2.U04.lS~,05

4f7.J:o2,0C
50.703.417,40

7~.750,61G,30

!O.Jl!.072,82

\lS,J~I.

Z9l,l I

JUt/t~

30.M,n

s.n~.nl,!l

!.49l,71!li,6l
lf,CH.tU,82

J!,ll?.tu,,

l1,f)~.n4,lG

70,5l!.H5,ll

J911.9n.ao

t.4l~.ln,t>O

l,494,SGJ,at

t.lfl.~lt.n

56,!2\,7U,71J

111.934,760,25

U3.01\,0Sl,n

5?0.215.~H,4$

rt~tu

IIU{U

MR/81

~u/n

Jlni{U

~tUWUU~

10.107,81\,0J

e4,3!o.zn.lz

J7t,2I0,7$1,at

~.o&.n

C.. luÕu plfU 1 hrul~n
Rodupoth, Cohh t (11tro91 • O.dcll!t
So~••• do'"hpr,tnt•••• Carvu
o;••rsn [357)
,

40.517.Jt7,50
U.4U.71_7,08
t.m.HI,43

,,,n.o~.n

&1,4\~.171,17

10.750.812,07

11,81$,510,37

LB,0~\.006,81

70.SU,4U,I!
]7,793,!99,37

11 .os~.ou,,,

n7.15,.&~s.n

:.u1.811.n

2,?21,391,~1

~.n~.5ss.~~

12.5!&.4~0.~3

t.~ss.an,s'

<!,7ZJ,l2l,H
l7,Bl!,4!0,"

~-~~~.~~1.~1

t.Gn.z~!.n

ll.ZU,t2!,~2

,,55'.~5Z,S5

ltthu l•'(st"1""" • 'ro•hftl

l5.~51,UJ,I3

51.~\0,2~0,01

I9.HJ,nt.n

cr.Jn.c4l,~Jl

u.aa~.loS.Jll

20.l94.4o:IS,tiJ
a5.,17.tU,54
1!1,C8l.a4!,tB

(Zll,ltO)

llJ1,753,lt)

Dtf•ro"~" J.propria;:ãt 1111 OUJtU(
huih<l'~s

J

o

(LH,MI,n)

-

<I'• ,uh

l • t

169.~04,72

-

IOO.l35.5U,03

\31,\H,3C7,5~

-

~CI,9i\,G23,S5

-

9l,JU,Gl3,a

Gl.~to.

su, 54
131.753,29
U,UJ lJ

!OI.Ul,555,67

I7J,571,?2:J,U

-

U.47J
707,5;'9.~5~.·5

"DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS"

JI.JNH0/88

JULH0/88

VARIAÇÃO

J.Q88. 074.233,00
37. 195. 817 '00
34.236.298,00
422.556,00
16.476.828,00
67.892.799,82
162.181.907,59
12.219.331,29
776.997,00
64:364.301,00
15.648.061,00

3.144.719.062,00
60.106.662,00
56.224.282,00
262.294,00
13.136.699 ,õo
80.723.973,19
279.373.806,28
12.996.934,09

1.156.644.829,00
22.910.845,00
21.987.984 '00
(160.262,00)
(3,340.129,00]
12.831.173,37
117.191.898,59
777.602,80
(776,997,00)
111.399.237,00
34.797.891,00

2.399.489;129,80

3.873.753.202,56

A.TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Tarifa Normal e TEN
Tarifa Int.e1"nacional e TEN
Tarifa Primeira Classe
Tarifa Pr:i.rneira ClaSse Internacional
Tarifa Brasil Air Pass
Tarifa P.A. &0/RIO/StO Electra ll
Tarifa P.A. Brasllia
Tarifa P.A~SAO/RlO/SAO Jato
Tàrifa Passaporte Brasil Grupo TFG
Brasil Turi.stico ~po BTG
Tarifa Passaporte Brasil - TFB
S

lJ B

TOTAL ••••••••

175.763.538,00
50.445.952,00

1.474.264.072,76

B.F.RETAMENTO DE PASSAGEIROS
JAL
Charter
Panam

Ibéria

s u

8

TOTAL ••••••••

TOTAL DE PASSAGEIROS

31.146.588,00
74.729.860,00
8.780.803,00
2.280.5-10100

42.280.524,00
330.065.439,00'
58.388.681,00

11.133.936' 00
255.335.579,0049.607.878,00
(2.280.5JO;oo'J

116.937.761 ,oo.

430.734.644,00

313.796.883,00

4.304.487.846,56

1.788.060.955,76

2.516.426.890,80
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..AJLH0/88

VARIAÇÃO

C. TRANS?ORTE. _DE CARGAS
~

Porão
Cargueiro WAO 707
Exce&so de Bagagem
Malas Postais

Rede Postal l'Yoturna

s u 8

T O T A L

D. FRETAMENTO DE

........

CARG~"-S

-

323.012.824,77
220.486.909,00
23.416.587,50
3.649.01fH,67
283.363.160,91

390.239.307.99
290.345.746,00

853.928.573,85

1.058.848,23~

27

.~99. 709

67.226.483,22
69.858. 837 J 00
3.983.122,28
(1.810.04<:,36)
65.661.263,88

'78

1.839.047,31
349.024.424,79

204.919 . 662. 02

,_

Cargo Internacional 707
Cargo InternaciOnal 767

Fretamento Banco Central
Fretamento CoJPe.rc .ia:). ..ee:z e r:- r_a __
Fretamento Promodal

95.731.144.74
963.529,90
29.725.000,00
6.400.000,00

-

2.689.931,28

17.864.000,00
18.000.000,00-

(93.041.213,46)
(963.529 ,90)
(11. 851.000, 00)
(6.400.000,00)
I
18.000.000,00
(94.265.743,36)

.......

132.819.674,64

38.553.931,28

10TAL DE CARGAS ••••••••.•

986.748.248,49

1.097.402.167,15

110.653.918,66

vôo.

~=~~~=~r~=~~~!~~

~=~~~=~~2=~~~~r~

~=~~~=I~~=~I~~;~

s u

B

T O T A L

TOTAL OPERACIONAL OE

REAJUSTAMENTO'DE DESPESAS PROVISIONADAS

AC~ULADO

INSUFICIÊNCIAS

30.06.88

Manuten~ão Equipt2s, Terrestres

Revisão/Manutenção Eq':'ipt!1.de

Aviso Prévip e IndenizaçÕes
Treinamento e Ensino
TO T A L

vão

DO MÊS

ACUMULADO
31.07.88

8.747.231,69

544.284,10

9.291.515,79

1.280.162.929,69

131.944.137,91

1.412.107.067,60

31.215.535,32

8.688.785,17

39.904.320,49

-

13.378.345,80

13.378.345,80

154.• 555.552,98

1.474.681. 249.58

1.320.125.696,70
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REQUERIMENTO
N• 183, de 1988
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:

Requeiro à Mesa, com base no art 50, § 2~>
da Constituição federal e no art. 239-1, do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe
da Casa CIVil da Presidência da República o seguinte requerimento de informações:
a) Quais as razões que levaram o Incra a desapropriar as terras, antes alienadas à Construtora
Andrade Gutierrez S/A, para implantação do Projeto Carapanã, no Estado do Pãfá, conforme Resolução n"' 89,-de 1979 do Senado Federal?
b) Qual o motivo da desativação do projeto?
c) Qual o valor da indenização a ser paga à
construtora pela desapropriação da área onde se
situaria o referido projeto?
·
d) Qual o critério de avaliação usado para o
pagamento da desapropriação das terras?

Justificação
Segundo informação publicada pela revista Veja, o Governo federal pagaria à Construtora An~
drade Gutierrez quantia equivaJente a 29 milhões
de dólares, a título de indenização, pela desapropriação de 400.000 hectares de terra no Estado
do Pará.
Antes de se premiar o fracasso, deveria o Governo federal investigar as razões pelas quais nao

foi viabilizado o Projeto de Colonização CarapiU1ã

e punir os responsáveis por essa decisão tão impabiótica
O Poder Legislativo, na retomada das suas prerrogativas, precisa conhecer todos os deta1hes dessa transação para poder exercer, com total imparcialidade, o seu poder fiscalizador, sempre atento
aos interesses do povo e deste País.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1988. Ronaldo Aragão, Senador.
Inclua-se em Ordem do Dia

DEFERIMENTO DE REQaERIMEl'ITOS
A presldência comunica ao plenário que, nos
termos do art. 47, § 29, do Regimento lntemo,
deferiu o Requerimento n11 181, de 1988 de autoria
do Senador Mansueto de Lavor, no qual Sua Excelência solicita licença, sem remuneração, para tratar de assunto particular, pelo prazo de 125 dias.

Tendo em vfsta que o requerimento atende ao
disposto no item II do art. 56 da Constituição,
não ultrapassando, a licença requerida de 120
dias da presente sessão legislativa, a presidência,
nos termos do disposto no § 19 do art. 56 da
Carta Magna, convocará o primeiro suplente do
Senador Mansueto de Lavor, senhor Luiz Piauhylino Monteiro.
Ã presidência comunica ao plenáro que deferiu
o Requerimento n 9 182, de 1988, de autoria do
Senador Iram Saraiva, no qual Sua Excelência
solicita prorrogação por mais 90 (noventa) dias
do prazo concedido à Comissão Parlamentar de

Sãbado 22
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Inquérito destinada a investigar o acidente com
o césJo-137, em Goiânia, e a política de fiscalização governamental sobre experimentos nucleares e material radioatlvo.

(*)ATO DO PRESIDENTE
1'1• 133, DE 1988
O Presidente do Senado Federa], no uso das
atnbWções que lhe confere os art. 52, item 38,
e_97, inciso IV, do Regimento Interno, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foí outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n 9012243/88-4, re$Qlve
aposentãr, por invaliaez, ORÁdO RODRIGUES
DA CUNHA, lnspetor de Segurança Legislativa,
Oasse "Especial", Referência NS-19, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos dos
art. 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea "b", da
Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados com os art. 428, inciso III, § 2 9, 429,
inciso III, e 414, § 49 da Resolução SF n9 58,
de 1972; art. 29, parágrafo único, e 39, da Resolução SF n9 358, de 1983: artigo 3 9 da Resolução
SF n9 13, de 1985; artigo 29 da Resolução SF
n9 182, de 1987; e art. I 9 da Lei n9 1.050,_ de
1950, com proventos integrais, observados o cfis.posto no art 102, § '2 9, da· Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de_setembro de :1988, Se-nador Humberto Lucena, Presidente.

(•) Repulllico!!do por haver sa(dc com lncorreçiio no DCN, Seçao
D, de 1'·10·88

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
'IERÇA-FEIRA, 25 DE OUI'(JBRQ DE 1988

MIO--fto109

SENADO FEI>ERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 42' RI!OI'IIÃO, 1!11124 DI!
OUfUBRO DE 1981

1.3.1 ....... Mensagem do Senhor Presi-

-da RepúbUca

- N~> 244/88 (ri.9 454/88, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.3.2- Resolução
-N9 156/88, que prorroga, por 45 dias,
o prazo da Coinfssão Especial destinada a examin-ai' a questão da dívida externa brasileira

1.1 -ABERTORA

da-

1.1.1-Comunlcaç6es
-lnexistênda de quorum paro oberturo do
sessão.
-Convocaçio de sessio extraordinária a
realizar-se amonhõ, dia 25, às 14 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que desiiJno.

e avaliar as razões que levaram o Governo
a suspender o pagamento dos encargos finan-

12 -ENCERRAMEIITO

ceiros dela decorrentes, nos planos externo
e interno.

1.3-EXPEDIEN'IE DESPACHADO

IA-ENCERRAMENTO
2-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FJ;DERAL

-N• 140 a 143, de 198a
3-ATADECOMISSÃO
4 -MESA DIRETORA~

5 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DEPARTIDOS
6 -COMPOSIÇÃO DE COMJSSÓES
PERMAI'IENTES

Ata da 42" Reunião, em 24 de outubrode 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

ÀS 14 HORAS E 30 MJNU1"0S. ACHAM-SE
PRESEIYTES OS SRS. SEÍ'IItDORES: ~
Aureo Mello -Jarl>as Passarinho -Alexandre
Costa- Chagas Rodrigues- Cid Sob6la de Carvalho .;.... Guilherme Palmeira - Ruy Bacelar João CaJmon- Itamar Franco- hpuan Costa
Júnior - Pompeu de Sousa - Meira Filho Rachid Saldanha Derzi- WDson Martins- Leite
Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)A lista de presença acusa o comparedmento de
15 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.

~

. Nos tennos do f 2' do art. 180 do Regimento

irrtemo, o expêdiente que

se eóContra" sobre a"

mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições. wu encerrar a presente reunião, convocando !leSMo extraordlniria a real~·
zar..se alnanhi M 14 hCII"M I! 30 minutos. com

de origem), qu~ "cria, no Quadro Permariente

de Pessoal da Justiça Federai de Primeria instân·
da, os cargos que especifica e dá outras providêndas". (Dependendo de parecer.)

2

Discussão, em twno único, do Projeto de Lei
• seguinte
da Câmara n9 50, de 1988 (n9 547/88, na Casa
de origem), de inidativa do Senhor Presidente
ORDEM DO DIA
-da República, que acrescenta o termo "univer1
sitário" na denominação do Hospital Professor
DiscuSSãO.- erri ti:ifno-ónlco, do Projeto de Lei Edgard Santos. dil Uriiversidade Federal da Bahia.
da Câiilaiii ri' 40, de 1988 (n' 307187, no Casa (Dependendo de parecer.)
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PASSOS PORTO

Oiretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Semestral

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

3
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei
da Câmara nQ 53, de 1988 (11" 399/88, na-casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República. que "dispõe sobre a especialização
de turmas dos Tribunols do Trabalho em pro·
cesso coletivo e d6 outras providências". (Depen~
dendo de pa=er.)
4
lliscuss6o, em turno ímic:o, do Projeto de Lei
da C8mara n' 54, de 1968 (n• 545/88, na Casa
de origem), de lnk:lativa do Senhor Presidente
da República. que "'autoriza o Poder Executivo
a abrir ao ~elo Trabalho o crédito especial
até o llmllie de
1.703.004.000,00 (um bilhão,
e ~~to milhões e quatro mil cruzados),
para o fim que espedfk:o". (Dependendo de parecer.)

set>ec..-

ez•

O SR. PRESIDEI'ITE (Chagos Rodrigues) ~
Está encerrada a reunião.
(Levanlll-se a reuniiío às 15 horas.)

EXPEDIEIV1E DESPACHADO NOS TERMOS DO § 2' DO AR7100 180 DO REGI-

MENTO INTERNO

.......................~··············· .. •···· Cz$ 2.600,00
............ ~..................~-- Cz$16,00
Tiragem:

RESOLUÇÃO
N• 1~6, de 191!1!
--Prorroga, nos tennos do art. 77, com~
blnado com o art. 178 do Regimento ln~
temo do Senado Federal, por 4~ ( quarenta e c_btco)_ dias, o prazo da Comissão
Espedal destinada a examinar a questão
da dívida externa braslleira e avaliar as
razões que levaram o Governo a suspen~
der o pagamento dos encargos flnancei~
ros dela decorrentes 9 nos planos externo

e interno.
O Senado Federa] resolve:
Art 1~ Fica prorrogado por 45 (quarenta e

cinco) dias, nos termos do art. 77, combinado
com o art 178 do Regimento Interno do Seflado
Federa], o prazo de dUraç.3o da Coiníssão E.<ipecial destinada a examinar a questão da dívida ex~
tema brasileira e avaliar as razões que levaram
o Governo a suspénder o 'pagamento dos encar~
gos financeiros dela decorrentes, nos planos ex~
temo e interno, instituída pelo Requerúnento n9
17, de 1987.
Art. 21' Esta resolução entrará em vigor na da~
ta de sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em con~
trário.
Sala clãs Sess_ões, 24 de outubro de 1988.
Aloisio Bezerra ~ Leopoldo Peres - Ney
Maranhão - Gullhenne Palmeira - Ronan
Tito-MendesCanale~~

Alrnlr Gabriel - cmo. Cbluelll
-Mauro Benevldes - POIIJI>eU de Sousa
-Marco Madei-Jarbas PuArlaho-ltamar Franco - Chagas Roclrlgues - Joio
Calmon- Olavo PkesAlfonso Camargo - José Jgnido F......,

Rocha MENSAGEM DO PRESIDEI'ITE

'DA REPÚB!lCA
Restituindo autógrafos de projeto de lol

sandonado:
N• 244/88 (n• 454/88, na origem), de 21 do

corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n• 48, de ~ 988 (no 843/88, na orlg~m), que dispõe
sobre a cnação, pelo Poder Executivo, de entidade
destinada a promover o desenvolvimento da tec~
nologia mineral e dá outras providências..
(Projeto que se transformou na Lei n" 7 .677,
de 21 qe outubro de 1988.)
A publicação

Odlldr--

-Afonso Sancho-.....,.....~-Maurido COITM ~ Nabor

J-.

ATO DO PRESIDEI'fi'E
N• 140, de 1988
O Presidente do S~ado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
__ Conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire-

2.200-exerripJares~

tora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Proc:esso n<? 011.762[88-8,
resolve alterar o Ato desta Presidência n"'. 120,
de 1981, publicado no DCM, Sêçâo U, de
20-10-81, que concedeu aposentadoria a :;ervi-

dora Arlette Bretas no cargo em comissão de
Diretora da Representação do Senado Federal no
Rio de Janeiro, símbolo SF-DAS-1 01.4, para considerá-Ia aposentada no cargo de Técnico Legislativo, Classe "Esspedaf', Referência NS~25, do

Quadro Permanente do Senado Federal, nos ter~
mos do Artigo 40, inciso IlL alínea a, da Consti~
tuição da República Federativa do Brasil, combi~
nado com os artigos 428, iiidso II, 429, inciso
I, 416, inciso O, e 414, § 49, da Resolução SF
n958, de 1972, artigo 2_9, Parágrafo único, da Resolução SF ii9358, de I 983; artigo 3' da Resolução
SF n9 ]3, de 1985; Resolução SF n915, de 1987;
artigo 2• da Resolução SF n• 182, de 1987, e
artigo 2', § 2•, da Lei n• 6.323, de 1976, combinado
com a Resolução SF n' 07, de 1987, com proventos integrais, observado o disposlo no artigo 37,
inciso XI. da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de outubro de 19118. ~
Hlllllberto Luc:enL

ATO DO PRE8IDEm'E
N• 141, de 1988
O Presklenre do Senado Federal, no uso das ·
atrjbuiçõesquelheconferemosooartigos52,item
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, em
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo No de Comissão Diretora n• 2, de 4 de abrO de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n• 012.748188-4,
resolve aposentar, por inv'21Jidez, Aldo Pereira de
Uma, Agente de Transporte legislativo, Casse
"Especiaa'', Referenda NM-35, do Quadro Perma~
nente do Senado Federal, nos termos do artigo
40, Inciso L da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 428,
Inciso li, §2',429,indsom,e414, §4•,da Resoluçio SF 11"' 58, de 1972; artigos 2 9, paragrafo único,
e 3', da Resolução SF no 358, de 1983; artigo
3', da Resolução SF n' 13, de 1985; artigo 2'
da Resolução SF 119 182, de 1987, e artigo 1'
da Lei n' 1.050, de I 950, com proventos integrais,
observado o di_sposto no artigo 37, inciso Xl, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de outubro de 1988. -

Humberto Lucena.

·
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são e Srs. Senadores, instalamo-nos ontem, e hoje
estamos nos reunindo para traçar nonnas e dire--

trfzes para o nosso -comportamento.
Era nosso propósito de relator ouvir o Senador
Nelson Wedekin nas suas considerações gerais,
porque foi ele quem teve a iniciativa desta comis-

são. O que ele considera mais relevante? Quais
são as suas sugestõeS? As mais válidas servirão
de parâmetros para a orientação desta comissão.
De minha parte sei que esta comissão é de grande

importância para o País e ela vinha sendo há muito
tempo ansiada pelo Congresso, porque ela vai
atuar e operar num mundo, num espaço, num
setor dos mais dificeis e singulares. diz respeito
à vida. à saúde e ao próprio Pais.
Há dois setores nacionais dos quais este País

é dependente e ainda uma parte do setor energético que hoje, com o próprio álcool e as últimas
descobertas poderiam ser

setoreS despiciendos

como essas importações, mas há um que é dominante, absolutamente dominante, ou dependente
absoluto do setor estrangeiro, que é o setor farmaco, objeto de nossas considerações.
Pelas estatísticas que temos. 85% da produção
nacional é realizado por firmas estrangeiras, enquanto apenas 15% sao de produção nacional.
Terí8lllos assim 400 laboratórios nacionais, com
a produção de 15%, enqUanto há 40 laboratórios
estrangeiros responsMieis por 85% da produção.
É uma luta muito c:tifícU essa nossa, porque
nós temos que concluir aqui, nio apen'as por um
parecer, mas que esteterVta fundamentos factuais
para geRU' nonnas, gerar orlentaç6o nadona1, e
possamos fazer com que o Brasil tenha uma grande indCistria nadonal nesse sentido, mas que não
delxemoo de dar lll!!nç6o ~ qualidade dessa produçio. As infcrmações sio mufto díspares, mas
umlàcorlllltaltes sfioa de que a nossa produção
e a. remédios produzidos aqui no País, nem sempre obedecem aos padrões de qualidade internadoM), ainda que tenha o mesmo nome, e que
a sua fórmula qufm(ca. às vezes, seja expressa
da mesma maneira.
Teremos que ouvir aqui muitos setores e os
nossos Senadores, que já mostram grande interesse nisso. EJes dirão o Relator tem uma orientação mais ou menos geral, não específica, não
somos donos do processo, nós relatamos, mas
os nossos ilustres Senadores darão as melhores
sugestões, nesse sentido.
Eu estou multo envolvido num projeto de qualidade. Durante anos procuramos dotar o País de
uma lei com certificado de qualidade, convencidos de que o Pais na Sua vocáção e- no seu
potencial industrial ele n&o poderá comprometer
o seu conceito, produzindo materiais ou artigos
que nem mereçam o respeito nacional, e muito
menos, o externo: eles são ~ repelidos externamente como eu j6 disse no Senado e isso nAo
está bem.
Nenhum pais se afirma no setor industrial sem
que busque a qualidade como o id~ supremo
de luta, é o caso do Japio e da Alemanha; o
que mais busca um japon~s como recompensa
não é nem o lucro: é a certeza de que o seu
produto é bem aceito pelas mais elevadas esferas
da administração japonesa, que dá esse certificado de qualidade. O alem&o assim procede, tam~
bém, e isso atê lhes dá uma respeitabilidade internacional. Enquanto isso, os nossos industriais,
com algumas exceções, buscam o resultado, não
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na qualidode dQ produto, nAo com a preferência os nossos Senadores, para estabelecermos qual
de mercados em roz6o da qualidade do que eles será o <:alendmio das sessões para esse intervendem, mas querem ganhar na venda, ainda regno, porque pouca gente virá aqui, e muita genque o produto pereça no momento em que che~ te está sendo solicitada às bases. Mas é preciso
gue ~ m6os do consumidor. Então, aqui no Se- que nós~ ~ até _1!) de novembro, tenhamos
nado, no passado, houve um projeto do Senador algumas sessões. E para que elas não sejam vaJosé Lindoso, e tivemos um ·grande empenho zias, devemos predeterminá-Ias, sendo que na
para que ele chegasse a um resultado; foi um próxima reuniio já eSt.ariamos ouvindo as sugesesforço muito grande, mas não se chegou a resul- tões, e com o calendárlo completo, para obtenção
tado algum, porque, à época, vivíamos uma farsa de resultados.
aqui no próprio Congresso. Bastava que detenniEra isso o que eu tinh8." a dizei-.
nados setores, contrariados, solicitassem ao Governo a retirada de um projeto~ o Uder da Maioria
O SR. PRESIDENlE (José Paulo Biso]) - Srs.
o tirava da pauta, com frustrações inclusive para Senadores, ab IDitfo extra reunião, ouvi os que
nós, que éramos minoria na época. Então, dessa estavam presentes e colhi algwnas sugestões de
vez, estamos convencidos de que há uma possibi- vez que estamos assentados em c.:ima de um in~
lidade de dotarmos o País de wna lei de qualidade conveniente, o de termos perdido uma boa parte
e estamos aí c;om alguns cientistas em reuniões do prazo; nós temos que realizar uma proustiana
constantes, para alcançarmos esse objetivo, e es- recuperação do tempo perdido aqui. Então, a suses assessores nossos, alguns do Senado, have- gestão do Senador Severo Gomes é que hav~_ndo
rão de oferecer s_ubsfdios a esse trabalho também reunião da Constituinte, no dia 5 de outubro, e
para esta Comissão, porque, em última análise,
tendo em vista as circunstâncias de estarmos viesta Comissão também bus_ca a qualidade, busca vendo um processo eleitoral, para termos êxito
evitar fraude, busca dar wn melhor contexto ou em reuniões da Comissão, precisamos aproveitar
estabelecer melhor~ caminhos para a nossa in- essa oportunidade, nos dias 6 e 7, já que no dia
tos farmacêuticos consumidos no País.
5 teremos a promulgação da Constituição.
Então, Sr. Presidente, a minha primeira missão
Poderemos, também, conforme sugestão do
seria ouvir, com base nessa audição dos nossos Senador Afonso Sancho...
Senadores, inclusive do S_enador Nelson Wedekin,
O SR. POMPEU DE SOUSA- (Fora do microe traçarmos normas de comportamento para as
próximas inquirlçõ_es, para as próximas audições fone)
para as pessoas que devam ser ouvidas, os setores
O SR. PRESIDENlEJJosé Paulo Biso])-,;- P<a·
que devam ser consultados, o tipo de pessoas to. Nós poderemos real@~' nesses dias um ftjifor~
qualificadas no ramo, no País, que nos possam ço concentrado e recuperarmos o tempo q1:1e já
dar uma assessoria compatível. E, de resto, quero
perdemos; poder_emos entrac.nesse acotdo~a.res
dizer a V. Ex" que pã"ra mim é muito salutar, é peito das primeiras reuniões, o Relator vai .ernitir
agradável ter recebido essa _indicação de ser Rela- seu parecer em seguida, e já designaremos a_Jguns
tor desta Comissão. Sei que vai sei' wn trabalho nomes. Vou iiliciãr as sugestões. Para haver equilí~
muito grande, mas um dos fatores do sucesso
brio em ambos os pratos da balança, deveríamos
desta Comissão é o interesse dos seus membros ouvir o conselheiro da Abifina, José Correia da
e _acho que aqui não veio ninguém que não tivesse Silva, e o Presidente da Alanac, dos laboratórios
empenho direto nesse setor, porque quando a
nacionais Ad.ilson Xavier, num dos pratos da baComissão não merece a atenção dos membros
lança, e num outro nós ouviriamos o Jorge Raiela fenece, perde substância. O Senado está de
mundo Füho, que é o Presidente da Cifab, e João
olhos voltados para esta Comissão e os setores Luiz Ferreira Soares, que é o presidente daAbifarespecificas do País também. Sei que vamos ter
ma. É a sugestilo que eu faço pare. aproveitarmos
um trabalho muito difícil. Era nosso propósito
essa oportunidade de num esforço concentrado
que a Comissão somente se instalasse depois e, assim,já termos um rumo a sert;omildo, porque
de ultimados os trabalhos da Constituinte, ou me- eu tenho a impressão que essas pessoas vão,
lhor, depois das elefções municipais; somos todos
através de suas informações. est8belecer os parã:M
políticos comprometidos com as bases. A nossa
metros fundamentais da nossa perseguição invesfunção não começa nem termina aqui, ela se ori- tigatória. (Pausa.)
gina nas bases eleitorais e aqui se conclui, porque
A palovra está à dispos!çi!o, ~· dlscutlnnos
sem essa petmcmente convivência, sobretudo nas
a sugestio.
eleições, às vezes passamos a ser muito teóricos,
O SR. SEVERO GOMES -Sr. Presidente, ...
muito distantes da realidade para a qual temos
que legislar. Mas, uma vez campo.%\ a Comissão,
O SR. PRESIDENlE (José Paulo Biso!)- Com
aí começa o prazo, é inapelável, nio há interregno,
a palavra o nobre Senador Pompeu de Sousa.
o prazo é peremptório, começa a correr, o que
se pode obter é prorrogação posterior, mas o
O SR. POMPEU DE SOUSA - Desculpe-me
ideal seria que ultimássemos o nosso trabalho atropelar o Senador Severo Gomes, a quem e'!
no prazo previsto, para não repetir o exemplo de chamo de Fagundes Gomes, mesmo por um canduas Comissões que aqui se eternizaram, resol- nhoespeclol.
Na verdade, esse assunto me tem motiyado
vendo examinar tudo e ampliaram o seu campo,
aliás contrariando o Regimento, porque o Regi- muito, porque se trata de matéria em que a Nação
mento diz que o objetivo de uma Comissão é e os interesses nacionais têm sido traídos de todas
espeo1ico. é determinado, como é o nosso caso. as maneiras. E desde que fomos fazer um~ visita,
Então, dificilmente nós vamos ter multa gente, justamente a convite da ABIFlNA para P(lrticipar
muitos membros presentes_ às nossas sessões até de um <:'ongresso em São Paulo, e fõm=os até
o dia 15 de novembro. E é por isso que eu gostaria as extrações de Angatuba, _se não m'i!' _engano
de ouvir, Sr. Presidente, os nossos integrmrtes, na cidade de Angatuba, lá quase nos limites com
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o Poron6, que acomp&lho isso com muito Inte-

resse. Quero não s6 concordar com a ktdlcaçAo
que V. Ex' fez do Superintendente da ABIF1NA,
mas há também o presidente da ABIFINA, Dr.
Roberto Teixeira, que, talvez viesse aqui dizer que
existem dois elementos da ABTFINA.. Em funçAo
disso, fui, também, convidado, e_ participei da
inauguração da usina de produção de carbonatos,
no pólo petroqufmlco de Camaçari, que ~ um
empreendimento industrial da maior import:&lcie,
justamente na produção de insumos ~
tkos, de farmacos, e que tem corno seu Diretor~
Superintendente o Dr. Heider de Araújo Rangel.
Sã.o as duas sugestões que eu apresento, porque essa gente está brigando neste terreno para
defender os interesses nacionais e a autonomia
da tecnologia nacional, no campo da produçAo
de insumos farm:!llcêuticos. Essa. gente sabe o
caminho da mina dos que contrariam estes Interesses. E é preciso barrar este caminho.
É a minha proposição, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR {Leite Chaves)- Senador
Pompeu de Sousa, com a permissão do Presi-

dente, poderia repetir os nomes sugeridos, a1?
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Eu niio sou

muito de guardar nomes, mas eu mandei que

o Gabinete apurasse, e o presidente da ABIFINA
se chama Dr. Roberto Teixeira, e o Diretor~Supe~
rintendente da CARBONOR que é a sigla de Carbonatos do Nordeste, o Dr. Heider de Araújo Ran~
gel.
Até devo acrescentar que, tomado de surpresa,
ontem, eu nem sabia que era membro desta Comissão, fui tomado membro à revelia mas fiquei
muito entusiasmado com isso, porque essa bata~
lha me motiva muito, quer dizer, não tive nem
tempo sequer de me comunicar com essas pes·
soas, eu os estou indicando por ter conversado
com eles em ocasiões anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bisol) -

O nobre

Senador Pompeu não padeceu de surpresa maior
do--que--a-minha,-porque -n.ão sei,-até agoiã, de
que maneira vim cair nesta cadeira, embora cir~
cunstancial e provis6ria.

Com a palavra o nobre Senador Severo Gomes.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Signific• que

o nosso Partido nos faz surpresas.
O SR SEVERO GOfoiES - Sr. Presidente, eu
entendo que todos estes nomes são importan..
tisSiinos para o esclarecimento das questões que·
teremos em tela, durante os nossos trabalhos.
Nós vamos entrar num assunto extremamente
complexo e técnico, daf eu trazer uma sugestio:
que começássemos nossa inquirição por pessoas
que pudessem dar um panorama da questio dZ!i
química fina da indústria farmacêutica no Brasil.
QUer dizer, dar um quadro geral.
Eu trabalhei, alguns anos, quando era Ministro
da lndústria e do Comércio, consultando um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Professor Kurt Politzer que, além do mais, é indus-trial na área, e entendo que ele poderia dar um
primeiro grande painel, para que os membros
da Comíssão tivessem, até, categoifaS-referenciais
para aprofundar. Então, independentemente da
audiência de todos estes que foram citados, eu
sugeriria, que ouvíssemos, em primeiro lugar, al~
guém que pudesse dar o grande panorama, que,

no meu entender, claro que outros a muitos des-
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O SR. LEITE CHAVES- Sr._ Pre~idtiDte, tenho

tes que estlto ar, certamente, poderiam dar, tam~ aqui apenas o texto da Comissão. COm_ que_finali~
b&n. Eu tenho a segurança, na indicação do Pro- dadefoiconyocada?
fesaor Kurt Politzer, como, também, na convoO SR. PRESIDENTE (José Paulo 6isol)- Tra~
caçao de representantes da Codetec, que é uma
organlzaçio, Companhia de Desenvolvimento ta·Se de cláu~ula organizada.
Tecnológk:o da <Iniversidade de Campinas, onde
O SR. LEITE CHAVES- Parece-me que _é bem
eles tem ae especia1izado na pesquisa e no desen~ específica.

vo1vimento de fannacos no Pais. Quer dizer, estas

duas~ nos dariam um panorama, mas,

antes que

nos permitíssemos esses instru~
mentos para a inquirição, em deta1hes, com rela~
çiio ~~ outras questões.
a~

O SR. AFONSO SANCHO- Há a cqn>ocação
aqui.

O SR. PRESIDENTI;:. (Paulo Biso!)- Comissão
Parlamentar de Joquérito destinada a investigar
indicias de fraudes na importação e _exportação
O SR. PREsiDENTE (José Paulo Bisol)- Quer
de produtos e insumos farmacêuticos por empreR!petir, Senador?
sas multinacionais. E os possíveis desdobramen- nos dariam um panorama mais amplo, que tos da atuação dessas empresas no País. lncl~ive
~ nos permitíssemos esses instrumentos para a desnacionalização do setor e exagerada eJevaa lnquiriç&>, em detalhe, com relação às outras ção dos preços dos medicamentos."
questões.

O SR LEITE CHAVES- Sr. Presidente. a su·.

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisol) -

V.

Ex' poderia repetir?
O SR. SEVERO GOMES- Como

Ex'?

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bis_ol) ~ poderia repetir as duas indicações.

V.

OSR. SEVERO GOMES-Kurt Politzer, Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e a Códetec. Eles podem até traier, aqui, dois
ou três téc:nícos. O que viria a ser a Codetec Companhia de Desenvolvimento Tecnológicoempresa fundada pela Universidade de Campinas,
para e_stabelecer a relação entre o saber que as
univerSidades geram e o fazer que aS empresas
estão procurando.
O SR. POMPEU DE SOUZA- Trata~se de em·
presa vinculada.
O SR. SEVERO GOMES -

Foi fundada pelo

Professor Rogério Cerqueira Leite. Se não me en~
gano, até hoje ele a precide. De qualquer maneira,
triam que vir aqui com pessoas especializadas
r;JMe._tr.®_alf::!~m_n~s.tª--ª~ª-'-

gestão do Senador Severo Gom_es foi exatamente
dentro disso, bem como a do _Senador Pompeu
de Sousa. Há casos ~pecificos e genéricos. Pri~
meiramente, temos que saber o que é esse mun~
do. V. Ex' e eu mesmo somos de outro mundo,
embora habilitados para presidir uma Comiss6o
de Inquérito. V. EX' é Juiz e eu Advogado. Saber
ouvir, nós saberemos, mas, tanto quanto possível
faremos questão de ouvir a todos, e se for para
cQegarmos a uma concl~o. _nós_ chegaremos.
Essas Süg~stões são ioda~ VálidaS, embàfa-digaMos -_tenhamos que estabelecer hoje, já
deveria sair daqW uma convocação, ou um··con~
v:ite ao Professor Kurt Politzer, pessoa que deveremos ouvir. Logo em seguida, já marcando tam~
bém a audição do representante da Abifma e da
Alanar porque são dois setores que darão infor~
__ mações cada uma no seu campo, no seu mundo.
I:. nesse contraditório que nós haveremos de nos
situar e para Isto temos que ter a palavra de quem
conheça o mecanismo dentro e fora do Pais, inclusive das empresas nacionais. Essa pessoa seria

_____________________ _ o Professor Kutt,_!'oL~. Comct m~ o nome

Já temos aí um rol bastante grande de pessoas
para a audiência. Independentemente da audiên~
cia, penso que se solicitássemos previamente à
Cacex, a relação de todas as importações de ma~
térias~primas e farmacos, nos últimos três anos,
quantidades, preços, por empresas, já estaríamos
com elementos para aprofundarmos atê o questionamento de outra, até antes que tivéssemos
que ouvir, c::ertzunente, o Diretor da Cacex,já numa
auc:Rncia em que predsariamos estar muito mais
klformados. Essa solidtztção à Cacex deveria ser
feita, desde j6 para termos os trl!s anos dessa
Jdaç6o de import!lçao.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Tr!s anos?

O SR. SEVERO GQioiES- Adio que ~o sufl·
dente. Preços, quantidades de cada uma dos llr·
mas importadoras, creio que o preço de Importação, mas também o da eicportaçio de fllnnacos
e matérias-primas farmacêuticas. ~ hi wna
grande quantidade de comércio dentro do Pala;
às vezes, ímporta~se e exporta~se o mesmo produto, não passando pela elaboração industrial, mas
com conseqüências diretas sobre o próprio neg6do industrial do País.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Biso!) -Ouço no-

bre Relator a respeito das sugestões apresentadas.

dele?
O SR. SEVERO GOMES - Kwt Poltzer.
O SR. LEITE CHAVES- Como se escreve?
O SR. SEVERO GOMES -

Kurt Poll1zer.

O SR. POMPEU DE SOUZA- O nobre Relator

m_e pennite um aparte, para sugerir que, dado
ao pouco tempo de que dispomos e o muito
atraso que nos aflige, que nós co_nvocássemQS_
apenas um de cada vez, mas procurássemos dar
o maior rendimento possível aos nossos traba~
lhos, convocando mais de uma personalidade ou
atê mais de uma enddade, e até o contraditório
vai~se verificar na mesma reunião.
O SR. LEITE CHAVES- E o tempO daria?
O SR. POMPEU DE SOUSA- Cteio que daria.

O SR. LEI1E CHAVES -_Se fize.rmos a reuriião
na véspera ou depois do___ dia _da_ promulgação,
beremos aqui, certamente, um espaço bastante
gnn:le e poderemos fazer reuniões pela manhã
e~

tzlrde.

O SR. POMPEU DE SOUSA - Exatamente.
Sugiro que no próXimo dia 5 ou 6 já começás~

semos ouvindo essas duas pessoas; convocaria~
mos alguns três, quer dizer, um para o primeiro
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dia, então convocaríamos o professor Kurt Pollt-

minhA impontuolidode àwoluntlorio de hoje, pela

zer. Como obteriamos a sua biografia? Se isso
chegasse às mãos da Relatoria, então, as entida·
des a que V. Ex! se refere, a ABIANA ou quem

manhã.
Gostaria de dizer que sou _tm hornem da 6rea

esteja quaHficado para representá-los aqui viria,

sou niédico e sou muito preocupado com problemas que dizem respeito a que se propõe esta
Comissão. Acredito que as propostas que já foram
feitas já São mais do que suficientes para darmos
partida aos trabalhos da Comissão. Agora, vamos
convir o seguinte: após o dia 15 de outubro, dificümente, conseguiremos reunír quem quer que se-ja, até o período eleitoral. Daí por que vou me
reservar a indicar alguém que possa vir prestar
algum depoimento que seja esclarecedor a essa
ComissãO, como 6s outros colegas já fizeram,
porque acho que já temos número suficiente para
esta fase irifci~!.l.
Gostaria de sugerir que pudéssemos usar os
dias 4, 6 e 7.

quer dizer, não apenas o representante jurídico,

mas a pessoa que esteja qualificada para darteste-munho, assessoria. Então, fariamos essas tr~s
convocações: o professor Kurt Politzer para o dia
5, acho que será um depoimento alongado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bls_ol) -

não dia três?

Por que

-

O SR. LEITE CHAVES -Dia3 dificilmente haverá

gente aqui.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Dias, 3, 4 e

6.
O _SR. LEITE CHAVES ser no dia 6.

Acho que tem de

O SR. POMPEU DE SOUSA -

Mas no dia

5, a que horas será a promulgação? A tarde? Pela
manhã estará todo mundo aqui.

OSR. LEITE CHAVES-Mas no dia da promulgação _estaremos festejando.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Está oerto. Acho

que será um dia festivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Biso!) - Então,
vamos deferir a requisitória sugerida pelo nobre

Senador Severo Gomes para Sollcltar à Cacex a
relação das importações realizadas, de matéria
fina de fármacos dos últimos 3 anos e ainda as
relações das exportações com os preços. Está
deferida esta proposição.
Também estão deferidas as demais proposições no sentido de ouvírmos o Kurt Politzer, e
os técnicos da Companhia de Desenvolvimento
T ecn·ológico de Campinas.
Tenho a impressão_ de que posso deferir, se
não houver oposição, as demais inquirições, mas
a sua distribuição vamos delegar ao Relator, para
que ele faça urna avaJiação de tempo dispensado,
ficando designado desde ~ora o início desse esforço concentrado em inquirições para o dia 6,
podendo prorrogar-se para os dias 7 e 8. Vou
passar a palavra, pela ordem, ao Senador Afonso
Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO -

Gostaria de pro-

por a vinda à Comissão do Dr. Raimu_ndo V"tana,
que é Presidente do Laborató_rio do Ceará e Presidente da Federação de lUl)a Associação de Comércio e Indústria. Esta minha lembrança, porque, quandõ erã -Presidente desta entidade, várias
vezes tivemQ~ que fazer um trabalho muito grande
quanto às matérias-primas que nos eram de dificil
aquisição e até mesmo uma proibição para que
pudéssemos exportar e fabricar os produtos fabricados pelo laboratório do qual o Dr. Raimundo
é presidente.
Assim sendo, proponho que ele, Raimundo Viana, seja convocado lá do Ç~~;:4 para depor ·nesta
Comissão, porque ele deve ter multas argumentos para enriquecer os trabalhos da Comissão.

O SR. PRESlDENTE (José Paulo Biso!)- Tem
a palavra o nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERQ -Sr. Presi-

dente, quero apresentar as minhas descuJpas pela

de saúde. A minha foonoçio básica é medicina,

ó SR. SEVERO GOMES me permite um aparte?

Senador, V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (JOsé Paulo Bisol)- Pois
não.
O SR. SEVERO GOMES -Tenho uma sugestão a esse respeito._Acho que poderiamos fazer
a1guma coisa, assim, diferente. Depois do dia 15,
evidentemente, as dificuJdades serão grandes,
mas nós poderemos [armar duas equipes: uma
que fizesse um esforço coriC:elltrado nos dias 6,
7 eS,eoutra,quefizessedepois do dia 15. Pactuado, _ninguém deixaria de comparecer.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERQ- O dificil,

a meu ver, não sei, no Rio Grande do Sul, como
a coisa funcloii.a nOs outros Estados, mas, em
Sergipe, nós somos extremamente solicitados.
Voltei ao meu Estado praticamente afónico, estou
Começando a falar, de ontem para hoje melhorei
um pouquinho, -de tanto participar de palestras,
C6iníci6s, e os companheiros de partido que não
abrem mão, não, do seu polítíco, do seu Deputado
Federal, do seu Senador, e é muito dificil nós
explicarmos isso lá.
O SR. RElATOR (Leite Chaves)- O dia 5,

que dia da semana seria, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -

Quartã-rerra.
OSR.REU\TOR (Leite Chaves)~ Nós poderíamos convocar, porque, seguramente, no dia 6,
seria quinta-feira, terfamos pela manhã um interrogatório; convOcaríamos as pessoas, quer dizer,
ot.MríamõS pela manhã e à tarde; pela manhã,
poderíamos ouvir um ou doi_s, e, à tarde, um ou
dois, e ouviríamos essas três pessoas. Se, realmente, o Professor Kurt Politze_r é a pessoa a quem
se refere - e achb que sim, pe[o que se tem
de informação - então, o ouviríamos para uma
apreciação geral. E depois, o presidente da Abifina
e daAlana então, com isso, já teríamos um grande
panorama ·para saber quem devemos convo~ar
e, ao mesmo tempo, já seriam requisitadas, como
V. f:x1' determinou, essas informações da Cacex,
e já teríamos, então, uma visão planótica muito
boa dessa coisa, para mim, Relator, inclusive. E
eu, ~liás, posso me haver muito bem, nós podemos nos haver muito bem ou não, porque, digamos fiá() há uma posição, uma part pri. V. Ex"
melhor do que ninguém e eu, modestamente,
saberemos conduzir uma comissão destas, em-
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bera. digamos. saberemos extrair o melhor dos
rnaterWa que vierem. Então, estou achando que
a ComiasAo estA fornecendo o melhor que podíamos ter, Sr. Presidente. Com isso, acho que vamos
nos habilitar depois a andar nesse mundo, que
~ um mundo pouco transparente para quem não
$eja do setor, e, a partir daí, levaremos em consideração a oportunidade da convocação do Dr.
Raimundo Viana, que daria uma informação específica de uma determinada regiio e iMmos ouvir
os professores, os cientistas deste Pais, os setores
políticos- de informações até externas. Mas, essas que me parecem básicas. Estava entrando
em contato com o pessoal de São Paulo, do Paraná, das universidades, que poderão nos dar grande ajuda, mas acho que a partir dessa audição
de uma pessoa muito: qualificada, como seria o
Professor politizer, e depois dessas duas entidades, uma nacional, quer dizer e a outra brasileira,
teríamos um campo, assim, muito claro para andar com segurança.
Fiçarí;m1os nisso, hoje, Sr. Pr.esidente. Convocados, os três podiam ser ouvidos, no dia 6, um
ou dois pela manh~ e outro à tarde. A partir daí,
játeriamos um critério, teriamos, então, um calendário.
- O SR. PRESIDENTE (José Paulo

B~isol)

-

Foi

exatamente iss_o que quis dizer, não sei_ se me
fiz entendido. O SR. RELATOR (Leite Chaves) exatamente.

Foi isso,

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) - E
daí, por que, disse que me reservava o direito
de, posteriormente, indicar nomes também, para
que fossem, embora, já tenha em mente alguns
nomes, mas gostaria de sentir esse approachinicial, essa abordagem indal, para escolhei" entre
aqueles, que eu indicaria, segundo o Aldrin, numa
ordem de prioridade, de seqüência de prioridade.

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Setores da
indústria, depois, setores do comércio dessa c_oisa, -desse tipo de material.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!)- Bem,

estão dados os primeiros passos; as determinações são essas, e.las estão todas definidas, e, se
houvesse a concordância dos companheiros de
Comissão, eu determinaria, desde já- vou ouvir
o Relator a respeito - que a assessoria jurídica
do Senado nos apresentasse, em prazo a ser determinado, um trabaJho de interpretação sobre
os r~exos da nova Constituição, na temática que
nós vamos abordar: propriedade industrial e problemas farmacêuticos, biotecnológicos. A c~n
cepção constitucional a respeito de tecnologia,
acho que isso vai ser de valia e é melhor que
façamos isso.
O SR. LEITE CHAVES- E, Sr. Presidente, ta-mbém se V. Ex" determinar à nossa assessoria para
colocar à nossa disposição os homens mais qualificados no setor específico, isto é, as pessoas que
possam nos assessorar no setor técnico de fármacos, além do setor jurídico, seria riluil:o importante
para sabermos quais as conseqüências já havidas.
o sR. PREsiDENTE (JOsé Paulo Biso!) - Já
está deferido.
Mais alguma sugestão? A palavra está à disposição.

Outubro de 1988
O SR. POMPEU DE SOOSA- Antes de encer·

rar os trabalhos, gostaria de me congratular com
V. Ex-, Sr. Presidente, e com a direção desta CPI,
porque ela dá o exemplo de querer trabalhar, apurar e investigar; isso é muito importante para

que não se frustrem as expectat:ivll5 a respeito
do assunto, e para que essa instituição importan.
tíssirna, que é uma comissão parlamentar de in-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)
Jea que~ o que acusar em matéria de irregula-

ridades. ao cont:r6rio de uma comissão da qual
participei, e nem sei se esta comissão acabou,
se deixou de existir e se chegou a existir em qualquer tempo, uma comissão destinada a apurar
as irregularidades na concessão de rádios e teJevi-

sio neste Pais.

quérito, reconquiste a alta slgnificaçio e o alto
prestigio que deve ter nesse Pais, que a Constituição lhe atribui redobrado.

Quem esta comissão chamou para o primeiro
depoimento, uma investigação destinada a apurar
as irregularidades nas concessões de rádios e tele-

Isto me leva a facilitar esta Comissão, inclusive

quem podia acusar as irregularidades? Não. ConM
vidou o todo- poderoso distribuidor das concessões, o SecretárioMGeral do Ministério das ComuM

pela sistemática de seus trabalhos, que começa
por convocar, convidar e depor justamente aque-

visões? Quem podia expor tais irregularidades,
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nicações, que é o homem que desde a ditadura
militar, ininterruptamente, é o vekulo de todas
as concessões, é quem dá ou não dá, ou nega
ou atribui concessões. De forma que nós começamos a apurar lrregu1aridades através das "supostas regularidades", é preciso que se apurem realmente as irregularidades e depois que se chamem
os responsáveis pelas irregularidades, mas que
comece, realmente, nos apurar irregularidades.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!)- Não

havendo ma!s quem queira fazer uso da palavra,
agradeço as generosas referências do nobre Senador Pompeu de Sousa e dou por encerrado
os trabalhos.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 43• REUNIÃO, EM 25 DE
OOTUBRO DE 1988

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADb

1.3.3- Comunicação

1.3.1 -Posse de Senador

Do Sr. Ltiiz Piauhy]ino de Mello Monteiro,
referente a sua fiijação partidária e nome parla-

Posse como Senador da República, pela re-

m~~-ATA DE COMISSÃO

1.1-ABERTURA

1.1.1 -Comunicações da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da

presentação do Estado de Pernambuco, do
Sr. Luiz Piauhylino de Mello Monteiro, em de-

sessão.
-Convocação de _sessão extraordinária_ a
realizar-se amanhã, dia 26, às 14 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que_ designa.
1.2-ENCERRAMENTO

corrência de licença concedida ao Sr. Mansueto de Lavor.

1.3.2-Termo de posse do Sr. Lulz
Plauhyllno de_ MeDo Monteiro

3 - MESA DIRETORA
4 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 43~ Reunião, em 25 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Itamar Franco

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Odadr Soares ~ Olavo Pires
-Jarbas Passarinhp- Alexandre Costa -Afonso Sancho - Cid Sabóia de CafValhO -: Mauro
Benevides - Raimundo l,..ira - tfey Maranhão
- Guilherme Palmeira - Lourival Baptista João Calmon- Itamar Franco- Alfredo Cam·

pos -lrapuan Costa Júnior......:.. Pompeu de Sousa
- Mauricio Corrêa Chiarelli.

Mendes Canale -

Ca_rlos

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

dentemente de leitur~.
Nestas condições, vou encerrar a presente reuniãO, antes convocãndo sessão extraordinária a
rea1izal-.-se amanhã, dia 26, às 14 horas e 30 minutos, cóin a se~inte

ORDEM DO DIA
1

A

lista de presença acusa o comparecimento de
13 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.

Nos termos do_ § 29 do mt. 180 do Regimento
Jnterno, _o expediente que s_e _encontra sobre -a
meSa será despachado Pela Presidência, indepen-

Discussão, em tumo único, do Projeto _de Lei
da Câmara n• 40, de 1988 (n• 307/87, na Casa
de origem), que "cria, no Quadro Permanente
de Pessoal da Justiça Federal de Primeira lnstân-

cia, os cargos que especifica e dá outras providências". (Dependendo de parecer.)

2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n"' 50, de 1988 (nO? 547/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que acrescenta o termo "Universitário" na denominação do Hospital Professor
Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia.
(Dependendo de parecerJ

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 53, de 1988 (rt' 399/88, na ·casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
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da República, que "dispõe sobre;: a especialização
de turmas dos tribunais. do. trabalho em processo
c:oletivo e dá outras providências". (Dependendo
de parecer.)
4

sentação do Estado de

O SR. PRESIDEI"ffE (Itamar Franco)- Está
encerrada a reunião.
(Levanta-se a reuniào às 14 horas e 55
minutos.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei .
da Câmara n1> 54, de 1988 (n9 545/88, na Casa·
EXPEDIENTE DEsPACHADO NOS TER- .
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
MOSD0§2'DOART.JBQDOREOIMENT0.
da República, que "autoriza o Poder ExecutivO
INTERNO:·
a abrir ao Ministério do Traba1ho o crédito especial
até o limite de Cz$ 1.703.b04.000,00 (um bilhão,
POSSE DE SENADOR
setecentos e três milhões e quatro mil cruzados),
para o fim que especifica". (Dependendo de pareA Presidência comunica ao Plenário que tomou
Posse, como Senador da República, pela reprecer.)

teiro. A cerimôriia de posSe- teve lugar no Gabinete

da Presidência, no dia 21 do corre_nte. às I 8 horas,
na forma de dici.são anterior da Com!ssão Oiretora, tomada em reunião realizada em 14 dejanei·
·rode 1986.- ·
·

Sua Excelência apres.entou o diploma expedido
pela Justiça Eleitoral, proferiu, o juramento regimental e encaminhou à Mesa comunicação de
filiação partidária e nome parlamentar, passando,
desde então, a fazer parte dos trabalhos da Casa.

TRIBUNAL
ELEITORAL
PERNAMBUCO

'DIPLOMA
SUPLENTE DE SENADDR DA REPÚBLICA

O Desembargador Presidenle do TRIBUNÃI. REGIONAL ELEITORAL

do Estado de Pernambuco, nos termos Ja leg1slação Eh~Jioral Vigente e ten,.o 12m
vista o resultado das eleiçõ~s realizaddS l::'m 15 de novembro de 1986,
concede o presente diploma ao Sr.

LUIZ PIAUHYL!NOUE MELLOMONTEIRO
na qualidade de L' Suplente do S.enador da R.:púbhca P~dro Mansueto de Lavor,
segundo a proclamação fetta em sessão de l ~ de Janeiro de 1987.
ba:>edda nos seguintes dados ofictais, extraído-:> da respectiva dta:
Votação geral ctpurada ............... , 2.967 362.
Votação do diplomado .............. , ... 1.280.388
presente diploma,

que assino com o diplomado
Rec1fe, 09 d~ )an~iro de 1987

:._·.:.:-'.,_'---/

em dec9'r-

de Lavor, o Senhor tuiz Piauhylino de Mello Mon-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E. para que o eleito possd provar suã. comliÇão.- mandd expedir o

P~ambuco,

rência-de licença con_cedida ao Senhor Mansu~

/

/,

/

,:EiH,;""~-··--·-
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vada.Achando-se presente o Senhor Sertador Má- Ex' jura dizer a verdade o que souber e for pergunrlo Covas, o Senhor Presidente convida-o para tado?
integrar à Mesa. A seguir, convida o Dr. Dilson
0 SR. DfLsoN FUNARO _Juro.
um mll novecentos e oitenta e oito_,_çqropareceu -Domingos
Funaro, ex-Ministro da Fazenda, para
ao Gabinete do Presidente do Senado Federal,
tomar assento à Mesa. Após o juramento de praxe,
O _SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}:Senador Humberto Lu_cena, o Senhor Luiz Piauhy~ _
inicia seu depoimerito enfatizando que todos os Pediria que V. Ex' tomasse assento à mesa.
lino de Mello Monteiro, Suplente convocado_ da
decretos econômlcos estudados no Governo, no
Achando-se presente no plenário da Comis~o
Representação do Estado de Pernambuco, em
MiniStério da Fazendã e ho Ministério do Planeja- o Líder do PMDB, na Constituinte, Senador Mário
decorrência de licença concedida ao titular, Sena-_ menta, conjuntamente, são e sempre foram de Covas, a Presidência solicita o seu compareCidor Mansueto de Lavor. Apresentado o diploma
sua responsabilidade. Assinala, ainda, que o fra- menta à mesa, para integrar à Mesa dos trabalhos.
expedido pela Justiça Eleitora], em atendimento
casso do_ Plano Cruzado, fOi não ter tido continuiMinistro Dílson Funaro, a Presidência, por força
ao disposto no art. 4 9, § 19 do Regimento Interno
dade, pois ~o .fiDal qo fevereiro de 1987, com do art. 203, do Código de Processo Penal, vai
e prestado o compromisso de posse, foi Sua Exo retomo da inflação, haveria necessidade de um , lhe fazer algumas perguntas, forma1~do a abercelência investido no mandato de Senador na fornovo plano de estabilização econômica. Quanto tura do seu depoimento. V. Ex' poderia declarar
ma da decisão da Comissão Diretora tomada na
ao Decreto n~ 94.233, de 15-4-87, afirma que o seu nome?
I• Reunião Ordinária, realizada em 14 de janeiro
a
Ass_eSsoria
da
área
econômica,
não
paf1içipQu
0
SR.
DfLSON
FUNARO-.:....
Dílson
Domingos
de 1986. E, para constar eu, José Passos Pôrto,
de sua elaboração e só teve conhecimento ·do· -Funaro.
Diretor-GeraJ do Senado Federal, lavrei o presente
texto, mediante publicação no Diário Oficial da
termo de posse, que vai assinado pelo Senhor
tlnião, sendo o Decreto injustificável, não somen~ _ O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)- Presidente e o empossado.
te porque fazia retroagir o reajustamento, mas Qual a sua idade?
Senador Humberto Lucena
também obrigava as estatais a pagar os reajustaOSR. ofLSON FUNARO -CinqUenta e quatro.
mentes.
Senador Luiz Piaubyllno de .MeDo Monteiro
FinaliZando, esclarece que dias depois, deixOu
O SR. PRESIDENTE •(J_osé lgnácio Ferreira}
24 de outubro de 1988
o cargo, adiantando que o motivo de~seu pedido - Qua] o seu estado civil?
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excede demissão, foi a questão da Dívida Externa.
O SR. DfL.SON FUNARO - Casado.
,lênda, à vista do disposto no art. 7~ do Regimento
PrQss.eguindo, passa-se à fase interpelatória,
o_ SR. PRESIDENTE; (J~ IgnádO Ferreira) _
fntemo,- que, assumindo o exercício de represenquando usam da palavra, pela ordem, os Senho- Qual a sua residência?
tação do Estado de Pernambuco, em substituiç~o
res _Sér:radores C~rlos Cbiarel_li. José lgnácio, Ita~
mar Franco, Mansueto de_ Lavor, Marcondes GaO SR. DfLsoN FONARO- Avenida LoPes
ao Senhor Senador Mansueto de Lavor, aclotarei
delha, MauríCio Corrêa, José AgripirlO Maia, Chéi- de Azevedo. 8.36, São Paulo.
o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Demogas Rodrigues, Jutahy Magalhães e João Lobo.
0 SR. PRESIDEN1E (José Ignádo Feneira)
cmtico Brasileiro - PMDB.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Psesi- ...... Qual a sua profissão atual?
dente agradece a presença do depoente e encerra
. Atenciosas saudações, - Luiz Plauhylino,
' Nome Parlamentar.
'
os trabalhos da Comi$âo às dezoito horas, conO SR. DÚ..SON FUNARO - Sou eilgenh.eivocando os Senhores__ Senadores para uma reu- ro.
nião reservada, destinada a avaliar o acervo recoo-sR. PRESIDENIE (José Ignácio Ferréila)
lhidO e, para constai', eu, José _Augusto Panisset _Onde tem exercido a sua atividade?
Santana, Assistente da Comissão, lavrei a presente
COMISSÃO PARLAMENTAR
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo SeO SR. D(LSON FUNARO - Nonnalmenle,
DE INQUÉRITO
nhor Presidente e irá à publicação juntamente como empresário.
com o apanhamento taquigráfico.
0 SR:: PRESIDENTE (José Ignái:io Feri'eira)
Criada através da Resolução n• 22, de
1988, destlnadaa Investigar em profun-V. Ex", certamente, está dente dos objetlvos
didade as denúncias de in'egularidades,
AIYEXO A ATA DA 21• REUNIÃO DA CQ.. já notórios da investigação promovida por esta
Inclusive con-upção na administração
MISSÃO
PARLAMENTAR DE !NQ()ÉRffO, Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa apupúbUca, ultimamente tomadas tio notórar a intermediação ilegal de verbas na ár~: da
a?ú!DA ~A7RAVÉS DA RESOWÇÃO N' 22,
rias pelos meios de comunicação.
DE 1988, DESTINADA A INVES710AR EM Administração Pública Federal. V. Ex' tamb&n,
21• REUNIÃO, REAUZADA
PROFaNDIDADEASDENÚNCIASDEIRRE- certamente, já tem conhecimento do objetivo esEM 18 DE ABRIL DE 1988
GauJ?IDADES. INCLUSIVE CORRUPÇÃO pecífico que motivou a convocação de V._Ex' Para
a prestação deste depoimento, que é a questão
N4 ADMINISTRAÇÃO PÚBliCA, ULTIMAAos dezoito dias do mês de abril do ano de
da conivência dos dois decretos de fevereiro e
MENTE
TORNADAS
TÃO
NOTÓRIAS
PEmil novecentos e oitenta e oitO, às quinze horas
LOSME/OSDECOMaNICAÇÃO, DES71NA- abril com disposição de decreto-lei, portanto, nore quarenta minutos, na Sala da Comissão de FiDA A CXMR O DEPOIMENTO DO DR DIL- ma hierarquicamente superior c~m as quais esSes
nanças, presentes os Senhores Senadores José
decretos colidem.
SON
DOMINGOS FUNARO, EX-MINISTRO
lgnácio Ferreira (Presidente), Carlos Chiarelli (ReA Presidência, nesta oportunidade, passa a paDA
FAZENDA,
QaE
SE
f'(fBUCA
COM
A
lator), Jutahy Magalhães, Itamar Franco, Mauricio
lavra a V. ~ para uma exposição pelo tempo
DEVIDA
AUTORIZAÇÃO
DO
SENHOR
PRECorrêa, José Agripino Maia, MansuEto de Lavor
que coliSiderar necessário, acerca desses fatos
S!DENTE DA COMISSÃO.
e OJ.agas Rodrigues, reúne-se a Comissão Parlaespecíficos para, segUindo-se a ela, promovermentar de Inquérito, destinada a investigar as dePresente: Senador José Ignácio Ferreira
mos, então, a inquirição, que haverá de ser feita
núncias de irregularidades, inclusive corrupção
Relator: Senador Carlos Chiarelli
pelos Srs. Senadores.
na Administração Pública, ultimamente tomadas
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da
Tem V. Ex' a palavra.
tão notórias pelos meios de comunicação.
reunião)
Presentes, ainda. os Senhores Senadores João
O SR. DiLsON FCNARO - Sr. Presidente,
Lobo, Alexandre Costa, Marcondes Gadelha e MáO SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira}- Srs. Senadores, membros da Comissão, Sr. Uder
rio Covas. Deixam de comparecer, por motivos A Presidência declara instalados os traba1hos da da Constituinte, Mário Covas, retomando de viajustificado, os Senhores Senadores Severo Go- - presente reunião, que óbjetiva_a tomada do depoi- gem domingo, fiz questão de ligar ao Presidente,
mes, Mendes Cana1e, Affonso Camargo e José mento do ex-Ministro Dílson Funaro, que se en- ao Vlce-Presidente e ao Coordenador da Co.rnlsP-a.u1o Bfsol.
contra presente. A Presidência solicita o Seu com- são para me oferecer para o testemunho sobre
Havendo número regimental, o Senhor Presi- parecimento à. Mesa para efeito de tomada do os doís decretos ci@.do5: pelo Sr. Presidente, pelo
dente declara abertos os trabalhos da Comissão seu juramento.
profundo respeito que tenho à esta instituição,
e solicita seja dispensada a leitura da Ata da reu5<. Dílson Funaro, o art. 342 do Código Penal e pelo trabalho que esta Comissõo ostli fazendo.
nião anterior que, logo após, foi considerada apro- dispõe sobre as perniS do falso destemunho, V. Todos nós que eswnos lutando poro um proTERMO DE POSSE

Aos vinte e um dias do mês de outubi:"o de

ATA DE COMISSÃO
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cesso- democrático temos a certeza_ de que ele
se fortalece a partir do momento em que se fortaleçam as instituições. Ecifortalecimento_das instituições passa por vários caminhos, e alguns peno-

sos, mas, são, absolutamente, indispensáveis para
a vida de uma nação que volta ao processo demo-

-crático, como o- Brasil.
A questão fundamental dO$ dois decretos, eu

quero- inicialmente, Sr. Presidente, como sempre
fiz em miilha vida, dizer ao Senhor que todos
os decretos económicos estudados no GoVerno,
dentro da Fazenda e Planejamento, conjUntamente. são- e s_empre assumi- de minha responsa-

bilidade. Todes oS decretos, durante o Plano Cruzado, o decreto de 18 de fevereiro, foram, na parte
econômíca, realizados, disçutidos, coqrdenados
pelos assessores e_ por mim, dentro da Fazenda,
onde, numa instância maior, eu sempre o discuti
e o realize!. A questão do de abril é uma outra
questão, mas o de fevereiro ins_ere-se dentro deste
contexto. Como foi feito e por que foi feito? Eu
quero ser muito claro em todos os pontos do
meu depoimento sobre a questão económica e
a questão do decreto.
Nós tivemos no Plano Cruzado, 28 âe fevereiro
de 86. Passamos o ano inteiro sem nenhum reajuste dentro d_o Projeto__ do Plano Crut?~do, que
estabelecia um ano sem reajustes. Por que um_
ano sem reajuste? Porque, mi- realidade, o Plano
Cruzado mudava, tinha que mUdar. O grande problema _do Plano Cruzado era mudar um pouco
a intoxicação nac:ional da indexação qUe _existia
na nossa economia. Porque sabíamos que fazer
isto por seis meses, quatro meses; certamente,
o Plano não daria certo. Nós precisávamos dar
o mínimo de horizonte para aquele Plano, um
ano, para que ele pudesse, realmente, caminhar
por um processo de que a economia seria estabilizada. Quero ir mãis longe: -os países que -conseguiram, Israel, por exemplo, que está no Terceiro
Plano e conseguiu, é porque, quando voha a inflação, imediatamente, se faz Outro plano. Não se
pára no tempo. Espera-se_aCõntecef_o_ pior, porque quando volta a inflação, voltam_osjuros, sacrifica o _empresariado, sacrifica o agricu1tor, perdem-se as relações na economia. Então, imediatamente, se faz um _r_eajuste da economia. e outra
vez, um segundo, um terceiro plano de estabilização, para se poder deixar a economia_e_rn_ordem.
HoJe, fala-se muito do fracasso_ do Plano. O·
fracasso do Plano foi não ter continuidade. Não
é o Plano que está errado, porque a opção brasi:
!eira consiste em duas hoje, ou convivermos com
a inflação alta ou nos prepararmos, lutarmos, fazermos planos de estabilização permanentes. Portanto, passamos o ano de 86, no início, com resu1tados extremamente favoráveis, próximos de zero,.
e, posteriormente, a volta do process_o inflacionário. É evidente que a -Fãienda trabalhava sempre nas suas simulações, o Planejamento também, sabendo que poderia ocorrer, depois de outubro, novembro, dezembro, num momento em
que n6s precisarmos reajustar um pouco um patamar, para fazermos novamente um plano.
No final de janeiro, Sr. Presidente, entregue um
plano ao Senhor Presidente da República, cujos
dois pontos principais eram outra vez estabilizar
a economia, em segundo momento, suspender
os pagamentos dos jwos intemadonais aos bancos privados, o que significa que naquele mo-

menta, inclusive, em outros decretos que os Srs. creto, já terminado e assina.do s6 pelo Presidente
podem verificar, e no Banco Central também, n6s da República, que retroagia a -21 de novembro.
dávamos _coorde_nadas para a agricultura, que du- Eu tenho xerox desse decreto,_ que lhes passo
__
ravam dois ou três meses, porque estávamos es- às mãos, depois._
Na realidade, a partir deste momento; eu redisperando para fazer wn outro plano de estabilização, no _máximo quando suspendesse o paga- cuti - a Fazenda tinha um ponto de vista de
que o primeiro decreto tinha que ser retroativo
mento aos bancos privados internacionais.
Naquele quadro, nós precisávamos restabele- a 19 de janeiro e i)ão 21 de novembro-- e corisecer um pouco os valores da economia, e aí surge guimos, então, que o decreto que fosse aprovado
toda disci.Jssão do primeiro decreto, que acabou fosse o decreto da Fazenda e do Planejamento;
sendo em fevereiro ~ dia 18"-0de fevereiro -, retroativo a_ 19_ ç:le_ janeiro, para que não -dessem
qUe foi um decreto que reajustava a relação entre 17% sobre os 12% da inflação, o que daria 30%
todos os fomec~dores -do Governo, grandes, pe- total de perda para as empresas.
O qu-e_- SiQnlfica perda, quando é cOnversado
quenos, serviços e a relação com a inflação, que
já havia acõntecido. _ e discutido sob[e esse processO? Se Vivermos
O que significa esse decreto? Significa que, a Uma inflação zero, a correção dos contratos tem
partir de 19 de janeiro, as empresas ou o Governo -que ser zero; se_ vivermOs uma inflação maig_r,
poderiam reajustar, então, seus -contratos, basea- é porque as empresas estatais tiveram os seus
dos no índice de inflação, que havia ocorrido des- reajustes de preço, o gGovemo recebeu uma arrede -o Plano ~ado e_ que permitiria, então, esta cadação maior pelo impoSto arrecadado pela inperda que houve; de-Janeiro até dezeinbro, por- flação. Na realidade, há um equilíbrio desse proui'!J cong-elamento, em relação à inflação, mas, cesso, e tínhamos o fatp econôrnico, como disse,
que a partir de janeiro, pudesse ter o seu reajuste, - de minha responsabilidade, que não posso imaginar como a economia possa trazer perda de
- --outra vez, nestes contratos.
Porque- íSSO?' Porque de jaileiro a dezembro 30% às empresas, pode existir 12%, mas 30%
-porque escuto muito a Comissão falar em per- rião pÕdemos.
Foi feito Q decreto em 18 de fevereiro, retroadas, e gostaria de quantificar- um pouco o- que
é isso - achávamos, da Fazend~ que mesmo gindo a }9 de janeiro.
Houve um Segundo de_creto,_ Sr. Presidente em
urriefiriflaçãO, que já passava de 12%, tinha sido
uma Inflação que as empresas pOderiam suportar, abril. Foi a primeira vez no governo que nenhuma
põrque-12%, n6s havíamoS, durante todo aquele Assessoria Econômid:t_da Fazenda, nem., Secre~
período, ·diminuído os juros, aumentado a econo- taria do Tesouro, nem a Assessoria Econômica,
mia de escala, as empresas estavam trabalhando ninguém discutiu, teve acesso ou .Souber, a não
melhor e elas poderiam, então, apesar de ter uma ser pelo Diário Oficial, quando foi publicado.
elevação de mão-de-obra, apesar de ter alguns Esse segundo decreto tinha dois pontos diferenmateriffis realmente com preços mais altos no tes do_ primeiro decreto: o primeiro, .a questão
mercado, apesar de estarmos vivendo um conge- da retroatividade. Ele voltava de 1? dé janeiro de
1987-parã 21 de novembro de 1986. ()~segundo,
lamento, mas, a verdade todos nós conhecemos,
n6s achávãrnos que aS empreSas podiam absor- que é pior e mais lesivo: o primeiro dava chances
ver, então, -naquele ano, essa defasagem de infla- às estatais discutirem, e o segundo obrigava as
ção de março- a dE2:erilbro. Janeiro, toda a pers- estatais a pagarem a diferença. Portanto, um perpectiva de inflação, que acabou dando 17%, achá- mitia a negOCiação, o segundo_ obrigava o reavamos que as empresas não poderiam agüentar, juste.
Fui avisado, por um telefonema do _S_ecretário
porque eram 17 sobre os 12 que já tinham aconte-_
cido, e nenhuma empresa pode agüentar uma da SeCretaria- do T escuro, Professor Andrea Calladefasagem de 30%. Portanto, ele passou a ser bi, que_ me_ ugou.- de manhã, perguntando-me _se
retrOativo a -1 9 de janeiro.
eu sabia ou tinha conhecimento do Diário OfiCOmo foi a relação jurídica, a discussão e como daJ. Eu Tião sabia, mandei imediatamente_ o meu
gabinete- Palái::fo buscar uma cópia do decreto.
foi feito-o decreto?
Dia 18 de fevereirO, Qtlãndo, por ocasião do Tenho uma cópia do decreto, por esse incidente,
Cfuzado U, que foi_21 çl~ no~mb~o; o .d~reto-lei assinado pelo presidente, pelo Ministro Anibal TeiPermitia, então, que se iniciaSse-m os reajustes. xeira, Onde ilão consta a minha assinatura naque1e
Por ocasião de fevereiro, já retardando esse rea- dia. T~lefo_n~i ig'led_iatam~nte ao Ministrp Aníbal
Juste, nós fizemos um decreto com retroatMdade Teix~ira - como parece que ele já depôs na CO:
missão sobre isso ~. disse a ele duas coisas:
para 1'~ de janeiro. Naquele mesmo dia 18 havia
toda esta parte jurídica, que estava sendo díscu- primeiro, de que estávamos completamente contida pelo Sr. CoriSUitoi"do Presidente da República, trários àquele decre.to, porque naquele momento
que via @enas a parte juridica. Sempre foi assim, as estatais já haviam acertado seus contratos com
seus fornecedores, portanto, não havia motivo padesde o início do Plano Cruzac;io._
Se o decreto pode sair, se precisa um decre- ra existir uma retroatividade. O segundo ponto,
to-lei, se precisa apenas um decreto administra- é que era um projeto que precisava uma completivo, era, realmente, uma ligação entre a parte mentação orçamentária, inclusive, para, em 1987,
técnica dos assuntos econômlcos e uma consul.- abrirmos uma verba oficial para pagarmos 1986.
toria que tem um poder, inclusive, normativo para Em terceiro lugar, as estatais já haviam fechado
as Procuradorias dos Ministérios. Portanto, no re- seus balanços em 31 de dezembro. E, principalladonamento entre os vários órgãos de governo, mente, o fato económico, porque não havia mode uma equipe de governo, era sempre v_erificado, tivo para darmos um re~uste onde, no Plano Crunaquele fristante, a questão jurídica, para ver se zado, normalmente hoje demon~ado na maioria
dos setores brasileiros, foi o ano de maior lucratiera constitucional ou inconstitucional.
No dia 18 de fevereiro. que foi o dia do primeiro vidade das empresas nos últimos dez anos. Pordecreto, eu recebi do palácio do Planalto ~ de- tanto, o Plano Cruzado, diferente_ do que é sempre

ao
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colocado, foi um plano que deu grande rendimenta às pessoas e também -às empresas. A saída
do des_congelamento, é que, na realidade, precisava urna atuação de estabelecermos o novo pa-

está me lembrando, quando sai do Governo, no
ú1timo dia, asssinei todos_ os decretos pendentes,
inclusive, esse último, com uma questão de colocar, formaJmente a minha assinatura em todos

tamarefazermosumnovoplanodeestabillzação,
para não embarcarmos em 1987, onde embar-

os_ decretos. Existiam cerca de oitenta ou cem
decretos, já publlcados, que não tinham mérito

camas.
Este segundo decreto, Sr. Presidente, posteriormente, com essas duas diferenças do primeiro,
tanto na questão de_ retroatividade, quanto na
questãodaobrigatoriedade,nãoroiaprovadopela
Fazenda. Após ter conversado com o Ministro Aníbal Teixeira, que me agradeceu por tê-lo alertado
sobre isso, rui ao Palácio, e falei ao presidente
da dificuldade desse decreto, que deveria ser mudado. Disse da minha conversa com o Ministro
Aníba1 Teixeira, e Sua Excelência aprovou a mo dificação, como achando que rea1mente devesse
ser mudado novamente. Acontece que isso aconteceu quatro ou cinco dias antes de pedir demissão. Havia chegado dos Estados Unidos dois dias
antes. Em nenhum momento, Sr. Presidente quero, e quero que fique muito claro- que náo
era por esse contexto que eu estava pedindo demissão. Eu estava pedindo demissão por algo
muito maior. É porque há mais de 30 dias eu
jci me afastava de um projeto, ou o Governo se
afastava de um projeto, em que nós tínhamos,
como prioridade, a Nação brasileira, e não os
juros internacionais.
Queio deixar muito claro que, naquele contexto, havia seguidamente sofrido um desapontamento na questão externa, principalmente aqui
dentro do Brasil. A comunicação era falha. Nós
estávamos discutindo o nosso País, e, naquele
instante, nós estávamos dando argumentos para
eles. A dívida externa, meus amigos, é 0 rator
centra1 de tudo que ocorre no Brasil hoje. É a
~ção de salários, é a relação do nosso povo,
porque, na rea1fdade, eles podem fazer, mas, nós
não temos o direito de sacrificar, aqui dentro, para
nio termos um mfnimo de negociação com os
credores externos. Ninguém estava propondo, na~
quele instante, qua1quer batalha com os credores
externos - estávamos discutindo uma relação,
que não houve no mundo até hoje, a transferência
de 5% do PIB de uma nação, sacrificando os
trabalhadores desta Nação, para podermos pagar
juros externos.
Tinha sido avisado pelo Governo americano,
que roi visitado por uma outra missão brasileira,
sem que eu soubesse, levada pelo nosso Embaixador em Washington. Eu tinha sido avisado por
homens do State Department, que estavam aqui,
pedindo, almoçando, jantando, conversando com
empresários, jornalistas, homens que têm posição
nacional para demonstrar, que com a minha saída, seria mais fácil. Pedi ao Governo que tomasse
providências através do Ministério das Relações
Exteriores. Nada aconteceu.
Na verdade não quero me alongar, Sr. Presidente. Mas, quero hoje voltar e pedir três minutos.
Quero ler dois documentos muito curtos, que retratam aquela época e as minhas apreensões. f'ião
quero falar, hoje, sobre aquela época, quero retraH
tar aquela época.
-

e_conômico. Existem, e isso é extremamente comum, dentro· do Goverrio, decretos_ de aposentadarias, uma porção de decretos que os_ outros
Ministros despacham com o Governo e, como
os Senhores.. -Sabem, a-"cisSimitura do Ministro é
chamada de referendum, mas, é um referendum que não modifica o decreto, ele coincide,
foimalmente, com o Diário Oftdal. PortantO," o
decreto, neste momento, tem a minha assinatura.
Quero ler os dois documentos que, por ocasião
d<:i minha saída, retratam bem o nosso Pafs. Quero
dizer apenas que eSse foi no diã. de miriha saída,
portanto, é um documento quando saí do Govemo.
Quero apenas dizer o seguinte: tudo o que fiZ
nesses vinte meses foi manter a minha fidelidade
aos ideais da nova República e os seus propósitos
de mudar o Brasil.
Este Pafs que tem uma longa tradição de profundas desigualdades so.ciais, tem também revelado alaO"(l_ante incapacidade de alterar as estruturas político-econôrnicas que acentuam privilégiris e perpetuam umã Subcidadania. Ante a resistência dos privilegiados e a impotência dos oprimldos, ê imprescindível a construção de instituições _capazes de dirimir esse conflito básico. Não
há missão mais importante para a nova República _do que vencer a resistência às mudanças. O Plano
C~ado, vítima dessa tenaz resistência, demonst:J:ou. entretanto, que é possível aglutinar, em tomo
de ações corajosas, o ânimo e a determinação
do povo brasileiro.
Apesar de todas as dificuldades que atravessarnas, estou seguro de qUe o ânimo do povo
poderá ser despertado cada vez que lhe acenarmos com _a justiça, com a probidade e com a
deresa dos seus interesses.
Minha fidelidade à causa da mudança levou-me
também ã encarar de frente a importante questão
da negociação da dívida externa; nesta área desaCreditamos alQuns mitos que vinham de longa
data e que haviam sido engendrados para atemorizar_os países devedores e responsabilizá-los pela
crisefinanceiraqueospr6pr!Oscredoresdesencadearam em 1982. A põstura brasileira sobre a
verdadeira natureza de nossos compromissos financeiros internacionais, bem como de seus asPectos leoninos, alterou a relação de subordinação até então existente entre devedores e credo-res. Não encofttrando razões sólidas para ataCar
a posição brasileira, que sabem ser correta, mon~ contra nós uma campanha de desinformação. Assimt a apresentação da verdade passa a
ser a cara~ristica como arrogância, a defesa dos
legítimos interesses de um país soberano passa
a ser rotuJada Qe conrrontação. Os que~ se reCusam ouvir~nos, queixam-se de não serem ouvidos,
quando, muitos anos, o Brasil não rez outra coisa
senão ouvir o que diziam os Credores, com os
resultados _que todos conhecemos. Mais Qívida,.
recessão e pobreza para nós e mais transferências
para eles:_

O SR. PRESIDENTE (Jcisé lgnácio Ferreira)Pois não.
O SR. DILSON FUNARO - Quero até, indusive, neste momento, lembrar ao Dr. Santana que

-conhecem os credores a firmeza da posição
brasileira em matéria de dívida externa, sabem
que o nosso crescimerito é inegociável, e não
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me surpreenderia, entretanto, se voltassem atestar, como fizeram várias vezes no passadO recente,
testar essa firmeza. A surp~sa estaria, isso sim,
em cessar as suas ameaças e abandonar os seus
propósitos desestabilizadores. Mas enganam-se
os que utilizam esses meios, a saída de um ministro não abala a posição de um governo __ como
o da Nova República que sabe que conta com
o apoio e a vigilância do Congresso Nacional,
das classes mais dinâmicas e- da opinião pública,
em geral. Na verd~de a negociação da dívida se
define dentro do Pais mais do que no exterior.
E o segundo; Sr. PresJdente, muito curto, é a
minha Carta -onde peço a minha demissão
''Pela presente venho solicitar de em caráter irrevogável, demissão do cargo de MinJstro da Fazenda.
Aproveito para agradecer_as atenções por
mim recebidas e desejar a Vossa Excelência
votos de_êxito na grande obra de promover
o crescimento e_conômiCo, melhorar a distriH
buição de renda, preservar a soberania nacional e consolidar a democracia, anseio sentidamente aca1entados pelo povo brasileiro."
Muito obrigado.
O PRES[[)ENTE (José fgnácio Ferreira) - A
Presidência, antes desse depoimento começar recebeu um cantata do Dr. Ulysses Guimarães que
ponderava sobre a conveniência- isso pensando
no estado de saúde do depoente, ex-Mirústro DOsan Funaro- de abreviainlos o maís que pudermos os trabalhos de hoje. Considerando essa solicitação, a Presidência- ao contrário do que normalmente tem feito, nesta oportunidade, depois
de manter -cantatas com o Srs. Senadores, integrantes da Comissão ou não, que aquiesceram
inclusive, nessa posição - vai passar a palavra,
de logo, ao eminente Relator, para que sejam
também objetiyarnente respondidas as suas indagações.
Concedo a palavra ao eminente Relator, Serut-dor Carlos Chiarelli.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhores membros
des~ Cc~missão, Ministro Díls9n Funaro.
Vossa ExCelência foi firinatárió âo Decreto N~
94.042, de 18 de fevereiro de 1987, corria já o
disse. V. Ex' entende, por ser firrnatário, até pelas
manifestações que rez, que nesse caso seria compreensível a correção e, mafs do que isso, que
ela se frzesse com prazo de retroatividade, dentro
do exercido, posto que o decreto de fevereiro
determina que essa correçáo se fizesse em caráter
facultativo a partir do dia }9 de janeiro do ano
passado, certo?
Lembraria a V. Exl' que o Dr. Cid HerácUto, Procurado~Geral da Fazenda, em parecer lançado
e depois homologado pelo seu sucessor na Pasta,
Dr. Bresser Pereira, assina1a que tanto o Decreto
_w 94233, a que V. & também se rereriu, como
o, Decreto N~ 94.042/87, que é o -primeirO de
ambos, igualmente contrariam o art. 153, § 3~
da Cónstituição Federal, o art. 6~ da Lei de Introdução ao Código CMI o art 151 cfo DeCretO-Lei
N~ 2.300, de novembro de 1985, que veda a atribtrlção de efeitos ftnanceiros retroativos a contratos firmados com órgãos da Administração Pública.
Como V. Ex! foiinuito eXplícitO-e muito expresso
ao dizer, com relação ao primeli'o decreto, que

e
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~--------------------------houve a participação da Assessoria do Ministério
da Fazenda e houve a plena anuência de V. EX',
eu perguntaria se a respeito disso, contou V. Ex'

com _o assessoramente jwidico, in.dusiv:e da Procuradoria-Geral da Fm;enda _e se ela se manifes-

tou. Enfim, como é_ que as colsás se passaram
nesse particular, já _que há essa_discrepància entre
a posição assumida claramente por V. Ex•- fa1o
no primeiro decreto- e a ma_nifes~_ção do Procurador-Geral da Fazenda, que é hoje e era o mesmo
na sua época, se não me

falh~

O SR. D[L.SON FUNARO -

a_ memória, certo?
Para todos os de-

cretos tínhamos sempre uma discussão jurídica,
alguns com posições que eram discutidas com
mais profundidade e alguns coincidentes entre
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O SR._RELATOR (Cilrfos Chiarem)- Se não

.estou enganado, V. Ex-, ao fàzer a narrativa dos
fatos, indicou que a 18 de fevereiro, quando terminou por set baixado esse decreto, o 94.042, que
!h_e _chegou do Palácio um texto, já afirmado pelo
senhor presidéilte âã-Repúólica, e que incficaria
· uma retroatividade a partir de novembro de 86,
e que V. ~, à luz da posição que tinha, dos
ciitérios que adoiava e da sua visão da economia,
da condição da política do País no setor, tratou
_de ·fazer gestões no sentido de que aquele texto
não fosse acolhido, não fosse referendado, e que
Isto terminou por gei'àr- urri" Segundo texto, que
foi o próprio Decreto n" 94.042, do próprio mês
de fevereiro, onde a retroatividade se limitou a
janeiro~ Então, essa é ã questão que eu gostaria
de explicitar. Mesmo depois dos entendimentos,
houve uma proposta ou wn início, não sei como
se chamaria, um início de decreto já como afirma
o presidente, originário no seu texto do Palácio
-·qüe relróagira, falando-se em fevereiro a novembro do ano anterior! FOi isto?

negociassem naquele instante, e negociaram
muitõbem.
·
Logo no dia seguinte ou dois dias depois que
saiu esse decreto de fevereirp dando retroatividade a primeiro de janeiro, saiu uma norma da
Sedap, Ministério de Administração, tornando
obrigatório o reajuste, e criamos imediatamente,
através da Secretaria do Tescuro, um.a Comissão
lnterministerial para administrar os reajustes. Esta
comissão que não é de caráter formal, se reunia
informalmente e administrava entre Planejamento, Fazenda, Ad_ministração, SNJ- não m_e recordo se terri- mais membros de outros ministérios,
mas, pelo menos, esses quatro estavam presentes
- e podiam verificar então como estavam sendo
negociados esse_s aJustes que eram permítídos
a partir de primeiro de janeiro através desse decreto._-_

a Procuradoria e a Consultaria G~ral da República.
A Consultaria Geral da República é o 6rgão
que, inclusive por decreto do Presidente, estabelece as normas jurídicas. Então; em qualqUer dúviOSR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Todo reajuste feito com base no decreto deJevereiro, antes
da, preva1ecia a ba_se jurídica do Consultor-Geral
da República. Nesse caso específico, como pude
de sua aplicação efetiva, ~-ssaria por essa comisassinalar, velo até um decreto do próprio Palácio,
são tnterministeriat para ser viabilizadO?
estabelecendo que, naquele instante, esse decreto
O SR. DILSON FUNARO- Falando a nevemO SR. Dll.SON FUNARO - Não obrigatoriaadministrativo era viável e não inconstitucional. - bro do_ ano anterior.
mente, mas não poderia existir, como saiu do
Baseado nisso foi feito esse decreto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Isso em Ministério da Administração, uma norma tomanO SR. REALTOR (CarloS:_ Chiarem) - Então, fevereiro?
do o que era póssNel de negociação transformar
a sua anuência jurídica foi em função, digamos
numa obrigatoriedade da negociaÇão.
O
SR.
DJLSON
FUNARO
-Isso
no
mesmo
assim, do parecer de maior hierarquia na estrutura
dia em que foi publicado o outro, porque mudaO SR. RELATOR (Carlos ChiareiÜ)- Quer d~er
funcional.
mos .o decreto _e e_stabelecemos 1" de janeiro nu- que no Ministério da Administração o facultativo
O SR. DIL.SON FUNARO - Nós escutávamos ma equipe de governo que discute e voltou a virou obrigatório a partir de janeiro.
sempre a Procuradoria da Fazenda. A Procura- ser 19 de janeiro.
O SR. DlLSON FUNARO - Saiu urna norma
doria da Fazenda mesmo tinha um contato com
O SR: RELATOR (Carlos Chiarelli) -Há uma
a. Consultaria para dirimir os pontos de dúvida. visível diferença de enfoque, V. Ex' se referiu, e estabelecendo que através desse decreto ·seriam
reajustados todos os contratos. Imediatamente a
Isto sempre aconteceu.
gostaria que pudesse nos fornecer, quem sabe,
Posteriormente - eu sei por um processo de - uma informação objetiva. O primeiro decreto é Fazenda se colocou em cantata _com a Adminis-tração e acertamos, então, urna comi~o infr>r-_
uma empresa de Pernambuco- a Procuradoria facultativo.
mai que estabelecesse todos esses aumentos pada Fazenda fez um parecer contrário a este pareO SR. DlLSON FUNARO- Poderão ser reajus- ra que não fôssemos sUipreendidos, novamente,
cer da ConsUltaria. Isso foi a poaterlori.
CO!'f1 obrigatoriedades, quando, na realidade, o
tados.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)_- Bem, para
objetivo não era da obrigatoriedade, era da negoO
SR.
RELATOR
(Carlos
Chiarelli)É
facultaser objetivo: quem deu embasamento jurídico_ ao
ciação. É a negociação que permite um bom
primeiro decreto que V. Ex' assume na plenitude tivo, enfrrn, coloc;a no arbítrio da administração acordo.
dos
seus
segmentos
estatais,
ministérios,
pública
foi a C:onsultoria Geral da República?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -._~njstro,
etc. administração- -direta ou indireta a possibiO SR. DlLSON FUNARO -ASsumo ml pleni- lidade d~ fazer os reajustes. Estabelece limites, há uma informação reiterada pelos meios di;; cotude o ato econômico, a necessidade do ato eco- depois dessa correção feita na Fazenda em ]9 rn~icação, por alguns jornais, sobretudo, de que
nómico.
o Secretário do Tesouro, Profe$sor Andréa ÇaHabi
de janeiro.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, digo
O segundo decreto tem aquela característica teria defendido no decurso dessa negociação,
pré-ediÇão dos decretos, a idéia qe _qu~ a data
o assento jurídico.
_de. ser if!l_perativo...
aceitável pela Administração Pública para reajusO SR. DIL.SON FUNARO'-Quando V. Ex< coloO SR. DIL.SON FUNARO - Serão feitos.
tes s_equer seria o dia primeiro de janeiro, deveria
cou sobre esse decreto, eu incluiria as palavras
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli} - Serão ser, quando muito, o dia primeiro de fevereiro.
"necessidade de fazer retroativo", porque n6s es- _ feitos. Quer dizer, o primeiro, sendo facultativo, Corresponde à realidade essa posição do ex-Setamos num mercado em que as empresas tam- dá a possibtlidade de que dele não decorresse cretário Andréa Callabi?_ Ele teve oportunidade de
bém não podem - empresa de prestação de nenhum reajustamento ou alguns reajustamen- defendê-Ia? Por que não foi_ aco_lhida_ essa data_
serviços ou o que for- ter um prejuízo de 30%
tos, ou só reajustamentos numa área. O segundo, até porque ele dizia que cla estava mais próXIma
sobre o seu faturamento, porque elas quebram.
sendo imperativo, estabelece um critério uniforme da t:ornplementação de um ano da edição do
Então, havia uma ne_cessidade económica de de incidência ge!al Qual teria sido a motivação Plano Cruzado.
existir um retroativo a partir de 1 ~ de janeiro. Isso
- - o que parece_ mais recomendável a: nível de
foi muito estudado, avaliado por setor, e aí nós - administração pública -, por que esse critério
O SR. DIL.SON FUNARO -Olha, o Dr. Andréa
demos às estatais a opção de elas poderem rea- da facultatividade? Inclusive, parece-me mais ade- -callabi é um homem que fez um excepcional
justar os contratos.
trabalho na Sec_~ta_ria do Tesouro e conversáquado, tanto é que V. Ex!' com ele anuiu ou até
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A única o defendeu, o que não é muito normal a norma VamOs diariamente. Por posição de caixa, o Dr.
Andréa Callabi gostaria até hoje que não fosse
facultativa sobre essa matéria.
dúvida que eu lhe estava fonnu1ando era esta:
feito nenhum ajuste. Mas fsso, evidentemente, se
quanto a opinião de V. Ex', ao mérito _etc., se
O SR. DJLSON FUNARO- Vou lhe dizer Sena- chocad" com_ o fato econômico, nem isso ele
cabia, se não cabia, se convinha, se não ..., estou
dor, é muito simples. Analisamos setores. Exis- iria propor. Ele propôs sempre, pOr uma questão
dizendo, em face dessa evidência de haver positiam ainda setores que havia alguma margem de caixa, de ir tendo um reajuste o mais tarde
ções jurídicas .diferentes prevaleceu a opinião da
para a negociação. E como fizemos o Plano Cru- pOssíVel. Mas o fato éc:Qnômrco é que as empresas
Consultoria Geral da República.
zãdo, também, oS- descontos no início da tabela, já se haviam defasado;- passando a ocupar um
O SR. DIL.SON FUNARO - Consultaria.
da aplicação da tabela permitimos às estatais que processo com 17% de inflação em janeiro, um

Outubro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

processo que certamente levaria as empresas a
terem grandes dificuldades.
O SR. RElATOR (Carlos Chtarelli) - Ministro
Funaro, V. Ex" afastou-se do GOVernO em fins
de abril, aproximadamente, não foi?
O SR. DILSON FUNARO ~ Dia 24 de abril.

O SR. RElATOR (Cados Chiarelli)--=- O decreto
está vigorando há dois meses e uma semana,
V. EX" tinha o controle de caixa. V. EX', atravéS
do Dr. Andrêa Ca1Iabi, que conversava diariamente com V. f:xl', como diz; V. E.lr tinha urna idéia,
mais do que uma idéia, V. ~ tinha os números

O SR. DILSON FUNARO - Se não houvesse
o decreto, o que aconteceria é que as empresas
teriam um orçamento maior, eu não tenho o número, não posso lhe dar o número, só posso
lhe dar o número global dos investimentos e posso lhe dar a inflação, o que lhe dá os dois lhe
dá o resultado de quanto custou esses três meses.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Ministro, acho que não me fiZ_ suficieQtemente claro:
é que, Co~C? foi facultativo...
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que há o decreto, certo? Essa é a trajetória dos
fatos?
O SR. DILSON FUNARO - Exatànierite."
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Se percebe que lá está o decreto, onde, inclusive, consta,
para fins gráficos, o seu referendo. Certo?
. O SR. DILSON FUNARO -

Certo.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) _:. Isto o
surpreende ou era o usual?

O SR. DILSON FUNARO- Eu não tenho esse
dado, Senador, eu não sei. Quero ser muito claro.

C: SR. DILSON FUNARO - Não, iSto foi a primerra vez que aconteceu no Governo.

referentes ao custo dessa retroatividade e dessa

O SR. REW\TOR (Carlos ChiareUi)- Está bem.

correçao dos valores contratuais? V. Ex• sabia
quanto é que despendeu a maís ou quanto ê
que agregou ou quanto é que aditou em desembolso do Tesouro essa correção-decorrente do
decreto de fevereiro, até a data de saída de V.

O SR. DILSON FUNARO- Agora, ele é neutro

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Foi a primeira vez. Muito beml '
V. E'xf, a partir deste momento, -toma que iniciativa? Segnndo me parece, V. Ex" busca um cantata
com o ministro do Planejamento.

Ex'?

O SR. DILSON FUNARO - Pois não. Quais
são os controles que o Governo tem sobre isso?

O Governo não tem o- resultado, como V. EX'
deseja, de mês a mês, saber exatamente o que
custou em cada contrato que está com cada Ministério e cada estatal, que tem ajustes de índiCes
diferentes, com periodicidade diferentes. Portanto, eu não tenho o número de cada contrato,

mas tenho o global - todos nós ternos - o
controle do Governo é global. As estatais têm
um "x" de investimentos, elas podem gastar esse
''x" de investimento. Se elas gastarem parte desse

investimento normalmente como um pagamento
de um ajuste por um- decreto desse, diminui a
verba de investimento da estatal se a inflação também não corrigisse essa verba de investknento
que, do lado da receita, ela recebe, exatamente,
a mesma proporção -dos seus gastos do lado da
despesa. Se a inflação for z.ero, V. Ex" não tem
nem ajuste e nem aumento de receita pela infla~
ção. Se -a inflação alimenta a receita, V. Ex" também tem um aumento de custos, que são esses
contratos. Portanto, na média geral, Senador, quero lhe dizer que a indexação é isso: é uma relação
entre receita e despesa que ocorre por causa da
inflação mensal. Imagine se este mês que nós
estamos vivendo, o Governo aumentou o petróleo, aumentou a eletricidade, aumentou tudo, e
segurasse todos os contratos que ele tem de serviço de prestações etc., e não pagasse nada. É
evidente que não se pode dizer que pagando esses
aumentos de custos, ele teve um prejuízo; a economia inteira está rondando a 20% de inflação.
É isso que estava acontecend_o em janeiro de
1987. A economia voltou a um patamar de 17%
de inflação em janeiro;" depois caiu a 13% em
fevereiro, a 13.8% em março e estabilizou mais
ou menos nesse patamar e, em abril, novamente
subiu. Então, quandà se faz um reajuste desse,
e que ele corresponde somente à inflação, não
é um reajuste de preço, mas é uma- indexação
entre receita e despesa, e é isto que ocorreu em
janeiro, fevereiro e março.

pela receita e despesa, mas eu não tenho o quanto
aumentOU a inflação nesse período e quanto foi
negociado dessa inflação para os reajustes do
.contrato como y. Ex!' deseja.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- A pergunta que desejamos saber- mas aí dependeria
da sua-informação- era saber quanto fora~ Como era facultativo, que conseqüência teve nanegociação prática e em que áreas houveram negociaçõ_es, ocorrendo reajuste e em que área não
houve.

O SR. DILSQ_N FUNARO mandei buscar o decreto.

Imediatamente,

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sim.
O SR. DJLSON FUNARO - E é por este incidente que acabo tendo uma xerox do decreto,
sem a minha assinatura

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Slin.
O SR. D[L$0N FUNARO - Eu posso indicar
O SR. DILSON FUNARO --' A medida é imea V. EX' que esta Coni-iSsão lntenninisterial certamente deVe ter esse dado ou próximo, Oão dados, diata. Não posso imaginar que saia uina medida
mas deve ter alguns valores quantitativos que po- económica que o ministro da Fazenda não esteja
a par, não posso nem permanecer num governo
derão lhe responder.
, e_m que aconteÇa isso. ~as, na realidade, _quando
O SR. REW\TOR (Carlos Chiarelli) -Ministro se trabalha em ~qUipe, às vezeS, se s;cirTteterri
Dilson Funaro, V. Ex- nos "falOu sobre o segundo ros. Provavelmente, eu também os cometi:
decreto. Sendo absolutamente objetivo, V. EX deEntão, precisa-se, imediatamente, verificar o
le não tinha nenhum vestígiO, nenhuma expec- que acontece.u. Liguei ao Ministro Aníbal Teixeira
tativa e nenhuma informação até o momento em e S. EX' me Promefeu -agradeceu de tê-lo alertaque lhe foi dada... Quem disse a V. Ex• que havia do sobre isto, porque expliquei todo o processo
esse decreto?
--como sucedeu. O Ministro Aníbal Teixeira havia
C5 SR. b!Ü30N FUNARO- Foi o Andréa CaUa- entrado talvez há um mês ou ha 20 dias, eu o
bi que me telefonou de manhã, perguntando se ãlertei como, também, fui conversar com o senhor
presidente, para alertá-lo sobre .este decreto que
eu havia lido o Dfárlo Oficial em que tinha saido
havia assinado._S. Ex!' feZ a promessa da mudança
o decreta.
do decreto._
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Até o moO SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- EXãtamento do telefonema, V. E:ic' não tinha a idéia mente._
de que existisse esse decreto?
O SR. DILSON FUJ'iARO- Disse S. EX': encaO SR. DILSO!j FUNARO ~Absolutamente.
minhe a muclança d_o decreto. Falaria com o Aníbal para a mudança do decreto. ---O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É a Asses·
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli}_-~ 86 gostaseria de V. Ex>?
ria de ordenar um pouco a seqüência dos fatos:
O SR. DILSON FUNARO- Tarribém nãO.
V.~ fala com o Ministro Aníbal Teixeira, Onde
e de que maneira, pessoalmente, analisa este deO SR._REW\TOR (CarJos-Chiarelli)- V. Ex•
êreto ou_. apenas, registra a estranheza?
tem- absoluta tfanqüilidade com relação à Asse.ssoria, não havia nenhum processo em tramitaO SR. DlLSON FUNAAO- Foi imediatamente,
ção? ao telefone e, no dia seguinte... no_ dia seguinte,
O SR PJLSON FUNARO - Absoluta. Jamais
não, num encontro, na semana seguinte, no Palápassou esse decreto pela Assessoria, pela secrecio -do Planalto, onde nos encontramos na antetaria do )escuro qu por mim; no Governo.
sala do gabinete do presidente da República. -

O SR._ RELATOR (Carfcis Chiarelli) - Nem -o
tema estav<\ sendo tratado?
O SR. RELATOR (Carlos"thiarelli) _:::-NãÓ-há.
O SR. DILSON FUNARO - Não. Senhor.
uma estimativa de valor então. V. Ex" deu uma
explicação sobre o equilíbrio orçamentário. Eu
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex'
perguntaria: quanto a mais foi o dispêndio em recebe um telefonema; manda buscar o DJárlo
função do que não seria se não houvesse o de- Oficial, compra, manda comprar, enfim, busca
creto?
-o Diário Oficial, lê o Di6rlo Oficial e confirma

er-

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)-OMinistro
Arubal Teixeira, também ...
O SR. DILSON FONARO - ... onde eu cobrei.
de n~vo, a mudança do decreto.
OSR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- ... O Ministro Aníbal Teixeira também estava surpreso com
• publicação ou tinha tido conhecimento prévio?
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O SR. DILSONYUNARO -

O Ministro Aníbal

Teixeira conhecia a publicação e me agradeCeU
de tê-lo alertado sobre todo o problema do rea-

juste porque eu expliquei uma longa história a
S. Ex!' e, em segundo lugar, discutimos o entrosamento entre Fazenda e Planejamento, que sempre
existiu, e naquele momento deixou de existir.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Têria sido,

a sua equipe, a elaboradora do decreto ou ele,
também, simplesmente teria assinado o decreto?
O SR. DILSON FUNARO -

Não sei.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) __--V. Ext

não entrou nessa conversa_.
O SR. DILSON FUNARO- Não posso respon-

der a V. Ex• que eu realmente não sei.
Expliquei o prob]eJ71a,_ expliquei a posição da
Fazenda e exigi uma tomada de posiçao que mu-

dasse este decreto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ministro
Funaro, V. Ex' informou que, apóS, fói conversar
com o senhor presidente da RepúbHca. Como
foi o teor desta conversa? Que tipo de mzmifestação •••

O SR. DILSON FUNARO - Comuniquei ao
senhor presidente da República, como fazia sempre, com a maior lealdade, as discordâncias que
surgissem a qualquer momento dentro do Governo, e que ocorrem, são normais, pois numa equipe que trabalha, há posições diferentes. Co_mo
lhe disse, naquele momento, já existia uma dicotomia importante entre algumas posições externas
que estavam sendo discutidas. Este e('a mais um
problema de discordância _naquele instante. comuniquei o fato ao presidente, disse que havia
dito ao Aníbal, e ele disse que mudaria, falaria
com o Aníbal Teixeira para mudar o decreto.
O SR. RElATOR -(Carlos ChiareJii)- O prestdente aceitou, então, as suas ponderações e disse
que tomaria providências para mudar o decreto.
O SR. DILSON FUNARO com o Aníbal Teixeira
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Disse que falaria

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) mudança do decreto?

Para a

O SR. DfL.sON FUNARO _-Eu ~í convencido,
Senador, que seria mudado. E se eu ficasse no
Governo, certamente, eu insfstiria ffiuito na mudança desse decreto.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -V. Ex'

fala em dicotomias na extrutura do Governo Dlcotomias de quê nessa área do decreto? V. Ex'_ fez
referência a outras ár~as_._Qu_e tipo de situação
envolvendo a área econômica?

que e juntp com a questão externa, porque a
questão externa tem uma influência muito grande
_dentro do Pais, 111uito maior do que as pessoas
pensam, porque ela, diariamente, estabelece_uma
opção entre reduzir os salários internos ou manter
uma economia em expansão.
O Brasil passou desde 81 sem crescimento.
Acontece que os paises ricos cresceram de 80
a 86, seinpre numa média de 2, 3, 4%. Os Estados
Unidos, em 86, cresceram 6%, e quando os Estados Unidos cres-cem 6%, ele cresce um Brasil.
E isso,- em te-cnologia, é prOfundamente grave,
porque n6s vamos nos·separando, cada vez mais,
de um mundo desenvolvido e moderno. E o Brasil, que tem uma estrutura fantástica e está vivendo problemas conjunturais e não eStruturais, no
futuro, se ele não voltar a se modernizar, ele vai
viver os problemas estruturais. E esses, sim, são
- gravíssiriios, porque esses necessitam o sacrifício
de gerações para poderem cheQar perto dos paf- ses em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. Portanto, enqua_nto não carregamos .3inda
problemas estruturais - e digo no setor produtivo, não digo no setor da justiça social e outros
setores ~rn que temos graves problemas ainda
a mudar- no _setor estrutural, produtivo, o Brasil
ainda tem chance. Quando verifico que o Japão,
no último quadrimestre, cresceu 6,5%, perto da
taxa histórica do Brasil dos últiinos 30 anos, e
o Brasil aceita crescer 1,2%, é porque, realmente,
não estaro_os enfocando _as prioridades nacionais.
E, naqUele instante, era indispensável, para não
perdermos como perdemos em 1987, para não
voltarmos a uma negociação externa da forma
como estamos voltando. Volto agora de uma viagem; falei com alguns credores. Nem eles acreditam o quanto o Brasil cedeu.
O SR. CARLOS CHJAREW -

se referiu que tinha havido uma delegação, uma
missão paralela à sua, mantendo cantata a nível
externo. V. Ex", para elucidar esse. fato, poderia
dizer: Essa missão foi oficial e integrada por
quem?

Ó -SR DfLSON FUNARO -

I;:u soube dessa
missão pelos americanos. Disseram-me o seguinte, textualmente: "O Senhor_ infernizou a minha
vida dUiãnte O último ano e meio".
-~ O SR.~ CARLOS c;HIAREW -

dicotomia era a qUestão externa e a questão do
choque. Uma economia não podia parar depois
do cruzado. Nós estávamos co_m os agricultores
recebendo juros altíssimos. O prõcesso ii1flacionário é um process_o extremamente difícil de ser
contido, e quando ele volta, imediatamente precisa de medidas. E, na realidade, eu achava que,
naquele ínstante, era indiSpensável o Governo- se
anteceder; estabilizar durante dois ou três meses
isso está num documento que no eu entreguei
no final de janeiro e num documento interno do
Governo _..:._ propondo, realmente, um novo cho-

Quem lhe disse

isso?
O SR. DfLSON FUNARO -

Vindo do Federal

Reserve~

O SR. CARLOS CHIAREW- Quem?
O SR. DfLSON FUNARO -

O SR. DfLSON FUNARO -Senador, a grande

Sr. Ministro, V.

Ex" enfocã prioritaríamente a queStão da dívida
externa. E no decurso da sua exposição, V. Ex"

Vindo

do Federal

Reserve.
O SR CARLOS CHIARELU- Quem lhe disse
isso?
O SR DfLSON FUNARO- OS homens ligados
ao Volker.
O SR. CARLOS CHIAREW do Federal Reserve.
O SR.. O[LSQN .FUNARO -

Ao Presidente
Paul Volkec; ho-

mem de confiança do Paul Volker:. "O Senhor
nos infernizou durante um ano e meio, mas nós
t~mos um profundo respeito, porque o Senhor

1988

abriu caminhos que ninguém acreditava". E quero dizer que fomos visitados por uma missão ou
empresário~ ou alguém, que l"!lai_s tarde Saiu pu·
blicado num jonl.al brasileiro. E só cito agõra porque foi publicado num jornal, senão não citaria.
O SR. CARLOS CHIARELU empresários visitou... · ·

Uma missão de

O SR. DÍLSON FUNARO - Foi cOm o embai·
xador brasileiro em Washington visitar o Federal
Reserve para propor-ama outra solução para a
dívida externa brasileira.
O SR. CARLOS CHIARELLI- À época em que

, Y.

~

era o rTiinistro? _

O SR. DfLSON FUNARO -Eu voltei, pedi de-

missão ao presidente imediatamente_. Ele me disse que essa missão ele não conhecia, que devia
ser algum atrito, alguma diferença, algum outro
processo, que ele iria examinar o que tinha acontecido.
O SR. CARLOS CHlAREW -

V.

Ex;

presta

depoimento sob juramento, com uma formulação
extremamente significativa. Reconheço a sua possibilidade de manter os nomes não identificados,
mas, na medida em que V. Ex' informa que essa
missão bus-cou os credores ou as autoridades
internacionais de um organismo internacional,~
mundial, o Federal Reserve, um organismo norteamericano, fala que· são empresários, mas fala
que estavam com a participação, com a presença
do_embaixador brasileiro... eu gostaria de serobjetivo: Havia, ao lado dos empresários, que, enfim,
podem ir visitar quem quiser, autoridades brasileiras? O Embaixador brasileiro participava?·
O SR. DÍLSON FUNARO- O embaixador bra-sileiro participava.
O SR. REIATOR (Caclos Chiarelli)- O embai-

xador brasileiro nos Estados Unidos?
O SR. DfLSON FUNARO dos.

Nos Estados Uni-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quem
era o embaixador _na época?
O SR. DILSON FUNARO -

O atual.

o·sR: RELATOR (CariÓS Chiacelii)- O atuaL
E havia outras autoridades brasileiras que o ac-ompanhavam, além de empresários?

O SR DILS_ON FUNARO- Não_._ que eu saiba.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -_Então,
a al!.~ridade govemam.ental era apenas o embaixador?
O SR. DJLSON FUNARO -Era aperias o emÇiaixador.

O RELATOR (Carlos Chiarelli)-E isto foi apresentado aos norte-americanos como sendo alternativa de proposta oficial- do GovernO brasileiro?
O SR. DILSON FUNARO- iSto. fÕi apresentado
como uma proposta encaminhada, através. da
embaixada, numa visita ao Sr. Paul Volker, que
me disse que gostaria de ter apenas um cantata
com o Brasil, através do Ministro da Fazenda.
Eu voltei e retratei isso ao presidente.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ministro,
de volta aos decretos, V. Ex!' fez a ligação da impor~
tânda das questões. Eu perguritaria a V. Ext se
V. Ext assinou o segundo decreto.
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O SR. DILSON FUNARO -Assinei, sim, último
dia.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. EX'
nos podia dizer o seguinte: V. EX". diz que no último

dia assinou, que_ é usual o ministro que está saindo

dito que, naquele instante, com tantos outros problema$ do dia..da saída~ eu não quis di~utir, novamente, exigindO novo decreto para que eu assinasse o anterior.

fazer uma assinatura gerai, mas, V. E>r, pelas suas

O SR RELATOR (C:irlos Chiarelli) - Ministro,
perdoe-me a imPertinência. V. EJc'1 disse que assl-

manifestações, tinha reservas substanciais me parece a esse decreto, e vou lhe dizer mais, aqui

nau porque tinha a garantia de que ia mudar.
Mas na pergunta anterior que lhe formu1ei, por

sou obrigado a trazer à colação o depoimento
isto sou obriQado a voltar, V. ~disse que manido ex-Ministro Aníbal Teixeira, que diz o seguinte:
festou ao Presidente_ a i!ttenção _de que deveria
"Havia sido assinado pelo Presidente um decreto
mudar, e que saiu c:om- a convic:ção de que seria
quegerariaumprejuizode600milhõesdedólares
mudado. Mas V. __ Ext-saiü COrri a segi.lrança de
ao País,_tratava-se de um reajustamento_ de fomeque seria mudado. Por quê? O Presidente lhe discedores" ~folha 67, documento 1, depoimento
se? O Presidente tomou a_ iniciativa? O Governo
de 29 de março de 1988. E, mais adiante, às
oomeçou a se estruturar -para mudar ou era assim
folhas 266, __0 Sr. AníbafTeixeira, também aqui
umaesperançadeV.f:Xtdequeistoaoontecesse?
nesta sala, prestando depoimento, diz: "O próprio
O SR. DILSON FUNARO- Eu tinha a com uniMinistro Funaro pode dizer porque até essa esti- - cação do Presidente, quando eu lhe fiz a oomunimativa de 600 milhões de d6lares for ele quem
cação, de que Sua ExCelência falaria com- o Aníme deu, na conversa entre nós mantida".
bal, e 0 Aníbal Teixeira também já estava procurando a mudança; já estava convencido de que
Então, a partir desse dado, Ministro, dos 600
ou 550, erifim, desse dado que passou a ter uma
tinha de mudac..esse decreto.
estimativa mensurável em dinheiro e da informação que foi trazida ao seio dessa comissão pelo
O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli)- As oonseex-ministro do Planejament,O; agora cãin a inforqüências do segundo decreto, portanto, V. Ex•
mação de V. Ex• de que esse aecreto sequer pasnão as têm? Vendo o primeiro, V. Ex" já nos disse
sou pelos estudos da sua Assessoria, que não
que não tem; as do segundo V. Ex• não tem,
mereceu a sua chancela e de que a posição de
também, os elementos_?
V. Ex' é_ uma posição firme de que descaberia
0 SR. DISON FURANO- Acho que eu fui
qualquer retroatividade ao exercício anterior, já
nem discutindo a temática jurídica, discutindo as
muito claro, Senador.
questões eoonômicas - V. Ex" entende que as
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -As canse-empresas suportariam uma inflação de 12% e
qüências fmanceiras ...
que, portanto, não teria razão de retroagir - goso SR. DJLSON FUNARO _Não tenho. As conseqüêndas financeiras eu não tenho. Porque teria
taria -que V. Ex'- nos- expfkasse por que, à luz de
toda essa argumentação e d_e todas_ essas condique levantar em cada estatal, desde 0 _contrato
cionantes, V. Ex!', no último día. a.SsíriOu 0 decreto?
do seMdor, do varredOr, todos esses contratos
Qual o motivo que levou, contra tantos argumenda adriiinlStraÇão âiietã, -~los estados e munlcitos seus e contra uma postura assumida e contra
pios, que eu realmente não sei.
uma manifestação que o le'lou ao presidente da
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ministro,
República, que levou ao ministro~ inclusive V. Ex'
eu_ gostaria de fazer esta última pergunta. Eu endisse que o presidente lhe deixou entendido que
iria corrigir, mas, a sua saída ocorre uma semana tendi na sua exposição ....:..... e como as coisas não
devem ficar nem subentendidas nem semi-endepois e até então já havia um início de oorreção?
tendidas ·aqui ....:.... que V. Ex' -disse ou teria\:llio,
Gostaria que V. Ex• nos· explicasse por que V.
eu_ anotei aqui rapfdamente, por isso vou fazer
Ex' assinou.
_a pergunta, porque estou _achando que é, mas
O SR. DILSON FUNARO- Primeiro, a questão
não tenho certeZa, entãõ vou lhe" péguntar para
dos 600_ m~Fiões de- dólareS. Achõ que, em neelucidar, que não haveria motivo para novo decrenhum momento poderia ser quantificado! Real- ___to, isto é, depois de 0 Qe fevereiro não -havia motivo
mente acabo de ouvir isso. Esse 'iiúmero certa- para novo decreto, pOrque com 0 decreto de feve~
mente não foi levantado por mim, porque os çonreiro, 0 que tinha de pagar, já teria sido pago,
tratos que foram reajustados, o fato de obrigatoquer dizer, já estariam equaciOnados os pagariamente voltarem a novembro, eu não tenho ne- mentes que poderiam ou deveriam ser feitos.
nhum dado para lhe dizer quanto custaria isso.
Portanto, acho muito difícil essa quantia de 600
OSR ÕILSON FUNARO- Eu vou lhe explicar
milhões de dólares. Poder ser de alguma assesbem o que que ~ o decreto, Senador, que V. EX'
soria,_ mas, o mínístio não deve ter ouvido de
conhe~:;e bem: congela-se em janeiro e março·
mim, çorque esse dado me surpreende, inclusive de as: As-empresas ficam C'dm os preços congequando li nos jornais.
- -- --lados-até janeiro de 87. Em janeiro de 87 eles
recebem a inflação do perfodo. Então, este moO SR. RELA.TOR (Carlos Chiarem) - Não foi
mento do Plano Cri,IZ8do até o final de dezembro,
V. EX" quem disse ao Ministro Anibal Teixeira?
apesar de alguns custos terem subido, as empreO SR. DILSON FUNARO -l'iáo. Eu não tenho -Sas não precisavam... 8chávãmoS que o fato ecoesse dado. Segundo ponto, sobre a assinatura
nômico, o fato de ter acumulado cerca de 12%,
do decreto. Apesar de diSoordâncias, eu trabalhei
as empresas poderiam absorver um determinado
em um Governo dentro de uma equipe, para o
período, até para dar essa contnbuição por um
meu País, e eu tinha. naquele instante, a garantia plano de estabilização. Eu não posso imaQinar
de que esse decreto seria mudado, e no último
que as empresas possam sair de 12% e ter uma
dia assinei com todos os decretos, porque refeperda de 30%, porque n6s quebramos as emprerendei este ato, achando que seria mudado. Acre·
sas. Então como em janeiro foi 17% de inflação,
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nós achávamos que apartir de 1~ de janeiro era
o suficiente; as empresas tinham oontnbuído para
o processo -de estabilização, precisa existir um
novo degrau nessa fase:_ estabilizar a eoonomia
e fazer um novo choque. É exatamente ls_so que
nós tínhamos em mente e é isso que nós fizemos.
Por [sso que o primeiro decreto, o fato económico,
nós estudamos profundamente, e eu defendo esse primeiro decreto como um decreto que possibilitava, novamente, as empresas, a partir de janeiro, terem o seu reajuste para terem o seu degrau
e depois fazer.
~O

SR.RELATORTCarlos Chiarellif- Ministro;

a única questão que eu lhe fiz - eu entendi a
explicação de V. Br' - é que o entendimento
de V. Ex' é que, com-- esse decreto deveria ser
pago; estava equacionado, não caberia mais nada.
Ê isso?
- -O SR. DILSON FUNARO '-- Sem dúvida. Não

precisava retroagir a 21 de novembro.
O SR. RELATOR (Carlos C11iafelli)- Não deve-ria haver essa retroatividaâe.
-O SR DILSOI'fFUNARO"-Não precisava, nem
d_everia.
·O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Ministro,

a autoria efetiva do segundo decreto, V. Ex" tem
alguma idéia?
_
O SR DILSON FUNARO ......:.. É muito Simples,
o decreto foi publicado e envolve Planejamento
e Palácio do Planalto, evidentemente. Pergunte
V. Ex!' -às pesscias que ..:·
O SR. RELATOR (Carlos~Chiarelli)--

Quanto

a isto eU Sei, eu estou perguntando se V. Ex- tem
alguma coisa a dizer à luz da minha pergunta?
O SR. DILSON FUNARO - Não tenho, Senador.
O SR. PREsiDENTE (José lgnãdo Ferreira) -

Ministro, eu lhe perguntaria, em função da -Ultima
resposta que deu, a diferença que V. Ex' faz, qual
a distinção eoonômica entre correçã-o-e-reajuste,
aliás, essa distinção foi introduzida no plano juri·
dica _e já por lei, é o Decreto_n" 2.300, mas no
caso da oorreção haveria uma correção daexpressão_monetária, da obrigação pecunlária.-Quer dizer, corrige-se, na correção monetária, a expressão monetária da obrigação pecuniária e, no caso
de reajustamento, atualiza-se os preços contratuais de acordo com a variação-dos insumos utilizados. Bem, a diferença, pela minila ética, seria
de que: na correção, a aplicação tem que ser
genérica, quer dizer, aplica-se de acordo com
_critério úniço, e, no reajustamento, a publicação
tem que ser diferenciada, contrato por contrato,
porque não há como se promover um reajustamento da mesma maiteira que se promove uma
correção monetária. Eu pergunto se V. Ex" coloca
as coisas nestes termos, também.

o

O SR. DILSON FUNARO ~Precisava examinar
contrato por contrato, porque há contratos que
realmente retratam o q_ue V. Ex" acabou de colocar~ quer dizer, são_ reajustados pelos aumentos
_de custos de cada ins_umo. E há contratos que
apenas genericamente aceitam uma corre~ã_o
dentro do processo de indexação. Realmente,
existem tantas fórmulas de contratos, Sr. Presidente, que, genericamente, eu poderia dizer que
V. Ex' está colocando de uma maneira absolutamente correta, como deveria ser entendido. Mas

existem algtms contratos que têm alguma diferença e o importante é que a estata1 saiba exatamente, para não premiar um contrato com uma
indexação quando os custos, realmente, não tiveram aquele aumento necessário. Portanto, o que
V. Ex!' coloca, em termos de correção monetária,
deveria ser generalizado, e em termos de custo,

seria contrato por contrato de uma maneira geral,
deveria ser assim. Só que existem inúmeros con-

tratos que ao serem estudados, mostram que,
ainda mesmo tendo uma correção monetária, poderiam ser rediscutidos, porque eles estão com
base na correção monetária, mas não tiveram
seus insumos aumentados daquela fonna.
Na realidade, a inflação é O giãiide problema.
Se tudo aumenta igual a inflação, como é que
ela pode baixar? O que é exatamente a grande
armadilha brasileira e nós_ estamos vivendo isto
hoje, todos aumentam no patamar mfnimo da
inflação. Como ela pode ser menor no mês seguinte? Ao contrário, o Brasil, há anos, vem nessa
bola de neve. Primeiro, da-se um patamar de 50%,
desvaloriza-se a~ vai para 100% de patamar; passa, então, para wn patamar de 200%, e hoje está
em um patamar maior. Por isto que os planos
de estabilização, apesar de serem difíceis, apesar
de serem planos que exigem tun controle muito
grande e uma participação muito ·grande, um entendimento nacional, eles são respostas para um
Peis que deseja estabilizar sua economia. Eu concordo muito com sua ponderação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) Eu insisto muito com V. Ex', pois V. E>r colocou,
quando concorda corn o primeiro decreto, colocou a questão em termos _de correção monetária,
assim me pareceu, e não em termos de reajustamento.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Eu só
tenho tuna pergunta a fazer a V. EX'.
O SR. ITAMAR FRANCO...:..:. Só um minutinho,
Senador.
Neste caso ministro, V. ~- está defell.dendo
esse decreto, com o que não discordamos. Com
certeza, mas há um ponto mais grave. É que no
§ 39 diz: "Nos contratos que não contenham cláusulas de reajuste de preços".
O SR. DILSON FUNARQ ' - Não.
O SR. [fAMAR FRANCO .c_ Tem. o § 3• diz

isso.
Estranho que V. Ex!' defeilda esse decreto, por·
_que o § 39 se refere à obrigação -de OTN corrigida
no Decreto_ n9 2.290,- de 1986, de V. ~.. que
eliminou a OTN como referencial de correção.
Veja V. Ex', aí no § 39
Então. na resPosta que V. EX deu ao Presidente
-da Comissão, é mais grave o Que está escrito
no§ J9..~''ilqs contratos que não contenham cláusulas de reajuste de preços". As partes poderão
incluí.-la.
OSR.DJLSONFUNARO-SeV.E:><'mepermi·

tir... Uma coisa ê reajuste de preços.

. O SR. lTAMNÚ'RANCO- Sim.

de reajuste.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira),Nl.as, -se é-reajuste,--teria-que--ser--:e---asG a -c-aso.-

cOntratos;- Há--os contrat-es_

Mos S.

E:><' disso,

no primeiro decreto, que, caso a caso, ele faculta
às estatais discutirem, poderão ser discutidas entre as estatais e seus fornecedores ou entre a
administração direta e seus fornecedores.
___: O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

Mas, na execução disto foi assim? Caso a caso?
O SR. DILSON FUNARO ~Foi assim, caso
a caso. Então na realidade houve uma negociação
caso a caso, porque há contratos que são os v~o
res de insumos, há contratos da siderurgia, há
contratos de todos os tipos. E aqui diz exatamente
isto: "Poderão ser reajustados, poderão ter reajustamentos a partir de 19 de janeiro". Não é obrigatório.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreiro)-

Mas esse reajustamento referido no texto do decreto engloba reajustamento, revisão de preços
e correção monetária. A atual~ção da expressão
monetária dos contratos e também a atuaUzação
do preço contratual em função de variação de
insumos.

Caso a caso, o
que permite aos estados, municípios e à Uni_ã~
e às estatais discutirem os seus contratos caso
acaso.
O SR. DILSON FUNARO -

te artigo, de conformidade com a variação
daOTr'L" .
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)V. Ex' tem a palavra, eminente Senador Carlos
Chiarem.

O SR REL.A.TOR (Carlos Chiarelli)- Eu gostaria de saber: V. EX' ainda esteve uma semana,
praticamente, ou dez. dias, depois da edição do
segundo decreto, como ministro. V. Ex• _d_~ter
minou alguma medida administrativa para a sustação de pagamento com base nesse decreto;
para não sobrestar qualquer processo que entrasse invocando as disposiçõeS: nele contidas, ou
simplesmente nenhuma medida tomou?
O SR. DILSON FUNARO -

Senador, esse de·

- creto saiu numa quarta-feira, eu fui reexaminar.
Foi na semana da Páscoa. Quinta-feira foi feriado
e eu tive de segunda a sexta, quando pedi demissão, tive esses cinco dias da semana seguirlte,
·e tinha a certeza de que o decreto seria mudado.
Portanto, não tomei nenhuma medida interna e
nem houve isso. Não houve nem tempo e parece
qtie- não -houve ta-mbém nenhuma enJ:rada de nef1hum processo na segunda-feira exigindO iSso.
Esses processos são um pouco mais lentos do
que cinco dias. E a idéia era a_mudança do decretp, não_ bá dúvida.

O SR. DILSON FUNARO -OUtra é o que esta
no § 39, que diz com muita clareza,"... de conformidade com a variação da OTN".
--O SR. ITAMAR FRANCO-- Uma-cóisa é reaO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- N~9~ ~
just~ de preço, porque aí, Ministro, se V. Ex'- me
estava perguntando sobre as conseqüências, porpermite ...
-que "enqu_anto o pau vai e vem, folg_am as costas...
Quer dizer, enquanto o decreto não era mudado
O SR. DILSON FUNARO - Pois não!
__ O SR. ITAMAR FRANCO - V. EJcl' violentava estava valendo.

o seu art. 29 do Decreto-Lei n9 2290, de 86, que
tinha eliminado a OTN Como r_efereridal de correção.

O SR. DlLSON FUNARO __:. Não em termos

O SR. DILSON FUNARO -
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O SR. DlLSON FUNARO -" São dois tipos de
~iterioieS

-ao P_lano

Cruzado - pode ser um contrato firmado em
81_, _8_2, etC., que vinham c_om as corr_eções em
ORTN, que depois passaram a OTN. Passaram
durante o Plano Cruzado, sem reajuste até dezembrO, e _voltaram "a ter re~uste a partir de 19 de
jarieiro. Para isto é que há este decreto._ Os contra~ posteriores ao Plano Cruzado têm o decreto
de 21 de novembro, que permite o reajuste a
partir daquela_ da!a em termos. se .existirem cláu·
sulas de correç_ão._Eie.s_ são -cJarlssimos.
O SR. ffAMAR FRANCO _.:. É por isto que o
Procurador-Geral da Fazenda os considerou in·
constitucionais, todos dois, inclusive este que V.
Ex' está defendendo.
O SR. DILSON FUNARO -

Se V.

Ex• permite,

Seriãdor.
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois nãol
O SR. DJLSON F'l.INARO ~ Este parágrafo,

que_ quero Je com muita calma aqui. ..
§ 39 "Nos contratos que não contenham
- dáusulas de reajuste- de preços" .. ;

Portanto, são posteriores aó-Plano Cruzado, Es·

te- é 0.-da ~gunda etapa.
"... as partes poderão incluí-la, desde que
se proceda ao reajuste previsto no caput des-

. O SR. DJLSON FUNARO ~. Eu nem soUbe

de nenhuma entrada, ou de qualquer estatal que
telefonasse.
O SR. REIJ\TOR (Carlos Chiarelli)- Não, por·

que nós tivemos a inform_ação de que outr.os ministros, nas suas áreas, teriam tomado a medida,
já que consideraram negativo, ou lesivo, ou prejudicial, seja Já como for; teriam determinado a sustação de qualquer procedimento com base nos
decretos. V. Ex', ao tomar conhecimento teve essa
série de gestões? A pergunta que lhe (aço é esta:
a nível externo, V. EX" tomou tuna série de medidas; a nível interno, V. Ext determinou algum procedimento?
O SR. DILSON FUNARO- No fim de semana
que fiquei, não tomei.
'O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) Antes de passar a palavra aos Srs. Senadores,
a Presidência indaga ao depoente se podemos
prosseguir? Pergunto em função do seu estado
de saúde, naturalmente, pela conveniência- de
abreviarmos. Apenas pondero a V. Ex'., porque
tínhamos definido um prazo e é verdade que nem
por isso se vai preterir a indagação dos Srs. Senadores. A Presidência vai seguir a crono1ogia das
solicitações e passo a palavra ao emim~nte Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MARCONDES GADELHA -

Sr: Presi·

dente, sugeriria a V. Ex' que estabelecesse um
tempo de permanência do depoente e dividisse
entre.

Outubro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)

O SR. PRESIDENTE (José ignácio Ferreira)-

É que este tempo está por se esgotar,faltam dez
minutos, pelo que se avançou, inicialmente. inclu-

sive com a Presidência comunicando aos Srs.
senadores. Os senhores que formularão perguntas são: V. Ex", Senador Mansueto de Lavor, Senador Mário Maia e o Senador Maurício Corrêa: A

Presidência, então, acata a sugestão do eminente
Senador Marcondes Gadelha e foca três minutos

O SR. .MANSUETO DE LAVOR -

Agora, o

decreto que foi assinado pelo Presidente Samey,
que V. Ex" não assinou e sugeriu a substituição,
e _qu~_ depois da saída de V. Ex' redundou no
Decr_eto n" 94.233, de 15 de abril, que é a retroatividade até o dia 24 de novembro, este. no parecer
de-\CE_X.; nem do ponto de vista económico se
justificaria naquela época.

para pergunta e resposta,- se V. ~ não discor-

O SR. Dii.SON FUNARO -

dam. Evidentemente, a Comissão tem sob sua
consideração o assunto. Então, deferido, entendido assim pela Comissão, a Presidência fJXa o
prazo de três minutos para pergunta e resposta
e concede a palavra ao eminente Senador Mansueto de Lavor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Náo se justifi-

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Ministro
Dilson Funaro, V. Ex' certamente, tem, até pode-

mos dizer assim, uma grande afeição ao Decreto
n'-2283 que estabeleceu o Plano Cruzado, em

Não.

caria?
O SR. DILSON FUNARO isto que nós mudamos.

Não, senhor. Por

O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Ministro, a

terceira e última pergunta é a seguinte...
O SR. DILSON FUNARO -Eu quero lhe dizer
que o-presidente, na época, entendeu perfeitamente os meus pontos de vista e mudou o decreto.

28 de fevereiro de 1986, mas pelo De_creto n9
94.042, de fevereiro seguinte, houve alterações
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sim, ele munos reajustes, antes mesmo de se completar
dou ...
àquele ano, 18 de fevereiro. O decreto do Plano
Ctuzado previa o congelamento por um ano, e,
O SR DILSON FUNARO - Mudou o decreto
naturalmente, V. Ex!' era responsável também por para 1<?de janeiro, e não a retroatividade do decreele, teve toda a participação, e foi, como se diz, to que ele havia acabado de assinar, de 21 de
o condutor daquelas medidas. Mas esse Decreto
novembro.
~ 94.042 contraria frontalmente um dos princíO SR. MANSUETO DE LAVOR- E qual é
pios básicos do Plano Cruzado que era o congelamento, e V. Ext o defendeu aqui. Neste caso, orea- a interpretação de V. Ex"? Porque, logo após ter
juste previsto no 94.042, mesmo a partir de }9 -assinado o 94233, de 15 _de_abril, com essa mesma ret.roatividade, ele soube e ~ digamos assim
de janeiro, contrariava frontalmente o decreto que
criava o Plano Cruzado. Por que V. Ext admitiu - pelo esclareCimento de V. EX', ele aceitou e
essa quebra do princípio do congelamento, que não assinou aquele decreto. Então, como se explica que logo após ele tenha assinado?
era fundamental para o Plano Cruzado?
O SR. DILSON FUNARO - senador, eu não
O SR. Dll.SON FUNARO - Porque, naquele
posso explicar isso.
instante, existiam fatos econômicos relevantes
que, no momento em que fizemos o Plano CruzaO SR. MANSUETO DE lAVOR -Ar não tem...
do e estabelecemos um ano - como podíamos V. Ext não tem ...
estabelecer 14 meses, 10 meses, estabelecemos
um ano- era para dar urna visão_de horizonte.
O SR. Dli.SON FUNARO -Eu não tive pàrticiOs fatos econômicos foram maiores do que apepação. Eu estoU relatando fatos. Eu não tinha
nas naquele primeiro iriStarite em que se estabe- participação.
leceu o decreto por um ano. A inflação volta já
O SR. MANSUETO DE lAVOR - Por último,
em novembro, 3%, 7% em dezembro, e 17%
Sr. Ministro, para obedecer ao tempo que foi traça.em janeiro. A Fazenda trabalhava com antecipado, numa análise, assim, global, podemos ver_que
ção sobre esses dados e preocupada: por que
esse Decreto n<? 94.042, principalmente o Decreto
volta a inflação? Não é apenas por um congelan9 94233, de 15 de abril, eles como que instalamento demorado, não. E porque vários fatores
acabaram fazendo, Senador.-c-om-que-esse pro- ram uma indústria dos reajustes retroativo.s. E
uma_ indústria lucrativa porque - como V. Ex!'
cesso voltasse. Uma grande pressão do setor.proacaba de afirmar - nem sob o ponto de vista
dutivo achando que o livre mercado às vezes coineconómico se justificaria a retroatividade desses
cidia com a livre especulação. E naquele instante
reajustes para antes de 19 de janeiro de 1987.
nós estávamos sob uma pressão muito forte de
Exatamente. Então uma indústria altamente lupreços e a verdade é que isto acabou acontecrativa. Mas eu queria relembrar que, antes, havia
cendo. E acontecendo isto,_ disparava o gatilho.
Disparando o gatilho, nós tinhamos reajustes de outra indústria, também Wtamente lucrativa. Com
o- Plano Cruzado, que é o Decreto n<? 2283, de
20% a cada dois meses, _e nós não podíamos
- 28 de fevereiro de 86, houve o congelamento.
manter apenas um decreto exigindo o congelaLogo depois, no dia 1O de março, surgiu uma
mento e quebrando empresas.
espécre- de complementação ou ampliação daquelas medidas do Plano C~ do, com o Decreto
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ministro, o
decreto 94.042, V. Ex" o aceitou sob o Ponto de fl9 2284, e aí sufgiu o problema da chamada
indústria das liquidações extra judiciais. Pôr quê?
vista económico, justificável do ponto de vista económico. Não analisou o aspecto jurídico nem Porque esse Decreto n~ 2.284, de 1O de março
constitucional porque, segundo V. ~ informa, de 1986, também teve uma mão invisível, porque
isso era tarefa do Consultor-Geral da República. até agora ninguém sabe quem é a mão invisível
que acionou a indústria dos reajustes retroativos.
Não foi isto que V. Ex' frisou?
Também ninguém sabe até hoje qual foi a mão
O SR. Dli.SON FGNARO -É, conjuntamente.
invisível que aclonou essa indústria das liquida~
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ções extra-judiciais. Por esse Decreto voltou, permaneceu o congelamento das dívidas dos grupos
~quidados, que permaneciam congeladas, e os
seus ativos continuaram sendo corrigidos pela
Correção nionetári<i.lsto quer dizer que na prática
todos aqueles escândalos da época, escândalos
financeiros, foram, em vez de castigados, premiados. Eu me refiro ao art 33 do Decreto~lei n 9
2284 - o art. 33 - de onde uma mão invisível,
retirou o seguinte trecho:
" ... sem prejuízo dos juros e dos posteriores
reajustes _em OTN relativp aos débitos dos
grupos em falência e em concordância aliás- em liquidação extrajudicial."
O que V.~ sabe sobre isto, rapidamente? Porque é muito importante v. EX' explicar.
O SR. DILSON FUNARO -

Acho que V. Exo

tocou um dos pontos mais sérios ... _
O SR. MANSUETO DE LAVOR ~ Sím, sérios.

Exatamente.
O SR. DILSON FUNARO - ... mais sérios das
discussões financeíras do nosso PaíS. V. Ex' tem
toda razão_ no seguinte: foi corrigido no momento
em que nós fizemos a intervenção nos Bancos
COMIND e Auxiliar...
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente.

E depois foi retirado pelo art 33.
O SR: DILSON FUNARO - Um momentinho;
s6.
O SR. />W'!SUETO DE LAVOR- Sim.
OSR.Dii.SONFUNARO-Ograndeprobiema

de todos os problemas fmanceiros do nosso País,
os grandes escândalos financeiros eram devidos
à que o Brasil permitia; quando uma dessas em~
presas entrava em solvência, que todos os atfvoa
das instituições financeiras pertencendo aos _seus
acionistas pçderiam ser reavaliados pela correç~
e tinham suas valorizações normais. E tecto o
passivo que elas deviam aos credores ficam esta~
clonados naquele valor.
Com uma inflação de 100, 200%, 300% demorando 5, 6, 8 anos, n6s- Vemos agora instituiÇões
financeiras que estavam absolutamente quebradas, com os seus donos pedindo os seus valores,
recebendO lrrlóVeis, e os seus credores prejudicados em todo o tempo. Porque eles ficaram estacionados nos seus valores origiÍ"tais no di da intervenção.
Entrei em ·ai:fOStO de 85, fizemos a intervenção
antes do final do ano em três Bancos. E, no momento em que fiZemos a intervenção corrigimos
isto. Posteriormente ao Plano Cruzado, há urha
grande discussão pública, se o seu art. 33 voltava,
ou não, a dar coqdição a essas marcas liquidadas
Ou em -liqu1âã:ção. Juridicamente, tínhamos no
Governo a certeza absoluta que não dava, isto
não estava corrigido.
Mais do que isto, deveria ser uma proposta _aos
Constituintes, para que eles permitissem retrOceder, no tempo, àquele decreto-lei que ftremos por
ocasião da intervenção dos Bimccis COMIND, AUXJUAR E MAISONNAVE Porque só os Srs. podem
dar esta-pÕssibiltdãde ao PaíS âo cobrar os esCâil~
dalos financeiros que existiram dUJ'al!te anos e
anos e anos permitindo a valorização dos ativos
e a não correção do passivo.
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Portanto, nesta discussão, tenho a certeza abso-

mente de ajustes no mesmo passo em que a

luta de que em nenhum momento o_ Govemo

economia_ evolu!a. de ajustes dentro do passo da

quis voltar aos passado; ao contrário, quis corriinflação,_ o problema que V. EJcl' coloca é c!e_duas
ordens e é sobre isto que quero lhe_ fazer a pergungi-la Houve um grande debate, naquele momento, que um jornalista levantou, achou que não ta, talvez a única coisa que distingue o prímeiro
era, procurouum advogado_. Tenho certeza de que _decreto_ do segundo, já que do ponto de vista
os Tribunais, se for até os Tribunais, darão ganho --moral uma coisa não pode Ser mais- moral ou

de causa ao Governo no sentido _de que isto realmente terminou no momento em que fiZemos
aquele primeiro decreto. Tenho certeza absoluta
disso,
O SR. PRESIDENTE-(Jos_é lgnácio Ferreira)-

A Presidência concede êl palavra ao eminente Senadar Marcondes Gadelha, e volta a insistir aos
Srs. Senadores quanto à limitação do tempo...

O SR. Jv\ARCONDES GADE_[HA-- Sr. Presidente, eu cumprirei o tempo.
OSR.PRESlDENTE(JosélgnácioFerreira)absolutamente necessário diante do estado de
saúde do Ministro.

menos moral em função da intensidade do ato;

ou ela é totalmente moral ou imoral~ não há gradações possíveis. Neste caso, o- que V. EX' coloca
são dua_s objeçQes: uma com relaç:oão ao caráter
obrigatório- dos reajustes no segundo decreto e
a outra, o- problemã da amplitude do ressarCimenta_ das empresas. V. EX-' entende que as empresas poderiam suportar um prejuízo de 12%,
mas hão poderiam suportar um prejuízo de 30%_?
Acho que isto é um ponto de vista pessoal de
V. Ex" que, certamente, não há de ser o pensamenta das empresas e temos uma dec:laração,
hoje, na FoUta de S. Paulo, do Sr. Deputado
_José Roberto Ponte, que diz claramente que o
__ reajuste, o não-ressarcimento adequado não seria
---ap-enas-absurdo ou injusto, mas seria apropri"a.Ção
indébita -pelo Poder Executivo, pela União claqueles recursos que foram perdidos ou subtraídos
às empresas, quer dizer, o Governo no caso pagaria por ter cão, ou por não ter cão; se faz o reajuste
é tido por um ato doloso, se não faz o reajuste
é tido por ter praticado uma apropriação indébita.
De modo que esta passa a ser uma questão contábil das empresas que não coincide com a opinião de V. ~que achava que a empresa poderia
aceitar um prejuízo menor.

O SR. MARCONDES GADELHA - Eü cU.mprirei o tempo, Eu tinha II perguntas a formular
ao Ministro, e vou ao final fazer apenas uma pergtmta. Quero, de qualquer fonna. dizer que o Ministro Dilson Funaro_com a sua serenidade, trouxe
também tranqüilidade à sociedade brasileira. Es~
távamos, a sociedade brasileira, o homem co~
mum estava preocupado no recesso do seu lar,
com a virtual fa1ência de todos os sistemas de
controle neste País, em cima da questão desse
decretos. Isto aqui é UJUZ! CP! da corrupção e
pretende investigar o dolo, a ma fé ou métodos
escusas, reptícios que possam ocorrer na admiO problema do caráter obrigatório, esse talvez
nistração púbUca. De repente, esses decretos daseja a única ·coiSa que esteja pendente entre nós
vam a impressão de que todos os sistemas de e onde paira alguma dúvida sobre a importância,
controle haviam falido. A começar da própria de- sObre a significação disso~ Sr. Ministro a minha
fesa da sociedade que está na publicidade dos - PergUnta ~-a seguinte: colocado no primeiro deatas, Os decretos são publicados no Diário Oficial creto, caráter facultativo, creio que nada impede
e vinha logo a pergunta, óbvia, de um cidadão
que fosse feito o reajuste, pelo fato de ser facultacomum: mas que corrupção é esta que é tomada tiVo; cOlocado o caráter Obrigatório, torna-se compública, que é publicada no Diário Oficial, à qual pulsório._ Do ponto de vista moral o que é mais
se franqueia 0 acesso da _noite para 0 dia, a 140 lícito no caso? Se se deixa o caráter faCi.iltativo,
milhões de brasileiros?
não se deixa aberta a pOrta para o tráfico de inEm -segundo lugar, qualquer cidadão pode re- fluências, para propinas ou coisa que o valha?
pres_entar contra um atQ dessa natureza perante Ao-pas-so cjile, definida a necessidade econômica
do reajuste, definida a fícftude, tomar o fato nor0 Supremo Tribunal Federal ou perante a Procuradoria Geral da República; terceiro, se não cida- mal, corrente e compulsório, evita esse tipo de
dão, qualquer Ministro que esteja lidando com entendimento? Esta é uma pergunta que não tem,
esses fatos, tem apenas não 0 dir:eito, _mas 0 der- necessariamente, uma resposta. Sim ou não por~
ver,aobrigaçãoderepresentarcontraelesperante que vamos nos perder no mar de subjetividade,
mas quero crer, Bc' esta é a minha opinião de
0 Supremo ou quem quer que seja.
que uma coisa não torna a outra mais lícita ou
Terceiro elemento de controle, o próprio Senamenos lícita, o caráter obrigatório ou o caráter
do Federal. O Senado Federal tem competência facultativo. Uma vez que se pennite, está aceita
exclusiva para suspender a execução _de decretos a naturesa moial ou a validez do fato.
considerados lesivos ou ínconstituci_onafs, 0\.l_ile_Finalmente, Sr. Presidente, s6 para encerrar 0
gais pelo Supremo Tribunal Federal; e tem uma
problema de V.Ex' ter um documento que não
Comissão constitufda e com poderes específicos tem a sua assinatura, embora assuma e .admita
para isso, a Comissão de Fiscalização de Controle que assinou 0 documento. Pergunto, não me refedo Senado Federal, que foi criada por uma resolurindo a v. Ex': é possível que os Ministros de modo
ção deste humilde amigo de V. .EX, baseada num
geral, que alguém possa tirar xerox de um doctk
projeto de lei de um Senador, Mauro Benevides. mento antes de assiná-lo, e, portanto, ter uma
De repente, todos ess_es controles teriam ido de
cópia assim, sem sua assinatura?
água abaixo se houvesse dolo, corrupção, ou caí~
sa que o_ valha nesses decretos. V, Ex.' redudu
_O SR. .DILSON_FUNARO- Nunca foi feito
tudo ao que efetivamente é a expressão mais sim- IstO; isso aconteceu por incidente. Diria ao Sr.
ples, uma questão puramente económica.
que é absolutamente possível em qualquer moA pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, e V. Ex- mento, em qualquer instante, se obter xerox de
teve a dignidade de assumir o decreto e dizer qualquer documento, em qua1quer situação. O
que não hoUve prejuízo para o País. mas tão-so- que vale é -a palavra e os fatos. ·se a vida valesse

pelo xerox, seria muito pequena. A vida vale pelas
pessoas e o seu pasSado. Portanto, Seilã:dor, apenas troux:e o fato que aconteceu, como estou,
aqui, prestando um deipoimento espontâneo pafa
procurar elucidar, c.o_rno o Sr. disse, e trazer tr_anqüilidade, não estou interessado em não trazer
tranqüilidade. ao contrário, o que procuro ê a tranqüilidade brasileira, como o Sr. também.
Quanto a g_uestáo moral _91,.t não apenas coloco
um ponto que poderia engrandecer a poslo;ao
dos _trabalhos_ da Comissão e das Jnstitufções_ nacionais. Temos, no Bras_il,-·pessoas qUe éUidam
· de éilguns bilhões de _investimentos do Estado,
que compram diariamente e que fazem contrato
diariamente. Ê uma equipe que deve, certamente,
ter homens, na sua grande maioria, sériçs, que
estão cuidando de fazer os investimentos do Brasil
os mais rentáveis poSsíveis.
Espero que a Nação brasileira continue e cami·
nhe semprei pol- este sentido. Por isto são impor~
tantes os controles, e quero dizer que os controles
da SEST, os controles da Secretaria do Tesouro,
'que é um órgão eXtremamente moderno, que
evita o surgimento de alguns milhões de documentos por ano como, antigamente, quando fechávamos a conta do Governo. Com a ctiação
da Secretaria do T escuro, temos os controles an·
teclpados, controles que vêm para esta Casa e
que, no fim, fazem a transparência dÓ que significa
o se!Viço público. Portanto, não poderia- julgar
uma incapacidade de negóciação apenas por um
decr_eto, mas é todo um instrumento do Governo,
wna instituição do Govrno, das estatais que com·
pram diariamente e assinam contratos. diariamente. 86 espero, Senador, como o Sr, e todos nós.
que cada vez; tenhamos o Brasil mais transpa·
rente, mais moderno, porque é a única folma
de que a sociedadeeee, efetivam~nte, conb:ole o
Estado. Acho que é isto que estamos fazendo.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Senador Mauricio Corrêa ...
. O SR. MAURICIO CORREA - Sr. Presidente,
reiteraria a V. ~ aquele argumento que apresentei na reunião passada, no sentido de que seja
oficiado aos Ministérios, às estatais, para que tenhamos uma informação prescisa d_e- quanto se
despendeu com relação. a -~pllcação do Decreto
n? 24.233, porque, ao que me parece, V. EX' haviaentendido _errado: qual seria o número de Mfníst.é-rios. E o que acho prudente, sobretudo tendo
em vista o esclarecimento do depoente, que também não sabe ~licar o volume, como_ outros
que vieram aqui e também não souberam, que
j:;to .seja de absoluta prioridade para o nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)Perfeitamente, e a Presidência quer comunicar
a V. EX' que a outra parte do requerimento de
V. Exi', à primeira parte do requerimento· de V.
Ex!' já está, acredito, plenamente atendida, ou em
vias de estar, mas esta segunda etapa tivemos
a reunião imediatamente antes do sábado e só
hoje a Presidência vai assinar o expediente rtspectivo para dar e;urso a e~a y. Ex• tem a palavra.
-

-

--

0 SR MAURICIO CORREA-Tentarei ser objetivo, Sr. Presidente.

Ministro Dilson Funaro, V. ~ fez referência a
essa missão pãfa1ela, "Federa] Reserve". Indagaria
se é dQ conhecimento de V. Ex' que .~lém do
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Embaixador estava presente outro funcionário público, ou algum empresário brasileiro. V. Ex' se

recorda disso?
O SR. DILSON FUNARO - Senador, vou só
dar a V. Ex.' uma explicação anterior sobre essa

questão. Por que não temos o controle efetivo_
desse número que V. Ex' deseja?

A Fazenda libera uma verba orçamentária para
uma determinada estata1 ou para um deteOTlinado
ministério, com esta verba ele vai pagar reajustes,

novos investimentos, outros servisos contratados.

Cobeu levantamos doze caixotes de documentos.
No Serpro, --o sêti ""Presidente acaba de entregar
antes-ae sair, de se demitln um processo inteiro
sobre problemas internos. E indídos de corrupção não se deixam, se fazem na hora. E todos
que eu tive, fiZ na hora.

O SR. MAURíCIO CORRJ::A - A avaliação, no
poder, como um todo. V. Ex' não estima?
O-SR. DILSON FUNARO- Eu não posso afirmar nada.
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tação de ernpreiteiras, no sentido de corrigir algu~
ma lacuna?
O SR. DILSON_FUNAAO-:- Senador, eu acho
que recebi muita gente. E1,1 tinha~_inómeras audiências diárias e ouvi todos os s~oces da_soc!e~
dade.
As reivindicações justas de uma sociedade, eu
não sei exatamente classificá-las como pressão.
Eu diria que isto é correto porque as sociedades
se locomovem assim.
Especificamente, o termo presSão, não, mas
reivindicações, diariamente.
Por que os 12%, inclusive levantados pelo Senador? Porque existia uma baixa de juros durante
o ano inteiro, e dava condições, pelos balanços
que nós tínhamos, de balancetes das empresas,
de acharmos que elas poderiam agüentar entre
10 e 12%, não mais do que isso.
Acho absolutamente justo que o Pontes reclame ·que deveria ter uma antecipação desde o _dia
1'? de J'!larço. Aliás, estava no contrato dele, quando ele o fez com o Governo, há anos atrás.
Mas isso não significa que o Goveino não seja
obrigado a arbitrar e quando o Governo arbitra,
ele procura um plano de estabilização, como nós
procuramos naquele instante, e procura retirar
de cada setor o sacrificio de cada setor. Hoje,
todo o sistema ligado ao sistema financeiro aplicador quer a volta _da OTN, !sto não significa que
se _dê a volta da OTN. Portanto, acho _importante,
neste instante, lodos os momentos, a arbitragem
de um ministro entre os vários setores de assessoria.

i\ssim precisariamos entrar em cada ministério,
0-SR~-PRESlUERTE (José_lgnáciõ Ferreira}em cada estatal para verificar em cada exercício,
E V, EX~- tem conhecimento do desfechO ácis -inem cada contrato o que rOi realmente reajuste, - _quéritos que abriu?
o que foi investimento, etc. A Fazenda tem uma
O SR. D[LSON FUNARO -Mandei à Procuraverba global, da verba global não passa, que é
doria da República, a imprensa nótlcióU~iriclusive
o orçamento do Estado.
entregando doze caixotes, porque a Cobec deu
Segundo, a questão da missão. Se citei a misum prejuízo de 350 milhões de dólares e não
são, Senador, é apenas para dizer a V. Ex• as
posso admitir que 350 milhões de dólares não
pressões e dificuldades que estávamos tendo nasej_am apurados.
__ __
_
quele momento. Certamente, o proc_esso de susQuero-lhe dizer Uni outrO ponto, agora, Sr. Prepensão de pagamento de juros não é um prosidente, apenas para mostrar como os números
cesso fácil. Recordo-me bem que quando sentei
são_ -grandes e nós precisamos sempre ter um
com os senhores banqueiros "internacionais, decuidado sobre esses nómeros.
pois da moratória, em que eles falavam sobre
Todo programã de estabilização não é um proo ato unilateral da moratória, quase que cobrando
grama de congelamento, é um programa de
do Brasil ter feito um ato Unilateral, ouvi os dez
transferência de rendas, e quando existe transfebanqueiros presentes e no final disse a eles: "Esturência de renda, os vários setores da Nação, imedei os últimos 150 anos de -moratória do mundo,
diatamente, se tomam multo ativos, porque nós
acho que os senhores estão reclamando de uma
estamos fazendo transferência de renda.
atitude unilateral por uma falta de visão histórica,
O grêinde -problema que nós tivemos, pessoal,
porque aos 150 anos, inclUsive os seus países,
direto, represen~va _2?% 4a folha da União, em
tomaram unilateralmente uma medida dessa. E
86 - só 28%. OS jU-rOs i"ej:)fese"ritaVarn muito
após uma medida unilateral, é evidente que existe
O SR. MAURIC[O CORR~A- Sr. Ministro, semais do que isso e nós estabelecemos, então,
todo um sistema de pressão". Naquele momento,
guramente V. EX!i não assiri.3iia o seQUndo decrea rolagem da divida interna - um processo em
realmente, eu estava sofrendo esse desgate não
to,
pofs já dissa que se -hoUvesse consciência da
que o Banco Central e a minha assessoria tiveram
como Ministro mas como Pafs, porque aqui dena maior competência, porque a dívida interna es- sua parte, se tivesse tornado conhecimento. V.
tro as noticias eram, normalmente, muito mais
tava sendo rolada entre 1O e 20%_ de juro real, Ex' assfrtciU: porQue naquela balbúrdia de sua saífavoráveis a uma posição de se submeter novamais correçã.o monetária, e nós criamos a LBC, da teria fliiTlado não só este decreto, mas outros.
mente a um processo anterior do que a perseguir
Não é isto o que V. Ex" falou?
que é a Letra do Banco Central. Mais de 80%
um processo de negociação soberana. A negociada dívida interna foi para a LBC e a LBC está
ção não significa não pagar, não significa enconO SR. DILSON FUHARO - 0 que eu .dlsie
sendo folãaa_a 0,3% _real, por ano. Foi uma das foi o seguinte:_ que no dia da minha safda havia
trar novos caminhos para não permitir transfecoisas ma!s importantes feitas na gestão.
rência.
muitos decretos a serem assinados.
Hoje, se fala na voha da OTN. Senador, nós
Nessa missão, realmente, fui avisado lá, voltei
O que é o referendwri de um ministro em
temos, hoje, cerca de 3, 4 trilhões de cruzados
um decreto? Isto é muito importante. Qualquer
e avisei aqui dentro, inclusive coloquei o meu
na dívida int'ema. Se tivermos uma correção, outra Ministro, qualquer setor, _despacha com o presicargo à disposição. O Presidente diSse que não
vez, de OTN, a 1O ou 15% reais, nós, neste_ ano, -dente, o caso da aposentadoria da viúva de um
conhecia a missão, que ia averiguar, pediu-me
vamos pagar, de juro real, uma vez e meia a duas
que continuasse, e passamos por cima. Era apeprofessor, e é referendado- o termo referenvezes o que o Governo ganhou na redução da
nas mais um fato que ocorria naquele momento.
dum, não sei se é tecnicament referendado pelo
URP. Portanto, os valores são muito sérios, neste ministro da Fazenda, que pode ou não ter a sua
Não sei, a única pessOa oficialmente que sei foi
momento, ~_nQs temos que cuidar da parte finan- assinall:Jra --::- mas é ref~rendado pelo l}'linlstro
o embaixador, porque isso me relataram lá.
ceira do GóVémO ..:.:..}uros;-dfvida1iltema e dívida
da Fazehda.E são decretOs que os ministros assiO SR. MAURÍOO CORRJto\ - O ex-secretário
externa, parn.-páderrnos dar uma condição de sa- nam com o presidente nos seus despachos. E,
geral da Seplan, ou V. E:icl' não sabe?
lário e Uma econoinia-noriifa_l, aqLifdentro.
_posteriormente, a Fazenda. Modificação de verbas
de planejamento: o ministro do Exército mudando
O SR. DILSON FUNARO - Não, este não sei.
O SR. MAURfOO CORRJ::A- Apenas uma cu- _alguma verba dentro do seu limite orçamentário,
riosidade, Ministro V. Ex" suspendeda a URP?
isto é normal. E este decreto especificamente,
O SR. MAURÍCIO COR~- Houve referência
O SR. DJLSON FUNARO - Eu fui por outro no óltimo dia a Casa Qvil me pediu que deixasse
de que o Ministro Anibal Teixeira estaria lá.
todos os decretos assinados de acordo com o
caminho. Portanto, quero" dizei o seguinte: eu faria
Sr. Ministro, V. EX- falou, em outras palavras,
Diário Oficial. Eu tinha a promessa da _munum plano de estabilização dentro do momento
pelo menos que o DecretQ_94233 seria iriconvedança desse decreto, tinha certeza de que esse
em -que-·encontrasse_üma posSlbilidade política
niente, ou V. Sr usou urna outra expressão que
de entendimento nacional, porque o plano de es- decreto seria mudado. Realmente, assinei, e já
não me recordo. Acredita que, tendo em vista,
disse aqui, foi isto o que eu fiZ.
tabilização não é _um plano econômico, é um plainclusive, o fato conhecido de todos, dessa correno de urna sociedade.
ção dos ativos, mais a emissão desse decreto
O SR MAURIOO COI<RtA- Então V. Ex' assie outras coisas que a imprensa tem noticiado
o SR. MAURfao COR~- Se. Ministro, entre - nau sabendo da existência dele. Pensei que V.
V. Ex' avalia se existe corrupção no poder?
a emissão do primeiro decreto, 94.042, e o segun- f:x!' tivesse assinado sem tomar previamente coO SR DILSON FUNARO ~ senador, quero
do- que parece que. está sendo obra do Espírito nhecimento do decreto.
Santo,_ porqUe- não tem autoria -até agora - V.
dizer que todas as vezes que tive um indício abri
O SR. DILSON FUNARO - Estava nos altenta
uma comissão de inquérito. Posso dizer que na
Ex', recebeu algum tipo de pressão, alguma solici- e ·eu assinei Olhando cada um.
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O SR. MAORIOO CORRÊA- Perfeitamente.
Agora, a última pergunta, Sr. Ministro. O Minis-

tro Bresser Pereira, no seu depoimento, assinalou
que houve aí um aumento do déficit público pro-

vocado pela maior incidência dada a este 14%,
não sei qual, do Fundo de Marinha Mercante. V.
EX' tem alguma informação para nos trazer a cerca disso?
O SR. Dll.SON FUNARO - Não tenho, Senador, eu já não estava no Governo.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Com a palavra o nobre Senador José Agripino
Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA- Sr. Presidente,

que eStOu Vendo é que o Brasil velho está voltando, está vencendo, e nós estamos nos afastando
da modemizaç_ão, nos afastando de um processo
de discussão soberana, quer dizer, pontos maiores dentro do Brasil.
Entâq~ _ dentro ·desse conjunto, espero que V.
~ reconheçam a dificuJdade de um último dia

o sR.'Joo{AORIPINO MAIA- MÍnistro, seria
"legítimo, então, afirmar que V. EJr, ao deixar o
Ministério, se sentiu duplamente desautorizado;
no plano interno por firmar um documento ou
_levar a ser firmado um documento com o qual
não concordava, o Decreto n9 94233, e entendia
na comissão paralela de negociação da dívida
externa, procedimentos que nao consultavam na
sua coilvicção pessoal o interesse nacional?

tenho duas perguntas rápidas, cujas respostas talvez envolvam sim ou não. E a priiniiiiã, ministro, ·
O SR: DILSON FUNARO --:- Diria que, naquele
não leve à conta da impertinência, mas é que
instante, o projeto nacional que eu defendia não

eu acho que o relatórlo final desta CPI precisa
ter lições conclusivas.
Em relação ao Decreto n9 94.023, o de fevereiro, V. EX' o avalizou; com relação ao 94.233,
V. EX' o refutou, e explicou as razões pelas quais
nio teria assinado. Razão até quase que pro foJ\o
-., ao final de uma gestão, teriam assinado num
lote de muitos decretos. Mas aqui, nesta CPL muitas colocações foram feitas com relação à necessidade de lisura de sua aplicação. O Senador Marcondes Gadelha, inclusive, fez algumas considerações. E eu gostaria -de saber, à luz de todas
as considerações que foram feitas, à luz inclusive
do que acabou de perguntar o Senador Maurício
Corrêa, se V. Ext que tinha indícios ou tinha acerto
de que o decreto seria mudado, como foi mudado
na primeira provocação, por.que em fevereiro lhe
foi apresentado um decreto semelhante, se à luz
dos antecedentes, e à luz do que lhe estava oferecendo, se V. Ex', entendendo os fatos como estão
postos hoje, com que aconteceu depois de assinado o decreto, voltaria a assinar este Decreto
n9 94233?

·

Era o último dia
Assinei lendo o decreto,lendo direitinho, não assino sem ter a certeza, e a questão foi muito clara,
naquele último dia, estavam clarissimas as mudanças que o Brasil ia ter. Eu estava muito preocupado com toda mudança. Quer dizer, na realidade, se eu imaginasse- que não seria revogado,
certamente deixaria sem assinar. Eu, apesar das
dificuldades finais, sempre agi com muita lealdade ao País e à equipe que também trabalhou
conjuntamente para o País, no Plano Cruzado,
num Plano de Estabilização e, na realidade, eu
não tenho nenhum motivo para duvidar que esse
decreto fosse mudado.
~tão, na reaJidade, no último dia, a grande
preocupação que eu tinha, era um pouco, em
grande parte o restante; esse decreto era apenas
um dos pontos daquele momento que já havíamos onservado que iria ser mudado.
O que me preocupava profundamente era a
mudança de rumo da posição econômica brasileira, que sabia que não ia sair nada na questão
externa, nós íamos para um outro caminho. Eu
sabia que o País estava indo par'a outra discussão
da sua política econõmica e, na reaJidade, esta
era a grande preocupação daqueles últimos momentos de governo na qual eu acho que todos
nós dedicamos muito ao Plano Cruzado, à estabili~
zação e à criação de uma nova República, e o
O SR. Dll.SON FUNARO -

era exatamente o projeto do Governo.

deixou claro _que com o Plano Cruzado foram
beneficiados os empresários e foi beneficiado'-o
povo, de um modo geral, os fregueses, os cons~
midores. Então, ao que parece, se entendi bei'ri,
só interessava a volta anterior aos especulado~s.
V. Br' tem o conheCimento de-cJuem lutou reitlmente, se houve um bloco que lutou para eviíar
que fossem tOmadas as medidas que ó Plãrio
~do estaVa a exigir?
-_..
A terceira pergunta, sobre o problema da pclítica externa. Ainda aí V. Ext foi mais un1à Vêz
surPreendidO. À revelia de V. Ext alguém procurOu
as autoridades monetárias norte--americanas para
tratar da dívida externa, de um novo encaminhamento, e V. Ex!' fciz referência ao embaixador do
Brasil em Washington. V. Ext sabe,- conhece às
forças que se movimentaram para que essa política externa tivesse uma nova fdosofia, e poderia
confirmar se realmente o senhor presidente 4a
República disse a V. Ext que o" embaixador téz
isso à revelia deJe, o senhor presidente da Repú..
blica?
··

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - Uma última
pergUnta, Ministro. Ao longo dos depoimentos
O SR. Dlll.SON FUNARO - Primeiro: solire
que foram feitos nesta CPI, fiCou muito caracteo decreto, eu não conheço, Senador, quem fez
rizado que durante a gestão do ex-Ministro Aníbal
Teixeira, na Séplan, se praticou um ritmo frené- _ o decreto; veio_ um decreto do Palácio, um primeitico e multo sôfrego de trabalho, chegando-se ro. O ~g~ndo foi para o Diário Oftdal, também
ao ponto, inclusive, de se encaminhar ao COn- sem o meu Cófihecimento. Foi o que ficou claro
aqui. Segundo, sobre forças, que V. Ex_f coloCa
gresso Nacional pedidos de suplementação de
muito bem. O que quero dizer, Senador, é O ít-verba dando como justificativa excesso de arrecadação, o-que não ocorreu, inclusive com alocação guinte: é evidente que no dia da moratória nós
de recursos, se não me falha a memória, de 17 obrigamos os bancos a dizerem aos seus adOnistas- os bancos europeus já haviam feito iSsb,
milhões de cruzados, como recursos a fundo peros japoneses já haviam feito isSo, os americanos
dido. E aqui vai a pergunta que acho muito importante para que fique registrada no relatório fmal não- que o valor da divida com o_ Terceiro Muridesta CPI: V. Ex' tem conhecfmento das verbas do tinha valor 100, quando a divida valia 70'e
alocadas, a fundo perdido, quando esteve no Godepois da moratória 40; iSso dá uma diferenÇa
verno sem a devida cobertura orçamentária?
de 18 bilhões de dólares. É evidente que esSe
impacto - não dos bancos americanos, num
O SR. DI4'0N FUNARO - Não, Senhor.
sistema geral de bancos privados - , os bancos
europeus já haviam feito as reseivas para isso,
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - Não é do coJá haviam dito aos seus acioriistáS que- valia 40,
nhecimento de _V. EX?
50 ou 60 e os bancos americanos ainda constaO SR. Dll.SON FUNARO ' - Não.
vam, no portfollo, sem reservas. Portanto, o iritpacto da moratória é muito forte, e existem forÇãs
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA -Muito obrigaimportantes defendendo, cada um, o seu setor.
do, Sr. Ministro.
Forças legítimas vindas deles, algumas ilegítimas
O SR. PRESIDENTE (JoSé-Ignácio Ferreira)daqui de dentro.
Cbncédo a palavra ao nobre Senador <:pagas RoO qUe diSse e insisto é que o gfande problema
drig_~es.
da discussão internacional de baixarmos as transO S!LCHAGAS RODRIGUEs - Sr. Ministro, ferêridás para níveis ma[s baixos ·é que· o BraS!il
tem que ter, primeiro, uma comWlicação corret,à,
serei breve.
porque eu tiVe uma c0mlmic8Ção mais coirl"~
Eu, que nunca estive no gabinete de V. Ex'
pleiteando qualquer coisa, sinto-me a vontade pa- preensiva às vezes com alguns órgãos de impref!.sa externo do que interno; segundo, discussão
ra dar o meu testemunho sobre o seu alto sentido
dos partidos políticos dentro do Congresso NadOde brasilidade e de espiríto públicO.
Sr. Ministro, ficou evidente que o Decreto n9
na! para que realmente diga ao povo brasileiro
94233 foi baixado à revelia de V. EX', até oculta- o que significa isso, que é a dívida externa. Ciuari.do eu veJo que ficamos satisfeitísSimos em ter
ram· de V. EX', e ficou claro que anteriormente
um grande superávit, eu gostaria que o BraSil
V. Ex1' havia impedido, quando fez com que a
data fosse a partir de primeiro de janeiro. V. Ext tivesse um grande sUperávit a partir do momento
que ele pudesse ter os limites de imp-ortaçao
Já tinha impedido inicialmente. E V. Ext também
explicou que não ouviu a sua Consultaria Jurídica
maiores. Nós exportamos e importamos 20 l:Jiporque, por uma questão hierárqWca, o decreto lhões de dólares, em 80, hoje exportamos 25,
26 e importamos 14; e Seguramos o salário pãia
já tinha sido até publicado, etc. Mas pergunto a
ninguém importar mais. Portanto, nós quererilôS
V. EXl' o seguinte, sobre os três assuntos: V. EX
conhece quem foi o autor desse Decreto n9
exportar muito, mas qUeremos importar muito:~
Ouvi ·agora toâo o debate - por acaso estaVa
94:233 e as forças que o defenderam?
Faço uma pergunta só, depois V. Ex1' responde.
lá- do Jacques Chirac, do Franço[s Mitterand,
Segundo, sobre o Plano Cruzado, V. Ext explifalando do déficit cOmercial do_ano passado. ~e
cou muito bem. O Plano Cruzado, pela sua natulembro-me textualmente das palavras do Jacques
reza. exigia novo plano de estobillzaç!o. V. Ex' Chirac: "O nosso déficit comercial é quase sadi(?,
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porque ele permitiu importações à França, para
poder desenvolver a sua indústria, reequipar a
França, modernizar os seus equipamentos e ter
uma condição de se modernizar''. Quer dizer, o
que serve para eles não serve para nós. Quando

olham o Brasil tem que ser o País do superávit
de 14, 15, como se fosse recorde, um recorde
que esmaga o trabalhador e o assalar1ado. Portanto, acho que esse jogo de pressões é profunda-

mente conhecido, não é novidade. Quero dizer
que no início do século, dois Estados americanos
tinham urna dívida muito grande: Pensilvânia e

Mississipi. Pela primeira vez os dois tinham eleições para governador. Foi a primeira vez que houve, na história, retratada a influência dos bancos
ingleses na política interna americana, na eleição
desses dois Estados. Os banqueiros resolveram,
então, apostar nas eleiç6es desses dois Estados.
Ganharam na Pensilvânia, que fez um aumento
de impostos e pagou a dívida. perderam no Mississlpi, que não receberam até hoje, faz setenta anos.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - A última per-

QWlta. Sr. Ministro, se V. ~ permite. O Senhor
presidente da República foi swpreendido diante
da...

O SR. DILSON FUNARO- Posso garantir que,
nesse dia, eu voltei e fui imediatamente ao presidente. Eu não sabia o tamanho ou o alcance
da missão. Sabia. apenas a informação dos americanos de que ela havia existido. Voltei e ele textualmente disse que não existia isso, que em nenhum
momento acontecera, que devia ser algum malentendido dentro do sistema.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo FeiTeira) Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhies.
O SR. DILSON FUNARO- V. Ex' me permite,

Sr. Presidente? Nobre Senador, apenas para acabar de lhe responder. Com"o posteriormente essa
pessoa que foi lá fazer uma proposta. estabeleceu
que havia sido chamada ao PaJácio para ir fazer
a proposta, declarou isso em um 6rgào da imprensa, é que me referl a Jsso e s6 por isso me
referi.

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente,
falamos aqui em pressões e eu estou debaixo
de forte pressão para ser rapidíssimo. Vou procurar ser.
Nós teríamos muitas coisas a discutir aqui com
o ex-.Ministro Dílson Funaro, temos muitos assuntos importantes para o Brasü, para aproveitarmos
a vinda de S. Ex" mas, infelizmente, não é possível.
Queria, apenas, resumindo ao máximo, dizer
que temos, sobre essa questão dos de('retos, quatro aspectos: o aspecto econômico, que foi tratado
aqui pelo Ministro Funaro, mostrando as conve-niências do decreto sobre esses aspectos económicos; o aspecto financeiro, segundo S. Ex', não
foi possível fazer um levantamento exato de quanto isso representou, esse decreto representou em
relação ao déficit; o aspecto jurídico, que no meu
entendimento fica em aberto porque não chegamos a uma conclusão s_obre a jurididdade desse
decreto, e o aspecto de fato, que é quanto à autoria
do decreto, também fica em aberto porque S.
Ex' não tem condições de dizer.
Então, queria apenas levantar essa questão sob
outro ângulo. O Ministro funaro teve o conhecimento interno do poder bras~eiro, participou des-

te Governo, parece que durante vinte meses. Então, deve conhecer bem o organograma da área
do pod~r. Através do organograma, sem indicação de pessoas, porque V. EX" já demonstrou que
não tem condições de fazê-lo, mas dentro do organo_grama da área de influência do poder, como
-pOdemos ter- deCretos da área económica contrários ao ministro da Fazenda, ao secretário do Planejamento, ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda; como ê passivei, dentro do organograma
da área de poder, se chegar a publicar no Diário
Oflcial, à revelia dessa área do Ministério da Fazenda, um decreto que vai contra aquilo que _já
ti'nha sido diScutido- pessõalmente pelo ministro
da Fazenda com o presidente da República, tinha
sido retirado do primeiro decreto e voltou no segundo, e V. ~ só teve conhecimento através ·
do Diário OOclal?
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ra tomar os caminhos normals da sua publicaç6o.
Não sei se respondi à pergunta, mas o orgmo-grama não é diferente de~e. São os _três que
podem levar decretos. Quem leva o decreto, leva
a exposição de motivos sempre.
O SR. JUfAHY MAGALHÃES-Bem. Sr. Minis-tro, eu quero ser breve e, portanto, não quero
insistir nas perguntas. Mas na questão da política
externa, aquela questão da missão, V. Ex" falou
com o Presidente e o Presidente disse que desconhecia o fato. V. ~tem conhecimento de a1guma:
ação do Presidente para tomar sem efeito aquele_
episódio ou, pelo menos, chamar a atenção cfa..
queles responsáveis pelo episódio?
O SR. DILSON FUNARO - Não, Ex' Esse assunto termiÕou na minha conversa com o prefli..
dente e_ nunca mais foi tocado. Acontece que.
posteriormente, o empresário vai ao jornal e faz_
uma grande publicação contando que foi chama·
do ao Palácio, como ele foi para os Estados Unidos, conta toda a história

Dentro do organograma, quais são essas áreas
de influência junto ao Presidente da República,
que pode levar o presidente a tornar essas medidas? E também, dentro desse mesmo organograma, qual é a área de influência do poder que
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre~a)
pode permitir que se chegue, em um país como Ministro, V. ~ poderia dizer o nome do empreo nosso, a fazer com que wna missão de caráter sário e do jornal, uma vez que é assunto público.
oficiãl, com a presença do embaixador brasileiro
em Washington, vá contra a linha de raciocínio,
O SR. Dll.SON FUNARO ....,-- Hailé Selassié. Eu
a linha de negociações do miriistro da Fazenda, não o conheço.
em relação à nossa dívida externa, sem o conheciO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)mento do presidente da RepúbUca?
O presidente da República não conhece o fato, Hailé Selassiê?
mas alguma área de influência fez com que o
O SR. DIL.SON fUNARO - Abscilutamerite,
embaixador brasileiro fosse, e o embaixador brasi- não. Alguma cotsa Selassiê.
leiro não iria, jamais, a uma missão com o Federa1O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Reserve tratar de urna questão como essa, à revelia do ministro da Fazenda, sem estar autorizado v. Ex" poderia remeter o jornal, pois é evidente
que esse é um assunto público, apen~ para que
por alguém.
Então, dentro do organoQrama quem poderia a Comissão o tenha nos seus arquivos?
fazer isso, Sr. Ministro?
O SR. DILSON FUNARO -Pois não.
O SR. DILSON FUNARO -

Senador, em pri-

meiro lugar, eu quero dizer que são exceções
a todo tempo em que estive no Governo. Isto
ocorreu nos últimos 15 e 20 dias ou um mês,
jamais havia ocorrido, e um governo não pode
funcionar dessa forma. Nenhuma estrutura de poder se preserva de funcionar com essas exceções
que V. Ex" acabou recapitulando e colocando muito bem dentro do centro do Poder. Portanto, a
imagem que tenho do Governo, até pouco antes
de minha saída, é exatamente o inverso; um governo que trabalhou entre Planejamento e Fazenda, uma equipe que se reunia diariamente para
examinar os problemas econômicos do País, um
governo unido dentro de um plano de estabilização. Esses ,dois casos, que retratam no fim,
um final de uma gestão de um ministério, retratam
com clareza o seguinte dentro do organograma:
primeiro, um decreto, onde a assinatura principal
é do presidente da República, em que ele, sozinho,
pode baixar qualquer decreto, como baixou. Isto
fere profundamente a forma organizaciori.al, deve
ser discutida entre os ministérios. Ê a única forma
de um governo ter o seu ajuste diário para que
não tenha problemas, inclusive de estrutura interna para poder governar.
Quais áreas poderiam levar ao Presidente da
República? Casa C"Ml, ou Consultaria, ou oS Ministérios. São as três áreas que podem levar o decreto
ao Presidente da República. Portanto, o decreto
assinado passa imediatamente pela Casa Ovil pa-

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio -Ferreira)Tem a palavra o eminente Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO- Ministro Funaro, praticamente não tenho mals nenhuma perSunta. Depaís que ouvi a colocação que fez entre os Decretos N"' 42 e o 233, fiquei satisfeito com a explicação que deu. E cons_eguiu o42 porque lhe parecia,
como empresário que é e analisando os lucros,
os números, os resultados fiJlanceiros das empresas naquela-ocasião, lhe parecia que elas podiam
suportar o prejuízo de 12% desse n;ajuste até
janeiro, mas que não entrava em julgamento a
moralidade ou imoralidade do reajuste para novembro ou para janeiro.
Sr. Ministro, acho que até a obrigatoriedade,
a compulsoriedade do reajuste tanto repugnou
a V. EX', repugnou o espírito do empresário, que
preferia discutir, preferia negodar caso por caso
daqueles reajustamentos.
Então, Sr. .Ministio, quero apenas, já agora, s6
renovar a admiração que sempre mantive por V.
EX' e ress.altar, nessa admiração, o meu ponto
de vista de que V. fx!' foi o melhor negociador
da dívida externa que este Pafs- já teve no seu
Ministédo, e quero parabenizá-lo pela garra, pelo
patriotismo e pelo espírito público com que tem
se portado, se portou naquela ocasião e está se
_pgrtando Qeite mon'\ei"Jt.o ao enfr~ntar, com prejuízo do seu estado de saúde, este interrogatório
·
desta Comissão.
Meus parabéns a V. Ex'
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O SR DfLSON FUNARO.- Agradeço mutto.

Infelizmente tomei alguns remédios que têm, como função principal, matar algumas células, e
mataram um pouco mais do que deviam. Estou,
portanto. num processo de recomposição dessas

células, por isso tomei algumas transfusões na
semana passada. Vim a· eSta CôrniSsão pelo res-peito que tenho pelas instituições nacionais e real-

mente, desculpo-me, mas estou num momento
em que fui recomendado a vir aqui. Estou aqui
exatamente pE!Io respeito que eu tenho a V. ~

O SR. PRESIDENTE_ (José lgnácio Ferreira)A Presidência lamenta profundamente estarem
_ii1scrttó:S~alguns Srs. _Senadores, inclusive o Sr.
Vice-PreSidente Itamar Franco, mas, diante das

Oútubro <le 1988

-ponderações do ilustre depoeii.te, a- PreSidência
entende que deve encerrar a reunião, e o faz agradecendo a presença do depoente, convocando,
desde logo, para agora, Jogo após os trabalhos,
uma reunião reservada da Comissão para avaliação do acervo recolhido.
Está encerrada a reunião.

/Lev8nta-se a reU/iMQ às IB horas.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
QIJINTA-FEIRA, 27 DE OOTUBRO DE 1988

BRAS(UA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
realizar-se amanhã, dia 27, às 14 horas e 30
minutos, com Ordem do_ Dia que designa.

l-ATA DA 44• REONIÃO, EM 26 DE
OUfOBRO DE 1988

2 - ATA DE COMISSÃO
3 - MESA DIRETORA

12-ENCERRAMENTO

1.1 -ABERTURA
1.1.1 - Comunicaç6es da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da
sessão.

4 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS

1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO
1 .3.1_-Comunicação
Do Senador Mauricio Corrêa, que se ausentorá do País.

-Convocação ·de sessão extraordinária, a

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

..

p~

Ata da 44"' Reunião, em 26 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordi-nária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES

Aluizio Bezerra- Leopoldo Peres- Áureo
Mello -

Odacir Soares -

Jarbas Passarinho

- Alexandre Costa - Chagas Rodrigues - : Afonso Sancho-_, Mauro Benevides - Ney
Maranhão- lo't!rival Baptista- Itamar Franco - Ronan Trto - Pompeu de Sousa fllaurício Corrêa- Louremberg Nunes Rocha

-Alfonso Camargo - tarJas Chiarem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)A lista de presença acusa o comparecimento de
18Srs. SeriadoreS.Entretanto, não há em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.
Nos tennos do § 2~ do art. 180 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.

~

Nestas condições, vou encerrar a presente reuniãO, convocando sessão e.Ktr.aordi_nária a realizar-se amanhã às 14 horas e 30 minutos, com
a seguinte

ORDEM DO DIA

sitário" na denominação do Hospital Professor
Edgard Santos, da Universjd~e F:_ederal da Bah_ia.
(Dependendo.de parecer.)

3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
1
da Câmara n~ 53;- de 1988 (n? 3_9_9!8_8, na Casa
Disç:t.1$_são, em. turno único, do Projeto de Lei de origem), de iniciativa do Senhor _Presidente
da Câmara n• 40: de 1988 (n• 307/87, na Casa _da República,_ que "dispõe. sobre a .especialização
de--origém), que "cria, no Quadro Permanente de turmas dos Tribunais do Trabalho em proc_esde Pessoal daJustiç_a Federal de Primeira Instân- sos cole:tiv.o~ e dá. outraS pi-evidências". (Depencia, os cargos que especifica e dá outras providên~ dendo de parecer.)
das". (Dependendo de pare<:er.)
4

2
Disc:::ussão, em turno ún_ico, do Projeto de Lei
_da Cantara n~ 50~ de 1988 (n~ _54 7/8~, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que acres<;enta o termo "Univer-

Discussão, ~m turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n 9 54, de 1988 (ni> 545/_8_8, n~_Çasa
de origem), de __ iniciatiVã. do Senhor Presidente
da República,_ qúe ,;ã.Utoririi o Podeii- ExeCutivo
a abrir ao Ministério do Trabalho o Crédito especial
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Ductor Executivo
LUIZ CARLOS De BASTOS
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até o limile de Cz$ 1.703.004.000,00 (um bilhão,
setecentos e três milhões e quatro mil cruzados),
para o fim que especifica". (Dependendo de parecer.}
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 15 horas e 5 mi-

nuJcs)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO § 2' DO AR7TGO 180 DO REGIMENTO INTERNO.
OF. n• 224/GMC/88
Brasüia, 25 de outubro de 1988
Ao
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente:
Nos termos do art 43, allneaa, do Regimento
Interno, cornunko a Vossa ExceJência que estarei
ausente do País no período de 3 a 20 de nOVembro
próximo futuro, atendendo a convite do Governo
da União Soviética, para asSistir os aios comeiilomtivos da Revolução Russa, integrando a DeJegação da Copppal (Conferência Permanente dos
Partidos Políticos da América Latina como representante do Partido Democrático Trabalhista
(PDT).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelênda o testemunho de minha estima e consideração.- Sena-,
dor Mauricio Corrêa.

ATA D~ COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMEI'ITAR
DE II'IQUÉRITO

Criada através da Resolução nf' 22, de
1988, destinada a investigar, em profundidade, as denúncias de in'egularidades,
inclusive coiTUpçáo na administração
púbUca, ultimamente tomadas tão notórias pelos meios de comunicação.
22• REUNIÃO, REAUZADA
EM 19 DE ABRIL DE 1988
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de
mü novecentos e oitenta e oito, às nove horas
e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão

ASSINATURAS
Semestral

.......

c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Exemplar Avulso

Cz$ 2.600,00
Cz$16,00

T1ragem: 2.200-exemplareS.

de Fmanças, presentes os Senhores Senadores Senadores para a próxima reunião a reaJizar-ae
José Ignácio Ferreira (Presidente), Carlos O!iarelli segunda-feira e, para constar, eu. José Augusto
(Relator)~ Jutahy Magalhães, Maurício Corrêa, ItaPanisset Santat'là, Assistente da ComiSsão, lavrei
a presenta Ata, que lida e aprovada, será assinada
rru~r Franco, Mansueto de Lavor, José Agripino
Maia, Mendes Canale, Affonso Cá:margo e Chagas pelo Senhor Presidente e_ i(á à publké!-ção junta_Rodrigues, reúne-se_ a Comissão Parlamentar de m~nte_ com o ,:~panhamento Jaquigráfico~ _
Inquérito, destinada a investigar as denúncias de .
ANEXO À ATA DA 22• REUNIÃO t:M COirregularidades, inclusive conupção_ na adminisMISSÀO PARUIMENTAR DE INQUÉR!TO,
tração pública,_ultim_a_meote tomadas tão notóri.:}S. ,
CRIADA A11Mlfs DA RESOLUÇÃO No 22,
pelos meios. de_ çomiJilicação..
DE 1988, DES17NADA A INVESTTGAR, EM
Presentes. airlda, os Senhores Senadores AlePROFUNDIDADE, AS DENÚNCIAS DE IR-xandre Costa e Marcondes GadeJha. Deixam de
REGULARIDADES, INCLUSIVE CORRUPcomparecer, por motivos justificado, os Senhores
ÇÃO NA ADMINIS7RAÇÃO PÚBUCA, UL TTSenadores Severo GCinles e JOSé Paulo Bisol.
MAMENTE TORNADAS TÃO NOTÓRIAS
Havendo núrriero regimental, o _Senhor PresiPEi9SMEfÇJS DE C,OMUNICIIÇ/,0, DESTTdente declara abertos os trabalhos da_ Comissão
NADA A OUVIR O bEPófME:Ntd DO DR.
_e solicita seja cUspensada a leitura da At,a da reuÓD HE:kiíCilTO DE CiUEIR04 PROCURAnião anterior que, logo após, foi c;onsiderada,aproDOR-GERAL ·oA FAZENDA IYAC!ONAL,
vada
QUE SE PifàllCA COM A DEVIDA AUTORIA seguir, o Senhor, Pre&idente convida o Dr.
biÇÃODOSEf!HOR PRESIDENTE DA co. Od Heráclito.de Qu.eiroz, Procurador-Geral da FaM!SSÀO.
zenda Nacional, para tomar assento à Mesa.
Presidente: Senador José lgnácio_Feiri:ira
--APóS o juramento_ de praxe. inicia seu depoiRefator: Senador CarlOs Chiarelli
mento expondo sobre o mal da .;:orrupção afirmando ser extremamente~ nocjvp não .só para a
da
administração públ!ca mas tamb~ para o próO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre~a)
prio caráter nacional. Em seguida, discorre sobre·
as mei:lidas moralizadoras do àOVemo JoSé Sar- . Declaro abertos QS trabalhos da presente ret.mfão.
ney e a revisão de preçoS. Finaliza'ndo,: enfatiza Indago dos- Srs. Senadores se V. Exl'l desejam
que a posição da Procuradoria Geral da Fazenda, ouvir a leitura da Ata ou se a dispensam. (Pausa)
a respeito dos_ 4~retos, ~ m~ramente jurídica, Dispensada.
A presente reunião é _destinada à tomada de
decorrente da aplicação de ~cur.so:s que _entende
depoimento do Procurador-Geral da Fazenda Nacabíveis.
dona], Dr. Cid Heráclito de Queiroz que se enconProsseguindo, passa-se à fase interpelatória
tra presente. A Presidência solicita o seu compare-quando usam da palavra, pela ordem, os _Senhodmento perante a Mesa P.ara a tomada do seu
res Senadores Carlos Chiareüi, Itamar Franco, Jujuram~nto~ .
. . .
•• ,
tahy Magalhães, Mauricio Corrêa, Chagas RodriDr._Cid, o Có_digo_de Proc:esso.Penal, apficado
gues, José lgnácio Ferreira, Marcondes GadeJha
às Comissões. Parlamentares de Inquérito, .oriene A1exandre Costa.
ta-nos_ nq sentido da tomada do_s_eu ju,ramento.
Com a pa1ãvra, o Senhor Senador Affonso CaV. .8' jura dizer_"' ven:f_.,de, o_ que. souber e lhe
margo sugere que a Presidência diligencie junto
for perguntado a respeito desses fatos?
ao Tribunal de Contas da União, para saber se
-----os decretos de reajuste provoc::aram dano ao eráO SR. QD HERÁCLrrO DE Q!JEJROZ ""'Juro.
-rio público.
O SR. PRESIDEI"'TE (José lgnácio Ferr~ra) Com a palavra, o Senhor Senador Carlos ChiaDr. Cid, o Código de Proc~sso Penal orienta-nos
relli solicita que seja convocado o Presidente da
no sentido de lhe fazer algumas perguntas prelimi':'
Ordem dos Advogados do Brasil, para prestar es- nares. Poderia dizer-nos o seu nome completo?
clarecimento sobre os decretos de reajuste.
O SR CID HERÁCLITO DE QUEIROZ - · Qd
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença do Dr. Cid Heráclito Heráclito de Queiroz.
e encerra ·os trabalhos da Comissão às quatorze
O SR. PRESIDENTE (JÕSé lgnádo F'erreira) horas e quinze minutos, convocando os Senhores
Idade e estado civil.

~~~~ra' ~~~~~~~~rito :,~i~á~~o
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O SR. CID HERÁCUfO DE QUEIROZ -Casa-

do, nascido em 12 de outubro de 1933.
OSR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Onde reside V. S'?
O SR. CID HERÁCL,ITO DE Q(jEIROZ-Super
Quadra Sul316, Bloco D, ap. 304.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) ProfiSSão e local onde a exerce.
O SR. CID HERÁCL.ITO DE QUEIROZ-Procuda Fazenda Nacion.,I, Ministério da

rador~Geral

Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)-

Em face da notoriedade dos fatos, V. 5' deve estar
ciente do motivo da sua convocação e da presta·
ção do seu depoimento. Diante dessa _notoriedade, a Presidência lhe concede a palavra, nessa

oportunidade, apenas pelo tem'po que for neces'sário, para a exposição que considerar cabível

A -comJj:jÇão somente desaparecerá quando o
homem brasil~lro for _ad~uadmnente educado
__!'l_cumprir a~ normas, as regras, as leís, sejam
as formais, sejam as morais; as éticas, as religiosas, as sociais etc.Enquanto o cidadão, desde cedo, acostumar-se
a ·considerar como esperteza as formas mais
banais de desrespeito à lei, dificilmente se evitará
a seniente tanto do corruptO Càrrio do corruptor.
Estes, na essência, Julgam-se espertos e, em muitos casos, seqUei' vtslwnbram o comportamento
ilícito.
J:: certo, porém, que algo há de ser feito. E
qualquer aç:ão nessa direção há de ser bem-vinda.
Enfim, a sociedade quer justiça. Nern impunidade, nein persegUição; mas JuStiça verdadeira.
"A força c;fe wn poVO .:.... ieg{strou Rudolf Von
Jherin9 - equivale, à força de seu sentim-ento
de justiça".
Logo, o povo braslleiro é fortel

antes das indagações que lhe serão formuladas
pelos Srs. Senadores. V. S• tern a

palavra.

;5c
Presidente, Srs. Senadores, conforme diss_e S. Ex"

M3 MEDIDAS MORAUZADORAS
DO GOVER!iO .SARNEY

O SR. CID HERÁCL.ITO DE OOEIROZ -

o Sr. Presidente, tenho conhecimento da matéria
apenas pela leitura dos jomrus, ou seja, sobre os
objetivos da COmissão e sobre os depoimentos
aqui prestados.
Anotei alguns pontos que gostaria de expor aos
Srs. Senadores. Peço licença para fazer a leitura:
O MAL DA CORRUPÇÃO
A conupção é um mal extremamente nocivo.
Não só para a administração, mas também para
o prOJ>rio caráter nacional.
Inobstante, ocorre em todo o mundo; mesmo
nas nações chamadas desenvolvidas.
"São recentes as notfcta:s--sobre casos graves

__ No serviço público, um dos campos em que
._a corrupção é mais fr~qüente é·o das licitaçõ~
para obras, serviços e fomeçímentos e o da e~abo
ração e execução dos respectivos contratos._
Nessa matéria, entretanto, coube ao Governo
do Presidente Sarney a iniciativa mais salutar e
inovadora,_ desde o vetusto Código de 1922, qual
seja, a edição- do Det:reto-Le:i n" 2.30Q, de
21-11-86, que; afastando numerosíssimas falhas
_ da legislação. ·arca_ica, disciplinou, por inteiro e
·com mais precisão e atualida(le, 9 procedimento
da Ucltaçáo púbUca e a estipulação dos conb'atos com a administração.
Esse de_creto-lei elaboraclo pela douta Ccinsutteria Geral da Repúb!iéa, c_Om base em estudos
do Professor Hely Lopes Meirelles, incorpora prin-

~i~~r:Pf:~~:~e~~~~~~~~~~~ ~~:~·~: _ . ~~~~=g~:~:;:1~t~;~:~~~a.pela doutrina e

Jacques Bacelar publicou tuna obra sob o título
''La Repuplique de la Fraude", Onde afirma que
"a fraude é, na França, um espOrte nâcional".
Esse estado de coisas exige, sem dúvida, a firw
meza do Judiciário, a diligência da policia, a eficáciadosTribunaisdeContas,aatençãodosórgãos
de administração e controle, orçamentário e patrimonial.
Assim sendo, um Legislativo atento às verdadeiras aspirações nacionais- que envolve a moralidade no trato da coísa póblica- deve se preocupar com o tema, tanto mais Que pode legislar,
no sentido de prevenir, coibir, reprimir e punir
a corrupção, em todos os seus matizes.
Entre nós, a ·corrupção não é nc:IVidade. Dela
tratam as nossas leis penais e administrativas.
Nesse contexto, insere-se a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito, sem embargo
da ponderação do Professor Philippe Byafs, segundo o qual "o último e talvez o mais drástico
método de controle parlamentar é a investigação'".
Mas, ·o- exame apurado desse mal, como certa-

mente fará esta nobre COmissão, concluirá que
a razão mais remota será encontrada no nosso
sistema educacional que, apesar de todos os esforços, é notoriamente deficiente, em termos de
ensino, e completamente ineficaz, no que tange
ao aprimoramento do caráter do homem brasileiro.

Destarte, constitui-se, sem dúvida, na medida
mais eficaz na prevenção da corrupção nas licitações e nos coni:ratoS cOm ·a· administração: Por-tanto, a- rióva lci das licitações é, sem exagero,
0 ápiée da mOralidade, rio campo das licitações
e dos contratos com a administração em nosso

País.

-·

Por isso mesmo,- honra e diQnifica o Govemo
do Presidente Samey,
'
REVISÃO DE PREÇOS

O Código de Contabilidade Pública (Decreto
Legislativo n' 4536, de 28-1-1922) e seu Regulamento (Decreto n 9 15.783, de 8-11-1922) não
previam o reajustamento de preços em-contratos
com a adminístração pública.
O reajuste foi diSciplinado, primeiramente. pela
Lei n9 4.370, de 28-7-64, e, depois, pelo Decreto-Lei n" 185, de 23-2-67.
· ·
Esse decreto-lei, em seu art. 5 9 facultou iilclu·
sã.o, nos contratos de obras ou serviços (não
se estendendo a c:Oiltratos de fornecimentos) de
órgãos do Governo federal, de cláusula de fevisão
de preços, a qual, se admitida, far-se-ia de acordo
com fórmula algébrica nele estabelecida.
Tal decreto-lei exigia, porém, que as "coridições
de revisão" fossem "estipuladas, previamente, nos
atas convocatórias das concorrências respecti-

a

vas".

··
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A esse te_mpo, a Procuradoria Geral da_ Fazenda
Nacional_ procedeu a diversos estudos em tomo
da- matéria, sendo de se destacar o Parecer da
lavra do Procurador Carlos Jorge Sampaio Costa,
de 19-9-77, com o meu aditamento, datado de
24-10-77, como Procurador-Geral-Substituto, a
respeito de reajustamento de preços pretendido
por wna empresa de máquinas copiadoras.
Nesse parecer, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou-se contrariamente à fórmula proposta, embora aceita por diversos órgãos
da Administração, por entender que os reajustamentos de preços só podêríam ter por base o
Decreto-Lei n~ 185, de 1%7.
Essa posição da PGFN foi perfilhada pela douta
Consultaria Geral da República, conforme Parecer
n9 L-180, ~de 19-3-78, da lavra do eminente Dr.
Luiz Rafael Mayer, que hoje integra e preside o
Excelso Supremo Tribunal Federal.
Nesse parecer, aprovado pelo então Presidente
Ernesto Geisel, o Consultor-Geral conduía sugerindo a "elaboração de _um projeto modificativo
do Decreto-Lei n9 185".
Esse disciPlfrlamento jurídicO - sobre r~visão
de preços em contr_atos de obras e serviços com
a administração- estava ern pleno vigor quando
do advento do chamado ."Plano Cruzado", consubstanciado nO Decreto-:Lei n9 2283, d~ 27-2-86
(DO de 28) e, logo depois, substituído pelo Decreto-Lei n' 2284, de 10-3'86 (DO de 11 ).
O pressuposto_ econô_mic_Q desse Plano era o
da estabilização da moeda e doS preços chamada
"inflação zero".
O instrumento básico da. e.stabilização monetária era o congelamento cte todQs _os preços aos
níveis de 27 de fev_ereiro de 19e6 (art.. 35).
O- Decreto-Lei n 9 2.284/86 não revogou, nem
expressa, nem implicitamente, o Decreto-Lei n9
185/67, mas o reajustamento de preços por este
admitido restou in_efic~,_eis q'Ue tal reajustamento
era calculado segundo uma (órmul~ algébrica que
tinha por base o "índice de preços".
Ora, se os preços estavéU"Il "cohgelados", os
índices respectivos eram juridicamente imutáveis
e, em oonseqüência, a aplicação da fórmula não
conduzia a reajuste algum:
Deve ser lembrado, nest_e passo, que surgiu
no mercado o chamado "ágio", ou s~ja, ).im "preço paralelo", mais elevado do que os preços congelados, os quais, aliás, eram equiparados aos
preços tabelados para todos OS- efeitos de -direito
(art. 35, § 2').
A cobrança c;fq ~gio dava l_ug~r a san~ões legais
e, até mesmo, criminais (Lei Delegada n9 4, de
26-9-62, e Lei de- Economia Popular de
26-12-51 }, não podendo, QQiS, ser considerada
para efeito de reajustes de contratos.
O "PlanO Cfuzado", corria é ri.ótório, produziu
enorm_e$ ~eitós~ ria- econoriliã.,- nas_ -_fiíl~ças, nos
negócioS jtirí'dicOs e, em Particular, no blfeito das
Obrigaçõês. · · : · - · -----Assirri.,-nb-ãrt. 7 9, o DeC:rêto-Lei n9 2 ..284/86,
- regra ·aplicã.Ve1 ao Direito· daS bbriQãções em
geral e não apenas aos contratos com a adminis·
tração -vedou, a partir de sua vigência, a inclusão, nos contratos de prazos inferiores a urri ·ano,
de cláusula de c::oJTeção monetária._ As obriga·
ções e contratos por prazo supéfor a doze meses
poderiam ter 'cláusula de reajuste, se vinculada
à OTN, em c~dos.
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Esse preceito incorporou, ao direito positivo,
a confusão, já existente na praxe administrativa,
entre revisão de preços, que é função do merca-

do, e coiTeção monetár:la de valores devidos
em razão de obrigações contratadas, que é função

da desvalorização da moeda.
O que, até então, era objeto de pretensão junto
à Administração, por parte de emprelteiras e fornecedores, era a correção monetária dos créditos
destes, derivados da execução de obrigação contratada.
Portanto, o art. 1~ do Decreto-Lei n" 2.284/86,
de certa forma, inovou, ao admitir o "reajuste mo-

netário" do próprio valor das obrigações contratadas.
A seguir, o Decreto-Lei n" 2288, de 23-7-86,
deu nova redação ao citado arl 79 do Decreto-Lei

n 9 2284/86, apenas para admitir que" o "reajuste

monetário" se fiZesse não s6 pela variação da
OTN, mas também por '"índices setoiiaís de custos".
A inclusão da referência a "índices setoriais de
custos" reavivou a idéia de que se trataria de reajustamento de preços e náQ de correção monetária.
Depois_disso, o Decreto-Lei n' 2289, de 9-9-86,
deu nova redação ao dtado_art. 7' do Decreto-Lei
It' 2.284/86, apenas para, acertadamente, substituir a aditiva e pela disjuntiva _ou.
Em 21 de novembro de 1986, foram baixadas
diversas medidas, cujo conjunto foi chamado de
"Plano Cruzado 2".
Entre ess_as medidas, figurOu 9 Decreto-Lei nQ
2290, de 2~-11-86, que, além de revogar expressamente o art 7', do Decretq-J,..ei n' 2284186,
traçou regra r:tova:

"Art 2' Somente as obrigações contratuais por prazo igual ou superior a doze me-ses poderão conter cláusula de revisão livremente pactuada pelas partes, vinculadas a
indfces setoriais de preçOs oU custos, que
não incluám variação cambial."
Lembro que a emenda desse decreto-lei visava

à desindexação da economia.· ·
"§ I• ....................... :.......................•.......................
§ :29 O devedor, sempre que adimplir, total ou parcialmente, a obrigação decorrente
de negócio contratual, em que se preveja
reajuste vinculado à OTN, sujeitar-se-á, mesmo no período em que aquele índice esteja
inalterado, a solvê-las proporc;ionalmente à
variação ocorrida até a amortização ou liquidação antecipada.

§3'······························--·······--"

O caput do arl 2 9 do Decreto-Lei n9 2.290(86
corrigiu as confusões redacionais para- dispor,
com precisão, sobre revisão, vinculada a índices
setoriais de preços e custos. e não mais a "reajuste
monetário".
Já o § 2? admitiu, implicitamente, a ocorrência
de vãiféiÇá.O-itoS preços e de desvalOrizaÇão
da moeda, ao exigir que, na amo_rtização ou liquidação antecipada de dívida, se computasse, pro·
porcionalmente, a variação ocorrida no período.
Deve ser ressalt2ldo, a esfã altura, que todos
esses Decretos-Leis - 2.284/86, 2.288/86,
2289/86 e 2290/86 - não revogaram .as nor.mas especiais do Decreto--Lei n9 185/67, que

DIÁR(O DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

Outubro de 1988

adotou forma do cálculo de revisão de preços reajustados de acordo com os critérios do art.
nos contratos com a administração, evidentemen- 29 do Decreto-Lei n' 2.290/86, com- a redução
te mais rígida, não só pela adoção de uma média dada pelo Decreto-Lei rf 2.322/87.
Outrossim, pelo art. 29 do Decreto-Lei n9 2336,
aritmética dos índices de preços_ do período a
reajustar, como também pela aplicação do redu- de 15 de junho de 1987, foi atribuída competência
aq Poder Executivo para regular as normas relatitor de 10%.
Seguindo a cronologia dos atas legislativos per- vas ao reajuste dos contratos.
No uso dessa competência, o Poder Executivo
tinentes, cabe seja citado o Decreto-Lei n~ 2.300,
baixou, formalmente, o Decreto n9 94.634, de 24
de 21-11-86, que dispôs sobre licitação e contratos da administração federal.
de julho de 187, que traçou normas precisas para
Esse decreto-lei, no art. 32, inciso IV- na linha os contratos a serem Onnados com a adminisdo Decreto--Lei no:> 185/67 - estabelece que o - tração, estabelecendo, inclusive, fórmula algébricapara o cálculo dos reajustes, inteiramente comedital da licitação deve indicar, quando for o caso,
as condições de reéQust.amento de preços, e, patível com a legislação aplicável à espécie.
Neste ponto, cumpre seja ressaltado que comno art. 45, inciso lU, inclui, entre as_ cláusulas
necessárias, as que estabelecem os wcrltérioS - -·pete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
examinar, previamente, a legalidade dos contratos
de reajustmnento".
que interessar à Fazenda Nacional (Decreto-Lei
Além disso, ·no art. 55, indso n, alínea "d", e
n9 147, de 3-2-67, Regimento Interno da PGFN,
§ 69 , incorpora, ao direito positivo brasileiro, a
Decreto-Lei n? 2.300, de-Zf-11-86, pafágrafo i:ínl~
chamada "teoria da imprevisão", para admitir a
co do art. 31 e Decreto n~ 93237, de 1986, art.
alteração dos contratos com a administração por
5', inciso IV). A PGFN é uma espécie de guardiã
acordo entre _.as partes, a fim de restabelecer o
das leis da Fazenda, desde a sua criação, juntainicial equilíbrio econômico-financeiro dos con·
tratos.
mente com o Erário Régio, em 1808, antes da
ptópna Independência.
-- -- -· - Já na vigência do- Decreto-Lei no 2.300/8_6, foi
baixado o Decreto n 9 94.042, de 18-2-87, que
Na execução de seus encargos legais, cabe à
autorizou o reajustamento dos contratos então
PGFN, por intermédio das Procuradorias da Fa·em vigor, firmados com a administração, ainda
zenda Nacional nas diversas Unidades da Federaque não contivessem cláusula de reajuste de preção, examinar a legalidade, dentre outros, dos
ços.
contratos referentes a obras, serviços e forneciNa seqüência dos diplomas legais que disciplimentos a serem celebrados pelas autoridades fanaram a matéria em foco, foi expedido o Decre- - zendárias.
·· -· ·
to-Lel n'_.2.322, de 26-2-87, que, ao dar nova
Em decorrência dessa: atribuição, a Procuntredação ao art. 29 do Decreto-Lei n' 2.290/86,
clo_ria da Faz!!t:t4a Naciona]n_o E,stado de Pernam~
inovou, mais uma vez, quanto aos critérios para
buco suscitou dúvida sobre o alcance das normas
" reajustamento de contrato cujo objeto fosse a venprevistas no Decreto no 94.042, de 18 de fevereiro
da de bens para entrega futura ou a prestação
de 1987, em caso concreto submetido à sua aprede seiViços contínuos ou futuros ou a_ realização
dação.
de obras, para admitir o reajuste com base em
Por isso, a matéria veio a exame do órgão ceníndices que refletissem a variação de custo de
tral, sendo, na oportunidade, emitido parecer da
-produção ou do preço dos insumos utilizados ou
lavra do S~procurador-Geral Dr. Leon Frejda
índices setoriais ou regionais de custos e preços.
Szklarowsky - Procurador digno e competente
Além disso, esse decreto-lei revogou, expressa
-no qual se conclui pela incompatibilidade dae totalmente, o Decreto-Lei n~ 185/67. O que proqUele decreto com os preceitos do Decreto-Lei
va que ele estava em vigor até então.
n' 2.300, de 1986.
· Assim sendo, os reajustes de preços passaram
No entendenl.a Procüradoria, o·reajuste ou-revia sujeitar-se às normas já citadas do Decreto-Lei
são de preços somente cabe nos casos previstos
n" 2.300/86, combinadas com o referido Decrenos arts. 32, inciso IV, e 45, inciso lli, do Decretro-Jei n• 2:322/87.
to-Lei n9 2.300/86 (previsão no edital e estipulação
Na vigência desse decreto-lei, a Secretaria de
no contrato) de Decreto-Lei n 9 185/67, compa~
Administração da Presidência da República tor·
nou obrigã.tória, nos contratos dos serviços que ·nvel com o disposto no Decreto-Lei n 9 2.290/86
(índice de custos).
menciona, são alguns a revisão de preços pela
fórmula q]Je estabelece (IN n.,..s 188, de 5-3-87,
.Sr. PreSiderite: Srs. scmad~res;
e 189, de 5-3-87).
Quero- concluir esta exposição destacando _que
Mais tarde, pelo Decreto n' 94.233, de 15 de_ a posição da Pr_ocuradoria-Geral da F~enda Na· abril de 1987, foi prescrita a concessão dos reajus- cional a respeito dos decretos em tela, é merates a que alude_o De_creto n9_94~042/87, a partir mente jurídica, decorrerile da aplicação de regras
que entende cabíveis, da Ciência Hermenêutica.
de 24 de novembro de 1986.
Com o novo ''coilgelamento"de preços deter- E uma posição de colaboração com os superiores
minado pelo Decreto-Lei n 9 2335_, de 12 de junho hierárquicos.
A Procuradoria, fiel às suas tradições, costUma
de 1987 chamado Plano Bresser (arl 14), foram

alcançados,_ também~ os -contr-atos cuje--objeto-

fareru.rna !eiturafazendá.riª dos te.~os legai$.ªºº"

fosse_a venda de bens para entrega futura, com
exceção das operações nos mercados a termo,
futuro e de ópção, em bolsas de valores, de mercadorias ~ de futuro (redação do D L no 2.337,
de 18-6-87) os contratos de prestação de serviços
continues ou futuros e os contratos cujo objeto
fosse a realização de obras. Findo o periodo de
"congelamento", esses contratos voltariam a ser

tando, sempre, a exegese mais consentânea com
os interesses do Erário.
No particular houve, na elaboração dos citados
decretos, a confluência da visão dos juristas e
-dos técnicqs,_estes, provavelmente, mais sensibilizados pela conjuntura advinda com o chamado
"Cruzado 2", quando a fase do "congelamento"
de preços cessou de fato, mas não de direito.
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A Procuradoria não pretende, é claro, ter o dom
da verdade. Apenas, sustenta o que lhe parece
mais correto e reafirma o seu parecer.
Todavia, "aquilo que parece evidente- advertiu Max Nordau, no fmal do Século passado admite uma infinidade de questões e pode causar
sérios embaraços".
A orientação do Governo, no plano jurldico,
será o adotado pela Douta Consultaria Geral da
República, como é de lei.
Destarte, o EgréQio Tribunal de Contas certa-

mente se manifestará sobre o tema, quando apredar as contas dos diversos órgãos da administração.
Mas, no terreno das licitações e dos contratos

com a administração- acho que devo reafinnar
este ponto - é, deveras confortador saber que
o interesse público está, agora, protegido, de forma muito mais adequada, pela nova Lei das ücitações, que o País fica devendo à iniciativa do Governo do Presjdente Samey.
O SR. PRESIDENTE (José lgná:cio Ferreira)A Presidência passará a palavra ao üustre Relator
Senador, Carlos Chiarelli. Tem a palavra V. Ex!'

O SR. RELJ\TOR (Carlos Cl1i8relli)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Depoente, V. S•, no
decurso de sua exposição escrita, não chega a
explicitar, talvez por amor à brevidade, as mesmas
conclusões claras e objetivas do parecer que, de
autoria do Sub procurador Leon Frejda, mereceu
a sua acolhida e anuência. Por Isto, a minha primeira pergunta é se V. S• ratifica na plenitude
a homologação dada ao parecer do Procurador
Leon Frejda Szklarowsky, datãCIO de 23 de Setembro de 1987, que ril.erecei.J a sua concOrdância
em 7 de outubro de I 987? ·
0 SR. CID HERÁCI..[LOC DE QuEIROZ - Sr.
Senador Carlos ChlãieUi, de fato a nossa exposlçãôápresenta-se suscinta, primeiro, para não
cansar os Srs. Senadores, em segundo, porque,
convocado no fmaJ do ~ediente na sexta-feira,
tivemos que abrir as portas do Ministério da Fazenda no dia anterior ao feriado para levantar o
material e traduzi-lo no texto escrito. Peço licença
para reler wn dos trechos finais d_a minha exposição em que disse~

"A Procuradoria não pretende, é claro, ter
o dom da verdade. Apenas sustenta o que
fue parece mais corre_to e reafirma o seu parecer."

Portanto, respondo afirmativamente. A Procuradoria reafirma o parecer.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Nesse

parecer, diz-se que o Decreto n9 94.042, de 1977,
é vazio, porque contraria expressas disposições
legais. É a letra d do Item Vm das conclusões..
Estou lendo o texto, eu apenas perguntaria a V.
5' se essa referência aqui feita, de maneira expressa ao Decreto n9 94.042, aplica-se também ao
94233? VaJe a aextensão, me parece que sim
mas como não está expresso eu gostaria de elucidar.
O SR.

ao HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Pois não, Senador. Entendo que sim. A conclusão
é que amb"os os decretos seriam incompatíveis
com o Decreto-Lei n~ 2.300, porque admitiu a
inclusão de cláusu1a de reajuste_ de preços e con, tratos que não previam.
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O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Perfeito.

Na letra E subseqüente ou conseqüente a esta
Que mereceu a nossa leitura e indagação de V.
s• diz assim: .. ~_expressamente vedada atnbuir
efeitos retroativos aos contratos e_ seus aditivos,
regidos pelo Decreto n~ 2.300 e suas alterações,
sob pena de nulidade do ato _e responsabilidade
de quem lhe deu causa. (§ 2~' do art. 52). "Em
sendo os decretos vazios e no caso flagrantemente i1egal, porque contrariam expressas exposições legais", na medida em que eles tenham sido
utilizados em diferentes setores da administração,
quem seria aquele que teria a caracte(Ís_tlcc;~ a seu
juízo, de responder pela responsabilidade _e quem
implantou ou editou a medida i1egal ou ambos?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Pois

não, Sr~ Senador Carlos Chiarelli, a referência ai
é, naturalmente, às autoridades pagadoras, às autoridades que efetuam os pagamentos, estas é
que têm, perante-a legislação, responsabilidades
pelos atas que praticam. No Ministério- da Fazen- cfa,- diànteaas conclusões deste parecer a que
V. Ex' se refere, foram adÕtadas medidas cautelares pela_erocuradoria Geral da Fazenda, através
de duas circu1ares, um telex e um oficio, redigidos
às Procuradorias da Fazenda Nacional, nas diversas unidades federativas, na linha de que se abstivessem de aprovar minutas de contratos com essas cláusulas até que a matéria merecesse o reexame por parte das autoridades superiores. E a
informação Cfue tenho é que no Ministério da Fazenda, em virtude dessas circulares, as autoridades r1$ponsáveis pela execução dos contratos,
peJo empenho das dOtações, pelo pagamento dos
preços prevfstóS ncis contratos, não efetuaram
qUaisip.ler paganleníos de reajuste com base nesses d~re'tos, aguardando que a matéria fosse
reexaminada; Oque não veiO a ocoirer, pela expedição de um novo decreto em junho de 1987.
Assim, como as leis gozam da presunção de
constitucionaJidade, os decretos gozam da presunção de legalidade. Cabe, inclusive, ao funcionário público, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, que é a Lei n~ 1.711 de 1952, o dever
de obediência _às_ ordens superiores e, quando
delas discordar, cabe ao funcionário representar
à autOridade superior, A representação ai é lato
sensu. Esse parecer tem esse sentido. As Procuradorias ao examinarem a mln"uta de contrato e v~ja V. E:<' que o assunto surgiU no Estado
de Pernambuco, e, também, no Estado do Rio
Grande do Sul, ambas as Procuradorias levantaram objeçõeS - se sefltiram confusas entre
as normas do Decreto-Lei n9 2300 e aS.noiTnas
desses decretos. Diante disso, foi emitido esse
parecer que mereceu a minha aprovação e foi
por mim submetido ao Ministro da Fazenda Bresser Pereira. Como eu-disse, n_ós não temos o dom
da verdade, poderia ser que em outro plano se
entendesse que o decreto se confirma com os
--decretos':'leis antes citados. Mas o entendimento
com a Procuradoria, devo reafimún,- foi o de _que
os decretos não se ajustavam ao Decreto-l-ei ri'
2.300 então eni viQor:
· ·
-~O SR. RElATOR (Carla& Chiarelli) -A expressão "não'' se ajustavam é bastante suave na medida que, no caso, o problema não ê de ajustamento, há wn problema de hierarquia, então o
decreto-lei tem uma hierarquia superior já que
equivale à própria lei ainda que de origem diversa; -
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o ~ustamento, aí, quer dizer a ilegalidade, cert;o?
Tecnicamente é _ilegalidade, porque a norma menor, que não se ajusta à norma maior e com
ela conflita, não é que se -desajuste, des_ajustando-se, toma-se ilegal, segundo me parece.
O SR. ao HERÁCillO DE QUEIROZ---' Estou

de pleno acordo, apenas pondero, em primeiro
lugar, ciue quem tem em nosso sistema constitucional, a competência para dizer da legalidade
dos atas, em última instância, é o Poder .Judiciário.
No plano das contas, dos responsáveis pela d~
pesa pública, é o Tribunal de Contas, ou melhor,
não é a ú1tima palavra, é a penúltima, porque
dela ainda cabe recursos para o Poder Legíslativo.
Nós temos sempre o cuidado de admitir que o
nosso parecer, ainda que bem inspirado, em razões de interesse público, pqssa não conter a in·
terpretação mais acertada. É .esta, talvez, a razão
da nossa suavidade de linguagem. ELi concordo
com V, ~ de .que esta tem sido no plano da
interpretação interna. E preciso lembrar que a
Procuradoria ora age como Consultaria, ora age
como Defensaria da Fazenda em juízo. Nessa segunda posição, a linguagem é de a4vogado. Na
primeira, de consultor, a linguagem é mais suave.
O entendimento, portanto, foi o de que os decretos não se ajustavam ao Decreto-Lei n9 2300
e, portanto, co_nl!ariava as noimas do Decreto-Lei
n9 2.300. LeVantamos a dúvida, mas a posição
final da administração, no seio do Poder Executivo, em matéria de interpretação juridica, célberia
à CorisUltoria Geral da República. É claro que
em matéria de interpretação, e-Sii~ é_ o_ mundo
em que vive o Judiciário em todo o mundo. O
- Judiciário existe, os Códigos de Processo existem,
os litígios existem, porque eXiStem interpretações
diferentes sobre o mesmo tema. A nQSSa interpretação, reaJmente, é essa: os decretos não se coadunavam com o Decreto-lei n9 2300.
O SR. RELATOR (Carlos Oiiarelll) _:.Portanto,

na sua interpretação, eram ilegai~.

-- -

ao HERÁCLITO DE QUEIROZ- Emn
i1egais, para usar a expressão de V. Ex'
O SR.

O SR. RElATOR (Carlos chiarelli)--,- A expres-

são tecnicamente adequada, ressalvada a questão
de ser advogado ou ser consultor, eu fico numa
dúvida, que é a seguinte: com relação ao cumprimento da norma, o dever de hierarquia obrigaria
aquele que exercesse a função pública em escalio
inferior, a cumprir o decreto. No entanto, V. S•
nos informa que foram baixadas uma ou duas
circulares pela Procuradoria, no sentido de sustar
- digamos assim - a istrumentalização dos decretos. É isto?
o -SR. ao HERÁCLITO DE QUEIROZ- Exalamente.,
O SR. REIATOR (Carlos Chiarelli) -

Então,

V.-S• tomou a iniciativa de baixar circulares para
que decretos vigentes não produzissem efeitos.
A pergunta que lhe faço é a seguinte: V. S• tomou
esta iniciativa espontaneamente, por mera intuição pessoal, por convendmento· pessoal de que
os decretos eram ilegais ou inadequados? V. S•
tinha a competência para, com esse ato, sustar·
as medidas da administração? Como é que se
_procede esse fato? O que eu queria entender,
dentro da administração pública, se cada procuradoria de cada ministério, de cada autargyia.bai-
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xasse uma circular, mandando suspender a vigên~

a ilegaJidade ~e um decreto, ou a desconfonnidade de uma decisão com a lei ou com um decreto.
que fica o funcionamento _da adminlstfaçáo p"úbli~
Portanto, reafirmando: todos os funcionários
têm o dever de suscitar questões de inconstitucioca e, sobretudo, pergunto ao Procurador~Geral
nalidade, de ilegalidade ou de irregularidade. Agoda Fazenda, o respeito ao fundamento básico da
ra, devem fazê-lo pelo meio próprio, levando essa
organização _da sociedade, que é a hierarquia das
nonnas e o respeito às normas jurídicas? Porque
sua posição, esse entendimento ao conhecimento
cada procurador pode resolver baixar sua circular.
~a autoridade superior de fonna escrita, evidenteE _cómo é qUe o cidadãO biãsiieiro se Orienta? - iri.erite, de modo a que a autoridade superior tome
outi-a decisão, reitere a validade daquela lei ou
Ele tem de entrar em cantata com a procuradoria:
de _cada ministério para saber se_ os decretos sáo daquele decreto ou, por sua vez, a revogue, a
modífique, ou, submeta-a autoridade competente
vigentes? Sobretudo em um país em que 06s
para: revogá-lã ~u modificá-la.
estamos chegando ao Decreto n~" 100.000, como
é que ele faz? O SR. RELATOR (Carlos ChiareUO - Dr. Od,
Esta é a questão que llie faço, da- competência, V. 5' deu urna explicação genérica sobre os proceda oportunidade e_da validade dessa medida sua,
dimento. Mas só vamos situar as coisas nos seus
sustando a vigência dos decretos.
devidos termos: 1~ - Não_ houve representação,

da de um decreto assinado pelo presidente da
República, publicado noDiário Ofldal, como é

O SR. OD HERÁCLITO DE Q(JE]ROZ- Pois

houve uma iniciativa- de

pãrte interessada, que

entrou com um procedimento perante o Minisnão, Sr. Senador. Como. disse, a Lei n~ 1.711,
que é o Estatuto dos Funcionários Públicos, é- tério da Fazenda questionando a aplicabilidade
que trata do dever de obediência, e lá se diz que
do d~~.r:eto_ e. pela iniciativa do interessado empreas ordens superiores devem ser cumpridas, exc.e~ - s_a privada ê que o processo seguiu os .seus trâmito manifestamente ilegais - é o que diz o texto
tes e acabou chegando np mais alto degrau da

da lei.

Procuradoria do Ministério.
Entao. e_ a primeira- qUestão. Não houve inicia·
tiva do setor funcional, houve tramitação que levoU :Pàr :óbvias razões, que são Hagrantes, a ilegalid_ade dos decretos. E o parecer diz que são negais
ao exame do órgão jurídico. Esse órgão jurfdico, _e_se _aplicava o caso sub judice ou que estava
inclusive no plano fazendário, através de suas proln lltis. Esta é a primeira questãO então, não
houve a_fepresentação a que V. S• estava aludindo
Jeçóes regionais, _exerce um controle de ilegalidade interno. Este controle se faz e realmente _ coroo__tese. Eu não tenho nenhuma restrição à
tese em gênere, mas não no caso especifico.
cada procurador pode dizer da ilega1idade de um
--Em segundo lugar, volto a ficar perplexo com
ato de administração, como se Jaz no momento
da inscrição de dívida ativa, a:í, no sentido de protea_ circular:_ ela é uma notícia - há rumores de
_m.re existe uma norma ilegal- ou a circular tem
ger tanto o interesse da Fazenda, como o do contribuinte, de modo a evitar que se inscreva como
força imperativa vincú1ante de ri.orma, faz a norma
dívida ativa e se proponha urna execução judicial
jnterna dentro da adm_inistração. Se ela faz_ nonna
interna dentro da admiriistraÇão, cai por terra o
sabidarnente indevida ou decorrente de um proptjncípio da representação, porque se vale a reprecesso falho irregular, o_u de urna decisão ilegal.
Sentação, tem que fazer·a representação e esgoAgora, o que não pode - e V. E>r tem toda
tá-la. SegUndo lugar:; eu não_ consigo entender
a razão -...,;. é o funcionário simplesmente invocar
urna estrutura hierárqUica adminlstràtiVa viável,
a inconstitucionalidade de uma lei - a seme~m que por m~is exp_ressivo, por mais qualificado,
lhança é citável- ou a ilegalidade de um decreto
para deixar de cumprir a ordem. Ao entender que
por mais valioso. por rilais idóneo-e todas essas
urna lei é inconstituc.lonal ou que um decreto
expressões, adjetivos e substantivos são aplicáveis
é ilegal, ou que wna decisão contraria um decreto,
ao seu setor, inclusive à sua atividade cornpe~nte
idónea que nós reconhecemos_-:- nós temos
tem o funcionário o dever- e dizia isso o antigo
Patamare_s- na estrutura da admini-stração pública,
Estatuto dos Funcionários de 1938- de rePree _um decreto, salvo duas hipóteses: ou ele deixa
sentar a autoridade _superior, deve levar ao conhede vigorar, porque foi revogado poroutr_o, evidencimento da autoridade superior, o qual entende
temente da mesma hierarquia ou por norma de
que aquela lei é inconstitucional, que aquele dehierarquia superior, e aí ele está realmente inaplicreto é ilegal, que aquela decisão é irregular. E
cável, ou Seja, os mecanismos usuais de não aplifoi isso o que se fez: ao examinar minutas de
caç~o da lei, _ou ao que eu saiba, enquanto tal
contrato que continham cláusulas de reajuste de
não ocorrer, quer dizer, enquanto não sai um oupreços, a Procuradoria da Fazenda Nacional, em
-tro decreto posterior e_ que o contradite, enquanto
Pernambuco, levantou a questão. E tratava-se, inhâo-s_ai um decreto-lei, enquanto não fer_e_a Consclusive, de um contrato de fornecimento completado no prazo de 45 dias, um contrato já findo,
tituição ou enquanto não sai uma lei ele está vigorando, a não ser que ele tenha prazo determinado
em que pretendia o interesSado incluir, depois
de findo o contrato; depois de efetuar o fornecie este tenha concluído.
mento e depois de recebido o preço; uma cláusula
Pois bem! Salvo estes casos ou situações de
de reajuste. Foi esta a questão suscitada pela Profol--ça maior etc., aqueles prinCÍpios de direito, quecuradoria Regional que levou a Procuradoria Geral
ro entender como é que essa circular consegue
a emitir o seu parecer e, como lhe competia levou
evitar que se aplique um decreto? E como é que
este parecer ao conhecimento da autoridade sua clrcu1ar feita pela Procuradoria Geral, com tanta
perior, que era o Ministro da Fazenda. E nisto --qualificl:ição técnina, -avança nesse sentido? Nós
se encerra o dever do fundonário, o de levar ao
estamos vivendo uma situaçao irreal, em termos
conhecimento do superior o entendimento que
juódicos: urna circular veda a aplicação de um
tem sobre a inconstitucionalidade de uma lei, ou
decreto. Na SEDAP, a norma facultativa por ato

Por outro lado, cabe às procuradorias da Fazenda Nacional dizerem da ilegalidade _de todos os
contratos que interessem à Fazenda. Então, as
minutas destes contratos é que são submetidos

e.

e
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do Ministro toma-se obrigatória! Então, o que me
parece fundamental, já que n6s sabemos que V.
St entendeu que esses decretos são ilegais e que
até teria uma razão moral e ética para alertar a
administração para que não cumprisse os decretos, eu quero saber é a força legal desse fato
e se o caminho não seria outro. ESsa é que é
a questão. E como fica a situação do cidadão
e do contribuinte nesse processo?

O SR. CID HERÁCRITO DE QUEIROZ- Senador, a referência que fiZ à representação, evidentemente é representação lato senso, não é necessário que o documento tenha esse título "representação", basta que ele envoh,_'a a idéia de represeritáção. Então, o parecer tem esse sentido da
representação. E se V. ~ conferir os textos da
conclusão do parecer do Dr. Leon Frejda Szklarowsky, verá que lá está dito propomos o encaminhamento do processo à secretaria geral, com
a recomendação de perquirir junto à Secretaria
de Planejamento da Presidência da República e
à Secretaria de Administração Pública _da Presjdência da República, acerca do aludido projeto
de decreto revogando os estudados Decretos de
n95 94.04? e 94233". .Antes, já diz no item 46,
que "tramitou por esta Procuradoria-Geral a minuta de projeto de decreto revogando ambos os
atas do Poder Executivo, exatamente porque contraria a legislação vigente". Já se cogitava da revogação dos_ dois decretos_. E se disse mais: ainda
ein f8ce da divergência na interpretação doS citados decretos pel_os órgãos de administraç~o pú. blica, suQerimos também audiência da Consultaria tieral dã República, à qual, pelo art. 4~ do
Decreto n 9 93237, compete fixai- a interPretaÇão
da Constituição, das leis, dos tratados, e de mais
atas normativoS a ser uniformemente SegUída pelos órgãos e entidades da administração federal.
Portanto, esse parecer teve exatamente o sentido da representação. O Procurador trouxe ao
meu conhecimento e eu levei ao conhecimento
do Ministro, que entendíamos que os dois decretos contrariavam o Decreto-Lei n 9 2300; lembramos que _tínhamos notícias de que já tinha sido
elaborada minuta de decreto que importava na
revogação desses dois, de se concluir, se esse
decreto seria revogado ou não. E mais, ainda que
o decreto revogador não fosse baixado, conviria
que a Consultaria Geral da República, que tem
a competência legal para fJXar a interpretação uniforme a ser seguida pela administração, se pronunciasse, já que não se tinha noticia de iniciativa
semelhante da Procuradoria no âmbito de outros
ministérios. Então, foi nesse sentido que o parecer
foi levado ao conhecimento do Ministro da Fazenda.
Com relação _à circuJar, eu peço licença para
lê-la depois. No momento em que :;e teve a convicção de que os decretos se chocavam com o
Decreto-Lei n9 2.300, V. & vai me-perdoar, mas
era do nosso dever advertir os orgãos da administração para que se abstivessem, não que indeferissem ou· que negassem desde Jogo, mas que
se abstivessem de aprovar ou de assínarcontratos
com cláusulas de reajustes, até que a matéria
fosse submetida e dirimida em escalões superiores. É assim se faz comum ente na Administração.
fsSÕ não é uma surpresa, não é um procedimento
inovador.
Na circular, por telex, de 04 de junho de 1987,
diz-se:
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"Recomendo a essa Procuradoria abster-

se de aprovar minuta de contrato, ajuste, convênio ou aditivo, objetivando rea,juste de pre-

ço, mediante aplicação normas, Decretos n'?5
94.042 e 94.233, bem assim abster-se de
emitir parecer sobre matéria relacionada
com tais decretos, virtude, reexame respec-

tivos textos em órgãos superiores da administração."
Então, foi isso que se fez. -QliefO c-rer que a
Procuradoria agiu com toda_a cautela, dltada_e
inspirada nas melhores razões do interesse públi-

co. Teve dúvidas sobre a legaJidade dos contratos
e, com o seu parecer, submeteu a_ matéria ao

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
com o decreto que regula a matéria, que é o
chamado Decreto da Advocacia da União.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Quer dizer, Dr. Cid, que ninguém mais é respon·
sável, apesar do art 50, § 29, do Dec~Lei 2.300,

estatuir claramente: _
"Ê vedado atribuir efeitos fLJlanceiros retroativos aos contratos regidos por este decreto-le~ bem assim as suas alterações, sob
pena de invalidade do ato e responsabilidade
-----de quemJhe deu_ causa."

V. S• entend~ que quem lhe deu causa é que
efetua o pagame_nto? ·

Ministro da Fazenda, propondo, sugerir medidas

para urna interpretação uniforme por parte da

O ·sR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

En-

administração.

tendo,_

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Vou pedir uma autorização ao Senador Carlos
Chiarem, para indagar de V. S• o segUirife: inobstante essas ponderações da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, continuaram a ser feitos
os reajustes. Então, se um mero decreto regulamentar é inconstitucional - ou os dois - e isso
está multo claro aqui, choca-se com o § 3' do
art. 53, com a Lei de Introdução ao Código Civil,
quer dizer, há uma colisão de frente entre os dois
decretos e do Decreto-Lei n~2.300- e acarretam
lesão à res púbHca, quem é o responsável, Dr.
Od, civilmente, pela reparação desse dano?
E a segunda pergunta: a ação de reparação
direta do dano foi ou vai ser proposta pela Fazenda
Pública da União contra um funcionário? E qual
é esse funcionário?
-· · ·
Então, a primeira pergunta: se um meio deCreto
regulamentar é lnconstlfuciona1 e ·acãrreta lesão
à res púbUca, como ficou claro nO parecer da
Procuradoria, quem é o responsável, civilmente,
pela reparação desse dano? É a primeira pergunta.

D--SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)Quer dizer, quem deu causa ao ato é que efetua
o pagamento.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Só queria
perguntar uma coísa, para continuar...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Relator,
-~so apenas, aproVeitando esse...

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -56 vou

perguntar uma data aqui, para até facilitar ...
Dr. Qd, gostaria que V. S• confirmasse o que
consta no telex, mas pode haver alguma dúvida.
Essa circular V. S• determina, orienta ou, enfim,
toma uma diretriz com relação a que não se coloquem em vigência, na órbita do Ministério, os
decreto? referidos em pauta, teria_segurado a sua
aplicaç~o? É do dia4 de jUnho de 1987. É certo?
O SR. ao HERÁCLITO DE QUEIROZ- Certo;
O SR. RÉLATOR (Carlos Chiarelli)- Nessa

-data, portanto, nós já estávamos com o primeiro
decretO, tendo cumprido todo o seu ciclo,_ dois
meses e um dia; tinha feito tUdo o que lhe correspondia fazer de_ bom ou de mal. E o segJJndo
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ ~ No
Ministério não tem_-c_onhecimento" de que tenha · decreto, nessa ocasião, estava com vigênciêi. desde o dia- 18 de ã.bril. Então, ele_já tinha praticaocorrido esse dano. Tenho lido_ noticias émjomal,
mente ~a aplicação durante 55 dias- foi quanli cifras _de va1ores de contratos_ reaJustados,_ e o
do _a Fazoenda tomou essa iniciativa. É isso apenas
que tenho conhecimento - e s6 posso falar pelo
meu setor- é que, no Ministé~:io da Fazenda,. que eü gOstaM de dizer, quer dizer, o efeito pi"ático
dessa sustação discutível, quanto a sua legaildade
em virtude da posição adotada pela Procuradoria
e respeftó à· hierarquia das leis, só inicia em 6
com esse parecer, com essa circular, não se adode junho. ~u gostaria de Saber se a data é essa?
taram, não se admftiram reajustes de preço com
base nesses dois decretos.
O SR. ao HERÁCLITO DE QUEIROZ - Eu
Portanto, no âmbito do Ministério da Fazenda,
não posso afirmar, porque confirmaria um pensanão haveria responsabilidade a ser apurada. Mas
mento contrário ao meu. O Procurador Geral da
entendo, pela nossa estrutura legal, que o responFazenda não tem conhecimento instantâneO-dos
sável civil é quem efetua o pagamento. Talvez
contratos que se assinatn ...
V. Ex' esteja se referindo a uma possível responsaO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)-'- Eu não
bilidade política, mas, no plano da responsabilhe estou fazendo nenhuma_ imputação, s6 estou
lidade civil, o responsável por um pagamento ileperguntando se é dessa data em diante que há
gal é quem·o efetua.
diretriz da Procuradoria. _
Por isso é que as autoridades pagadoras, os
chefes de órgãos que efetuam despesa pública
O SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ~ A
devem ter consciência da_ relevância da sua atrldir~triz foi tomada no momento em que a Pfocubuiç:ão, devem agir com toda cautela, com tQda
radoria_ tomou conhecirilento de qu~ contratos
prudência. Devem se cercar dos pareceres dos
continham cláusula de reajuste de preços. Eu não
órgãos juridicos. devem ouvir os órgãos de conpodia adivinhar que em Pernambuco, ·ou no Rio
trole interno e evitar que se concretize um pagaGrande do Sul, se asSinariam contratos com cláumento ilegal.
sulas de reajustes. Eu só poderia tomar uma atitude_ quando tomasse c.onheclmento da irregulaNo caso, devo dizer que não se tinha ainda,
na Administração, um entendimento uniforme,
ridade. É isso que eu quero frisar. Não houve,
que s6 seria possfvel se a matéria fosse examinada
como V. Ex' quer insinuar, demora na expedição
pela Consultaria Geral da República, de acordo
dessa circular.
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Q-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, um
momentinho! V. S 9 não tem_ o direito de fazer
insinuação sobre a insinua,ção que eU não ftz.
V. S• se limite.
O SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ -

Pois

não, eu retiro.
Q SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Eu acho
bom retirar sob pena de ficar na situação de depoente. Retirar sob pena de ficar fazendo juízos
subjetivos imedidos e não cabíveis. Eu lhe disse
váaias vezes: responda o que se lhe perguntou,
que é o que cabe à testemunha, segundo fiz-lhe
uma peigunta objetiva, até perfeitamente respon~
dível com um número. V. s~ é que" resolveu fazer
um discurso colateral sobre culpa ou inexistência
de culpa, que é _um problema seu e que não
está em pauta.
O SR.

ao

HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Eu

não entendi a pergunta e gostaria que V. Ex' a
reformulasse.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Eu lhe

perguntei sobre a data, V. EX' não entendeu, e
eu repeti.
o SR.

ao

HERAcLITo DE QUEIRoz -

E

é dessa data em diante que figura a sustação,
ou não?
O SR.

ao HERÁCLfrO DE QUEIROZ -

Sim,

mas V. Ex• afirmou que s6 em 4 de junho, apesar
de 55 -dias, 3 meses.~
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim, mas
exatamente é só em 4 d~ junho. Quanto à data
em que V. S' tomou providências, não há dúvida,
é essá data do âia 4 de junho, que é- o que _l\Ç)S
interessa. E eu volto a dizer s6 no dia 4 de junho,
porque há um hiato, está aqui nos altos. nos números e nos Anais, entre o Diário Qflclal que
pôs em vigência o reajuste e o seu telex.
Culpa de quem, nao sei, deveria ter baixado
a circular é outra questão a ser examinada, se
foi o/'seu telex no dia seguinte a data em que
v. s' tomou conhecimento do fato internamente
e CJ!)e, no entanto, foi expedido, também não é
matéria ~m pauta, nem foi perguntado. Então,
V. S• não pode ler o que não está escrito e V.
s•/não pode presumir avaliações. subjetivas crfti~
cas que não foram explicitadas.
O SR. ITAMAR FRANCO- Dr. PrOcUrador, V.
S' se abstenha um pouco, mas foi V. S' que declarou aqui que: _a Procw:adoria Geral_ da Fazenda
NaCiOnal é- uma espécie de guardiã das Leis da
Fazenda, c.juer dizer, V._ S• era o guafdião das Leis
da F'azenda. V. S• não põderia desconhecer o decreto do Senhor Presidente da República. Se era
o guardião das Leis da Fazenda, se achava que
esse decreto era leg_~l, _então esse é um hiato
que realmente precisa ser bastante analisado,
Causou a. mim, particularmente, uma certa sur~
presa, quaildo- V. S• diz que quem é responsável
ê o pagador. Imaginã o Presidente da República
-baixa um decreto, contranando todas as normas
constitucionais vigentes, e é interessMte que V.
S• - eu não tenho objeção nenhUJTia, elogio o
Presidente - s6 desde 1922 - V. S• e nem eu
éramos nascidos ~ é que o Presidente veio consertar, através do Deqeto-Lein9 2.300. No entan~
to, é esse Presidente _da República que baixa wn
decreto inconstitucional aprovado pela própria
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Procuradoria de V. S• Erítaõ--é o pagador, é o
pobre tesoureiro do Banco do Brasil, é o pobre
tesoureiro de qua1quer órgão da administração?

O .SR. rtAMAR FRANCO - Que dizer que ele
contrariou o próprio Decreto n" 2.300.
O SR CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

No

Ele vai deixar de obedecer ao Presidente da Repúmeu entendimento V. Ex' acabou de afirmar que
blica? É V. S• que, no despacho, aprovando o
o Ministro da Fazenda, que esteve aqui ontem,
parecer do Sub-Procurador quem diz, que a admijá discordou; então, veja que o terreno da interprenistração pública vem, no entanto, aplicando estação é extremamente movediço.
ses decretos, autorizando os reajustes de contratos. ComO é que ·eles não poderiam autorizar,
O SR. lTAMAR fRANCO - Discordou com
deixar de autorizar esses decretos, se o Senhor o de fevereiro. Ele disse que não entrava no aspecPresidente da República o havia assinado até sozi- to da constitucionalidade. Eu, aliás, já disse que
nho,-sem a assinatura do próprio Ministro da Fafoi com surpresa, porque ele_ faz urna diferença
zenda, que reconheceu ontem aqui- por incrível entre _a prejuízo do empresário- já àquela altura
que pareça, essa é a República. Eu até me permi- com a inflação, diz ele, dã oidem de cerca de
40% - mas não entrou no aspecto legal, poi_s
tiria, com -o devido respeito, usar uma frase de
v. s• para fazer uma indagação: v. s• começou esse asp·eci:o caberia, evidentemente, à Procuradizendo, lembrando Jacques Bacelar, "A la, Repu- doria do seu Ministério.
blique de la Fraude". Nós estamos na República
O SR JCITAHY MAGALHÃES - Senador ltada fraude?
. mar, eu gostaria apenas de uma interferência ligeira?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ - Não,
entendo que não.

O SR. ffAMAR FRANCO -Pois não.

O SR ITAMAR FRANCO --Ainda não chega-

mos, ou não estamos?
O SR. CID HERÁCLITO DE OOEIROZ -

Não,

não estamos. Eu sou um otimfsta. ·
O SR. ITAMAR FAANCO~- Eu também sou.
O SR CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Eu

quero dizer que a corrupção não é um fenômeno.
O SR ITAMAR FRANCO'- Mas como nós ad-

quirimos muito do passado da cultura francesa,
pode ser que até adquiria isso.
Vou fazer algumas indagações do Dr. Procurador: portanto, não é crivei que o Presidente da
República tenha assinado um decreto ilegal, contrariando até o que V. 8' disse: - repitO - o
Decreta n~ 2.300. Se_ esse_homem que desde
1922, veio reParar tudo de_ irregular que havia
através do Decreto n9 2.300 _- temos até que
cumprimentar o Presidente da República por isso
- de repente, é ele Presidente da República que
esquece o que fez e baixa um decreto totalmente
irregular, ilegal, po[s V. S' reconhece a inconstitucionalidade dos decretos,_não é verdade?
O SR CID HERÁCLITO DE--QUEIROZ -

Eu

reafirmo o parecer. De certa forma, se há uma
incompatibilidade entre o decreto e uma lei, seria
um ato inconstitucional. Eu peço Iicehça para V.
Ex' para repetir.

v.

O SR. ITAMAR FRANCO - A sinCeifdade de

s~ é muito importante. AqUi foi bem claro, o
Relator já leu, não somos nós que_ estamos falando, mas o parec.er que foi referendado por V.
S":: o Decreto no 94.042, aquele qile até o próprio
Ministro da Fazenda defenQeu, para surpresa nossa. Ontem, o Ministro_da Fazenda, defendeu aqui
esse decreto de fevereiro de 1987, não sei por
que motivos. mas ele defendeu.
É o Sr. Procurador que, no referendàdo, diz
que ele é vazio porque contraria _expressas disposições legais e, fina1rnente, é exPressamente vedado atnbuir efeitos retroativos aos contratos
dos peJo Decreto n~ 2300 esSe táo famoso decreto a que V. S• se referlu, do Senhor do Presidente
da República. Quem é que aSSinou o deCreto,
não foi o Presidente da República?

regi-

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEJROZ 1

óbvio.

É

O SR. JCITAHY MAGALHÃES -

Eu gostaria

de saber Se OUtras Procuradorias dos diversos
Ministérios também tiveram a mesma preocupaçãa de V. S•? Se foram feitas circulares iiltemas
nos_Ministérios, alertando para o não cumprimento desse decreto? V. & teri_a çondições de informar
isso?
O SR OD HERÁCLITO DE QUEIROZ- Não,

-v.

QU_ei-Q, nesta oPõrtúrudade que
Ex' me dá,
-lembrar que o Decreto-Lei n9 2.300 incorpora disse aqui ·na exposição·....:..... no seu art. 55, a cli.amada Teoria da lmpievisâo. E no meu entendimento, ainda que não houvesse os decretos, os
executantes de obras, fornecedores e prestadores
de serviços, poderiam, com base no art 55 do
Decreto-Lei n9 230a;- -pleitear reajustamento ou
revisão de preços desde que comprovada a ocor·
rência do chamado "Fato do Prfndpe. O Decreto-Lei n? 2.300- adri-Jite iSàO. Não era necessária,
portanto; a emissão dos decretos, no meu entender.

OSR.JillAHY fv\A.<iALHÃES-Sr. Presidente,
tenho que sair, porque estou sendo chamado
à Liderança do PMDB n_a Çonstituinte agára:, cOffi
urgência e, então, tenho que ir lá r~pidamente.
Mas, queria saber, porque estamos no regime presidencialista, ÍI1felizmente: os decretoS-leis são assinados pelo Presidente da República, referênciados pelOs Ministros. Esse referendum dos Ministros, no meu entendimento, não tem nenhum valor jurídico, é apenas o aspecto fomal, ou seja
a responsabilidade da assinatura dos decretos é
do Presidente da República. Mas, nesse caso especifico, quem fez a expOsição de motivos· desses
decretos?
--O SR MARCONDES GADELHA -Sr. Presi-

dente, quero Que V. Ex' me conceda também,
em igualdade de condições, o direito de interferir
nos debates, porque acho que estamos partindo
O SR JUTA1iY MACJAl..HÃES- Só o Ministédo
da pressuil.ção de que esses decretos são ilegais
da Fazenda -é que teve essa preocupação?
e colidem com ·o Decreto-Lei n9 2.300. V. Ex'
O .SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ - O . fez menção ao art. 88 do Decreto-Lej n~ 2.300,
MinistériO da F~ehda, teve essa preocupação- e esse problema não foi trazido à colação. Eu
e ai vem a explicação da data- quando os primei- quero uma explicação sobre isso! O art. 88 desse
decreto diz: "O_ disposto neste Decreto-Lei não
ros Interessados reivindicaram a inclusão de daú·
-sUJas- de reajustes nos seus contratos. Quando ·se aplica às licitações e_ aos contratos instaurados
e assinados anteriormente a sua vigência". Então,
esses interessados compareceram àS delegacias
quero me explicar sobre isso, porque estamos
nos Estados - citei _o__ caso de Pernambuco e
partindo da idéia já que há uma colisão com o
do Rio Grarlde do Sul -, o assunto foi trazido
decreto: · - · --ao conhecimento da Procuradoria Geral, que ao
paSso em qUe estudava e se elaborava o parecer
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)emitido, expediu uma circular com o caráter de V. Ex~ quer se inscrever. É a primeira vez que
uma medida cautelar, recomendando que as ProV. EX' se manifesta a esse propósito? A Presidência
curadorias se abstivessem de aprovar esses conestá dirimindo uma questão de ordeml
tratos, até que a lnatéria tivesse uma decisão superior. Não se negou propriamente o direito ao
O SR MARCOI'IDES GADEUlA - Eu apenas
reaJuste, CI alegado, o invocado direito_ ao reajuste. estava aguardando o funda interpelação do nobre
Apenas se decidiu procrastinar a decisão, nos piei· Senador Itamar Franco e do nobre Senador Car~
los Chiarem.
~ tos acasos g~.presentados ao Minsitério da Fazenda, até que houvesse uma decisão superior. Mas,
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)a esse tempo nllo tive conhecimento, rea1mente,
V. Ex' quer se inscrever?
de manifestações contrárias, ou pelo menos seo
SR
MARCONDEs
GADEL.HAÉ e\liden\e_
melhantes, de outros órgãos da administração.
Isso até de certa forma nos preocupou. A posição
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) d~_Procuradoria ~ra uma, posição isolada e, dai
eu reafirmar que o campo da exegese, o campo É a prímeíra vez que V. EJCI' maniresta esse desejo.
Então, a Presidência vai inscrevê-lo. O nobre ReJa- da hermenêutica é extremamente rico, ensejam
interpretações as mais diferentes, e os próprios ter, Senador Carlos Chiarem está inquirindo, a Mesa, natJJralmente, ap6s sua inquidção passará a
técnicos que tenharri Õuvido informalmente sobre
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, depois
o assunto, como enfatizei na exposição, sempre
se senslbilizarani maís com o aspecto econômico o Senador Jutahy Magalhães, e V. EX' agora do que com o jurídico. Eles reconheciam que somente agora -depois que o Senador Ctlagas
Rodrigues se manifestou também, é que pela priw
.o Plano Cruzado n era uma realidade, os preços
meira vez solicita o uso da palavra. Então, V. EX'
já estavam sendo reajustados e, portanto, se não
se a aplicação desse decreto, ou se n!o se ado- fica inscrito _para falar na ordem das solicitaçõ_es.
Continua a palavra col-n o nobre Senador Jutatasse as medidas previstas neste decreto, os conhy Magalhães..
tratos se revelariam inviáveis.
eu não tenho conhecimento. Não posso negar,
nem confirmar, país não tenho conhecimento.
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O SR. JUfAHY MAGALHÃES - Aguardaria
apenas a resposta do depoente à pergunta por

mim formulada: V. S• sabe a autoria das EM?
O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ- Sena-dor Jutahy Magalhães, eu não tenho conhecimento. Realmente lamento, mas não tenho essa informação. Não sei quem elaborou, em quem terá

assinado as exposições de motivos.
O SR.JCITAHY MA~ -A minha preo-cupação maior não é tanto sobre esses aspectos
legais, porque sou leigo, mas porque foi dito aqui,
pelo Ministro da Fazenda, que o decreto foi feito
à revelia do minsitro da área econômlca,_ sem
nenhum conhecimento, só o tendo tomado através do Diário Oficial e ninguém sabe quem fez
esta EM. É fácil, acho que deve ser uma informação fácil.
O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ

-As

exposições de motivos, uma vez assinadas pelos
Ministros de Estado, são numeradas nos gabinetes dos ministros e entregues ao gabinete civil.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-'- Quando o Mi-

nistro não sabe, s6 sabe pelo Diário Oficial.
O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Eu

queria dizer a V. EX', nós não participamos da
elaboração dos dois decretos. Aliás, parece um
absurdo, pois se consideramos um parecer em
que os dois decretos se contradizem, eles se eh~
cam com o Decreto-Lei n9 2.3oo;Obviamente nós
não participamos da elaboração desses dois decretos.
Em outros casos, não quando o órgão jurídico
participa da elaboração de um decreto, de um
decreto-lei ou de um projeto de lei, também parti~
cipa da elaboração da respectiva exposição de
motivos e aí pode ter esse dado que V. Ex" solicita.
Mas, no caso, não participamos da elaboração
dos dois decretos e não temos conhecimento,
infelizmente, da autoria ou de quem assina as
respectivas exposições de motivos.
O SR. JGTAHY MAGALHÃES --Por mim está
encerrada a interferência. P~o_esc_l..lsas_ aos_Sena~
dores Itamar Franco e Cartas Chiai'elli, mas eu
tenho que sair.
Solicito ao Sr. Presidente que tome as devidas
providências para requerer à Casa Civir quem
apresentou essas EM, porque deve constar do
processo. Essas EM, normalmente são numeradas e fazem parte do processo de encaminhamento dessas questões do Ministério.
Como o Ministério s6 soube desses decretos
através do Diário Ofidal. alguém deve_ ter feito
uma EM para o Presidente_ da República assinar
um decreto dessa importância.
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tão, a pergunta que faço é a seguinte: esse Decreto
n9 94.684 colide com o anteri_or, frontalmente,
ou dispõe sobre matéria que não é exatamente
igual? Conviveriam ambos, no decurso do prazo,
se. não houvesse a sustação da circular? Ou por
revogação tácita decorrente de expor diferentemente sobre a matéria, norma de igual hierarquia,
dispondo diferentemente, revoga a nonna anterior, ficaria já põr ·si só o Decreto 94:233 sem
utilidade prática?

O SR. RELATOR (Carlos Chia_relli}-::-A Fazeilda
então não aplfcou e agora mais do que isso considerou inaplicados e inaplicáveis.
-

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ - Na
minha opinião, o Decreto n9 94.684 Iê~se no art.

O SR. RELATOR (Caflos Chiarelli) - Nerro a
nível das procuradorias, nem a nfvel, digamos
de decisão de... _

11':: O reajuste de preços nos contratos a serem
firmados pelos órgãos, etc...
Então, parece~ me que os outros dois se tomam
incompatíveis e este passa a reger a matéria a
partir dessa data. Mas, por si s6, ele não destruiria
os efeitos dos outors dois enquanto vigorassem.
E os pleitos que foram apresentados ao Ministério
da Fazenda têm esse signifiCado: foram apresentados na vigência dos decretos anteriores. Então,
a matéria mereceria uma decisão, aliás, no caso
concreto, a decisão veio_ a ser proferida agora
creio que em março de 88, quando o Secretário-Gera! do Ministério da Fazenda, o atual secretário, por delegação do ministro, proferiu o deSpacho firial do processo respectivo, indeferindo o
pleito de reajuste.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -

A taxa

de renda, desculpe-me, não está ...
O SR. OD HERÁCU[O DE QUEIROZ -

O

tal processo em que foi proferido o parecer da
procuradoria em que a questão foi suscitada recebeu um_a _d_ecisão ftnal em março de as. quando
o Secretádo-Geral, no uso de delegação de competência do Ministro da Fazenda indeferiu o pleito
da tal fornecedora que pleiteava a inclusão da
cláusula de reajuste no seu contrato de fornecimento. Em resumo, eii digo, o novo decreto tor~
nau os anteriores incompatíveis, mas os anteriores prOdUziram efeitos ou poderiam ter produzido
efeito. E, importante, os pleitos de reajuste, ou
foram atendidos, não sei o que ocorreu nos outros
ministérioS, ou não foram, mas os pleitos ainda
estão colocados.

o-sR_.

v.

RElJ\TÜR (Carlos Chiarelli)- s~ nos
tr~ a· irlfomlação, então, de que o caso em pauta
que justificou todo esse procedimento, que levou
o parecer da Pro_curadoria Geral e a homologação
do ministro, veio ter agora, em caso, a sua solução
por delegação do Ministro, através de despacho
terminativo do feito do s~retário-geral, e o min_istério da Fazenda, não se trata de pessoas, trata-se
de cargos exercendo uma função. O Ministério
da Fazenda considerou acolhida a tese do parecer?

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio)- Talvez
a própria elaboração do decreto também. V. Ex'
O sR.: OD HERÁCLITO DE QUEIROZ- EÍ<ataconcorda com isso? QTér~dizer, a elaboração da mente..
EM e a elaboração do texto do decreto?
Continua CC:nn-·a palavra o eminente Seriadór _ O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- É iss~?
o SR. ÓD HERÁCLITO DE QUEIROZ .:__ É
Carlos Chiarem.
isso.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Qual foi
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Considea eficácia da circular da procuradoria de 4-6-87,
rando, portanto, ilegais, inconstitucionais ou irlaposto que no dia 24 de julho de 87 um novo
plic::áveis os deqetos sobre os quais a parte badecreto- 94.684- foi editado já aí sendo Minl~~
seou a sua inconformidade, é isso?
tro da Fazenda o Sr. Bresser Pereira que, de resto,
em outubro, acolheria a sugestão da procuradoria
O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ - Perdeclarando o decreto de abril incostitucional? Enfeito.

O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ- Per-

feito.

6 sR.- RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• já
di_sse que não sabe se nas outras áreas houve
procedimento similar, n~o é?
O SR. OD ERÁCLITO DE QUEIROZ -

Exato.

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

De

outros ministérios.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli}- V. S• nãO
coilhece a história de outros ministérios?
O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Não

conheç_o.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Realmen-

te, pela informação prestada ontem, por outras
autoridades, sabe~se que no Ministério da Administração foi tomado imperativamente aplicáVel
o primeiro decreto. Então há um... Mas, isso não
é problema seu.
Reforçado por essa informação de V. S• de que
o Ministério da Fazenda acolheu a tese da ilegalidade, da inaplicabilidade, da inconstituclonalidade. Tendo em vista a resposta que V. 8' deu ante-riormente, é que eu gostaria de elucidá-Ia bem,
porque V. SP é_ um jurista, e a questão me parece
que, tecnicamente, mais do que politicamente,
precisa ser muito bem posta, para não haver dúvidas, porque V. S• ainda disse: mas isso é uma
ilação política, ou é um enfóque -político. Não,
falo agora no enfoque jurídico, na conseqCtêilcia
direta do processo. V. S• entende_ que, à luz de
uma norma entendida como ilegal, um decreto
que determina pagamentos, decorrentes no caso
de reajustamentos retroativos, que venha a ser
entendida como inadequada, ilegal, iriaplicáve1
etc; a responsabilidade de quem a instrwnentaliza
e de quem paga com base_nela, é daquela pessoa
que materializa o ato de pagar, o tesoureiro, da
repartiçãO ou ordenador das despesas, é de quem
paga ou de quem manda pagar? I:: de quem efetua a medição da obra executada, e pratica o
ato de pagamento, ·ou de quem manda: reajustar
o contrato? Temos três- Possibilidades, digamos
assim, e estou sendo bem objetivo. Quem baixou
a norma que ê tomada como referência para proceder o pagamento, por decreto, enfim o Poder
Executivo. QUem, a partir da norma, manda que
se proceda aõ pagamentO? E quem, uma outra
hierarquia, recebehdo a ordem da autoridade superior, efetua o pagamento. Como me -pareceu,
por IsSo Quero elucidar, porque V. Sf disse que
quem faz o pagamento é que é o responsável,
quero citar que há três: quem baixa a norma,
quem manda a norma ser instrumentalizada,
quem determina o reajuSte do contrato, e quem
paga?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ- Bem,

V. Ex-, Com muita acuidade, fiXou mais um detalhe, uma diferença entre quem ordena e quem
efetua o pagamento. Na verdade, quando me refe~
ri a quem efetua o pagamento, eu tinha em mente
quem ordena, claro. _
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O SR. RElATOR (Carlos ChiareOi) - Em hC:
menagem à sua formação jurídica, eu queria elu~
cidar isto, com precisão. A sinaleira ia acabar sendo responsável pelo acidente de trânsito...
·
O SR. ao HERÁGJTO DE QUEIROZ- a aro,
se bem que, de um modo geral, as autoridades

que ordenam, elas próprias emitem -os cheques,
que alguém prepara. O pagamento se faz através
de cheques. A responsabilidade, portanto, da prática de um ato ilegal, se nóS acharmos que o
reajustamento é ilegal, é desta autoridade que
ordenar. As decisões do Tribunal de Contas têm
sido nesta linha. ao longo do tempo. A:ã decisões
têm sido no sentido de responsabilizar, com pena-

lidade, a autoridade que tem autorizado um pagamento indevido, e o Tribunal de Contas tem orientado, no sentido de que se promova a cobrança

do que foi pago indevidamente. A própria Procuradoria da Fazenda atua, aí, de novo, num outro
passo desse procedimento, quando coopera na
cobrança dessa devolução. Esses casos são freqüentes, perdão, não são freqüentes mas são comuns. Promove-se a cobrança daquilo que se
entendeu como pagamento indevido. Então, a
minha colocação, aqui, em termos de responsabilidade civiJ, é neste exato sentido, de que a autoridade que autoriza, que ordena o_ pagamento,
e, em alglms caos. que ela própria efetua, assinando o cheques respectivos, a responsabilidade
é dela, se praticar um ato ilegal.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

pefante esta situação, no seu entendimento? Estou lhe fazendo uma pergunta tecnicamente juridlca, porque, aqUi, são dezenas de pessoas, enfun
cada um vai lá explicar as suas questões. Estou
lhe fazendo uma perqunta de natureza jurídica.
O SR. ao HERÁGJTO DE QUEIROZ - Pois
não. No plano civil, eu reitero o entendimento
de que a responsabilid.ide ê; de fato, de quem
pratica, de quem concre~ o_ato. Quem concretiza o ato de um pagamento que seja considerado
ilegaJ. E eu equipáraria, aí, o êlecreto à possibilidade da lei inconstitudonaJ. Poderiamos estar
tratando, aqui, de uma lei inconstitucional. A lei
que autorizasse o pagamento, e que fosse uma
lei inconstitucional. A responsabilidade do pagamento indevido...

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, doutor, desculpe, talvez o ...
O SR. ao HERÁCLITO DE QUEIROZ- Estou

fazendo uma semelhança

O SR. RELATOR (CarloS Chiarelli)- Não, não,
é que eu não estou perguntando o autor da lei.
Não estou perguntando pelo autor da lei nem
o autor do decreto. Eu estou perguntando é p-elo
que ... É isto .que eu estou querendo. Eu estou
colocando mais uma hierarquia na escala. Eram
duas, nós colocamos três. Agora, há uma quarta
hierarquia, que é aquele que está entre quem fez
a lei e o ordenador. Depois lá embaixo está o
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Procu- tesoureiro. Este que_ está no segundo grau da
hierarquia não é quein fez a lei, nem quem fez
rador, há uma informação de que haveria mais
o decreto. Não é -o caso. Quem fez o decreto
de dois mil contratos reajustados com base nos
dois decretos. O que não é um número tenni-- sabe que é uma outra autoridade. Estou falando
naquele que consta no Diário Oficial como denativo, é um número meramente referencial de
terminando o reajuste com base no decreto que
um levantamento preliminar feito. Quer dizer, seexiste. Ele, de certa forma, não será tecnicamente
ria, pelo menos, 2;064, O mais vem por agregao ordenador de despesas,. mas ele é quem deterção. O problema fundamental, e volto a me focar
mina a aplicação no contrato citado. Ele diz: o
nesta pergunta, s~ já fez uma primeira elucidac;onb'ato número tal, firmado entre "A" e "B", será
ção, V. S' está no ordenador de despesa especireajustado com base no decreto tal. Ele explicita
fico, mas ordenador de despesa cumpre uma dea situação, individualiza o caso. Dá vida ao decreterminação, pergunto eu, por exemplo, constante
to, mediante um despacho, uma decisão do Diádo Diário Oficial. O Diário Oftcial da aruão
rio Ofldal e estou apenas com este jornal, porque
publica o ato da autoridade administrativa supeaqui está o fac símile de uma página do Diário
rior sei lá, o presidente da Autarquia, o diretor
Oficial, onde estão muitos destes contratos. É
de finanças, o ministro de estado, e o que consta
apenas isto: Nem dá pra ler, mas sei que há.
no Dtárlo Oficial, alterando preços e valores e
A perguntá que lhe faço: esta pessoa que dá essa
determinando o reajuste com base nesse decreto,
ordem, que assjna essa diretriz, ele é, de certa
é um ato dessa autoridade. Ai, eu lhe pergunto:
forma, o pré-ordenador de despesas ou é ele
dentro do princípio da hierarquia, dever de obequem determina que a despesa seja feita ainda
diência, que é tipfco, também, em quaJquer estruque depois quem irá quantificá-la em função do
tura administrativa, um ordenador de despesas,
despacho dele seja o funcionário de nível inferior.
que, meramente, é aquele que emite o cheque
em função de uma medição, sei lá, de uma obra, Então, não é o autor do decreto nem o ordenador
de despesas e muito menos o tesoureiro quem
é ele o responsável ou aquele que escreveu o
paga. E o homem ou a autoridade que autoriza,
seu nome, aprovando o reajuste e as normas do
que viabiliza, que o decreto se aplique a uma
reajuste e os critérios, quer dizer, determinando
situação concreta ou a mil situações, ou a quios reajustes com base nos decretos no DJário
nhentas situações, nos diferentes órgãos da admiOOclaJ. Essa resporisabilidade não é dividida, penistração. É sobre esta pessoa que estou lhe perlo menos, entre ambos? A responsabilidade, se
guntando. Por isso quando vi o· senhor responder
o decreto é ilegal, e foi feito o reajuste com base
sobre o autor da lei... não é o caso.
nele num ato dessa autoridade, é do ordenador,
que paga, ou é da autoridade superior, que manda
O SR. aD HERÁGJTO DE QUEIROZ- Não
aplicar, porque, ar, não é mais a norma genérica,
cànhed o caso concreto a que V_. Ex'? se refere.
é a nonna bt casu, é a adequação do princípio
Não é fácil opinar através de uma hipótese sob
genérico do Direito à realidade fálica da vida. Enhipótese. Mas se trata apenas de uma ordem.
tão, este fato, qqem faz, é o Diário OHclaJ, através
Referia-me, no Jnício, ao dever de obediência que
da autoridade. É Isso que lhe pergunto: essa autoo funcionário tem, exceto quando a ordem é maridade, seja ela quem for, e de que ministério
nifestamente ilegal. ESta é-uma responsabilidade
for, essa autoridade não tem responsabilidade,
que infelizmente o servidor público tem. E deve
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ter a consciência de que a tem. Ele deve cumprir
as ordens, por dever de hierarquia, mas deve se
negar a cumprir as ordens ilegais, se manifestamente ilegais. A responsabilidade que haveria
desta autoridade intermediária, que teria dado or~
dens a outras, para que efetuassem reajustes, se-_
ria uma responsabilidade, no meu ente)J:der, admiilistréitíva não civil. . -

e

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Certo.
A Consuhoria Geral·da República foi a destinatária
desse processo que acabou voltando _à Fazenda,
não é isso?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ .:_ Pofs

não.
O SR. RELATOR (Carlos Chfarem) diz, aliás, o decreto.

t:: o que

O SR. aD HERÁCLITO DE QUEJROZ- Conlümo.
O SR. RELA.TOR (Carlos -Chiarem) .:...:.A suges':'
tão é que - diz assim - ainda em face das
divergências pelos 6rgãos, sugerimos também a
audiência da Consultaria. É o item 48, está cedo?

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -Sim.

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli) - ·Jsiô OCorreu em 7 de outubro. V. 5' dizia agora que, há
pouco tempo, a Fazenda dirimiu a Controvérsia.
O "Há quanto tempo" seria quando? Essa decisão
do Secretário-Geral foi em que data?
O SR. aD HERÁCLITO DE QUEIROZ - Vou
lhe dar os -dados. o_ parecer da Procuradoria é
de 7 de_ outubro de 1987. O então SecretárioGeral concordou com essa sugestão, em 14 de
outubro de I 987, na época, o Secretário-Geral
MaJ1son Ferreira da Nóbrega; em 3Õ de outul;lro
de 1987, o Ministro Bresser Pereira enviou wn
aviso ao Minsitro-Chefe do Gabinete Civil; no dia
5 de novembro de 1987, o Ministro-Chefe do Gabinete Civil Ronaldo Costa Couto, enCaminhou
o processo à Consultaria Geral da República e
onde foi cUstribuído a um dos adjuntos e ...

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Em qual
data?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ- Em
5 de novembro de 1987. E o Aviso n 9 713 do
Ministro-Chefe do Gabinete CiVIl ao ConsiJltorGeraJ da República. Em março de 1988 e peJo
Aviso n~' 89, não tem data, não foi datado, o Consultor-Oeral dª República devolveu o processo
ao Ministro-Chefe do Gabinete Ovil, contendo o
Seu despacho.
______ _
Em 9 de março_ de 1988, o MinistrO-Chefe do
Gabinete-Civi1 devolveu o pfocessõ
Ministro
da Fazenda, através do Aviso n? 27. Em I4 de
março de 1988, a Secretaria Gera1 encaminhou
o processo à Procuradoria Geral da Fazenda Na-·
cional. Em 16 de março de 1988 - dois dias
depois- a Procuradoria Geral da Fazenda encaminhou o processo ao Departamento de Adminis·
traçã6, cOm proposta de indeferimento do pedido.
Em 29 de março de I 988, se pronunciou, na
mesma linha, o Diretor-GeraJ do Departamento
de Administração e, em março de 1988, o Secretário-Geral do Ministério - não tem a data aqui
exatamente, não sei se em março ou r:to início
de- abril, só tem a minuta aqui na minha c6pia
- proferiu um despacho negando provimento

ao
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ao recurso, porque formalmente se tratava de um
recurso da parte da empresa interessada contra
a decisão do delegado do Ministério no Rio Grande do Sul, que indeferiu o pedido de reajustamento. Essa decisão, inclusive, foi publicada no
Diário Oficial, essa final.

O despacho do Sr. COnsultor-Geral da República - esse é um ponto importante -ele invocou wna preliminar de que, não tendo o assunto
sido decidido pelo Ministro da Fazenda, não caberia a sugestão de audiência à Consultaria Geral
da República. Então, por isso, não foi apreciado

o mérito da questão, da legalidade ou não dos
decretos.
O SR. RELATOR (Carlos Cbiar_elli) -

Dr. Cld,

então, esse conjunto de documentos V. S• vai
deixar à Comissão, porque seria um elemento
muito útil, porque .eu vi que tem uma seqüênda
ai informativa absolutamente organizada e isso
evidentemente facilitaria.

O SR OD HERÁCUTO DE QUEIROZ uma cópia do processo.

É

O SR. RELATOR (Carlos Ch!arelli) - Exato,
à luz dessa sua descrição minudente e. cJonológíca, duas coisas: então, o processo, primeiro,
chegou à Consultaria Geral da República. V. 8'
confirma?
O SR. CID HERÁC!JTO DE Q(JEIROZ- Confirmo.

O SR. RELATOR (CarloS Chiarelli)- Segundo,
o processo esteve na ConsUltaria durante 4 meses. Não, 5 de novembro· é a data de expedlção
da Chefia da Casa Civl1 e sai da Consultaria em
março.
O SR. OD HERÁCUTO DE QUEIROZ -

De

5 de novembro a março.
O SR- RELATOR (airlos Chiarelli) -

Confuma?

-

--------------

Certo?
~-

O SR. OD HERÁCUTO DE QUEIROZ...:... Con:

firmo.·
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -E, de lá
S<ii, quer dizer, então a matéria é de conhecimento
pacífico e tranqüilo da Consultaria, que havia uma
manifestação de um órgão do peso específico,
em termos técnicos, e de repercussão da Procuradoria Geral da Fazenda, inquinando os decretos
de ilegalidade e, por decorrência da inadequação,
de inconstitucionalidade. Porque _o que foi para
Já foi o parecer. Certo?
O SR. OD HERÁC!JTO DE QUEIROZ- Certo.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelti) -

Então,

a Corisultoria Geral da República recebeu esse
expediente. E, Passados 4 meses, tempo mais
do que suficiente para exame . . . :. :. segundo me
parece- o·que veio de lá é um parecer dizendo
que devolvia-se a competência da matéria ao Ministério da Fazenda para qtie deliberasse. É isso?
O SR.OD HERÁCUTO DE QUEIROZ- Con-

cordo.

·

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quer dizer, a Consultaria Geral da Repdbllca teve a oporUmidade, nesse momento, de se manifestar e preferiu não se manifestar. É isso?
Quer dizer, ela poderia ter dado um parecer
contra ou a favor e preferiu não dar e devolver
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quanto à ilegalidade dos decretos, porque, salvo
omissão de data, colhida no seu depoimento, já
no dia 16-3-88 o Departamento de Administração
O SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ - É,
ela sustentou que não cabia esse pronunciamento indeferiu o pedido de Pernambuco. Não é verdade?
Então; não há af questâo de semântica, não
porque havia uma preliminar.
há questão de interpretação.
-o SR. RELATOR (Carias Chiarem) -Está certo.
Ao devolver o Consultor ao Ministério da FazenPç:tr enquanto é só.
®"o decreto- e 4aqui a pouco_ vou abordar
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) ____ isso- e o Ministério da F~nda, julgando, julgou
Ter:napalavraoeminenteSenadorltamarFranco. que nã-o poderia aplicar esses decretos. Aí não
cabe _a V. Elr.' discordar ou não do Senhor Presi0 SR: _ITAJ\1AR FRANCO - Dr. Cid, particuM dente da República. A verdade é que os decretos,
lannente-nós o Consideramos um jurista compe- de acordo com 0 parecer, aprovado por v. S'
tente e um homem -da maior· seriedade.
-Isto está bem daro _ não são legais. E eu
EU 56 qi.ieria- recapitular algumas fases Que, gosto sempre de re_cordar, para que não pareça,
interrompido na minha disposição eu não quero ai, de repente, que somos nós que levantamos.
me perder. Então V. s~ é o guardião, elogiava Y•.S• referendou o se-guínte: 0 Decreto n9 94.042
o Senhor Presidente da República por baixar o de 87 é vazro, porque contraria expressas dispoDecreto n9 2.300, alterando o 3.922, as normas 'sições legais. Se contraria expressas disposições
particularmente afetas às concorrências, e E:is que·, legais... E vai além, vai mais além V. s~ ao aprovar
de repente, o Senhor Presidente da República bai- esse parecer, e que é importante. Vai mais além.
xa um decreto contrariando o Decreto-Lei n9 E aí é que eu chamo a atenção para a assinatura
2.300.
do Senhor Presidente da República porque V. Ex'
Perguntaria, primeiro, a V. S', já que o deSPacho disse que "nada tem; achei que o Presidente da
do... E preciso ficar bem claro, aqui na Comissão, República modificando o acordo 922", fez Sua
que não foi a Ci;>missão que argüiu a inconstitu- Excelência muito bem. Mas Sua Excelência conclonalidade ou a ilegalidade _do~ decretos baixa- trariou, porque está escrito 0 que, no compledos. Primeiro, esses decretos foram trazidos à Co- menta do parecer do Dr. Subprocurador, referenmissão pelo ex-Ministro do Planejamento, Anníbal dado por v. s~? "É expressamente vedado atribuir
Teixeira, quem argüí a il~galidade ou a inconstitu- efe_itos retroativos_ aos contratos e seus aditivos",
cionalidade dos decretos é o subprocurador, num regidos por qu_em? Pelo Decreto no 2300 do próparecer que foi referendado por V. s~ Então, o prio Senhor Presidente da Repúbllca. Então, é
Senhor Presidente da República errou- ao baixar o Senhor Presidente da República que, passiveio decreto, modificando o Decreto-Lei n9 2.300. mente, naquele_ momento ~m que assinava 0 deV. S• concordaria com esta ãtin:n~tiva?
creto retroativo, não teve a devida assessoria de
O SR. CID f{E_RÁCuTo DE QUEIROZ_ v. quem lhe devia dar. Não estou diZendo que seria
~ vai me permitir dizer que descumpriríamos
V. S', em absoluto. Mas, alguém deve ter dado
um dever de hierarquia se proferlssemos um jul- ao Senhor Pres_idente_ da República a devid"a asgãtnento sobre um ato de um superior hierár-- sessoria, que, evidentemente, o Presidente da Re-quico.
__
_
Públicanão_éobrigadoasaberde_tudoe.ninguém
. o que nOS Pareceu é que os decretos não _se quer que sua.- Excelência_ seja onipresente, mas
_-e_onciliavam com o Decreto-Lei n9 2.300 e propu- não é possível que ao colocar a sua assínatura
semos que a matéria fosse examina.da no 'nível e no tegírne que vivemos hoje, o presidencial,
ad~quado; _quer dizer, que s.e tivesse um oric;:ntao responsáVel direto--é o Senhor Presidente da
ção juridlca uniforme para a administração. Eu República: -Alguém lhe deu a orientação de que
admito, por absurdo, talvez, que pudesse ser en- ao assinar o decreto retroativo, Sua Excelência
tendido que os decretos são legais; admito, não não e stã.ria -contrariando o Decreto n9 2.3()()._ E
meconslderoodonoda_interpretação,daexegese realmente o que aconteceu foi que o parecer,
jurídica no seio da administração federal. Eu- te- e af é que eu chamo a atenção pela seriedade
nho a _responsabilfdade dessa interpretação no de V. .S• e do Sr. Subprocurador, ao reconhecer
seio do Ministério da Fazenda, quando 0 Ministro que essa retroatividade não era possfvel, em face
da Fazenda me ouve, quando solicita 0 nosso do prOprto decreto-lei baixado pelo Senhor Presiparecer.
dente da República. Então, alguém induziu e esta
Portanto, o juizo de certo ou errado: inclusive, concluSão eu tiro_ sob a minha responsabilidade,
seria um juízo polftico, de conveniência, de opor- não é da Comissão nem do Sr. President!'!:,._nem.
~i~~e, _gue eu _Eediria a V. ~ que me ·perrilido nobre jurista Senador Maurido Corrêa, é mitis_~_d~t;:,Sl~n-~~- ~esse JUizo: Apen~- õo plano jurídi- nha: alguém induziu o Senhor Presidente da Reco; reafirmo que os decretOS-me j>ai'ecem.:. Não pública a este erro. Alguém induzil!, ev:identemenhá_ por que_ divergir do que, aliás, está exposto te não foi V. S• Tenho certeza que se estivesse
no parecer e repetido na exposição escrita que ao lado do Senhor Presidente_ .óa República não
fiz à Comissão-e deixo, aqui, nas mãos de V. f:xl' lhe permitiria assinar isso. POrque é V. S• que
Os decretos nos pareceram não-conciliáveís com o elogia aqui dizendo que Sua Excelência medio Decreto-Lei n9 2300; diante -disso, pei:limos fica um proceSSo que vem desde 1922 e que
orientação. Foi dito no parecer que havia notícia não condiz mais com- o Brasil moderno, o Brasil
de um decreto revogando os dols anteriores, Pedi- em que nós queremos evitar a corrupção, por
mos, sugerimos que fosse solicitadas informa- este ou por aquele motivo, através de c.onc.orções à Seplan e à Sedap. Foi o que se fez..
t:ênd~ etc. etc.,,então, alguérn in~u o Senhor
\ Presidente da República a es_se _erro. E isto aqui
O SR. ITAMAR FRANCO- O pi'oblema, aqu~ · a Comissão não pode desconhecer. E se esse
não é de semântica. Estou apenas me referindo \ alguém ~i a~ar:;er. se essa figura desconhecida,
que, nessa altura, V. S• já não pode ter mais dúvida ( se esta mao mVJsLvel que (ez o Senhor Presidente
a matéria à competência do Ministério da Fa_zenda.

'
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assinar, eu não sei. Mas, a verdade dos fatos, quanto a esta verdade, quanto a esta transparência
que já se pode obsenrar, ela é clara e é flagrante.

E eu estou dizendo isto sob a minha responsabilidade, de senador que represento Minas Gerais.
Evidentemente, essa pode não ser a opinião da
Comissão nem a opinião do nobre Relator, é minha. Porque se o Senhor Presidente da República
baixa um decreto elogiado por v. s~ - e tenho
que ser enfático, tenho que ser repetitivo nisto
porque isto é importante. Se o Presidente baixar
um decreto e Sua Excelência mesmo contraria
este decreto, o fez sob a ação de a1guém, alguém
lhe deve ter dito, a não ser que Sua Excelência,
aí seria um problema do Senhor Presidente da
República, Sua Excelência mesmo resolvesse baixar um decreto de sua livre e inteira responsabilidade, sem ouvir os seus órgãos jurídicos. Tam-

bém não discuto porque, infelizmente, Dr. Qd,
a observação também é minha, não é de V. S',

percebemos uma completa desorganização na
administração públíca brasileira. Eu fui prefeito
de uma cidade pequena, de urna cidade média,
de Juiz de Fora e é inconcebível, ficamos tristes
e melancólicos ouvir um Ministro de Estado dizer
que toma conhecimento de um decreto pelo Dlá~
do Oftclal com o qual não concorda e, de repente, assina este decreto. É incrível que isto se passe
e. pelo menos, esta CPI já está mostrando ao
povo brasileiro, sem qualquer parti pris partidária
que isso não pode ter continuidade na administração pública. Se um ministro não concorda, a
sua obrigação não é telefonar a um colega ministro: é dizer ao Senhor Presidente da República
que não concorda e, se não quer assinar, se demita: o que não é possível é não concordar e depois
assinar o decreto.
Mas, veja V. S• que me chama atenção e por
isso é que eu fiz questão de frisar a seriedade
de v. s~ é que no processo referendado por v.
St está bem claro lá e aí, Sr. Presidente, é que
V. Ex' vai verificando como ê- que Se foge às decisões, é o próprio Dr. Subprocurador, provado pelo
Dr. -Cid, que diz o seguinte: primeiro, ele se refere
que, no Diário Oficial da União de 27-9-87,
há autorizações de reajustes, isto é graVe, os- reajustes foram autorizados e se não foram no Minis~
tério da Fazenda, o foram em outros órgãos que
é o próprio Dr. Subprocurador quem diz e chama
a atenção; se foi no Ministério dos TranSportes~
se foi no Ministério das Minas Energia, cabe
à Coinissão averiguar mais à frente. Mas veja,
Dr. Cid - e aí eu gostaria da opinião jurídica
de V. Ext- é o Dr. Subprocurádor que diz o
seguinte: ainda em face da divergência na interpretação do citado decreto- apesar de ele achar
que eram ilegais, inconstitucionais, mas ele ainda
teve esse cuidado - sugerimos, também, a audiência da Consultaria-Geral da República (nobre
Relator, wna pergUnta que V. EJr fez), à qual,
pelo art. 4 9 do Decreto n9 95237 -que entendemos que não está revogado, esse decreto não
ogado- caberia o quê? O que caberia ao Consultor~Gerál da República - e aí, Senhores Senado·
res, vamos ver o jogo de empurra que se faz
nesta República.
O qlie diz o item I? Cabe ao Consultor-Gercil
da República ftxar a interpretação da Constituição,
das leis. dos tratados e demais atas normativos
a ser- não no .Ministério da Fazenda, apenas
- uniformemente segUidas pelos órgãos e enti-

e·

dades da administração federal. Isso está em vi·
gor, não está, Dr. Cid?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIRÓZ -

Está

em vigor.
O SR. ITAMAR FRANCO- Está em vigor. Isso
náo foi revogado. E o que faz o Sr. Consultor-Geral
da República? Lava as mãos. Esqueceu-se ele
de que isso lhe cabia: fJXar ·normas uniformes
para toda a administração federal. E ele não o
fez, porque em seu despacho de março, que nem
foi datado, março de 1988 - nem quero dizer
que esse despacho foi dado porque a CPijá estava
funcionando, não quero ter a ousadia de dizer
isso - mas no seu despacho, não-datado, de
março de 1988, é o Dr. Consultor que, por incrível
que pareça, sabendo que a Constituição lhe dá
e lhe obriga a esse procedimento, vem dizer _o
seguinte -vale a pena ler todo o despacho;

-- "A regularidade da ordem procedimental
impõe prévia manifestãção de caráter decisório de Sr. Ministro da Fazenda, a quem incumbe analisar a pretensão de direito material deduzida pela empresa ora recorrente.
O proCedimento recursal supõe, por óbvio,
a existência de uma decisão a ser impugnada, não sendo lícito ao recorrente agir per
Saltum, suprimido um grau decisório. Na
Teoria Geral dOs -Recursos, o exercício desse
direitO subjetivo de caráter instrumental viabiliza o reeXame de um ato decísório cuja exiStência aflia como pressuposto objetivo de
sua admissibilidade. Há, pois, que se exaurir
previamente, na esfera do Ministério da Fazenda, o procedimento administrativo que
em seu âmbito foi instaurado, extinguindo-o
naquela instância, pela via nOrmal da decisão."
Quer dizer que em todo o Ministério teria que
ser extinto. Então, tínhamos que acabar era com
o Consultor-Geral da República. Não precisamos
dele, se ele não quer cumprir o que está na Constituição! E ele vem mais além:
"A questão veiculada mediante, por exem·
pio, recurso, pende, ainda, de decisão na esfera ministerial."
J~ deixava de pender na esfera ministeril Dr.
Qd, porque V. S•, com o Ministro de então, havia
enviado ao Ministro da Casa CIVil pedindo a devida
interpretação, não é verdade? Então, não tinha
que ser decidido mais na esfera ministerial. V.
EX' concorda com essa afinnativa?

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

A

intenção, a proposta da Procuradoria foi, evidentemente, obter o parecer da Consultaria Gerai que
uniformizãsse O entendimento da administração,
até para evitã.r que as decisões fossem proferidas
diferentemente em outros setores.
O SR. ITAMAR FRANCO- Correto, isso é que
eu digo, faço questão aqui de, mais uma Vez,
elogiar o procedimento de v. s•, porque agiu de
acordo com a legislação, aqui de acordo com
a lei e alertou o Ministério. Vejo aqui o próprio
telex-circular recomendando a essa procuradoria
abaster-se de aprovar minuta de contrato, ajuste
ou convênio. Veja que houve essa intenção de
evitar exatamente o dolo, a ilegalidade, a aprovação disso. Agora, o Dr. Consultor da República,
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espera-se o quê dele? E ele quer nos dar aula
de Direito Constitucional. Acho até desnecessário,
porque estamos estudando uma outra ordem
constib.lcional! Não queremos receber aula constitucional de uma ordem que está sendo extin·
guida! Se é essa a aula de Direito ConstitUciOnal
que ele quer nos dar aqui, acho que nem aluno
de primeiro ano de Direito vai querer saber, porque se ele não cumpre o que está escrito no
Decreto n9 93.237, que é_sua obrigação, Deus
me livre de ele s_er professor de Direito Constitucional, sobretudo nesta Comissão onde há vários
advogados e juristas.
Então, fica claro - e eu vou fazer as duas
últimas indagações a V. S•, sempre com muito
respeito - que tão logo esses decretos foram
baixados, sobretudo o de fevereiro, e logo depois
_o_ de abril_, V. $• teve pportunidade de conversar
com o- Ministro da Fazenda? Assim, num despacho pessoal, ou numa orientação pessoal, ou num
procedimento por escrito?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ - Primeiramente, como já tive oportunidade de responder ao Senador Jutahy Magalhães, a Procuradoria não participou da elaboração desses dois
decretos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, desculpe-

me a interrupção, isso era usual? O Presidente
da República assinava esses decretos no seu isolamentor sozinho sem ouvir a Procuradoria da Fazenda,'sem ouvir o Ministro? ComO essa estrutura
de p<?der funciona?
O SR. OD HERÁCUTO DE QUEIROZ.:.. BOm,

devo dizer a V. Ext o seguinte. A Procuradoriã,
como os órgãos jurldicos dos demais Ministérios,
as Consultarias têm, por obrigação legal, emitir
pareceres ou opinar sobre anteprojetos de lei, decretos-leis, decretos, etc., ou até elaborar, se essa
for a ordem dada pelo Ministro. Quer dizer, a con~
trapartida não é obrigatória. A audiência da Procuradoria pelo Ministro não é _obrigatória.
V. Ex', há poucos instantes, se referiu à hipótese
de que o Presidente sempre baixa decretos por
proposta de algum Ministro e que portanto deve
haver uma exposição de motivos. Correto. Pode,
não é a hipótese comum, mas pode o Presidente
baixar um decreto sem que haja uma proposta
expressa, formal de um Ministro de Estado.
No caso desses dois decretos - e me referi
aqui a essa diferença, em alguns casos somos
chamados a opinar sobre os decretos, minutas
elaboradas por terceiros e, noutros casos, somos
chamados a elaborar ou a participar da elaboração num grupo informa1, como ocorreu no caso
do texto que iria se transformar no decreto- de
julho, em relação aos dois decretos aqui questio-_
nados, _o de n 9_94.042 e O 94.233, nóS nãcq5áfficípamos dele. Do segundo nem tive notícia. Mas,
do primeiro, devo declarar a bem da verdade V. Ex' não me fez essa pergunta, mas me animo
a adiantar- que duas minutas me foram encaminhados pelo gabinete do então Ministro Dílson
Funaro e, infelizmente, eu não pude loca1izar essas
cópias, mesmo porque ontem foi feriado nàO
sei se as tenho porque foi uma consulta extremamente_ informal e urgente - e nós nos manifestamos, também em caráter informal junto ao Ministro Funaro as nossas restrições, ou potidera:.
ções, que são as mesmas que estão no parecer,
ao_segundo texto_que me foi apresentado.

e

O primeiro era- até extremamente ·razoável a
não ser, lembro bem, pela referência na ementa
se não me engano, era o art. 35 do decreto-lei
do Plano Cruzado. Mas, o que se admitia a1i e
aqui abro um parêntese para dizer que provavelmente esses decretos tiveram origem em estudos
das chamadas áreas técnicas que estavam pressionadas com o fato de que por volta de outubro,
novembro de 1986 os preços- VOltaram a subir

em que pese estarem juridicamente _congelados
pelo decreto-lei do Plano Cruzado, então esSe fato
estaria tomando inexequíveis os contratos.
Eu me referi há pouco ao fato de_ que o Decreto-Lei n'1 2.300 inclusive incorpora a chamada
teoria da imprevisão. E que talvez fosse possível

dar solução a casos concretos ern que as partes
comprovassem que esses preços dos seus insumos, nos casos de obras, no caso -dos materiais
de construção que esses preços houvessem realmente subido, de tal forma, que estaria rompido
o inicial equilíbrio econômic:o-finarrceiro do contrato. Então, poder-se-ia dar tratamento à matéria
peJo próprio Decreto-Lei n~ 2.300. Manifestamos.
em caráter informal, a nossa preocupação ao então Ministro Dílson Funaro, mas não tenho notícia
do que ocorreu depois; sei, pela dedarçaão de
S. Ex-', inclusive que era um homem de bem,
um homem de toda a .seriedade, que, no trato
diário, sempre manifestou ·preáCupação com a
coisa pública, sei que S. Ex' i:eria Se irizinifestado
contrariamente a esses decretos. Não tenho noticia de viva voz de S. Ex" na -ocaSião. HOuve uma consulta informal e nós nos manifestamos~ tam~
bém em caráter informal, contrariamente aos dois
textos, invocando, inclusive, o Decreto-Lei n~
2300. Mas não sei que trato o ministro teria dado
a esse assunto.
O SR. ITAMAR FRANCO- Esse esclarecimento de V. S', a meu ver, é mUito importante, porque,
então, houve uma consulta, ainda que informal,
do Sr. Ministro Dílson Funaro, sobre o decreto
de fevereiro e V. S• _teve oportunidade de_ s_e manifestar contrário a essa minuta apresentada que,
se for localizada, poderá ser_ enviada à comissão.
E é interessante aí um aspecto e veja que ressalto_
sempre a seriedade de V. S•, que podia até passar
despercebido à comissão é que ontem, aqui, e
estranhei isso de pronto e disse isso ao senhor
presidente da comissão, não pude dizer isso ao
senhor ministro, porque, infelizmente, S. EX" ficOU
adoentado e cabia a todos nós respeitar o seu
estado de saúde. Mas, mesmo com a informalidade de_ V. S', o senhor ministro insistiu que
o decreto de fevereiro aceitava e, mais tarde, vamos ver que V. 8' abandona o campo da informalidade, para aprovar um parecer contrário a esse
decreto, pelo decreto vazio e __que contrariava o
Decreto h\' 2.3_00, Mas_isso é problema do ministro
que entendeu de... Mas o que é surpreendente
é que sobre o outro decreto assinado pelo Sr.
Presidente da República, o Ministro Dílson Funaro
não teve conhecimento, não conversou com V.

So?
O SR. CID HERÁCUfO DE QUEIROZ- Não,

não me consultou.
O SR. ITAMAR FRAI'lCO-Olier dizer que esse
saiu da lavra do gabinete do Presidente da República?
O SR. OQ HERÃCUfO DE QQEIROZ -

tenho informação.
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Não

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas não saiu da
lavra do Ministério da Fazenda?

OSR. furRERÁCUfO DE QUEIROZ- Tam·
bém não- tenho essa informação. Pelo menos;
não foi da lavra da Procuradoria.
O SR. ITAMAR FRANCO ....- Não saiu da lavra
da Procuradoria. Perfeito! O Sr. Mi.oistro dis$e que
não tinha conhecimento, então, evidentemente,
não poderia ter saído 9o Ministério. _É uma dedução cartesiana. Se não saiu da Procuradoria do
Ministério da Fazend,a e_ se não saiu do Ministro;
não saiu do Ministério da Fazenda.
O SR. CID HERÁCUfO DE OOEIROZ- Quan-

to a essa matéria, Senador, se _me permite, eu
gostaria de esclarecer.__ Como disse, as preocupações de ordem econômica, nas ãreas técnicas,
eram grandes e até a suces_são de decreto-leis
e decretos sobre matérias indicam que havia preocupaçá"o constante. A matéria era examinada no
Geipot, por vários ministérios, não só pelo Ministério da Fazenda, como pela Seplan, pela Sedap,
entre outros; e os ministérios que administram
contratos de obras e serviços provavelmente também vinham estudando a matéria e reunindo suas
preocupações. De modo que é possível que tenha
havido uma confluência, eu disse_ isso na exposi~
ção, de sugestões de ordem técnica em diversas
secretarias de Estado. Mas_~ possível, pelo menos
a experiência_ indica que isso deve ter ocorrido,
mas, r~almente, não -tenho !.!ma informação para
dar de que a proposta partiu daqui ou dali. Ela,
se V. Ex' me permite concluir, do ponto de vista
técnico, quer dizer, na opinião de técnicos e, aí,
volta ~quela confusão entre contratos de direito
Privado, lato se~u, contrato ~om administração,
entre revisão de_ preços de correção monetária
de valores, essas confusões a nível técnico são
muito comuns e se transpuseram para as propostas levaçias ao Presidente da República. En~o.
eu_ diria até que procede a preocupação. Havia
O- fenômeno da elevação dos_ preços, a partir de
o_utubro_ e.novembro de 1986, QS contratos em
geral, mesmo os ~contratos entre os particulares,
se tomaram inexeqüíveis e a fim até de evitar
uma comoção social, pelo menos um distúrbio
social, com a insegurança da ordem jurídica, esses setores cogitaram de traçar normas, permitindo a revisão de preços, o reajuste de preços
em contratos privados. O próprio Decreto-Lei n9
2290, o decreto-lei do Plano Bresser, todos eles
tratam dessa matéria, traiam de contratos com
doze meses, com seis meses. Vinculam os reajustes à OTN ora índtce de c_ustos, índice de preço~
Então, havia uma preOcupação técnica muito
grande - esse _era o pano de fundo -em se
dar tratamento jurídico que atendesse à situaçã_o
de fato, criada pela elevação dos preços, na vigência do congelamento oficial, prescrito pelo decre~
to-lei do Planp Quzado.
O sR-:- ITAMAR FRANCO - Já vou encerrar,
Sr. PreSid_ente.
_
,
Mas, de qualquer forma Dr. Cid, já havia um
cpngelamento gera] na Nação e V. Sf se referiu
muito bem aí ao problema do ágio. Ninguém
também explica p·or que o Governo não aplicou,
junto àqueles que se utilizavam do ágio, nenhuma
ação normativa mais forte.
Mas, havia o decreto de congelamento. O MinistrO: concordou com o de fevereiro, mas não tomou
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conhecimento do segundo, cOm a reciprocidade
para novembro. Ninguém sabe. Ninguém sabe,

o que induziu o Sr. Presidente da República a
assinar esse famoso decreto.
O Dr. Consultor esqueceu das suas obrigações
constitucionais, porque eu não acredito, Dr. Cid,
que V. s~ fosse concordar, por exemplo, que _c_ontratos que lião contenham cláUsula de reãju51:.é"
de_ preço, as partes poderao incluí-la. Isso seria
o maior absurdo. Isso não teria nem cabimento.
E, agora, V. 8' diz: mas- o problema -de~-oraem
econômica. Se havia o. problema·da ordem econômica, o Sr. Presidente da República não devia
ter assinado o Decreto-Lei n~ 2.300, que Sua Excelência mesmo vai contrariar.
Então, Sr. Presidente, nas minhas condusões
- não vou mais perguntar ao Dr. Cid- eu só
lembraria e o nobre Relator, Senador Carlos Chiarelli, lembrou, aqui, o art. 51, no seu § 2~ do Deçre..
to-Lei n? 2.300, que:_é bem claro, quando diz o
seguinte:

e

"É vedado atribuir um fluxo financeiro retroativo aos contrato_s regidos por esse decreto-lei, bem assim- às suas operações, sob pena de invalidade do ato."

Então, se algum ato for praticado, esses atçs
serão invalidados, sejam eles quais forem, na or~
dem do Ministério dos Transportes, na ordem do
Ministério das Minas e Energia, aOnde ele se der,
e, o que é mais grave, responsabilidade de quem
lhe deu causa. E aí vem um problema complicado: a causa é de quem? A causa é do Senhor
Presidente da República que assinou o decreto?
Ou é causa do tesoureiro dO Banco do Brasil?
Ou é causa do tesoUreiro do MinJstério? Quem
é que deu causa ao decreto? Só há ulna pessoa.
que deu causa ao decreto, ·que é o Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José__igná~jo Ferreira)~Senador Maurício Corrêa
O SR. MAURÍCIO CORRtA -

Sr. Presidente,

eu gostaria de perguntar ao Dr. Cid Heráclito de
Queiroz, porque eu cheguei um pouco atrasado,
se houve repres_entação_da Procuradoria Geral da
Fazenda .ao_ Procurador da República quanto à
inconstitucionalidade dos dois decretos em exa-

me.
O SR. OD HERÁCUTO DE QQEIROZ- Nobre

Senador Maurício Corrêa, não houve essa representação. E, se V. ~ me permite. até pela via
hierárquica, essa representação somente poderia
ser encaminhada através da Presidência da República, naturalmente ouvida a Consultaria Geral da
República. E; nessa manifestação, que tem o sen~
tido de repr~:Sentação, este parecer foi submetido
ao Ministro da Fazenda, com sugestão da audiência da Consultaria Gerai da República.
O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)Senador, V. Ex\' me permite? Há uma incursão
ligeira, em face qessa pergunta.
Mas, essa inconstitucionalidade não poderia ser
invocada nas ações indenizatórias que a Procuradoria da Fazenda poderia promover? Quer dizer,
ela promover essas ações contra alguém? A Procuradoria da Fazenda tomou medidas no sentido
de reparar o dano causado e, aí, faria alusão a
essa questão de inconstitucionalidade, mesmo
pOrque a ini:onstitudonalidade, a essa altura, uma

---------------

vez argOfda pelo Procurador-Geral da República
e em provimento de jurisdição a decretar, de nada
valeria porque os decretos já não estão ma!s pro-

duzindo conseqüências jurídicas, já não irradiam
conseqüência alguma. Então, a pergunta, na linha
da indagação do eminente Senador Maurício Corrêa, é se a Procuradoria GeréU da Fazenda Nacional tomou alguma providência no sentido de uma

ação de indentzação, para reparar o dano causado, dentro da qual, evidentemente, faria alusão
a essa inconstitucionalidade.
O SR. OD HERÁQJTO DE QUEIROZ - Sr.
Presidente, não houve essa iniciativa. nem cabia,

data vénia, porque, como esclareci aqui, quando
a questão, no Plano do /'1\inlstério da FaZenda, foi
ventilada, através de iniciativa de procuradorias

regionais, logo se' cuidou de advertir a essas procuradorias, quer dizer, ao tempo em que se elaborava um parecer, através de uma circular, de que
elas deviam se abster de aprovar essas minutas,
e, sem essa aprovação, os c:ontratos não foram
celebrados.
Então, eu tenho para mim que, no âmbito do
MirUstérlo da Fazenda, não deve ter ocorrido, pelo
menos ao que eu tenho informações, nenhum
caso de reajuste com base nesses decretos; em
outras palavras, enquanto elaborávamos esse pa~
recer, adotamos uma medida cautelar, que foi
a de sustar o andamento -dos processos em que
são solicitadas a aprovação das minutas, ao mes-mo tempo em que sugerimos ao Ministro da Fa~
zenda fosse o assunto levado a instância supe~
rior...
O SR PRESIDENTE (Jose lgnáclo Ferreira)Não. V. S• propôs a revogaçi!o dos dois decretos;
propôs expressamente no parecer da Fazenda.
Está aqui eu vou ler para V. S•.

~R. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ- Não

é preciso; eu me lembro disso..
Então propus e aguardamos a decisão do supe~
rior.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)V. S 9 _entendia que eram inconstitucionais os dois
decretos. Etn face- disso,... O SR. CID HERÁOJTO DE QUE1ROZ -

Nós

falamos em inconciliados os decretos-leis.
O SR PRESIDENTE (José lgnácio"Ferreira) -

Inclusive, chega a citar, no seu entendimento de
inconstitucionalidade, o § 3~. do art. 53, e chega
a citar a lei de introdução ao Código Civil. Foi
como respaldo do seu entendimento; quer dizer,
V. S', considerava ínconstitucionais eis dois decretos.
•
Continua o Sr. Senador Mauricio COrrêa.
O SR. MAURÍOO CORRÊ-'\ -

Quer diZer que
não houve a representação, porque v. s• teria
que seguir a tramitação hierárquica adequada,
do Ministro da Fazenda aci Presidente da República.

ci SR. CID HERÁCUTO DE QQEIROZ- Exatarnente.
O SR. MAURICIO COR~ -
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Nós sabemos,

é cfaro, que, por uma questão de hierarquia Jamais
o Procurador-Gerai da República iria representar,
ou argüir, perante o Supremo Tnbunal, uma norma que teria sido autorizada, ou editada pelo Presidente da República, na medida em que ele exer--

ce cargo de conftança. Por isso, S. EX' se mani~
festou, inclusive, quanto às discussões que nós
travamos aqui na Constituinte- e vai uma discussão a Jatere - no sentido de ampliar o leque
de quem tem a competência lega] para argüir
a inconstitucionalidade perante o_Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, V. S' é um antigo ProcuradorGeral da Fazenda e parece que já serviu lá a uns
quatro ministros, nã_o é?_
O SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ -

Per-

feito.
O SR. MAURICIO CORRÊA -

V. S• já deve

ter quinZe anos de Procurador-Geral?
O SR. Clo-J'IERÁCUTO DE QUEIROZ- Nove

anos.
O SR.~ MAuRICIO CORRÊA- V. S• sabe que,
na relação de emprego entre patrão e empregado,
o..advogado, que é empregado, não está subordinado, na parte técnica, ao comando do patrão.
Inclusive, a jurisprudência já fiXOu o seu entendimento no sentido de que qualquer demissão, feita,
de empregado que tenha se indisposto tecnicamente contra o seu patrão, essa decisão foi favorável no sentido da convalidação _da relação do contrato de emprego. No se!Viço público, evidentemente, a situação é difícil, inclusive, quando se
exerce um cargo de confiança.
Corri todo o respeito, a V. S• a sua imobilização
no que tange a procedimentos mais amplos, no
que tange ao cumprimento da sua obrigação técnica, não seria sido conduzida pelo receio da sua
exoneração?
O SR. CID HERÁOJTO DE QUEIROZ -

Não,

absolutamente! Eu até invoco o fato de ter sido
convidado a permanecer no cargo por seis nlinistroS da Fazenda, em governos diferentes, de posições políticas diferentes. IsSo me deixa extremamente à vontade para decliriar desse cargo a qualquer rri6n1ento, até porque, já tendo completado
o-' tempo para a minha aposentadoria, a minha
perm-anê'ridá, periníta.:.me, sem falsa modesta,
tem o sentido de homenagear os dois últimos
ministros, quandO eu já completava o tempo de
exerdc:JO. Se V. E:x'1 me permite, eu não tinha,
dentro das minhas obrigações, por que tomar
iniciativa mais· arilPiai pelo contrário, penso até
que a nossa inic:íativa não teve parafefo na admí"nistração públic:a. Pelo menos, não chegou ao
nosso-conhedmento, porque a administração pública _é hoje extremamente grande, como V. Ex.'
conhece, ela se compõe de diversos ministérios,
autarquias. empresas públicas, sociedades de
economia mista, IX't:. [sso, não ch_egou ao nosso
conhedmento iniciativa semelhante de consideraros-decretos inconciliáveis ou contrários ao Decreto-Lei n 9 2.300: Isso até, de certa forma, nos
preocupou, porque, é claro, em todos nós existe
o sentimento da autocrítica. Será que a nossa
posição- é exagerada, extremamente fazendária?
Eu disse aqui que a Procuradoria faz uma leitura
fazendária dos textos. É tida como rigida. Os contribuintes dizem isso, e os advogados contribuintes reiteram isso, em suas petições.
Desta forma, nesse cenário, a nossa posição
já foi isolada, e, portanto, foi ampla e singular.
Além disso, quero crer que fizemos o que nos
cabia. Quer dizer, procuramos, através de uma
circu1ar, advertir os diversos órgãos do Ministério
de que deveriam se abster de assinar cQntratos

ou de termos executivos incorporando a dáusu1a
de reajustamento de preços, que não previstas
nos contratos originários, na forma do DecretoLei n~ 185, enquanto não se recebesse uma orientação superior e, ao mesmo tempo, o digno Procurador Leon Szklarowsky trabalhou na elaboração do s_eu parecer, o que evidentemente não
se faz_ em .um dia, e tão _logo ele o concluiu, nós
o aprovamos e submetemos ao Ministro da Fazenda, com as sugestões que o nobre Senador
Itamar Franco ressaltou, de que fosse ouvida a
ConsuJtoria Geral da República, que é o órgão
competente, para se fixar a orientação uniforme
em assuntos de interesse de toda a administração.
A partir dai, data venla, só nos cabia aguardar
essa orientação, essa decisão superior. Então, te-nho a impressão de que adotamos as medidas
que seriam possíveis de se adotar naquele momento. Além disso, a própria cópia do parecer,
que complementa esse telex circular, foi encaminhada também às proCW'8dorias regionais, para
conhecimento, com mais detalhes, da razão de
ser do telex circular, ou seja, o porquê de nós
estarmos recomendando a sustação dos processos originados por pedidos de reajustamento de
preços. Era isto o que eu gostaria de esclare!:er.
O SR. MAURICIO CORRÊA -

V. S• conclui,

no seu parecer, que teve o seu endosso, que os
dois decretos são ilegais, portanto, inconstitucionais, porque não teriam obedecido à gradação,
na medida em o decreto-lei se superpõe ao decreto regulamentar. É claro que a condusão_ é no
sentido de encaminhar um ato lesivO ao Erário
Federal, porque, mantendo-se _a posição oficial
do Presidente da República, Isso teria gerado con~
seqüências desastrosas dentro do universo do
resto também desses contratos. É claro que não
se teria condições de mencionar, em termos de
cifras, qual seria e~se prejuízo, porque seria uma
abrangência de vários ministérios e de estatal~.
V. S' está_ consç::iente de que, tendo, por exemplo, quem sabe, o uso da ação popular à sua
disposição; não seria do seu dever, como dono
dessa verdade, nesse momento de ter tentado
rmpetrá-la, ajuizá-la perante o Supremo Tribunal
Federal?
O SR. CID HERÁCUTO DE QQEIROZ -

V.

EX" se refere à híp6tese de uma ação popular
que eu propusesse contra o Presidente da República?
O SR. MAURICIO CORRÊA- Sim. A ação po-

pular pode ser promovida por qualquer cidadão
brasileiro.
O SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ- Data
~o cogitej, n_em cogitaJia dis~o._ Entendo
que tenho o dever de obediência. Na administração, o funcibnário, pela Lei n9 1.711. ê sujeito
ao dever de obediência. O que lhe cabe fazer
-eu dissejsto no início da exposição- ê, diante
de wn ato que ele considere ilegal, representar
de a1guma forma, por um parecer, oficio ou nota,
a seu superior hierárquico. Não tenho a qualidade,
o titular do cargo de Procurador-Geral da FtUenda, não tem, evidentemente, a qualidade e o nível
de competência do Chefe do Ministério Púbfico
a que V. Ext se referiu. V. fx' me-smo admitiu,
se me permite, com todo respeito, admitiu" que
o Procurador-Geral da República não_ faria isso,
não argüiria a inconstitucionalidade dos decretos
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do Presidente, porque ele exerce um cargo da
confiança do Presidente.
QuerO crer que se amanhã julgar que deva ingressar com uma ação popular contra qualquer
autoridade, qualquer órgão, claro, eu me veria

na obrigaçã-o de pedir demissão antes, porque
entendo que essa iniciativa não será compatível
com a relação de confiança que existe entre um
título de um cargo em comissão que é um cargo
em confiança e o- titular dessa conf~ança que, no
meu caso, são dois: o Ministro da Fazenda e o
Presidente da República.

O SR. MAURíCIO COR~- No caso c!o Pr<>curador-Geral da República a hipótese é mais grave porque ele tem obrigação de argilir inconstitucionalidade, só que com receio da sua exone-ração, ele não tomou essa providência.
Agora, Dr. Od, V. S• está ciente, consciente de

que esses decretos provocaram essa sangria, vamos dizer, no déficit público, foram pagamentos
que não teriam respaldo da legalidade? V. Sf está
plenamente convencido disto, pela conclusão do
seu parecer, é certo? Porque se eles são ilegais
são inconstitucionais, evidentemente ·se não produzissem efeito de natureza pecuniária praticamente_ eles não teriam significado; então, eles são
ktconstitucionais não só porque ferem a lei, mas,
porque também são lesivos ao património público, certo? A sua conclusão é esta?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -~A
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dade desses decretos e me restaria cumprir a
dectsao do Consultor ou n!o, ou me afQ.star ou
alguma coisa assim.
EU li, há dias nosjomais declarações do Consultor-Geral da República de que ele entende que
os dois decretos seriam legais porque ajustado~
ao decreto-lei do Plano Cruzado.
O SR. MAURlao CORR&- Deve ser a cláu-

sulaRebus slc stantibus.
O SR. CID HERÁCUfO~ DE QUEIROZ - É
possível.
Eu meildonei aqui, Senador, que vi nas áreas
téCnicas e ;tté mesmo no trato posterior da maté-

ria, extrema coiifusão entre esses termos que são
do c_onhecimentc:> de advogados, revisão de preços confundidos com re~uste monetário, e odescOnheCimento da cláusula. Rebus slc stantllill.S
porque o Decreto-Lei n~ 2.300 inoVando e, incorporando 6 que era unl-prlhcíplo da doutrina, e
decisões já consagradas pela jurisprudência, o
decreto-lei incorporou a teoriá da imprevisão e
no seu art. 5~ permite a revisão de contratos naquelas hipóteses em que fatos, o chanlã"d.O-Fato
do Príncipe rompe o equllíbrio económico-financeiro do contrato. Eu diria, até.
O SR. MAURÍCIO CORR&- S6 que o Fato

do Principe é do próprio príncipe.
O SR. CID HERÁCUfO DE QUEIROZ- Sim,

mas o Fato do Príncipe sempre é do príncipe.
Sempre' é do príri.dpe. O fato foi o Plano Cruzado.
Oaro, ele gerou, como eu disse, aqui, conseqüências econômicas e jurídicas imensas. Ele, de início, revogoU o institutO da correção mone_tária,
a que a sociedade já estava acostumada, e se
crlOu, Pfes_supostamente, uma rrioeda estável,
diante da qual os cruzeiros se desvalorizavam.
Pa:r&lã-iios nessa ocaSião, qUe os reajustes monetários previstos nos contratos celebrados antes
dp Plano C~do e[am reajustes calculáve~_§o
bre valores expressos _em cruzeiros, e não sobre
cruzados. E, a partir desse ponto, as disclssões
foram imensas. Agora, já os técniCOs, as pessoaS
de formação econômica, preocupavam-se mais
corri o efeito real c!a elevação dos preços, a partir
de outubro/novembro de 1986, g_efando a impossibllidade da execução dos contraias. E a Solução,
nó me a~ ~ofender, falando genericamente, estaria
riá-reCUrSo à t®ríà da impreVisão, que o Decreto-Lei n9 2~30Q_já abraça~~-

colocação de V. Ex!' é extremamente técnica, nesse ponto, pe-ço vênia para insistir, o funcionário
tem o dever da obediência e terri'os canais próprios para se manifestar.
No momento em que ·a parecer foi emitido,
evidentemente eu não- tiilha conhecimento ·do
procedimento, e não tenho até hoje, do procedimento adotado pelos demais ministérios, são vinte e tantos, são inúmeras autarquias, nao terrlos
conhecimento oficial, formal, ou niesmo informal,
do que ocorreu nos demais ministérios.
Tomei conhecimento pelos jornais, recentemente, de noticias sobre. at_é: cifras_ exageradas
de valores pagos a título de ajuste com bas;_e nesses decretos, mas, eu não tenho essa inforJT!ação
em caráter oficial e, sinceram~nte nãó sei do que
ocorreu noS demais ministérios.
O parecer do Dr. Leon, até para justificar a
proposta de audiência da CónSültoria Geral da
República, cita dois aditivos assinados por outro
0 SR. MAuRlao_ CORR~ - Eu até admito,
ministério que teriam por base o Decreto n 9 Dr. Cid, que o Governo possa ter dado esta inter94.042, porque o resumo ·doS_adi~Vos -roram-pupretação do fato do pnnclpe, ou da cláusula Rebus
blicados no Diário Oficial.
slc st.antlbtJs, ou, mais comumente, teoria da im~
Mas, não era nosso dever_ acompanhar pela
previsão. Só que, argumentando sobre a
leitura os ·contratos que se assinam em toclos
conveniênda da sua aplicação, o órgão compeos ministérios, não tenho conhecimento oflcjal
tente seria o do Poder Judiciário, para definir a
do que ocorreu nos demais departamentos de ,_exi!if.ência desse fato, e não o Governo atribuir-se
admintstração nem da extensão desses pagamenessa condição. Então, parece-me que, na medida
em que o Presidente da República, e aqui vai
tos, e a caracteri~ção __de dano ou de pr:ejuízo
ou tudo o mais dependeria de uma posição oficial
uma avaliação pessoal minha, que será, inclusive,
que a Consultaria Geral da República viesse a
trabalho do relator, mas até onde eu estou verifiadotar e levasse à própria decisão do Presidente,
cando, não tenha dúvida nenhuma, com o maior
pois, como sabe V. Ex', os pareceres do Consulrespeito a quem pensa em sentido contrário, que
tor-Geral da República, uma vez aprovados pelo
há crime de responsabilidade do Presidente da
Presidente da República, têm a fórrila de decreto. República, até agora, pelas evidêndas que aconteEritão; dado o parecer, ou concluiria da mesma
ceram aqui. Não sei qual será a conclusão do
forma do que nós, que os decretos são contrários
Relator, não sei qual será a nossa conclusão. Mas
ao Decreto-Lei n~" 2.300; eles ~stariam revogados
se V. S' pondera, como um técnico, como um
pela simples aprovação do parecer, ou o parecer consultor do Ministério da Fazenda, um Procurado consultor, ao contrário, reafirmaria a legali- - dor-Geral da Fazenda, de que dois decretos são
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ilegais, são inconstituciOnais, e, mesmo assim,
eles permitem que eles continuem a produzir efeitos, houve, af, uma exacerbação de poder, que
evidentemente, terá de ser definida através de um
procecllmento legal.
Agora, como última indagação, eu gostaria que
V. S' explicitasse sobre o art. 88, do Decreto-Lei
n9 2.300, quantO-aos seus feitos ex bule e ~
nunc, na medida em que ele define a retroação
até21 de novembro de 1986. V.S'temodecreto,
em mõs, aí?
O SR. PRESIDENTE (José_lgnácio Ferreira)A .respeito disso 1 eu pediria, aditando ao que o
eminente .Seria_dor Mauricio Corrêa enunciou,
queria :;;ollc_itar a V. S• a segUinte informação: o
art;. 88 do ºecreto-Lei_ n~ 2.300, preceitua que
suas disposiç.ões não se aplicam às licttações e
COntratos anteriores à sua _vigência. Muito bem!
Segundo o ai1. 88, eSsas disposições não são
aplicáveis às licitações e aos contratos anteriores
à sua vigência. Ambos os decretos, porém, na
sua abertura, o Decreto n9 94.042 e o Decreto
n9 94.23"3, na sua abertuia, falam, claramente,
no art 55, inciso 11, alínea d do Decreto-Lei nr
2.300. Então, eles se respaldam na sua abertura,
no Decreto-Lei n~ 2.300. Também por isso, pela
alusão expressa que eles fazem ao Decreto 11'
2.300, eles são nulos? Porque eles invocam um
decreto, que_ é o 23.0.0, que proíbe, no ·art. 88,
a aplicação de suas disposições às licitações e
aos contratos ·anteriores à sua vigência. Se eles
se "respaldam em um decreto que proíbe fazer
aquilo pelo qual se dispõem, ou seja, permite,
que é o de fevereiro, e _o outro impõe o reajustamento, se ambos dispõem sobre o que o Decreto-Lei n~ 2.300 claramente proíbe, e eles o invocam, como respaldo para a sua exigência, tam~
bém por isso eles são nu1os, também por essa
razão, sobre todas as outras e também por essa,
os dois decretos são nulos.... V. S• c_oocorda com
esse enfoque?
O SR. ao HERÁCUfO DE QUEIRÓZ- Nós

não examinamos os decretos por esse enfoque,
mas eu li declarações do Consu1tor-Geral da República de que os doís decretos qüe eles mencionam, o Primeiro menciona o Decreto-Lei n9 2.284,
de 1986, art. 35, § 2\ que é o Plano Cruzado,
esSe decreto, ess-e preceito facultaria ao Executivo
a regu1ação total e parcial do congelamento de
preços, eu li as declarações de S. EX' o Consu1tor-Geral da República, na linha de que os dois
decretoS~ na vérdade, estavam dando aplicações
a essa competência legal, que está fixado no decreto-lei do Plano Cruzado.
O SR. PRESIOENTE(José lgnácio Ferreira)Mas e a referência ao 2.300?
O SR. ao HERÁCUfO DE QUEIROZ- Havia

referência também ao 2300. Com relação ao
2.300, é claro, os efeitos financeiros, segundo entendo, seriam concedidos pelo segundo decreto,
24.233, a partir de 21 de novembro de 1986,
que é exatamente .a data do Decreto-Lei n~" 2.300
mas, não me atreveria a emitir uma opinião conclusiva a esse assunto por que realmente não
õexaminei.
O SR. PRESIDENTE (Jo.s..é lgnácio Ferreira)Mas, V. S• então mantém a razão. Por essa razão
eles não são vazios, mas pela outra V. S• mantém
a sua afirmação contida no seu parecer, de que
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propõe a revogaç~o _dos dois decretos, por inconstituciona1idade. Por outras razões, esta nova
que é o fato deles serem absolutamente vazios,
por se referirem a um diploma que proíbe expres-

samente aquilo a que ele se refere, V. s; se abstém
naturalmente de opinar, mas mantém- e com
essa vai uma nova indagação - reafirma o que
propôs no seu parecer, que é a revogação dos
dois decretos, o que s6 foi feito depois da irradiação de todos os seus efeitos.

O SR CID HERÁCUTO DE QUEIROZ - Nós
reafumamos o parecer. Ei.Cpropus que fosse, e
já a esse tempo tramitava na administração pro-

jeto e· decreto revogando os dois. Então, o que
nós acolhemos foi a proposta do procurador, depots de registrado, no sentido de que fossem co-

lhidas informações, pelas autoridades superiores,
sobre o desfecho dessa proposta de um decreto
revogando os dois, já havia, não precisava formular. A segunda proposta da procuradoria foi a de
que, quando vigentes os decretos, e menos em
razão dos seus efeitos, fosse solicitado o parecer
da Corisultoria Geral da República.
O SR. MAUR[CIO COR~-Queria que fosse
explicada a sua opinião com relação aos _efeitos.
O SR ao HERÁCLITO oE:QQEIRQZ--Achei

que eu tinha respondido. Se V. Ex' me Permite?
Acho que eu disse há poaco, talveZ não tenha
sido claro, não examinei o aSSUntei. Estou tomando conhecimento do argumento neste momento.
O art 88, de fato, não se aplica ãOs Contratos
de licitações anteriores, assinados anterlonnente.
O que posso trazer como informação é o que
eu li, como- declaração da imprensa, feita pelo
CônsWtor da República, na linha de que, na razão
disso, a razão dos decretos estaria não no 2.3oo-e sim no 2.284, como sendo um descongelamento dos preços constantes dos contratos. Posso até acrescentar, sem fugkà discrição, que em
caráter informal ele me deu essa informação, de
que no entendimento dele os decretos se ajustam
ao decreto-lei do Plano Cruzado. É uma interpretação jurídica que certamente será abordada por
S. Ex" se- for de fato convocado para prestar depoimento nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (J6sé -lgnáclo Ferreira)Muito bem.
Senador Chagas RodrigUes, tem V. Ex~ a palavra.
O SR CHAGAS RODRIGUES -llustre Dr. Pro-

curador c;la Fazenda, inicialmente permita que recorde que antes de ser deputado federal, estive
no Ministério da Fazenda, mediante concurso, tive
sorte, obtive o 2? lugar, fui Assistente Jurídico do
Ministério da Fazenda, a que V. s~ hoje serve com
muita dignidade. Compreendo o drama de V. s~
por ter sido eu servidor público e por ser hoje
congressista.
Mas, de.pois dessas minhas homenagens a V.
S9 e a todos os procuradores da Fazenda perguntaria o seguinte: a Procuradoria Geral hoje examina os decr_etos teoricamente, ln abstrato ou
apenas como se deu no caso concreto, para saber
se uma pretensão tem base legaJ?
O SR ao HERÁCUTO DE QUEII<OZ- Nobre

Senador, também tenho toda a honra de me_dirigir a V. Ex', que foi um pi'ocurador da Fazenda
Nacional e quero esclarecer que de uma maneira
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geral a Procuradoria se manifesta sobre casos
concretos; quer dizer questões juridicas suscitadas pelos interessados, ou por orgãos públicos,
pelos diverso-s órgãos do ministério, ou seja, além
dos processos, das consultas originadas por pedidos, requerimentos das partes_ em geral, do particular em geral, também questões como constitucionalidade e legalidade de atos_da administração
são examinadas por solicitação do ministro ou
de outras autoridades fazendárias. Não cabe à
Procuràdoria_-Uma espécie de função que eu diria
seria mais típica de ministério público, de fiscal
da lei, de verificar se todas as leis são constitucionais e todos os decretos são legais, não há
esta _competênCia. _:é: claro que sempre que há
a conviCção de que um deternlinado ato se enquadra nessa situação, a Procuradoria procura
alertãr OS seus superiores hiefárquiCos. Em rela- ção aos decretos, como disse aqui, além do parecei, anteS mesmo que eles fossem baixados, atendendo a uma ~onsulta informal d.o gabinete do
então ministro da Fazenda, houve também wna
resposta informal sobre as características que julgamos pertinentes desses dois ates, aliás do primeiro ato porque do segundo não fornos ouvidos.
.O .SR- CHAGAS RODRIGUES -

Destaco no

parecer a que se fez referência aqui, o parecer
da Procuradoria, a coragem cívica e o espírito
público do Procurador e _de V. 5' Aqui lemos no
item 39 do parecer: "sob qualquer prisma que
se estude_o decreto em questão, este encontra
barrerras intransponíveis para sua eficácia e vigência, porque impõem reajustes com efeitos retroativos durante o congelamento de preços. Suspensõ qtie fosseãqUele, seu rejustamento deveria
aplicar-Se sempre a partir desta data e nunca atingir o passado, ferindo o ato jurfdico perfeito, e
no caso,_ o contrato, "lei entre as partes" em colisão total com o art. 153, _§_ 39, da Constituição
Federal e com o art. 6° do Decreto-Lei n9 4.657,
de 4 de setembro de 1942, Lei de IntrOdução
ao C6digo Civü".
O parecer, logo em seguida, na conclusão IT'
44, alínea "a", diz: "A administração pública não
pode pagar despesas contratuais não previstas
no respectivo_ instrumento ou _seu_ aditamento".
-E em seguida: "O Decreto n9 94.042 - e o que
li antes foi sobre outro decreto, de n9 94.233 ....,..
então, também sobre o de n9 94.042, é vazio,
porque contraria expressas dispOsições legais.
De modo que a Procuradoria da Fazenda deu
pela ilegalidade e inconstitucionalidade dos decretos; e V. s~. aqui, vê:' "De acordo"; e .o nome

de v.

s·

Não há a menor dúvida de que, para a Fazenda,
os dois decretos são, não apenas ilegais mas inconstitucionais.
O eminente Senador Marcondes Gadelha, a
quem rendo minhas homenagens, teve oportunidade de ferir o problema da ilegalidade e o da
inconstitucionalidade. Entende S. Ex' que a matéria não é assim tão pacífica, e invocou o art. 88
desse decreto-lei, que diz: "9 disposto neste decreto-lei não se aplica às licitações e aos contratos
instaurados e assinados anteriormente à sua vigência."
Mas acontece_que o art85 dispõe: "Aplicam-se
aos Estados, município, Distrito Federal e territórios as normas gerais estabelecidas neste decreto-lei."

E. --antes, o 83. que é o_ mais importante, diz:
"As obras, serviços, compras e alienaçõ~s realizadas -para o futuro- pelos órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e do Tribunal de Contas,
regem-se pelas normas deste decreto-lei no que
couber".
Então, tenho para mim, de acordo com o -pensamento da Procuradoria, que o decreto-lei, no
que fosse possível, no que coubess_e, aplicar-se-ia
aos atos passadm;; claro que não poderia disciplinar aquilo que já havia sido realizado. E temos
aqui o art. 13 que diz: "nenhuma compra será
feita"; é evidente; "será'" é para o futuro. Mas,
em tudo o que fosse possível, ele se deveria aplicar
aos casos anteriores. Isto deduzimos deste preceito, quando ele faz uma referência: no ·que cOuber, a ates realizados.
Por outro lado, uma coisa é o contrato outra
o reajuste. O reajuste é ato posterior ao decreto-lei.
Quero esclarecer isto, na esteira do pensamento de V. S's. Mas há - e se o nobre Senador
Marcondes Gadelha permitir, para, de plano, afastar o .:iss-unto -se, pelo art. 88, o disposto neste
decreto-lei, não se aplica às licitações e aos con·
tratos instaurados e assinados anteriormente, então, não se justificaria que na edição dos dois
decretos se ftzesse urna referência expiessa, porque eram ates anteriores.
De modo que o pensamento é este: não se
aplica, porque uma lei não se pode aplicar a fatos
anteriores; entretanto, os (ates anteriores, naquilo
em que estão sob a égide da lei nova ela os
disciplina. No caso, seriam os reajustes. o meu
ponto de vista.
Agora, perguntaria a V. S': o Ministro da Fazenda
não foi ouvido? A Procuradoria não foi ouvida,
nem no primeiro, nem no segundo.
Quanto ao primeiro decreto, o Sr. Ministro da
Fazenda, certo de que a Consultaria Geral da Re-pública havia sido ouvida, concordou com o primeiro, o Deputado n9 94.042, porque, do ponto
de vista económico, pareceu-lhe razoável.
Quanto ao segundo decreto, ele nos disse,_aqui,
ontem, que, do pontode vista econôm[co, foi altamente nocivo, prejudicial à Fazenda, e s6 o assinou, por uma questão até de, talvez, no último
momento, para não parecer deselegante, ele não
havia sido ouvido, o decreto foi publicado à sua
revelia.
Perguntaria ao nobre Procurador da Fazenda:
V. 5' sabe quem encaminhou esse decreto, esse
último, Decreto de n~ 94.233, ao Senhor Presidente da República?

E

O SR ao HERÁCLITO DE QUÉIROZ- Sena-

dor Chagas Rodrigues, infelizmente, não tenho
esSa informação. Realmente o decreto, quando
projeto, não foi examinado pela Procuradoria e
não tenho conhecimento de sua origem.
O SR CHAGAS RODRIGUES -

Então. V. S•

não tem conhecU:nento da minuta assinada pelo
-- --- Presidente?
Li pelos jornais que o Dr. CoOSultor-Geral da
República também não foi ouvido _s_obre esse decreto..O Ministro da Fazenda não foi ouvido, V.
5' tarnbéffi não foi, mas poderia ter sido." Nã.o
foi ouvido e, evidentemente, não sabe quem encaminhou.
O SR. ao HERÁCUTO DE QUEIROZ- Exata-

mente.
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O SR. OiAGAS RODRIGUES ~ Agora, V. S•

falou em decreto e em lei. Evidentemente que
V. S• é um homem conhecedor profundo e sabe
que a lei, pela sua natureza, é um ato complexo.
Quando se promulga uma lei, as duas Casas do
Congresso se pronunciam, como ·as Comissões
competentes, O Presidente da República houve
por bem sandonar e promulgar. É um ato complexo.
O decreto, pela sua natureza, é um ato de exclusiva responsabilidade do Presidente da República.
E1e tem a responsabilidade única. Dlr-se-ia que
essa responsabilidade é _repartida com os órgãos
técnicos Q Consultor Jurídico e _o outro rnas, <;!linda. em última análise, sáo pessoas da absoluta
confiança do Presidente, escolhidas por ele. Haveria uma culpa, pelo menos, univigilando.

De mOdo que, se os dois decretos foram ilegais,
mais do que isso, foram inconstitucionais ____:_ e

até _agora não sabemos quem Sua Excelência
o Senhor Presidente da República ouviu, quer do
ponto de vjsta técnico-económico-financeiro,
quer do ponto de vistajuridico_-constltuc!Qnal concluo - é uma conclusão minha - até que provem o contrário, pela responsabilidade de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República.
Estou satisfeito com os esclarecimentos de V.

S•
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

V. Ex' terminou?
O SR. CHAGAS RODRJGUES- Terminei

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreiro)Dr. Cid, antes de passar a palavra ao Senador
Marcondes Gadelha, queria indagar de V. 8' o
seguinte: volto a insistir na questão do reconhecimento pela Procuradoria Geral, di:i"inconstitucionalidade dos dois decretos, aliás, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a responsabilidade da
Administração, por ato baseado em decreto considerado inconstitucional - RDA 2.042. Aquela
linha hierárquica a que V. Ex" se referiu seguramente poderia e, mais até, deveria ter sido seguida
para efeito de obtenção da_argüição da in(:onstitucionalidade_ dos dois decretos que V. S•, aprovandO parecer do Sr. Procurador, reconheceu. E
como a inconstitucionalidade não pode ser presumida, V. & certamente seguiria aquela linha hieraquica para obtenção da argüição. pelo Procurador-Geral da República, e do seu reconhecimento
pelo Supremo Tribunal Federal.
Agora, não o tendo feito, insisto em saber por,
que a Procuradoria da Fazenda não toma as medidas necessárias no sentido de obter a indenizaçao
do dano ocorrido. Quer dizer, afinal, sendo ineficazes os dois decretos normativos, a Procuradoria
da Fazenda Nacional pode e deve mover as ações
indenizat6rias contra: 1 - os funcionários que
teriam pago, indevidamente, isso que se consiM
dera que causou uma lesão em torno de 600
milhões de dólares; 2 - contra os que indevidamente receberam esses valores, porque os funcionários precisam ser responsabilizados - e aqui
há um questionamento sobre qual fundonáriá
deveria ser responsabilizado, mas alguém deverá
ser responsabilizado. Segundo, aqueles que indevidamente receberam esses valores.
Essã a indagação que volto a fazer: por que
a Procuradoria da Fazenda, considerando o fato,
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parece que hoje é notório, a essa ahura, o reco- foi aprovado por V. s~ que os dois decretos "são
nhecimento, porque até mesmo aqueles que na legais e inconstitucionais." EsseJato Já foi mendoárea económica entendem que era devido, presu- nado aqui em várias oportunidades. No Decreto
mem, e já chegam até, como o Ministro Funaro n,9 94,042 diz V. s~. qt..ie aprovou o parecer, que
chegou à conclusão de que juridicamente tam- odecretoévazioequecontrariadisposiçõesexpres-bém os de_cr~os sã_o inconstitucionais e lesivos sasdelei.AProcuradori~daFazençlaentendeassíni
aos interesses do_ País. De maneira que, a essa e a administração não se move em função
a1tura, fica a pergunta: por que a Procuradoria __ dess_e _e~ntendimento, as coisas permanecem coda F~ençta não promove medidas no sentido moseriadativesseocorrido.Querdizer,VS•contide ressarcir_os cofres públicos quanto ao prejuízo nua no seu cargo, não há nenhuma manifestação
havido?
sua, enfim, a República não se abala, o que me
o SR. qr:) HERÁCUfO DE QUEIROZ _ Pois parece wna coisa gravíssima. Há um entendimento jurídico de V. SI'; há um entendimento, inclusive,
não, Sr. Presidente. v. ~diz com muita feliddade
que os atos levam à presunção de ilegalidade. de flguras, como o exMMinistro Dilson Funaro, cerEntão os decretos são legais para a administração tamente se inteirando do assunto, pelo plano jurípública, a não ser que o órgão competente assim
dico, também nesse sentido. Quer dizer, há um
entendimento de toda a sociedade cívil daquilo
0 declare ã contráriO, ou seria 0 JUdiciário ou
que ela tem de mais legítima, a Ordem dosAdvo0 Tribunal de Contas ou a própria Consultoria
Ger_al dã.Riepúblk:á, no seu parecer, que tem força
gados, juristas da maior expressão do país mas,
normativa para a administração, ou neste caso,
sobretudo, o que parece que deva ser enfocado
antes de qualquer providência. se sugeria a revo- aqui, o que é específico na área de V. 8' V. S'
gação dos decretos. A Procuradoria Geral da Fa- entende as_sim e a administração não faz nada;
zenda não poderia tomar Iniciativa nessa dlreção
a república, que tem o dever da transparência
enquanto- não houvesse umã aecisão superior,
e da visibilidade, que é marca registrada da repúela não age sponte sua. Sobretudo, v. Ex:" colo- blica, um res publka, permanece tudo como
cou bem a questão da possibilidade de ações se nada de. anormal estivesse existindO.
Pergunto o seguinte~ V. 8' _tem__vm entendijudidãis;-ãçõE:S contra os responSáveiS, ações
mento, ninguém se sensibiliza com- o seu entendi-- ccintra os empreiteiros ou fornecedores que por__ventura tenham recebido parcelas a título de rea- mento e V. s~ continua mantendo o mesmo entenM
juste, com base nesse deçreto. Essas ações só ~i_mento e continua mantendo a mesma ocupaç!o do cargo? Tenho, e devo_ dizer alto e bom
podem ser propostas pela Procuradoria Geral da
som, o maior respeito por V. S', pela sua cultura
República, a Procuradoria da Fazenda tem atua·ção em juízo, ela não pode tomar_ iniciativa da jurídica pela sua alta dignidade, isso inclusive, é
propositura em ação judicial. Essa é a compe- coisa notória, mas é estranho por que não sai
desse __ círculo e queremos encontrar alguém que
tênda da Procuradoria Geral da República.
- diga: achei assim e a conseqüência-do meu entenO SR. PRESIDENTE (José lgnácío Ferreira) dimento foi esta. Quer dizer, nâo há então conseMas pode sugerir. Sempre me reftro àquela linha
qüência nenhuma? V. ~ se considera um hohierárquiCa a que V. S• aludiu para esse procedi- mem vassalo do entendimento de outros, quando
mento. Quer dizer, a sugestão não veio. o entendimento jurídico é ou não é. Uma coisa
não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O
O SR. CID HERÁCLtrO DE QUEIROZ - A
sugestão nao foi dada e não cabe, data venla, entendimento de V. S• que, por sinal, é respaldado
porque não há a decisão superior que recorrer; pela quase unanimidade da sociedade brasileira,
seria estranho que eu propusesse ao ministério pode não ser_ respaldado pelo estado brasileiro,
público que, por sua vez, ingressasse em ações e aí entende-se Onião, Executivo, e parcelas do
· · judiciais se eu, primeiro, não tenho a decisão su- Executivo, ainda mais. Mas esse entendlmerlto,
perior reconhecendo que esses decretos contra- que para mim é o bastente, contra tudo o mais
riãiiam o Decreto-Lei n9 2300, ou que acolhesse que fosse, mas é o entendimento de V. s~ e ele
a tese do parecer ao contrário, pode ocorrer que então Se qlieda diante dé uma realidade que, apaa decisão seja em outra diieção. Sabemos que rentemente, só existe no plano de setores do Exeas teses jurídicas são ricas, o ConsUltor-Geral da cutivo. É isso que pergunto: não há conseqüência
República já declarou isso aos jornais, os decretos nenhuma, V. 8' continua entendendo que vai conM
seriam legais e constitucionais, porque se ajusta- tinuar como está? Nenhwna ação de indenização
vai haver, n~nhum procedimento_ de V. S', no senriam ao Plano Cruzado.
Agora, um outro ponto, Sr. Presidente, é que tido de reafirmar o seu entendimento, vai existir?
ao que se sabe, no Ministério da Fazenda esse Continua tudo como está Dr. Cid?
fato não ocorreu, por força daquelas medidas cauO SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ - Pols
telares que forain adotadas, e não teria açãO tam- não Presidente, e muito grato Pela gentileza de
bém sobre fatos ocorridos em outros ministérios, V. Ex' mas tentarei colocar de novo a- Qu-estão.
em outros departamentos da administração. Cada
O fund00ário Stá juiÍgÚ:fo, -e-- é possível que
ministério, cada autarquia dispõe de seu órgão isso pareça um paradoxo, pela sua jurisdição, pela
- juridico, com atribuições na sua respectiva área sua competência legal; eu não posso praticar atos
de competência.
que extrapolem a minha competênda legal; eu
náo posso, por exemplo, lavrar um auto de infraO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreiro)~
Sr. Procurador, volto a insistir, porque V. EJc.' afir- ção, a competênda é dos funclonáriOs da Receita
_
_
_
mou na sua exposição inicial que é guardião do Federal.
tnsisto, se_ V, ~ rrie perrriite, compreendo a
_interesse da fazenda nacional, a Procuradoria é
guardiã. Quer dizer, a Procuradoria expende a sua colocação de V. EX', acho inteiramente hábil €:m
opinião dentro da visão crítica que lhe é permitida dizer que no Ministério da Fazenda, pelo menos
legalmente, exercita e afirma num parecer que se a nossa circular foi atendida, ressalvo s_e_mpre,
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ainda não se fez um levantamento sobre isso,
o pressuposto, ainda que se entenda que a minha
posição está correta, como V. Ex' parece concordar, ainda que o nosso entendimento esteja correto e _que o mesmo venha a ser perfi1hado em
instâncias superiores e que o pagamento, na des-

conformidade dessa colocação, pagamentos feitos na conformidade com os decretos sejam lesivos ao erário, ainda assim, não tivemos conhecimento desses pagamentos, a não ser, agora, que
a matéria tomou-se pública, pelo noticiário dos
jornais. No âmbito do MirUstério da Fazenda e

a minha ação está restrita ao Ministério da Fazenda, a suposição é de que não têm ocorrido pagamentos de parcelas, a título de reajustes de preço,

com base nos dois decretos.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira}s~ está fazendo uma afirmação? Quer dizer,
não houve?

v.

O SR CID HERÁCUTO DE QUEIROZ - É,
não deve ter havido. Não tenho informações de
que tenha ocorrido. Suponho que a circular tenha
sido atendida e que nenhuma procuradoria tenha
aprovado minuta de contrato, com tal cláusula
que, portanto, não tenham sido feitos pagamentos, mas não posso, claro, faço a ressalva porque
não sou fiscal dos demais órgãos da administração, mesmo· fazendária. Então no âmbito do
Ministério da Fazenda não terão ocorrido pagamentos com base nos decretos e a recomendação foi no sentido de que se aguardasse a orientação superior pedida no ta] parecer submetido
ao Ministro da Fazenda com proposta de audiência à Consultoria Geral da República O processo
em que esta questão toda foi suscitada, foi decidido agora, final de março ou princípio de abril,
recebeu sua decisão fmal agora, é possível que
com as preocupações de V. Ex" se torne conveniente, no âmbito do Ministério da Fazenda, isso
posso responder por ele, que se façam os andamentos e se verifique se as coisas realmente ocorreram assim sem prejuizo de que há uma idéia
de que se possa insistir em um pronunciamento
da Consultaria Geral da República sobre o mérito
da questão.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Mas, se levantado no Ministério da Fazenda e
constatada a ocorrência do cumprimento dos
dois decretos e não obstante a sua circular, de
V. S• tomará as medidas necessárias no sentido
de ressarcir os cofres púbUcos?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -
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Se

chegar ao conhecimento da procuradoria que no
âmbito do Ministério se firmaram -contratos com
esta dáusula antes que houvesse uma decisão
superior imposltiva, não há dúvida de que alguma
providência terá que ser tomada. Mencionei aqui,
em um dado momento, a competência do Tribu~
nal de Contas da União, já estamOs no mês de
abril e este já deve estar apreciando as con,tas
dos diversos órgãos da administração. Essas contas envolvem as despesas derivadas da execução
dos contratos assinados no exercício fmanceiro
de 1987 e se nessas contas existem despesas
relativas a reajustes de preços em contratos firmados com base nesses decretos o Tribunal de Contas também terá a oportunidade_ de dizer sobre
a legalidade deles ou não, ou seja, dizendo da
ilegalidade da despesa.

O SR. PRESIDEI'fiE (José lgnácio Ferreira)Dr. Cid, V. S• não remeteu ou remeteu ofícios
encaminhando o seu parecer à Consultaria Geral
da República e ao Procurador-Geral da República?
Tenho a impressão de que é um dever mínimo
mas, estou indagando de V. ~: essa comunicação do seu parecer à Consultaria Geral da República parece que já foi esclarecida por v. s~.
agora, e ao Procurador-Geral da República.
O SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ -

Não

fizemos nenhuma comunicação ao Sr. Procurador-Gera! da República e não havia - se me
permite v. Ex'_:_ nenhwna- decisão superior no
âmbito do Poder Executivo. Repetindo, para tentar
aClarar: a questão foi suscitada a nível regional,
a Procwadoria emitiu o parecer que se discute
aqui, e neste parecer se conclui -, uma vez que
os decretos.contiariam ou se chocam com o De- creta-Lei n9 2.300 _::.:qUe a matéria deveria ser
contudo examinada pela Consu1toria Geral da República e este foi o procedimento. Foi levado ao
conhecimento do então Ministro da Fazenda,
Bresser Pereira, que no entender da procuradoria
os dois decretos contrariavam o Decreto-Lei n9
2.300; não Obstante adotou-se medida cautelar
na jurisdição elo ministério _de recomendar que
os órgãos se abstivessem de aprovar minutas de
termos aditivos ou de contratos com essas cláusulas e foi solicitada pelo Ministro da Fazenda ao
Ministro-Chefe do Gabinete Ovil pronunciamento
da Consultaria Geral da República sobre este te-ma, ou seja, para reafirmar, para concordar ca--·
nosco que os decretos eram ilegais e naturalmente sugerir ao Presidente ~ revogação deles,
-ou para divergir da prOcuradoria e emitir 1,.1m parecer concluindo pela ile9alidade, então, antes disso
seria, da minha parte, apressado comunicar qual~uer coisa ao Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDEN"(E (José !gnácio Ferreira) Veja V. s~ Dr. Cid que se chegou a este ponto,
ta1 o sentido de compartimentação da administração pública; as pessoas fazem um decreto para
produzir um efeito do qual se imputa a elas certo
P~nefí_cio. Este decreto feito por estas pesso_as
não pode ser inquinado de inconstitudonal, não
pode ser argüido de inconstitucional porque tem
que passar por essas mesmas pessoas à argüição
delas. Ou seja, para chegar à Procuradoria da
República precisariamos_ ouvir as mesmas pesSoas que _elaboraram, presumivelmente, o texto
do decreto inquinado de inconstitucional. Chegou-se a esse ponto!
O que é grave _é que- da parte daqueles que
argúem a possibilidade do vício, não há uma pro-vidência e essas mesmas pessoas dizem que nada
podem fazer.
Chegou-se a esse_ ponto na República e creio
que é o ponto máximo de deterioração da República, quando as pessoas começam a fazer nor_ffias para beneficias que se imputam a elas, quer
dizer, para que elas próprias obtenham benefício?
E revogação dessas normas, ou a argüição desS{ls normas, to® a estrutura estatal passa a depender delas mesmas para que essa argüição
seja provocada. Chega-se a esse ponto. ninguém
pode se mexer, engessou-se a administração e
não se tem condição de tomar wna providência
efetiva.
Bem, vou in$gar de V. Ex' mais uma coisa:
o Governo, Dr. Od Heráclito, entendeu que o se-

a

gundo decreto era necessário porque os empresários precisavam corrigir a express'ão monetári<J
da obrigação contratada. Aliás V.S' fez wna referência à confusão que existe entre correção monetária e reajustamento. ESsa é a questão da aplicação da cláusula rebus sic standibe a questão
da distinção de correção monetária que é a cOrreção da expressão monetária da obrigação pecuniária e a questão do reajustamento que atualiza
preços contratuais de acordo com a variação dos
insumos utilizados. COrreção é Uina coisa e reajustamento é__ outra coisa. Só que na correÇão
a aplicação pode ser genérica e_ deve ser genérica
porqüe atinge a -todos; já no reajustamento, que
atualiza os preços contratuais de acordo com a
variação dos insumos atualizados, há uma dife~
rença porque no reajustamento a aplicação tem
que ser diferenciada caso a caso.
Quer dizer, na correçâo monetária a aplicação
genérica é Cabível, já no reajustamento é a atualização de preços de acordo com a variação dos
insumos, então tem que ser necessqriamente feito
caso a caso e,_ portanto, individualmente a sua
aplicação.
O Governo entendeu que o segundo decreto
era necessário porque os empresários precisavam
corrigir a expressão monetária da obrigação contratada. Parece-me até que era uma questão de
correção monetária e não de reajustamento, conforme consta dos dois decretos. Mas. entendeu
assim. Não é esse o motivo principal da pergunta.
O motivo da pergunta é o seguinte: e os reclamos
do trabalho?
Quer dizer, o Governo se preocupou com o
problema do capital. E o_ problema do trabalho?
O Governo não se preocupou com o problema
do trabalho? O que fez o Governo a ess"a- ãlt:tJTa?
Inclusive a questão saJarial está embutida no intere~_do empresário porque quando o Governo
cogita do c_apital ele está cogitando a respeito
do Interesse da empresa e, portanto, da parcela,
do percentua1 de salário que está embutido ali
no interesse do empresário.
Então, a pergunta é seguinte: ao inesmo tempo em que o Governo congela salários, congelll
aluguéis, preocupa-se, exclusivamente, com o interesse do capital o que fez o GOverno, mesmo
que posteriormente pudesse s-er inquinado de inconstitucionalidade também, em favor dos locatários, em favor dos assalariados do País, nUma
época em que ele se preocupou com a questão
do interesse do empresárto? Quer d-izer, preocupou-se com a questão do capital. V. St tem conhecimento de algum decreto do Governo buscando
ressarcir ou compensar os empregados. oS locatários e os outros interessados que tinham os
seus salários, seus alugueres- no caso os locadores- congelados? Havia alguma preocupação
traduzida num ato específico do Governo para
a1ém dessa preocupação que ele revelou com
relação aos interesses das empreiteirasJ

a

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROz -

Sr.

Presidemte, a indagação de fato foge à minha
esfera de competência. Não tive conhecimento
oficial- de dE~bã.fe sobre este aSSunto, mesmo porque seria uma decisão de caráter político que
fazia com locatários, com salários etc... Mas eu,
a titulo de. colaboração, apenas, para não deixar
de atender à solicitação de V. Ex', lembro que,
em relação aos salários, foi criado o mecanismo
chamado "gatilho", que permitia a correçio, o.
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reajuste dos salários, na medida em que a inflação
atingisse determinados patamares. FOi uma medida adotada com o objetivo de proteger o salário
dos empregados em geral, dos assalariados em
geraL

Em relação aos locatários, recordo-me de que
foi submetido ao Congresso um prOjeto, que o
Congresso transforrriou em lei, suStando as ações
de despejo. Orna medida, talvez, tomada na direção de proteger os locatários. É uma mera resposta, a título de colaboração com V. EX', porque
não participei desses debates, ou de conversas
em tomo dessa matéria.
- O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Muito obrigado a V. S•
Tem a palavra o nobre Senador Marcondes Ga-

delha.
O SR. MARCONDES QADELHA -

Sr. Procu-

rador Od Heráclito, eu gostaria de discutir com
V. S•, um pouco mais intensivamente, a suposta
ilegalidade, imoralidade e lesividade desses decretos, porque este é o objetivo desta Comissão. Temos que discutir esse problema da legalidade,
da moralidade, da lesividade exaustivamente; temos que ir a fundo na indagação dessas questões,
porque creio que não podemos avançar, se não
tivermos uma consciência nítida a respeito do
caráter, da natureza deSses atas. ESta é uma Comissão de homens racionais, empenhados na indagação da verdade, sem a eiva das paixões políticas e, naturalmente, esta COmissão se obriga a
um método na apuração da verdade: esse método
só pode ser o rigor, não apenas jurídico-, eu d[ria,
até mesrrio científico, e, quanaO nãO há paixões
envoMdas, não se troca o óbvio pelo especioso.
Por isso. eu me permito começar com o óbvio.
Sr. ~curadOr Od Herá-dito, V. S• disse, alto
e bom som, que admite que o parecer do seu
Subprocurador pode não conter a interpretação
correta. v. s~ disse mais: que admite que os decretos possam ser legais. Entretanto, tem-se dito que
esses decretos contrariam, eles são ilegais porque
contrariam o Decreto-Lei n9 2300, de 21 de novembro de 1986, que V. S• citou como um documento juridico de extraOrdinária relevância, seguramente o mais importante já produzido, até aqui,
como um mecanismo instituciOnal de defesa da
sociedade contra a corrupção e o ilícito em contratos e em prestações de serviços ao Governo.
V. 5' exalta, no caso, o empenho do Presidente
Samey na elaboração desse texto.
PergWlto: seria, então, esse texto que estaria
sendo agredido pelos Decretos n'1'1 94.042 e
94.233, pois que o art. 51,-§ 2'", é muito claro
na sua vedação à retroativídade, quando diz taxativamente:
"É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos contratos regidos por este decreto-lei, bem assim, às suas alterações. sob
pena de invalidade do ato e responsabilidade
de quem lhe deu causa."
Sr. Procurador, eu me permito ler o art. 88.
Ler pausadamente, nós não temos pressa.
Acho que não se pode passar apressadamente
sobre_ essas coisas, como se estivéssemos pisemdo sobre brasas: eu acho que temos que colocar
isso com todo o zelo, com todo o cuidado e não
podemos ficar passando de um item para outro,
antes que se tenha uma expressãO refinada de

um entendimento sobre o assunto que se discute
no momento. -- - Entáo, veja bem há essa proibição, há essa
vedaÇão no arl 51 e, no entanto. o art. 88 diz
exatamente o seguinte:
"O disposto neste decreto-lei não s:e aplica
às licitações e aos contratos instaurados e
asSinados anteriormente à sua vigência."
Indago se esse artigo tem algum valor, se tem
a1guma força cogente. Permita-se, meu caro amigo, se isso está posto
solto ao acaso ou caiu aleatoriamente, ou se isso
tem efetivamente.:cilguni Valor? üu qua1 é a- interpretação? Porque o meu português não é muito
sofisticado e eu s6 entendo o que está escrito.
Então, o qUe-está escrito, Sr. Procurador, é o seguinte:
"O"diSposto neste decreto~lei não se aplica
às licitações e aos contratos instaurados e
assinadOs anteriormente à sua vigência"
Suponho que estes contratos sejam abrangidos
pelos decretos em causa.
Eu me pergunto, então, onde está a coalisão
com o Decreto n9 2.300 ...
O SR. CID HERÁCUfO DE QUEIROZ - Perdão, a coalisão dos decretos com esse Decreto
n• 2.300?
O SR. MARCONDES- OADELHA- .•.uma vez

que este art. 88 é expresso em dizer que o disposto
- o que é disposto, aquilo que está para trás?
-não se aplica às lidtações e aos contratos instaurados e assinados _anteriormente à sua vigência. Quer dizer, a pioibiçãÓ da retroatividade não
se_ aplica aos contratos assinados e às licitações
feitaS antes da vigênéia dEisse -Decrito n9 2.300;
que é de 21 de nOvembro de 1986.
Fui alertado para esse aspecto por uma frase
perdida do Senador que, ao falar no art. 51, trocou-o pelo 88, por um lapso compreensível. Então, isso me despertou para esse aspecto e indago: V. s~. quando foi indagado pelo Senador José
Ignácio, respondeu que a Procuradoria Oão examinou o problema sob esse ângulo, esse aspecto_.
EU me pergUnto Se a análise_ sob es-se aspecto
não permite levar à colocação inicial de V. s~,
admite que o parecer possa não conter a interpretação correta. O parecer do Sr. Leon Frejda Szklarowsky,
O SR. OD HERÁCUTO DE OOEIROZ -Veja,

o parecer, nobre Senador, realmente não se refere
ao art. 51 e nem ao art. 88 do Decreto-Lei nç
2.300.
O SR. MARCONDES OADELHA- Não refere,

não cita?

o -SR. OD HERXcirro DE QUEIROZ -

Não

se refere.
Ele concluiu essa incompatibilidade, em face
do disposto nos arts. 32- "eA5,- qUe eXigem que
as cláusulas só admitem o reajustamento de preços se ele tivesse sido expressamente previsto
nos atos de licitação, por edital de licitação, e
que a obrigação conste, expressamente, no-contrato, que tenha gjdo lavrado. E, antes disso vigo.:-rava o Decreto-Lei n9 185, de 1967, que continha
~gras semelhantes no particular. S6 se admitia
o reajustamento 'de preços em matéria. A diferença é que o campo de aplicação é mais estrito
do que o 2.300, mas só se admitia o reajusta-
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menta de preços se esse reajuste houvesse sido
previsto nos atos convocatórios da licitação e se
houvesSe cláusu1a no contrato firmado com a administração.
Então, foi poi" isso. A conclusão é essa;-de que
os dois decretos teriam autorizados a inclusão
de cláusulas de reajuste de preços em contratos
nos quais essas cláusulas não figuravam e, evidentemente, não se previram nos respectivos atos
licitat6rios o reajustamento de preços.
Agora, a conclusão de V. Ex!' seria no sentido_
oposto, se eu entendi. Se os decretos se referem
a contratos anteriores ao Decreto-Lei 09 2.300,
então essas _vedações do 2.30_0 não poderiam
ser invocadas no particular. O que também mencionei, quando disse que admito que o meu pronunciament_o possa não estar correto, talvez eu
deva expllcar bem isso.
Admito em tese._ Todo parecer pode ser conttaditado. Há decisões do Judiciário extremamente
surpreendentes para o ponto de vista de cada
um. Mas reafirmo a tese contida no meu parecer.
No nosso entendimento, os decretos contrariam
o Decreto-Lei nç 2.300 e, se não contrariam o
2.300, eu diria, agora, contrariclriam q 185, .de
1967, porque em ambos, houve uma continuidade aí, ~stava vedada a revisão de preços o nome era mais adequado - se o reajuste não
houvesse sido previsto no ato convocatório da
licitação e se não houvesse dáw~ula no respectivo
contrato.
O SR. MARCONDES OADELHA - Sr. Procurador, o art. 88 está situado no final do Decreto-Lei
n9 2.300. Após o art. 88, vem 6 89, que- dispõe
apenas sobre a data de vigência, e o art 90, qiie
revoga uma série_ de disposições em contrário,
inclusive algumas citadas por V. S•, o arl 1~. do
Decreto-Lei n9 185, enfim, uma série de outros
dispositivos que me permito não ler agora.
Chamo a atenção para a posição desse art.
88 no teXto legal, que me deixa entender, claramente, que tudo, inclusive o art. 32 ou quaisquer
artigos a que se refira, não s_e aplica, principalmente essa vedação,_ aos contratos instaurados
e assinados anteriormente à sua vigência. Caso
contrário, Sr. Procurador, peço a V. s~ que me
explique -o que quer dizer esse_art~ 88. Ele se
aplica especificamente a que? O quê ele quer
dizer aí, quando se refere a "o disposto nesse
decreto-lei não se aplica às licitações e aos contratos instaurados e assinados anteriormente à sua
vigência? Que_ Cõnfrãt6s São esses? O que significa a presença desse a~ ?8? Que força jurídica
tem isSo, que possibilidades abre, à luz da juridicidade, à luz da legalidade? É a indagação que
faço.
O SR. OD HERÁCLiTO DE QUEIROZ -'-Efeni.

parece-me que o espírito do art 88 é de consagrar
respeitO ao direita adquirido, ao chamado direito,
ã.o ato juffdico-perfeito, aos contratos celebrados
em boa e perfeita ordem, de acordo com a legislação em vigor na época em C}ll.e foram celebrados.
Então, é esse o campo i[ue estaria- Cobertõ pela
norma do art. 188.
- Agora, os dois decretos mencionados aqui induziriam, levariam a formalização de aditivos aos
contratos, e sempre se entendeu que aditivos são
contratos nov~ então, os decretos teriam que
resPeitar as demais normas do 32 e o 45 do
Decreto·Lei n9 2.300.
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Permita V.

o_ seguinte, especificamente o seguinte, se

quando se fala "o disposto nesse decreto-lei não
se aplica às licitações e aos contratos instaurados
e assinados anteriormente à sua vig@:nda", se o
disposto nesse decreto-lei inclui também o disposto no art. 51, parágrafo 29'?
O disposto nesse decreto-lei não se aplica às
licitações e aos contratos instaurados etc., pergunto se isso se aplica, se o disposto no decreto-lei se refere também ao parágrafo 2~>?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

O

disposto no decreto-lei, não há dúvida, por uma
questão de lógica, é todo. Agora, tenho a impressão de tanto um quanto outro dispositivo partiram
do escopo de respeitar o ato juódico perfeito e
a famosa dáusula relris slc stantlrls. Ou seja,
deixam os contrários regidos...
__ _
OSRMARCONDES GADELHA-V. S•admite

que isto é uma interpretação que v. s• está dando?

contrato novo a ele se aplicam as disposições
do parágrafo 1~ do art. 51.
O SR. MARCONDES. GADEU!A -

Perfeito.

Agradeço essa observação a latere que V. Ex"
faz, mas estamos aqui fixados sobre a possibilidade ou não de reajustes contratu~ts, nQ!! termos
do art. 51, parágrãfo 2 9, e, -naturalmente, a Sua
antípoda que é o art. Sé que estabelece claramente-que o- qUe está disposto nesse decreto-lei
não se aplica a essas licitações.
EstainõS-Veõáõ Que é matéria de interpretaçáo
e V. 5•, coriforme disse desde o início, admite
que· as interpretações possam ·ser diversas.
Sr. ProcUrador, tornou-Se moda aqui di:~:er-se
que o primeiro decreto, que é aceitável, é correto,
mas o segundo não é, do ponto de vista da legalidade e da moralidade. Gostaria que V. St esclarecesse à Casa qual é a cfiferença no que diz respeito
à natureza jurídica ou moral entre esses dois dispositivos?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

A

rios ministros têm desffiado e defendem~ com
absoluta convicção, o primeiro decreto, mas repudiam o segundo, salvo, com raras exceções, o
Sr. Ministro Dílson Funaro. Depois iremos discutir
este aspecto, mas, de modo geral, aceita-se _o
primeiro como sendo legal, jurídico, moral, mas
o segundo não. V. 5' admite que os dois são
iguais sob este aspecto.
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ- ExatlÍ-

mente.
O SR. MARCONDES GADELHA -

Perg\mto

a v. s~. ainda insistindo sobre essa questão da
moralidade desses decretos, haveria algwna seletividade, privilégio, discriminação nesses favorecimentos especificas nesses decretos ou esses decretos têm um caráter genérico- e são ineSpe-_
cíficos dentro do setor abrangido?
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Pelo.

texto se vê que são decretos genéricos.
O SR. MARCONDES GADEU!A- V. S• confir-

nossa conclusão, a conclusão do parecer emitido ma que não há nenhum favorecimento esPe~rfi~o
pelo Subprocurador, as conclusões desse parecer a qualquer empresa, fornecedor ou empreiteira?
sé ãpllcam aos dois decretos. o que mais ressaltaO SR. MARCONDES GADELHA - O texto da
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ- Claro.
mos, neste parecer, é que o primeiro e o segundo Os decretos são ·genéricos. Absolutamente Qenélei, a letra fria da lei diz que o disposto - independecreto contrariam as normas do Decreto-Lei n~
dentemente de qualquer Interpretação - o disricos.
2.300 que exigem a prévia menção à revisão de
posto nesse decreto-lei não se aplica a licitações
OSR.MARCONDES"GADELHA-Osdecretcis
preços
nos
atas
liciatórios
e
nos
contratos
origianteriores, admite que o restante é inte_rpretação?
·
.
nais. FCl_i e~sa a l'!~ssa colocação meramente jurí- são genéricos e inespecíficOs.
E qiie ã: interpretação pode ter "n" aJtemativas?
GOstaria de indagar a V. 8' sobre o problema
dica. OS dois_ decretOs contrariam _o DecretO-Lel
O SR. CID HERÁCLITO QUEIROZ- Sim. mas
da lesividade. Esse que V. S• iiiíCiOu a discussão.
n_9 2.300. Em termos de juridjddade não vejo qual
é comum, acho que é elementar na ciência heré_ o melhor_ ou pior decreto. Os dois, no nosso O -~i-listrO Dílsq~ _f~n~_r~ ~fir~O_U ãqLii que não
menêutica que se procure no cUspositivo o espírito
houve nenhum_prej'-!ízo para a economia do P<i!S,
entender, contrariariam o De_creto-Lei n9 2.300
e se despr~ a letra.
e. foi o que gerou a nossa inicíativa de _sugerir para as fmanças públicas com a aplicaçãO desses
aQ Ministro a audiência da Consultaria Geral da decretos. EsseS deCretos viSavam," tão-sorni!nte,
O SR. PRESIDENTE (JOSé Ignácio Ferreira)co1ocar as erripresas em face com a inflação que,
República.
__ ~
Senador Gadelha, como o objetivo nosso é um
nacjuele momento, Voltava a se inSlliüdcinalizar.
Insisto
sempre
nesSe
ponto:
oS
técnicos,
econoSÓ, eu s6 queria fazer uma incursão brevíssima
mistas que têm debatido essa matéria tenho até Nesse caso, o Ministro Dílson Funaro apelou para
na inquirição com V. Ex', pedindo ao Dr. ProcudeClarações que os próprios ministros e outras· o patriotismo das empresas e afirmou que não
rador que esclareça não apenas a mim, também
adotava um segundo decreto porque o segundo
a todos nós, naturalmente S. S'~ riO assumo espe-- au~ridades têm feito aos jom;;~:is, onde e_nfatizam ·decreto tir:aria essas empreSas, ressarc[ria e"sSa5'
o aspecto econ_ômico .ou financeiro, como se
cífico - pode até reafirmar o que penso e até
quEiira, dessas duas proposições que terminam_ empresas em uns 30% que lhes eram de\tidoS
levar a rever depois de uma reflexão.....:. mas, esclanO sentido de corrigir disto~ões de preços nos pela União. Adotéindo-só o Primeiro dei:retO: ás
reça o- seguinte, o aditamento é ou não é um
t%contratOS
ê-alguriS diiem: a partir de 21 de novem- empresas seriam ressarcidaS ém cercacontrato novo? Ou seja, o aditivo ·de contrato é
e ateitariam·o prejuízo de 12% V. 5• acha que
bro,
que
~
~
data
~~
Plano
Cruzado.
um contrato novo e, em sendo um contrato novo
o EstadO-tem o direito de exigir que aS -emjiieSas
a ele se_ aplica o Decreto-Lei n 9 2_.300. É assim?
O SR. MARCONDES GADELHA - V. S• per·
aceitem prejuízos passivamente, oü apropriação
mfte um aparte?
indébita de seus serviços, conforme fOi colocado
O SR. CID HERÁCLITO DE QGEIROZ -Sim.
por um representante na Câmarzi""dóS Deputados?
O SR. CID HERÁCLrfO DE QUEIROZ - Pois
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}v. s~ acha que o problema é uma questão de
não.
O aditamento é um contrato novo, e a partir do
números? Eu lhe devo quatro cruzados, mas posOSR.MARCONDESGADELHA.:..._Vouindagar
fato de que é um contrato novo a ele ~ aplica
so lhe dizer que lhe pago só dois, porque V. 5'
a V. s~ sobre essa questão âa economicidade,
o Decreto-Lei n9 2300 e portanto O-art. 51, paráé bem situado na vida e pode arcar com o prejuízo
dª lesividacfe etc. A indagação que ftz foi do ponto de dois cruzados. Então, o problema de lesividade,
grafo 29, que proíbe oS efeitOS- financeiros _retroa~
tivos. É isso?
- ·· _ de_ l{ista jurídico _e moral. Qual é a diferença entre
que envolve também a outra parte, as empresas.
esses dois. V. 5• afirma que não há direfemça
está posto nesses termos. Qual é a sua opinião
O SR. CID HERÁCLITO [)E QUEIROZ - É
de) ponto de vista jurídico e moral e o seu 5ubprosobre isso?
ísso mesmo.
curador teria deixado isso claro no seu parecer.
É verdade?
O SR. CID HERÁCLITO DI:; QUEIROZ - V.
O SR. MARCONDES GADELHA - O adita·
EX' se referiu a uma lesivicfade em- ;Ia.Ção às
menta foi um fato adicionado, que não estava
O .SR. CID HERÁCLITO DE; QUEIROZ - A
empresas e não ao erário,_ nã~ é? _
na nossa dis_cussão. Quer_ dizer, estamos discuconclusão do parecer é que o presente decreto
tindo o alcance do De_creto-Lei 0 92300 em todos
contrariaria o Decreto-Lei n 9 2.300. Essa concluO SR. MARCONDES GADELHA - Com relaos ·seus dispositivos, onde não há menção nos
são se aplica ao segundo. Ambos contrariam o
ção às duas partes. O_ rrliiíls"trO disse que não
artigos discutidos aquL
Dec~:eto-Lei n9 2300. Os efeitos, provavelmente
houve dano para a economia do País, que apenas
têm o_ seu ponto que possa ser acrescentado;
houve um reajuste conforme a inflação e que,
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferr~ira)
os efeitos_ de um e de outro é que são diferentes.
no entanto, caso fosse aplicado só um dos decrePara se reajustar adita-se e para se aditar contrato
Os efeitos de um ...
toS, as empresas teriam um prejuizo de 12%, que
novo, pactua-se, repactua-se ou seja, o pacto velho ao qual não se aplicam as irradiações do 2.300
c.fsR. MAR CONDES GADELHA- Não vamo• . deveriam aceitar.
fica alcançado pelo Decreto-Lei n 9 2.300. O noVo
fugir a esses aspectos. Vamos ver os efeitos mais
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) .....:
sim. o velho não. E como o ãditamento é um adiante. Essa indagação é porque nesta Çasa váSenador Marcondes Gadelha. apenas para coloO SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ uma interpretação, concordo com V. Ex'
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cara verdade nos trilhos, embora eu tenha quase
certeza de que houve um equívoco de V. Ex' E
quando digo verdade, é porque me parece que
se V. Ex" insiste, poderemos ver a- Ata da sessão
anterior. O Ministro Funaro Coitcorda com o pri-

meiro decreto e discorda do segundo decreto.
S. ~ ãcha que o segundo âecreto prejudicava
o interesse do País, porque dava às empresas
mais do que elas deveriam receber. Não é assim?
O SR. MARCONDE:s GADELHA - Não. Concordo com V.~ em até dois terços do seu caminho, mas a condusão é diferente. Concordo em
que o MinJstro disse que aceitava o primeiro mas

não aceitava o segWldo. Agata, a afirmação do
Ministro era de que não aceitava o segundo, porque entendia que as empresas-deveriam arcar

com esse prejuízo ·de 12% Elas tão bem durante
o Plano Cruzado que, então, deveriam dar essa
contribuição pabiótica para o País.

O SR. PRESIDEI"'TE (JoSê lgiiácio F'errei"rafEntão, estamos dizendo a mesma coisa.t)brigado
a. V. EX'
O SR. MARCONDE:s GADELHA- Essa é uma
questão subjetiva. Agora, permita-me: as empresas podem entender que não tiveram essas vantagens do Plano Cruzado, como a Nação toda acha
que o Plano Cruzado foi um logro, e o dado fundamental é que, na verdade, essa data de 21 de
novembro, para a qual as empresas pediram retroatividade, reinaugura a inflação no Brasil. Talvez seja por isso que as empresas pediram a retroatividade para dois meses antes, porque, oficialmente, foi quando se destampou a caixa da
inflação, que estava acumulada, que estava embutida, qtJ.e estava represada e, na verdade, foi desatada em meados de novembro, se nã_o me engano, mais ou menos a época para qual as emPresas pediram a retroatividade. Essas empresas não
acham que devam ter esse prejuízo e eu não sei
se sendo o Estado um ente moral, ele tem o
direito de exigir das empresas que arquem com
esses prejuízos; quando essas empresas pedem
apenas a recomposição da inflação, o que, no
entendimento do Ministro Dílson Funaro, não significaria dano ou prejuízo para a economia da
Nação.
0-SR.ALEXANDRE COSTA-Aliás, o nobre
Procurador já se expressou muito bem, aqui, na
sua conclusão, quando diz:

a

"No particular, houve, na elaboração dos
dtados decretos, a confluência da visão dos
juristas e dos técnicos; estes, prova\ielmente,
mais sensibilizados pela conjuntura advinda
com o chamado Cruzado I~ quando a fase
do congelamento de preços cessou de fato,
mas não de direito.''Penso qUe isso atende ao que V. Ex" perguntou.
O SR. CID HERÁCIJTO DE QUEIROZ - Realmente, por mais que me esforce em atender a
todas as indagações da Comissão, não me senti
habilitado em dar uma resposta profunda a V.
Ext, porque ela envolveria, basicamente, um tema
económico, não seria propriamente juridico. Quer
dizer, quais as razões que levaram à edição desse
decreto. E aí, ccimo o nobi'e Senador salienta,
realmente ajuda aquela nossa preocupação de
buscar, antes de qualquer ação --...:. e aqui me
dirijo ao Presidente, Senador José Ign.ácio FerreJra
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- efetivamente até a responsabilização das empresas que hajam recebido reajuste com base
nos decretos. Era preciso que a matéria fosse
aclarada juridicamente nos canais mais elevados,
porque, senão, poderíamos nos expor à conclusão que leva à colocação do ilustre Senador Marcondes Gadelha, ou seja, que _as próprias empresas acionassem a União, visando obter o pagamento p-or reajuste de preço, com base na teoria
-da imprevisão, ou em face da notoriedade da inflação, a partir de outubro de 1986. Mas -eu não
me atreveria a dar uma explicação, porque reconheço que ela seria piinCipa1mente económica.

O primeiro decreto fala em "poderão ser reajustados"; o segundo decreto fala em "serão concedidos reajustes". Do ponto de vista prático, V. S•
vê alguma importância nessa distinção? Há algum
impedimento, no primeiro decreto, para que os
reajustes sejam efetuados? V. Ex!' acha que se
deixaria de fazer reajuste, pelo fato de que apenas
se faculta no primeiro deçreto? _

Não pude perceber pelas cópias a origem dessas minutas; a resposta foi informal. Tenho idéia
de que fez wna nota talvez não assinada, comoera comum, mas não tive oportunidade, ontem,
de encontrá-la. Mas foi uma resposta informal,
dada através da Chefia do Gabinete do Ministro
Dilson Funaro.

O SR. aD HERÁCLITO DE QÚEIROZ _.:: Pois
não, entendi agora. Em tese, acho que não, porque a decisão deve ser fundamentada. Em quala
quer caso a caso, a decisão terá que ser fundamentada. sena precis9 que a autoridade, ao usãrda, faculdade, fundamentasse por qtJ.e concede
em um caso; por que nega em o_utto, de modo
que os interessados, aqueles que se julgassem
prejudicados pudessem ter direito a reclamar, por
vias de recurso ou mesmo perante_ o Judiciário.

O SR. ao HERÁCIJTODE QCIEJROZ- Entedo que sim. O primeiro usou a linguagem claramente facultativa, sem entrar nas outras considerações de legalidade do_ decreto. E o segundo,
embora o escopo fosse mudar a data, antecipar
O SR. MARCONDES GAPELHA - Indagado
para 24 de novembro de 1986 a data em qUe
pelo Senador José Ignádo Ferreira, quero crer,
deveriam ser produzidos os efeitos de reajustaou foi pelo Senador Itamar Franco, sobre a origem mento; não obstante, usou-se a expressão "serão
desses decretos, V. S• informoU achar que a ori- concedidos";
gem está nas áreas técnicas, que teriam sido presEu diria que dá margem a uma interpretação
sionadas pelas empresas, reclamando contra pre- dupla, porque "serão concedidos" pode-se entenjuízos que teriam tido e que estavam acumulados. der como _ordenativo, passam a ser obrigatórios
A que V. s~ chama áreas técnicas? V. 5' disse - ou não. A utilização do verbo quis ligar a idéia
que recebeu documentos informativos à época
de que os reajustamentos de que trata o Decreto
ãiri.da do gabinete do Ministro da Fazenda. V. S• n9 94.042, naqueles casos concedidos em que,
se refere a áreas técnicas como sendo Ministério usando da faculdade de administração, houver
do Planejamento, Ministério da Fazenda? O que autorizado, estariam com efeitos a partir de 24
são áreas técnicas?
de novembro de 1986.
A redação não é feliz. Concordo que a redação
OSR. CID HERÁCIJTO DE QUEIROZ -Áreas
Ux::nicas, a que pretendi referir-me, são os setores é dúbia, sob esse ângulo.
técnicos do Ministério da Fazenda, da Se'plan, da
O SR. MARCONDES GADELHA - No caso
Sedap, que examinam medidas dessa natureza.
Lembrei-me, particularmente, dos estudos que le- da faculdade de se realizarem esses reajustes, covaram ao decreto de julho de 1986, n~ -94.684. mo as coisas se passariam? Haveria uma negociaDa elaboração deste decreto nós participamos, ção entre empreiteirbs e Governo, quando é facula própria Procuradoria, mas o -contexto de discus- tado, por comparação, com o_aspecto imperativo?
são era com representantes das áreas técnicas
O SR. ao HERÁCIJTO DE OOEIROZ -Imado Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro gino que sefido facultativo ...
Nacional, a Secretaria Especial de Assuntos EcoO SR. MARCONDES GADELHA - As coisas
nômtcos, da Seplan e da Sedap, através das suas são tratadas caso a caso?
Secretarias Gerais e mesmo ·da Consuhoria Geral
OSR.. aD HERÁCLITO DE QUEIROZ--Caso
da República. Então, foi nesse cenário que se
discutiu o anteprojeto que se encobertou o de a caso. As empresas deveriam pleitear às autorin"' 94.684, depois de apreciadas cerca de 1Ominu- dades competentes para autorizar e ordenar o
tas. Imagino pela linguagem, pelo escopo, que pagamento, teriam que examinar caso a caso e
os dois decretos tenha sido elaborados em áreas fundamentar sua decisão em razões de conveniência ou oportunidade.
técnicas, essas a que me referi. Mas não tenho
qualquer informação concreta.
O SR. MARCONDE:s GAPELHA-V. S• admite
A outra infonnaç:ão que dei aqui, respondendo - que as coisas tratadas caso a caso possam ser
à indagação foi sobre o Ministro da Fazenda. O enquadradas dentro de uma chave chamada ca- ---- -Ministro Funaro, não pessoalmente S. ~. mas suísmo?
o Chefe do seu Gabinete, enviou à Procuradoria
O SR. ao HERÁCLITO DE QUEIROZ· :c. C.-lembro-me bem disto - duas minutas de de- suismo será... , Não sei com que sentido V. Ex'
cretos, antes da edição do 94.042. Uina delas
empregaria esta palavra... Caso a caso seria came parecia até razoáveL porque apenas admitia
suística, mas não...
que se estabelecesse o reajustamento dos contraO SR. MARCONDE:s GADELHA- V. S•admfte
tos quando tivessem cláusula; e a outra minuta
que, caso a caso, haja possibilidade de discrimium tanto quanto próxima da que velo se converter
nação e/ou o ContráriO tráfico de influência?
decreto.

QSR. MARCONDES GADELHA- Sr. Procurador Cid Heráclito de Queiroz, tem sido suscitado
aqui, como uma questão importante, a dicotomia
entre obrigatoriedade e_ faculdade de reajuste,
conforme expresso em cada um dos de.cretos.

O SR. MARCONDES GAPELHA - Sr. Presidente, estou satisfeito com as respostas do eml-
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nente Procuraaor Cid Heráclito de Queiroz e, s~
V. ~ permite, acho que ficou pendente ainda

uma questão, que não sei se o Dr. Cid Heráclito
de Queiroz tem condição de responder, porque
envolve a outra parte.
Discutimos a moralidade, a lesividade, a legalidade desses aspectos. Mas há uma questão também que precisa ser discutida, que é o problema

da Justiça se os atas são justos ou não e, nesse
caso, se impõe a audiência da outra parte.
Eu queria sugerir a V. EX' que- convocasse o
Deputado José Roberto Ponte para depOr, nesta
Comissão, porque S. S• disse que a não assinatura
dos decretos configuraria apropriaçao indébita

por parte da União. Eu gostaria só de indagar,
num ato final, ao Procurador Cid Heráclito Queiró:z:

naturalmente, como Procurador do Ministério da
Fazenda tem condições, também, de discernir sobre esse aspecto. V. Ex' acha, efetivamente, que
a União devia esse reajuste às empresas?
O SR. ao HERÁCUfO DE QQEIROZ- Bem,
à indagação de V. Ext entendo como não juódica.

No plano jurídico ...
O SR. MARCONDES GADELHA -

Do ponto

de vista só da Justiça.
O SR. ao HERÁCillO DE QUEIROZ -

Do

ponto de vista da Justiça escapa um pouco à
minha alçada, porque diz respeito a uma política
econômica e uma política financeira. Isso aqui
eu mendonei...
O SR. MARCONDES GADELHA- Do ponto

de vista econômico, V.
defasagem?
O SR.

~

acha que havia uma

ao HERÁCUTO DE QUEIROZ- Reco,

nheço que deveria alguma coisa ser feita. Oaro,
aqui. se colocou se essa medida deveria tamt>ém
atingir as outras classes, aos salários, aos aluguéis,
aos locatários etc. Concordo que sim. No momento
em que a experiência, a vivência indicou
que__ os preços estavam se reajustando de fato,
embora não de direito, porque o decreto do Plano
Cruzado havia congelado todos os preços e mandava aplicar até a legislação penal àqueles que
desrespeitassem esses preços, e assim seria impossível a qualquer emprelteira, prestadora de serviços, inovocar reajustes, ainda com base na teoria
da imprevisão, com base em preços mais elevados do que o do momento da assinatura do contrato, pois em tese os preços estariam-congelados,
e se essa emprelteira ou essa fornecedora tivesse
pago preços mais elevados estaria infringindo a
lei de economia popular e a lei delegada.
Agora, na prática, em termos meramente de
política económica, havia a constatação de que
os preços estavam subindo, ao arrepio da lei; mas
estavam subindo. Então, é possível e viável de
se cogitar uma solução legal para essa questão,
o que poderia, a meu ver, ser um recurso à própria
teoria da imprevisão, ainda que não estivesse já
consagrada pelo Decreto-Lei n" 2.300, mas com
base então na jurisprudência dos nossos tribunais.
O SR. MARCOt'lDES GADELHA ~ Apurado

ou quantificado esse débito ou_essa inadimplência
da União em _relação _às_e_rnpresas, V. S' acha
que a União deveria ressarcir às empresas só em
parte ou no todo? O que é que, mbralmente, concede o direito de se escolher pagar o todo ou
parte do que se admite?...
-

O SR. CID HERÁCillO DE QOEIROZ -

Sr.

Senador, no todo ou em parte?
O SR. MARCONDES GADELHA -

Quantifi-

cada. Segundo o Ministro Dilson Funaro, para
ser mais claro, era da ordem de 30%. No entanto,
a União só queria ressarcir as empresas em 17%,
deixando-as com um prejuízo de 12%. Foi admitido pelo Ministro da Fazenda que havia um descompasso, que as empresas estavam em prejuízo,
que estavam na iminência de quebrar, de falir,
por conta de um problema que era responsabilldade da União, problema que foi gerado com
a ilusão do Plano Cruzado e pelo qual essas empresas não tinham responsabilidade. Apurado o
prejuizo, que era de 30% de seus contratos, V.
S• acha que a União tem o direito de escolher
- V. S• que é Procurador da Fazenda --entre
pagar 2% ou 10%, ou 8%, ou 17%, ou 29%,
ou _o que seja?
o SR.

ao HERÁCillO DE QUEIROZ- aaro

que não. Em termos percentuais não haveria como. Concordo plenamente com V. Ex'! Não haveria como.
O SR. MARCONDES GADELHA ~ V. S• acha

que reconhecido o débito, a inadimplência, a defasagem, a Uniã,o _deveria ressarcir integraJmente
ãS empresas? Chamo a atenção, porque esse é
o fulcro da questão.
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Eu

concordo.
O SR. MARCONDES GADELHA - É a extensão do ressarcimento a essas empresas. Quer
dizer, no fundo, o que se chama de retroativiade
é a amplitude do ressarcimento do que a União
.devia às empresas. Quer dizer, quando se retroage
a um mês, está se _dizendo que a União só paga
17%. Quando se retroage para 12 meses, está
se dizendo _que a União paga 30%.
O ministro reConhecia que a União devia 30%,
no entanto, só iria pagar 17%. QuaJ é o lastro
moral? Esta é a minha pergunta. E qual é o impe:dimento para que o Qovemo, ou quem quer seja,
haja no sentido de ressarcir integralmente as empresas? Esse, parece-me, é o fulcro da questão.
O SR. CID HERÁCLITO DE QOEIROZ -

Se

V. Ex'! me permitir, eu não usaria a palavra ressarcimento. Entendo que, pela legislação que estava
em vigor, as empresas, apesar do dado de fato,
mas pel~s_ seus contratos ...
O SR. MARCONDES GADELHA -

Sr. Procu-

rador, qual é o remédio_ para o prejuízo? Eu o
chamo "ressarcimento"; pode v. s• ter outra palavra. O SR. CID HERÁCLITO DE QOEIROZ - Vou
tentar cQlocar.
No plano meramente jurídico, elas não teriam
direito a ressarcimento, porque os contratos que
~~s_inaram não- previam cláusulas de reajuste de
preço. Agora, se, de fato, teria ocorrido isso, uma
defasagem de 30% nos preços previstos nos contratos de obras, fornecimentos, e se elas entendem- não sou eu quem diria- que essa defasagem se deve a ãlgum ato do Governo, a algum
factum princlplis, que a doutrina chama factwn
principlis, de fato, elas poderiam recorrer ao Judiciário e buscar o complemento, até integral, paRfO(Jue- se-ria- integral.

Por isso reportei, várias vezes, à confluência
que o nobre Senador destacou, entre razões jurídicas e razões económicas. As razões económicas
é que, parece-me, ditaram a elaboração dessas
medidas, embora a forma jurídica não tenha sido,
no" meu entender, a mais adequada. Eu diria até,
respondendo bem objetivamente, que não vejo,
embora do ponto de vista financeiro, se os decretos são ilegais; é claro que o segundo gerou uma
despesa maior para a União. Do ponto de vista
económico, se se admitir que howe uma defasagem a partir de 21 de novembro de 1986,_o decreto-lei do Plano Cruzado II admite isto, quando
no§ 29 do art. 29, nos pagamentOs-antedp"ãdos,
nas liqüidações antecipadas de dívidas, faz-se
uma espécie de cálculo pro rata, portanto, a lei
admite que havia uma diferença. Se se admitir
isto, até entendo que seria mais justo que·o cálculo
fosse a partir de 21 de novembro mesmo, tal
como o decreto-lei o admitiu, para os pagamentos
antecipados.
Minha colocação é meramente jurídica A -fórmula, se houve essa razão - não se~ não participei, não vi, estou ouvindo essé percentual 30%
pela primeira vez - se houver isto, a fórmula
deveria, no meu entender, ser outra; não pela que
se adotou.
O SR. MARCONDES GADELHA -

Recapitu-

lando o problema, para encerrar, entendemos que
os dois decretos, do ponto de vista jurídico e moral, não têm -diferença, não há cabimento em se
sustentar o outro.
Do ponto de vista econômico, o segundo decreto envolve _ressarcimento maior às empresas, o
que v. s~ chama de prejuízo para ·a Estado, o
Ministro Dilson Funaro chama de ressarcimentO.
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ pêndio.

Dis-

O-SR. MARCONDES GADELHA- i>erdão, <fis-

pêndio.

-

O SR. ao HERÁOITO DE QOEIROZ -Sim.

Se se entender que os decretos são legais, ter-se-á
sempre uma despesa devida; se forem ilegais,
teria sido uma despesa indevida.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sim. Então,
a diferença está só na questão da extensão do
ressarcimento, da amplitude do ressarcimento
devido às empresas e_ o problema da faculdade
ou da obrigatoriedade, admite v. s~ que, reconhecida essa defasagem, esse débito, compete à
União pagá-lo, não em parte apenas, mas integralmente? Foi isto que entendi, do ponto de vista
económico e da Justiça, ou da justeza da postulação.
O SR. ao HERÁCLITO DE QQEJROZ '--- Do

ponto de vista jurídico, eu diria que não.
O SR. MARCONDES GADELHA- Do ponto
de vista jurídico, V. S• se atém à questão...
O SR. ao HERÁCLITO DE QUEIROZ- ...juri-

dica, posta no parecer. De que os decretos_ contratariam ••. -O SR. MARCONDES GADELHA -No parecer
apenas ou no próprio Decreto n 9 2.3QQ?_ ~se
é um parecer dado por um cidadão, umjurista

competente., rec'onhecido como tal, e, como V.

8' disse, é um parecer altem&tivo.
O SR. ao HERÁCuTO DE Qc.JEIROz-_:: daro.
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O SR. MARCONDES GADELHA- Com compensação, V. S• admite que ele possa não conter
a verdade. N6s vemos um fato tenderite, bastante
claro aqui, bastante objetivo, _de que nesse Decreto n"' 2300, esse impedimento rião exiSte, de acor~

do com o decreto avocado. Mas V. 5' terno direito
de sustentar a sua opinião contra o texto dos
decretos, claro que está aqui, do art. 88.
O SR. aD HERÁC!JTO DE QUEIROZ -

É

uma questão de ponto de vista.
O SR. MARCONDES GADEILHA -

Com rela-

ção aos outros aspectos?

o SR. ao HERAcuio DE QGEIROZ ....:. Eu
não me s_entiria habilitado a dar _opinião de caráter
econômico, mas se elas fossem procedentes, a
solução seria ou a edlçã_o _de medida legislativa

adequada ou a aplicação do recurso e a teoria
da imprevisão por parte dos interessados.
OSR.MARCONDESGAbEl.HA-Foiditopelo

Senador José lgnácio que para tentar impedir a
aplicação, a Procuradoria teria que seguir os mesmos caminhos que já haviam sido. trilhados. Pergunto; isso é a negação da existência de outras
agências da saciedade que possam demandar,
possam representar, posSam- denunciar, no caso
o Senado, o Supremo Tribunal de Contêls, ou
se teria efetivamente que seguir o mesmo caminho, caso alguém encontrasse alguma: razão para
opor contrariedade à aplicação desses decretos?
O SR. aD HERÁCUTO DE QUEJROZ- Não,
ê claro. Qualquer órgã<?, qualquer agênciÇ~, se ~sti
ver convencido de tomar iniciá.tiva para atuar no
sentido da revogação ou de _opor qualq1.1.er restrição aos dois decretos.
O SR. MARCONDES GADELHA- Muho obrigado a V. 8'
"

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu queria, Sr. Presidente, se V. Ex' me permitisse, para não pairar
uma dúvida aqui, saber o seguinte: o parecer fina]
da Procw:adoria GeraJ da- Faienda fOi contrário
à aplicação desses decretos? Então, sob o aspecto
juódico, V.. Ext não pode negar isso porque o
despacho foi fmal. D"epois de o Dr. CohSultorGeral da República...
O SR. MARCONDES GADEILHA - O Procurador admitiu que não foi apreCiado 6 art. 88.
O SR: ITAMAR FRANCO__:_ FOi apreciadO. Se
V. Ex' me permite, eU Ouvi V. Ex' com muita aterição como sempre, eu queria recordar, porque
isso talvez tenha passado despercebido a V. Ex"
O Dr. Consultor, 'fUgindo d.:is suas responsabilidades constitucionais, enviou o parecer de volta à Casa Civil e esta, por sua vez, enviou ao
Ministério da Faz.enda que deu o seu parecer fina!.
Está aqui. "

"Com isto posto, proPoiiho a remessa do
processo à Secretaria Geral, através do Secretário-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos, opinando pelo indefeiimento."
O indeferimentO baseou-sê .exatamente n-o parecer do Subprocurador aprovado por V. Ex'

É fato ou não é?

.--

Então, esse processo foi indeferidO-Com base
na ilegalidade ou inconstitucionalidade dos dols
decretos. Isso é o que precisa roi claro, porque
se não, Senador Marcondes Gadelha, V. Ex' come-

_ça -~qui a d!!fend~r o decreto porque o empresário
teve prejuízo.
Seria o caso eu perguntar- e não quero TãZer
essa per~nta porque fugiria do assur:to - mas
hoje o funcionário que es_tá sob o congelamento
da URP não está sendo prejudicado? E dai?
V. S9 Dr. Cid HeráclitO,- foi chamado a opinar
sobre esse congelamento?
O SR. ao HERÁCUTO DE QUEIROZ- Do
ponto de vista económico, não.

·o-sR. ITAMAR FRAI'ICO- bo ponto de viSta
e_c;QnômlcO, não. E do ponto de vista da legalidade, foi?
O SR. aD HERÁCUfO DE QUEIROZ ponto de vista da legalldade sim.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Do

E achoU -legal?

O SR. OD HERÁCUfO DE QUEIROZ -Achamos legal.
O SR. ITAMAR FRANCO-Acholllegal. Então,
veja que daqui a pouco tenho que pedir ao Presidente- V. Ex' indicou· o- Deputado para depor
e com muito prazer vamos ouvir o depoimento
de S. Ex• para ouvirmos os empregados, os locatários, os locadores. Porque não se pode ouvir só
lirtia das partes.

Estãin.Os aqui, Senador, com a sua inteligência,
com a sua tranqúi1ídade, inquirindo o Procurador
quanto à legalidade ou não do _decreto. O Procurador foi bastante claro. Quando V. EX' disse que
o Ministro - eu até discordei - achava que um
era lega] e o outco não, eu achei esquisito e disse
aqui. Não pude interpelá-lo porque ele estava
d.oente ontem e não tive oportunidade de fazê-lo.
Mas os dois deç:retos - e veja que V. EX' se
rêferíu ao art. 88, frifelizinei]te qúem não se rE!feriu
tio ãrt 88 fol o Sr. Presidente da Repóblica, e
S. Excelênciã poderia ter se referido. E quando
ele, na sua ementa, só faz_ referência ao art. 55,
item II, o que V. Ex' tentou mostrar e que, evidentemente, não convenceu é que ele podia ter colocado aqui o art. 88. Não quis:· Era exatamente
aquele artigo que...
O SR MARCONDES GADEL..HA - Provavelmente porque não pesava nenhuma dúvida sobre
o fato de que o art 88 permitia...
_,_____

--

--

0 SR. ITAMAR. FRANCO~ N_ão pode, Sena_dÕr
M_arconde_s Qadelha, haver esse tipo de discussão
entre nós, porque não é conveniente aqui. Mas
a verdade é a seguinte: acho que é preciso ficar
bem daro ~ e o Procurador ainda está com a
palavra, está presente - que ele considerou e
apoiou o parecer do Subprocurador dele e, mais
ainda, no seu despacho final, já voltando da Consultori~ Ge~da _R.~ública, ele indeferi \,I. nas mesmas razões:
É isso que está claro.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - SenadOr
Itamar, eu s6 gostaria de situar i.Jm questão éiqui,
porque está se falando muito em parecer, opinião.
O próbleiíla é 6 seguinte: esse fato, foi elucidado
a níveJ da faz_enda Há um despacho do Secretário-Geral em nome do Ministro, certo?
O SR. ao HERÁCUTO DE QUEIROZ- Certo.
O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)"- Há um
aespacho,-Fiá"uma declsão de mérito. Quer dizer,
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já não é mais o seu parecer, hoje- é uma pOsiÇão
assumida pelo Ministro da Fazenda, certo?
OSR. OD HERÁCUTO DE QUEIROZ- Certo.

O SR. RElAiOR (Carlos Chiarelli) - Exato, era
só isso.
O SR. MARCONDES GAbEJLHA- Eu só quero
saber se foram praticados atas com base nesses
decretos, porquê aqui foí lembrad() que atas foram negados, no caso de Pernambuco. Eu per·
gunto se forain praticados atos.
O SR. CID HERÁCUfO DE QUEIROZ- Pen5o
que no Ministério da Fazenda não foram praticados atas de reajuste. Penso, porque pelo menos
foi essa a orientação transmitida nas Procuradorias Regionais, que aprovassem aditivos a cOntratos Cõntendo dáusula de reajustamento de preço.
Acredito que tenh~ sido obseiVado.
OSR.MARCONDESGADELHA-OMinistério
da Fazenda não tem controle sobre pagamento
da Secretaria do _Tesouro e outras entidades?
O SR. CID HERÁCUfO DE. QGEIROZ - As
cotações são distribuídas normalmente às diversas delegacias; oS nossos contratos, é bom- frisar,
são de pequeno porte- não tenho conhecimento
de que tenham sido praticados reajustes no Ministério da Fazenda com base nesse decreto.
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, dou por encerrada a minha participação.

OSR. PRESIDENTE (José iiJnácio_Ferre[rafMuítobem.
Vou passar a palavra ao eminente Senador Affonso Camargo, o último inscrito. APenaS em face
das inquirições, das indagações formuladas pelo
eminente Senador Marcondes Gadelha, eu queria
colocar duas questões, uma sobre o aspecto do
Direito e outra sobre o aspecto da Justiça. No
que toca ao Direito, eu qUeria que V. Sa. respon·
desse a esta primeira pergunta: o Decreto-Lei n~
2.300 só se aplica aos contratos assinados depois
de sua vigência, certo? O DeCreto n~·2300 também profue atribuir efeitos finariCeiroS -retroatiVamente aos contratos qué ele regula; portanto, o
art. 51, § 29, proíbe a retroação de efeitos fmanceiros, nesses contratos que o Decreto-Lei n~
2300, regula. Entiio, os Decretos n~• 92.042 e
94.233, de fevereiro e de abril, foram edítados,
(azendo expressa referência ao Decreto-Lei n"'
2.300. A pergunta é a seguinte: os dois decretos,
ao mandarem reajustar os contratos, em andamento, contrariam os dois artigos acima do Decreto-Lei n"' 2.300: aí seria uin sim ou não. QUer
dizer, esses dois decretos contrariam os deis artigos citados do Decreto-Lei n" 2300?
O SR. CID HERÁCUfO DE QUEIROZ ~ A
resposta, nobre Senador, é afirmativa_ porque "entendemos que os reajustes terão que ser objetos
de termos aditivos. Com relação ao aspecto do
Direito, eU rêspeítilria um oUtro entendimento, e
tenho notídas que já se formou:· é que a fundamentação dos decretos se ajustaria ao Plai1o Cruzado. Já mençio~~iJsSo aqui,-várlcis Vezes, ao decretõ-Iei do Plai1o Cruzado,_à liberação de preços,
não eç>mungo dessa: opinião, mas ela existe.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Entáo V. Sa. respondeu atírmativam~te. Os aois
decretos, ao mandarem reajustar os cQntratos em
andamento, contrariam o Decreto-Lei n" 2.300.
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O SR MARCONDES GADELHA dispositivo?

Em que

ou "não": V. S• sabe como têm se orientado os
Tribunais a respeito.

O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ ~-Em
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Então, se V. S! me permite, eu até indagaria se _.termos de revisão de preços, não em termos de

contrariam o Decreto n" 2.300,: E1rm.e refero a

te.Sjuste monetário ...

dois artigos: o art. 88, e o art. 51, § 29

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Não, não estamos falando em questão de corre-ção mçnetária, porque seria reajuste monetário
a expresão que V. St quer exatamente corrigir
e _essa confusão é que nos cabe dirimir. Ou seja,
corr~ão monetária é uma coisa e reajustamento
de preço é outra. Então, para efeito de reajustamento de preço, poderiam pessoas jurídicas ou
fisicas invocar a teoria da imprevisão contra expréssa disposição de lei e obter reajustamento
de preçó?- -

O SR. MARCONDES GADELHA- V. S• afirma
que os decretos contrariam, inclusive o art. 58?

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) Se V. EX' me: permitisse, eu até retificaria a indaga-

ção para perguntar se eles contrariam o Decreto-Lei n9 2300. Parece que Isso é claro, a resposta
é sim.
O SR. REIATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Presi-

dente, há um detalhe, o depoente foi argüído se
os dois artigos contraditam o Decreto n9 2300,
e se os decretos contraditam o art. 58. Ele respon-

deu que, no seu entendimento, sim, ainda que
possa haver urna outra ocorrênda. Se contraditam os dots artigos, evidentemente contraditam

o decreto no todo.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

Eu preferi indagar sobre o decreto-lei como um
todo e, realmente, eles batem de frente com o
Decreto-Lei n\> 2.300, chocando-se com ele, evidentemente. E o üustre Procurador foi muito claro

a respeito, porque essa é uma questão de Direito.

Agora a questão da Justiça. V. Ex~ disse que,
em tese, os empreiteiros poderiam mover ações
judiciais contra a União, pedindo a correção real
havida em janeiro, com base na teoria da imprevisão. Quer diZer, a aplicação da cláusula Rebus

slc stantlbus ensejaria o fundamento para ações
judicfais de empreiteiros contra a União, pedindo
a correção real havida em_janeiro com base nessa
teoria.

Bem, a pergunta que faço é - e aí também
comportaria a resposta "sim" ou "não", porque

V. Ex!' sabe bem do que estou falando, nu_nca
a teoda da imprevisão prevalece contra - vedação expressa da lei - então, a pergunta é a se-guinte: a teoria da imprevisão prevalece contra
expressa vedação em lei?
O SR CID HERÁCLITO DE QUEIROZ- Não,

em tese não prevalece, mas a teoria da imprevisão
foi abraçada e adotada pelo Decreto-lei n9 2.300.
Ela admite, no art. 55. E exatamente este o ponto.
O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira) -

Mas o que V, St disse é que, em tese, os empreiteiros poderiam mover ações judiciais, logo não
há que se falar em teoria da imprevisão. Não é?
O SR CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -~Se

· se admitir que houve._
O SR PRESIDENTE (José tgnácio Ferreira) -

Se se admitisse que o decreto-lei não existisse.
O SR. OD HERÁCLITO DE QUEIROZ -

Não,

pelo Fato do Príncipe no ato do Governo, houve
um incremento inflacionário da ordem de 30%
foi o que asseverou o Senador Marcondes GadeIha - se, nesse caso, as empresas pudessem
recorrer aoJudiciáio invocando a teoria da imprevisão.
O SR. PRESlDENTE (JoSé Ignácio Ferreira) Não, mas perguntcx elas poderiam invocar a teoria
da imprevisão contra expressa vedação legal contida no Decreto-Lei n~" 2.300? Pergunto se "sim"

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ -

À

pergunta colocada assim, a resposta é náo; contra
expressa disposJç:ão de lei, não. Agora, eu lembraria a V. Ex' que a expressão "reajuste monetário", onde está a confusão, consta de diversos
decretos-leis- anotei isso na mínha exposição, empregou-se a expressão ''reajuste monetário". É
uma impropriedade, mas...
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -

Muito obrigado a V. S•
Tem a· palavra o eminente_ Senador Affonso
Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO -Minha partlci-

pação vai ser muito rápida, como s~~pre, _Sr.
Presidente.
Dr. Cid Héi"ádito, fui o aUtor do requerfmehto"
de convocação de V. S• Eu o fiZ nâo só porqUe
existia o parecer da Pi"ocui"adorici Geral da Fazen~
d~_ mas também porque, durante os 11 meses
em que fui Ministro, V. EX' foi .uma das figuras
qae eme~g_iu com muita dareza, para mim, dessa
inércia, des~e ~modismo que existe hoje na burocracia pública brasileira em não querer mudar.
Mais de uma vez V. S• esteve do noSso -lado
hor:a em que estávamos preocupã:dos em~ZeJar
pelo_ erário público, e com bastante coragem, e
não faço minhas as palavras daqueles que, natu~
ralmente, têin o direito de que-lhes dá a Comissão,
e o dever de estarem aqui inquirindo e discutindo
quanto a sua independência, se V. S• poderia ter
ido mais longe na sua independência. Acho que
V. s~ é uma das figuras que realmente têm emergid(J, tanto que o ónico parecer que temos até
agora na Comissão é o da sua Procuradoria, não
temos mais nenhum outro.
Lamento, Sr. Presidente, que ainda não tenhamos conseguido, aqui na Comissão, dar um sentido mais eficaz nas perquirições, porque, realmente, a vinda do Procurador~Geral da Fazenda
foi para discutir sobre a legalidade. Acho que foi
realme.nte uma perda de tempo ficarmos discutinQo problemas de economia, fazendo perguntas
que já sabíamos de antemão e que V. S• nao
poderia responder. E as perguntas da legalidades
- e disse--o bem o Senador Marcondes Gadelha
-eu ficaria até em dois, o problema da legalidade
e- o da lesividade, quer dizer, se é legal ou não,
criou danos para o erário público ou não criou
danos para o erário público. É muito importante
essa parte da legalidade, principalmente porque
vimos pelos jornais que há quem conteste a posição da Procuradoria Geral da Fazenda e vamos
ter que ouvir aqui opinião de juristas, dos dois

na
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lados - no meu caso, a minha formação é de
engenheiro, não vou poder discutir em profundidade esse problema da lega1idade. Mas como
engenheiro e administrador tenho muita preocupação -e não-vou lhe fazer pergunta sobre isso,
é peita fegistrar aqui na Comissão, - com ó ·problema de como foram feitos esses reajustes. Acho
esse Decreto n? 94.042, muito dt.Nidoso. São várias forrrias de reajuste, há hipóteses, pa"rece-lne
que serla a justeza dos 'contratos é SabemQs.disSo,
se fosse rriantido o ganho percentuaí do contratante ao final do contrato; nesse_caso, evidentemente, está havendo uma desvalorização da moeda, há um momento em que vai haver uma pressão para que a pessoa mantenha os seu_s percentuais de ganho e sobre esse aspecto me causa
eSpêC:íe -quando se coloca nos contratos que não
contêm cláusulas de reajuste -de preço se se ad~
mite que esse reajUstesetá feito pela OTN. Quase
sempre, dificilmente_o resjuste da OTN vai corresponder à relação de custo de um contrato. A
pessoa vai receber a menos oti a mais do que
aquilo- que deveria receber por justiça, que foi
o primeiro percentual que_ele propôs quando ganhou a conCorrência.
Cito isso, sr. Presidente para reafirmar - sei
que V. ·Ex" ~stá tomando providênci~- da D~eS
sidade que temos de um entendimento, o mais
ráPido possível, com o Tribunal de ContaS da
União, porque esSe assunto é de muita peculiaridade, é um assunto muito complexo, vamos ter
qUe examinar esses contratos, para saber se houve ou não dano, "porque há inclusive essa. fase
fãcultativa que depois foi obrigatória, há várias
form-as de se fazer 6 reajuste, há várias hipóteses
canalii:adas aqui.
- --Então, parece-me que ao mesmo- tempo em
que vamos esgotando nossa discussão com relação à legalidade teriamos que começar a nos
assessorar, e a nos preparar para examinar esses
contratos aqui, porque é aí que vainoS ver Se
realmente houve dano para o erário púbUco. De qualquer foima, para finalizar, eu- queria dizer que realmente não me surpreendeu a sua
participação e acho que foi muito importante, pOr~
que é fundainental o que
dedãrou dezenas
de vezes, e inclusice aquilo que a sua Procuradeira
chegou a fazer; como induzir, levar a uma decisão
final ào Ministério da Fazerida. E na opinião do
MiÍústério da Fazerida os doiS _decretOS são ilegais.
IsS? é_~ _que impo~ paia nós.

v. s•

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -

Eminente Senador Ale~ndr~ Costa, V,. ~ tem
a palavra.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
Sr. Procurador, tenho pouca coisa -a- Perguntar
a V. S• que, chamado ou convocado aqui, deu
uma demonstra.ção inequívoca das tradições da
Procuradoria da Fazenda, homem de alto conhe-cimento e de uma vida toda ela dedicada à Fazen..:
da, uma vez qUe se sucedem_os ininistroS e·
S• permanece. Mas não quero entrar no- julga~
menta da legalidade ou da ilegalidade, mesmo
porque V. S• deu_ um parecer contrário aos doi$
decretos, mas teve a precaução de dizer -que não
tiriha o dom da verdade. lstp significa que pode
dizer que errou; o que é uma humildade muito
grande para um homem táo conhecedor das leis.
E-nem poderia deixar de ser assim, porque se
não o fosse mUitos pareceres emitid6s por V. 5',

v:

Outubro de 1988
com toda: a sabedoria, a quem tenho o maior
respeito e admiração, não seriam permaneõtew
mente derribados nos Tribunais, ora no Supremo,
ora no Tribunal Federal de RecursOs. Logo, todos
çs homens são falíveis, e V. S• não poderia escapar
a urna lei naturaL
Acho que este não é o forum da ilegalidade
ou legalidade, com o maior respeito aos juristas
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tos publicados - aliás, a frase não é minha, daí,
porque, a tal lei que alegaram para V. S• é ação
popular, ela serve para V. 5x' se utilizar mas, também, serve para qualquer senador, para qualquer

deputado, para qualquer homem do povo, e se
nenhum de nós que lemos o Diário Oficial utilizamos disso, por -que só V. S•? Convencido de
que não há imoralidade- e nem V. Sx' declarou
-; convencido de que V. 8' acha justo que a:
Nação indeniZe o que for justo aos que tiveram
prejuízo, eU nada mais tenho a perguntar e nem
des_ejo mais incomodá-lo nesse adiantado da hcr
ra, mas apenas cumprimerifá-lo pelo parecer que
é corii:rário- é uma contribuição- cumprfmentando-o pela coragem, aqui demonstrada, de ser
o único que trouxe aqui um parecer contrário,
mas que mesmo dando o parecer contrário tenha
consciênçia__e, sobretudo, o caráter de vir e não
acusa,r__a_S: duas leis, pelas quais deu parecer contrário, como leis amorais ou leis corruptas.
Era 0 que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

Quinta-feira 27
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Ministro, é ato que ganhou publicidade. Saiu no
caderno oficial?
O SR. CID HERÁcurO DE QUElRÕZ .:::. Foi
publicado há poucos dias, e acredito que no final
de março ou no princípio de abril.

O SR. REW\TOR (Carlos Chiarelli)- Permanecendo com um "Cister'' no plano jurídico, pergun-to -o seguinte: foi muito discutida aí a questão
do interesse provado de quem se julgou lesado
ou se julgou em conseqüência de dano, em função de não ter recolhido ou recebido valores e
que teria sido p~udicado, e se invocou a questão
do Plano Cruzado. A pergunta que lhe faço é
a seguinte: para alguém - a empresa privada
Ou o empreíteiro -que buscasse ressarcimento,
não existiria um iilstituto de direito, um fundamento juridico que, independentemente de qualquer decreto, servisse de base para esse procedimento, que é o f'actum Prlncipfis, a partir da
edição do Plano C'fl!Zado?

mais eminentes que compõem esta comissão.
Acho que este não e o forum, e se V. ~mesmo
sabequetambémoseuparecerriãOétenninativo,
a Comissão, absolutamente, não pode. se basear
e dizer que pelo parecer de V. EX' os decretos
são ijegais, porque nem V. S• afirmou isto aqui
Apenas deu parecer contrário a dois decretos,
mas não afirmou, absolutamente, se ele era terrninativo no seu parecer, porque iria afirmar o impossível, iria afirmar o que não existe perante_ esta
ComiSsão, que vem perseguindo a_corrupçáo até
esta parte, e V. 5' diz que os decretos aos quais
deu parecer contrário não eram lesivos à Nação
brasiletra. Não disse que _eram amorais, não afirO SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ - A
mou isto~ muito ao contrário, julgou justo qu~
O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira) minha colocação é afirmativa. O Factum Prlnda Nação brasileira pagasse~ aquilo que- deve, paSe algum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
plis, que é uma matéria definida com toda a medigasse os prejuízos que causou a outros brasileiros,
@ palavra...
da, e ditada pelos Poderes Públicos, tendo como
mesmo porque sabe V. S• que o Governo brasileiro não consultou a ninguéin, a ninguém mesO SR REJ..ATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presi- conseqüêncía tomar mais difídl e mais onerosa
a execução do contrato pelo contratado, a alegamo para decretar o Plang Cruzado e se não condente, peço a palavra.
ção do Factum Princlpffs cabe aos interessados
suftou a mim que tenho um contrato com a Nação
o SR. PRESibi::NíE -(José _lgnácio -Ferreira) - que
se julgarem prejudicados, porque recorreriam
e a qualquer outro brasileiro, que também tem
Tem a palavra o nobre Relator Carlos Chiarelli.
ao Judiciário.
contrato à naçao, logo, qualquer contrato que
tenha sido anterior ao Plano Cruzado_está sujei~
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. PresiO SR. REIATOR (Carlos Chiarelli) - Então,
a revisões. Conste o <jue constai na lei, deu pre~ - dente, Sr. Procurador, aCho que V. s~ foi chamado
não se fique com a idéia errônea e enganosa,
juízo a qualquer brasileiro com contrato anterior
a esta Comissão para falar exclusivamente sobre por desinformação, de que a ínocorrência dos
ao Plano Cruzado, que não é contratual, tem que
matéria jurídica. POsto que,· comentários de outra decretos implicaria diretamente em Conseqüência
ser indenizado sob pena de ser uma nação ca1onatureza, por mais valiosos que sejam, são rigorcr danosa aos empreiteíros que tivessem sido prejuteira, que se serve do sangue e do suor do povo
samente fOra da -sUã esfera de competência. E
dicados por uma ação injusta e_ inadequada do
brasileiro para viver.
V. S•.o disse reiteradas vezes. Os seus juízos subje- Governo.
Mas_Sr. Ministro, Sr. Procurador, exigiram muito
tiVos de" natuie;a. ética, sUas opiniões econômicas
Há um caminho, _um remédio processual, legal,
de. V. S•, quiseram até que V. S• adiantasse os
sãi;> muito impOrtantes, mas não é isso que a
no plano do Direito, que permite perfeitamente
Comissão estã buscando neste depoimento. P9!' o ressarcimento, certo?
passos, denunciasse, em última instância, representasse centra as leis. Chegaram· até, eU- não
isSCiqi.iiii cõmentários a latere são, de certa forma,
digo_ ao absurdo~- respeito a opinião de todos, a
despiciendo.
O SR. CID HERÁCilTO DE QUEIROZ- Certo.
Com relação a essa questão jurídica, eu pergunlhe perguntar se não tinha feito_ com medo que
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É só, Sr.
fosse ser .demitido... Foi preCiso que V. S• desse
taria a V.Sa. se outros Ministérios estão aplicando
Presidente.
o s~u curriculo, de tantos anos de serviços, neces- esses decretos?
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreka)sários para a sua aposentadoria, para que _dePergunto também o seguinte: V.Sa. disse anteNão havendo mais nenhum dos Srs. Senadores
monstrass_e que não era o medo, absolutamente,
riormente que não estava informado. Eu me redesejando fazer uso da palavra, indago, inclusive.
de perder um cargo em comissão e.que lhe havia porto à data posterior à decisão do Ministério da
da Deputada Dirce Tutu Quadros, que acompaimpedido de fazer a representação, -mas, sim, o Fazenda. Depois que o Ministério da Fazendanha os nossos trabalhos, se tem alguma indagacumprimento de obrigações que ninguém melhor digamos - examinou essa questão e passou da
que V. Ex" conhece através de tantos anos seMnfase da consulta, do parecer para a fase decisória, - ção a formular ao depoente?
do ao Poder Público brasileiro.
V. Sa. teve alguma informação ou buscou alguma
O SR. RELÁTOR (Carlos Chiare!lif-::só-teimO
O SR. ao HERÁCUTO DE OOE!Róz ~ Quan- informação nessa áreajurídica, de que fato similar
um requerimento a formular; é a vinda do_Presitos não escaparam?
--tenha acontecido em outr.p Ministério e que haja
dente da OAB.
uma posição de algum outro Ministério, igual ou
o-SR. ALEXANDRE COSTA;.:_ Até o eminenÍe
contrária a essa que o Ministério da Fazehda toA SRA. DIRCE TliTU QUADROS - Sr. Presi·
PrOcuradOr da República também, açharam que
meu?
·
dente, agradeço a sua gentileza, mas não quero
abrir um preceden~e. Não há nada que eu possa
ele devia representar contra as !eis e não o fazia
0 SR. CID HERÁCUTO DE QUEIROZ_ Sena-· perguntar que os Srs. Senadores não perguntaporque tinha medó de perder o .cargo. Ora, quem?
O Dr. Sepúlveda Pertence, uma das maiores figudor Carlos Chiarelli, não tive conhecimento.
ram.
O parecer - devo lembrar - não era um ato
ras desta República, quer·cuJturalmente, quer moMuito obrigada.
ralmente, um homem cassado pela Revolução,
público, não foi publicado. Vi, há dias,_ com sur~
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) que atravessou durante todos esses anos sem presa, o texto !l.um dos Jornais de São Paulo, mas
Mas nem por isso~ Precedente não; pOrque V.
se render, venceu pelo talento, cresceu pela sua
ele não foi dado à divulgação, como é de praxe,
Exa. tem todO-direito, além do mais nos honra
capacidade e aí se encontra brilhando, brilhando
já que a matéria foi submetida à decisão superior.
e enriquece o ambiente com a sua presença.
pela sua capacidade, pela suá inteligência, pelo
Eu não tenho conheciÍnento se, antes ou depois
serviço que- ontem como hoje presta à Nação
do parecer, os outros Ministérios adotaram posi~
A SRA. DIRCE TUfO QUADROS - Àprendo
e ao Estado.
ção semelhante.
muito com V. Ex~ A fiscalização e controle da
Câmara dos Deputados tem realmente aproveiConvencidO de que a opinião de V. 5' é a de
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Mas a
tado muito o trabalho.
que náo pode mesmo haver corrupção em decre- decisão do Secretário-Geral, por delegação do
c
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O SR PRESIDENTE (Jqsé lgnádo Ferreira).~·-.\uito

obrigado.
V. Exa., Senador

•• O SR. CHAGAS RO_DR!G~~Seôa ro.'!ls um

aparte.

_

·

- --

!:biarelli, tinha um re-

Desejo m·e -20ngrãtuliir COm a Procuradoria Ge~
ral da Fazend8, porque, na reunião de ontem-

O SR. RELATOR (Carlos Cbiorelli) - Como
já se disse que só há um parecer sobr:_e_a constitu-

noticiando que, em Minas Gerais, um Juiz Fede(a!.

C~rl®

querimento para formular.

não trouxe hoje, está em casa-, exibi um jornal,

cionalidade e inconstitucionalidade, gostaria de
ouvir o Presidente da OAB, porque o Conselho
Federal d;;,. OAB, com a pi'esença de todos os

Presidentes estaduais, com base no estudo de
váriOs juristas de grande renome no P.aís, apreciou
e aprovou um parecer eispecificarnente sobrt;_ a
matéria, legalidade e constitucionalidade ou ijega-

lidade e inconstitudonal!dade dos P.ecret~. Actio
que, numa discussão desta natureza, seria de extrema valia a tornada d_e__d_epoimento do Presidente da OAB especialmente sobre essa matéria.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre Relator

Carlos Chiarem; V.Exa. permite?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelti)- Pois não.

·julgou improcedente uma ação ajuízada compretenso fundatnento nesses decretos.
A empresa pleiteou do Tribunal Regional do
Trabalho um reajuste, o Tribunal negou. A empresa, então, acionou a ãç_.Eiq, e o Jtriz Federal praiateu a se-ntença, dando pela improcedên,cia da cau-

sa. Foi a FoDta de S. Pat,al.o que noticiou esse
feito. De modo qUe a Justiça já com~ça a se
pronunciar e, certamente•. em nosso País,. a palavra final será dada pelo Supremo Tribunal Federal
.

.

- ·--

-

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)V. Exa. tem a palavra, eminente Senador Carlos
Chiarelli.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Apenas

um requerimento, para que seja examinado pela
Comissão.
.

. 0\Jtubro de 1988

OS~. PRESID~NTE (José Igná_cio Ferreira)Naturalmente, a Cori1iSsão Vai exarriinar támbém
o ~eque~mento de V. Exa., que já reforça Uma
_poStulaçao de um_dos_Senadores, integrantes da
Comissão; que formulou idêntico requerimento.
_Não, o próprio Deputado Federal LUÍs Roberto
Ponte formulou esse requerimento. E V. Exa.
~m. naturalmente, adensar este pedido e a Comiss~ vai examiná-Lo com m~J.i~ prazer e honra.

A Presidência agradece ao eminente Dr. Qd
HeráClitO de Queiroz, DígnlssiniO Procurador-Geral da Fazerida Nacional, pela sua presenç~ e os
esdarecimehtos que prestou a esta ComissãO.
Agradece, iambém, a presença dos -Sr~~ Senadores, da Deputada Dirce Tutu Quadros, que
sempre honra e enriquece os nossos trabalhos
com sua presença, aos Srs. Jornalistas, aos Srs.
Assessores do Procurador-Geral da Justiça e aos
Assessores desta Comissão e, nesta Oportunidade, aprazando a próxima reunião da Comissão
para 2-•-fefrii. às"-9 horas _da manhã, declaro encerrada _a presente r~união.
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SUMÁRIO
1.3.1 -Requerimentos
- N9 184/88, do Senador lrapuam Costa ·
Júnior, solicitando licença, pelo prazo de 121
dias, contados a partir de 31 deste mês.
-N9 185/88, do SenadOr Teotônio Vi1ela
Filho, solicitando lícença pelo prazo de 122
dias, a partir de 31 do corrente.

1 - ATA DA 45• REUNIÃO,
EM 27 DE OUI'(JBRO DE 1988

1.1-ABERTURA
~.1.1

- Comunicação da Presidênda

-Inexistência de quorum para abertura da
sessã:o ~ designação· da Ordem do Dia da
próxima sessão.

12-ENCERRAMENTO
13-EXPEDIEI'ITEDESPACHADO

3 - DIRETORIA GERAL DO SENADO
FEDERAL
- Extratos de termOs aditivos n<)S 123 e
124/88
-

4 - MESA DIRETORA

1.3.2-Comunicação
Do Senador Roberto Campos, de que se
ausentará do País.

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS

2 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
-N• 24, de 1988

6 - C::OMPOSIÇÃO DE COMISSOES
PERMANErllES

... Ata da 45\1 Reunião, eu, .27 de outubro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Jarbas Passarinho

ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES .OS SRS. SENÂÓÓRES: . . . .
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Perez - Aureo MeDo - Odacir Soares -João

Menezes -Jarbas Passarinho ~Alexandre Costa
-Chagas Rodrigues- Mauro Benevides- Ney
Maranhão -

T eotônio Vilela Filho·-'- Lourival

Baptista -José lgnácio Ferreira-Itamar Franco
-Iram Sara,iva- Irapuan Costa Júnior- Porn~
peu de Sousa -

Mauricio Corrêa -

Meira Filho

.-

Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda
Carlos Chiarem.
O SR. PRESJI)ENTE (Jarbas Passarinho) de presença acusa o cor:nparecimento de

~ li~ta

Nestas condições, vou encerrar- a presenté reu-nião, designando para a ses·são ordinária de segunda-feira a seguinte

.ORDEM DO DIA

23 Srs. Senadores. Entretantp, não há em plenário"
-lo quorum regimental para abertura da sessão. ·
Discussão, em turno único, ·do Projeto de Lei
Nos termos dO § 29 do art• .1.80 do Regimento ·
Interno, o expecfiente que se encontra sobre .a da Câmara n' 40, de 1988 (n' 307/87, na Cas~
mesa será despachado pela Presidência. indepen- de origem), que "cria, no Q.Jadro Permanente
de Pessoal da Justiça Federal de Primeira lnstândentemente de leitura.
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Oiretor Executivo

ASSINATURAS
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JOSECLER GOMES MOREIR/!1.

Semestral

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso

UNOOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

da, os cargos que especifica e dá outras providências". (Dependendo de parecer.)

-2-

sitário" na denominação _do Hospital Professor
Edgard Santos, da Gniversidade Federal da Bahia.
(Dependendo de parecer.)

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 53, de 1988 _(n9 399/88_. na CaSa
de origem), de inldativa do ·Senl'lo~- Presidente
da Repliblica. que "dispU sobre a especialização

de turmas dos Tribunais do Trabalho effi processos coletivos e dá outras providências". (Depen~
dendo de parecer.)

-4Discussão, em turno _único, -do Projeto de Lei
da Ornara n• 54, de 1988 (n• 545/88, na Casa
de origem), de iriiciatlva do Se'nhót Presidente
da República, que "autoriza -o Póder ExecutiVo
a abrir ao Ministério do Traba1ho o crédito especial
até o limite de. Q:.$ 1.7.03.004:0QO,QQ ·(urn bilhão,
setecentos e três milhões e quatro· ,mil. cruzados),
para o ftm que especifica". (Dependendo de pare~
cer.)

Cz$

resse particular, pelo prazo de 121 dias, contados
a partir de 31 deste mês.
Atenciosas saudações. - lrapuan Costa Júnior.
REQUERIMENTO N•185, DE 1988

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Nos termos do inciso II do_artigo 65 âa Constituição Federal, requeiro a Vossa Excelência que
m~ seja concedida licença para tratar de interes-_
ses particulares, pelo prazo de 122 (cento e vinte
e dois) dias, a partir de 31 do corrrente.
N. Termos,
P. Deferimento. ...;.... 1;"eotõnio Wela Filho.
XXX

Of!cio/Gab!N• 051/88 ··
Brasília, 27 de outubro de 1988.
-senhor Presidente,
_
Tenho a horira de cOmunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei
·do País no Pertôdo de 31 de Outubro_ a 5 de novembro do ano em c~rso, para viagem de conferências no exterior.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos de _estima e distinta consideraçã~. - Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
f:l•. ~-'- QE; ~ 988
(Levanta-se'•~! 'reuriiã~' âs''i4 hori1s -e ·so• '/; 0-DiretÚ-t:.ieraÍ d~ SeOádo. Fede~al. nos uso
minutos.)
de suas atribuições que lhe confere o_ art. 215
_
',' • ' .
~l,'c@__R~sQJ,_u__ç_ão_n? 58, de 1972,_e-tendo'em vista
EXPEDIENTE DESPACHJfDO NOS ~ a decisão da Comissão Diretora, adotada na 13'
MOSD0§2?DOART.JBODOREGJMENTO t' .-Reunião Ordinária, realizada em 7 de outubro de
IIYTEJIIYO:
1988,
Of. n9 265/88
Resolve designar l..uiz do Nascimento _Monteiro,
Brasília, 27 de outubro de 1988.
Diretor Q.a Secre~ria Administrativa; Gerson de
Souza Lima, Diretor da Secretaria de Sêrviços Es-REQOERIMENTO N•184, DE 1988
peciais; Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administrélção de Material e PaExrrt9 Sr. Presidente,
Vlltlos, pelo pr:e:;;e;nte, solici~r .Hçença, nãO re- . trimônio; e Oscar Martins de Oliveir8, Assistente
munerada, para tratamento de assun~ de inte- _if.écnico da Subsecretaria de Adminiftntção de
Está encerrada a reunião.

6,00

Tiragem: 2.200.exemplares .

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câinara li~' 50, de 1988 (n" 547/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que acrescenta o termo "Univer-

........... -· ................. ~· ...... _............ Cz$ 950,00

L _

.Material e Património, para, sob a presidência do
primeiro, comporem _a comissão que procederá
a alienação dos bens considerados antieconômicos e inservíveis pela AdminiStração do Senado
Federal, nos dias 25 _e 26 de novembro do corrente ano.
Senado Federal, 13 de outubro de 1988. José PassoS Pôrto~ Diretor-Geral. EXlRATO DE CONTRATO E/Q(J
. TERMO ADITIVO

Espéde: Primeiro Termo Aditivo n9 123/88.
Contratada: Cowapp -- Engenharia Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Correção da grafia do nome da Contratada, objeto do Contrato n9 113/88.
Signatários: Pelo Senado Federal, Dr. José
Passos Pôrto. Pela COntratada, Dr. Paulo RobertO
Peres de Almeida. - Amamy GonçalVes Mar·
tins, Diretor da Subsecretaria de Administração
de Material e Património.
EXlRATO DE CONTRATO E/OU
TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n9 124/88.
Contratada: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (Embratel).
Contratante: Senado Federa1.
Objeto: Alteração do_ item 1.2 da Cláusula Primeira do Contrato n9 037/88.
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo
Aditivo.
Ctéc:llto pelo qual correrá a despesa: A
,··co11t~ do .P.r,og~~_m_a de Trabalho
· O1 O1 021.2018/702, Natureza da Despesa
'. 3132-01 Tl/3.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n" 00618!1, de 21-3-88.
Valor contratual: Estimado em Cz $
119.102,40 (cento e dezenove mil, cento e_ dois
cryzados e quarenta centavos).
Vlgênda: alé 31-12-88.
.
-Signatários: Pelo Senado Federal; br. José
Passos Pôrto. Pela Contratada, Maria das Neves
C. S,_ Gameiro . . . . .__ Amaucy Gonçalves Martins,
Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Património.
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autoria do Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre o saJário mínimo e dá outras provi-dências.

to à República do Burundi.
- N9 246188 (n\' 457/88, na origem}, referente à escolha do Sr. Sérgio Seabra de Noronha, Embaixador do Brasil junto ao Estado
_ç:IQ Coveite, para, cumulativamente, exercer a
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185/aa
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-Projeto de Lei do Senado n9 84/88, de
autoria do Senador Itamar Franco, que define
o crime de tortura e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 85/88, de
autoria do Senador Itamar Franco, que declara
nulas as provas obtidas mediante o emprego
de tortura.
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Ata da 46" Reunião, em 31 de outubro de 1988
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Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Leopoldo Perez -Áureo MeDo - Almir Gabriel
-Jarbas Passarinho --Alexandre Costa- Chagas Rodrigues - Ney Maranhão -José lgnádo
Ferreira -Mauricio Corrêa - Carlos Chlarelli.

rum regimental para abertura da sessão.

mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião.

Nos termos do§ 21' do art. 180 do Regimento
Interno, o ~ediente que se encontra sobre a

Está encerrada a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-

A lista de presença acusa o comparecimento de
dez Srs. Senadores. Não há em plenário o quo-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
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(Levanta-se à reunião às 15 horas.)
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a escolha de nomes indicados para fun-
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Segundo Secretário, antigdadidade, 15 de julho

de19'61.

·

_ Pri!nejrq Se~tá!fo, antigü~dade, 1O de outub_ro

de 1968.
Conselheiro, merecimento, ~ ç de janeiro de
1973.
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 26
de junho de 1~80.,
- _-~ "
_
-<::here da [)lvi5á6 de Arcjuivo, -1963/64Chefe da Divisão de Arquivo, 1972rl3.

Subchefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete, 1973n4,
Chefe da Divisão de Sistematização de Informa-

Reunião da Coordenação da Promoção dq Brasil no EUA. Washington, I 966 (participante).
X Congresso da Cotai, Miami, 1967 (representante oficial do CNTUR e da Embratur).
VI Conferência Interamericana de Agricultura,
Uma, 1971 (delegado).
X Reunião de Consulta do UCA, OEA, Lima,
_1971 (representante-conselheiro).
· Solenidades de troca dos instrumentos d~ r<ltificação~do Tratado de Paz entre as Repúblicas de
Honduras e E! Salvador, Tegucigalpa, 1980
(membro).
À disposição do Chanceler do Iraque, na visita
oficial do vice-presidente daquele País ao Brasil,

ção cujo provimento depende de sua

ção, 1974.

;n-évia aquiescência:

As_sistente do Chefe do SeMço de Protocolo
do Cerimonial, 1979/83,

1980,
.
.
À disposição do chanceler da Áustria _em sua

Chefe da Divisão de Protocolo do Cerimonial,

visita oficial ao Brasil, 1980~ _
À _disposição do Presidente do Zaire em sua
visita oficiai ao Brasil, 1987.
Ordem-do Mérito Aeronáutico, Comendador,
Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendadoc, 6r~S-U,
Ordem do Mérito Militar~ COmendador, Brasil.
Ordem dO Mérito de Brasília, -Coffiendador, Brasil.
Medalha do Mérito Sãntos Dumont, B_rasll.
Medallla" do Mérito Tamandarê, Brasil.
Medalha LaUra Muller, Brasil. · -Ordeiri do Cedro, Oficial, Líbano.
Ordem do Sol, Ofidal, Peru.
- ---"Oi'derii do Infante Dom Henrique, Comendador, PortugaL
Ordem da Estrela Polar, Comendador, Suéda.
O Embaixador Jorge Ronafdo de Lemos Barbosa se encontra nesta data no exerç_ício de suas
funções de Embaixcldor dp Bras_il junto à Repúblfca do Zaire. _
Secretaria de EStado das Relações Exteriores,
de
de 19'88. - Sérgio Barbosa
Sena, Chefe do Departamento do Serviço Exterior.

MENSAGEM.
N• 245, de 1988
(N9 456/88, na origem)

Excelentíssimos Senhore.s Membros do Senado Federal;
_
De conformidade com o art. 52 (item N) da
Constituição, tenho a honra de submeter à apro-vação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Jorge Ronaldo de .Lemos Barbosa, Embaixador do BraS11 junto à República do
Zàire, para, coni.ulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República do
Burimd nos termos do art_56~ -_"§_ 19, do Regulamento de Pessoal do Serviço J::xterior, baixado
pelo Decreto n? 93325, de t? de outubro de 198_6.
2. Os méritos do Embaixador Jorge Ronaldo
de Lemos Barbosa, que me induziram a escolhê~lo para o desempenho dessa elevada função,
constam da anexa informação do Ministério das

1979/83•.
Montreal, Více-Cõilsuf. 1958/60.
Montreal, Encarregado, 1958 e 1959.
-Beirute, Tefceiro secTetãrio; í960161.
Beirute, Segundo Secretário, 1961/63.
Beirute, Chefe Interino, do Sepro 1962.
Miami, CônsUl, l965!68.
Sófia, segunao Secretário, 1967/68.
Uma, Primeiro Secretário, 1969171.
Qaito, Prirrieiro S~cretári_o. 1969.:
Washington, Conselheiro, 1974m_.
Estocolmo, Conselheiro, 1977n9.
Estocolmo, l;:ncarregado de Negócios, 1978.
Porto Príncipe, Encarregado de Negócios,

1981.

.

lslamabad, Encarregado de Negócios, 1982~
Dusseldorf, Cônsul-Geral, 1983/86.
Kinshasa, Emb~ixaPqr, 1986/88.
À disposição da Delegação do Grã.o-DucaQo
Relações Exteriores.
Brasília, 31 d~ outubro ~e 1988. José_ Samey. ·de Luxemburgo às_solenidades da posse do Presidente da República, 1956.
· Grupo Brasileiro junto à Corte Permanente de
ArPitragem, 1957 (membro}._
INFORMAÇÂO
Corrii55ao Permanente para a Aplicação do TraCuniculum - Vltae:
tado de Amlzade e Consulta entre o Brasil e PortuEmbaixador Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa.
- gal, 1957 (secretário).
Rio deJaneiro/RJ, 2 de junho de 1929:-GruPO de Trabalho de Formulação do ''Novo
Fllho de Gustavo dos Santos Barbosa e
- Índice para Distribuição de Correspondência",
Francisca de Lemos Barbosa.
1963 (chefe). · ·
·
Bacharel em Direito, PUCIRJ.
Comissão de RefÓrmuiaÇão -do Caráter- da CorCurso de Preparação à Carreira de Diplomata
IRBr.
-- -- --- - - - - --respondência do "Arquivo de Correspondência
Curso de aperfeiçoamento de diplomatas, JRBr. ·ESpecial" 1963 (membro).
Cônsul de Terceira Classe, Z6 âe dezembro
Comissão de Transferência para Brasília, 1964
de 1955.
(ffietnbro).
~-

(À Comissão de Relações Exteriores.)
MENSAGEM.
N• 246, de 1988

\NP 457/88. na Origem)
Excelentíssimos Senhores Membro? do S~na
do Federal:
De conformidad_e com o art. 52 (item IV) da
C~nstituição, tenho a honra de submeter à 812fQ-
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vação de Vo_ssas ExcelênCias a -escolha, que desejo fazer, do Serihor Sérgio Seabra de Noronha,

bosa Serra, Chefe do Departamento do Serviço
Exterior.

Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite
para, cumulativam~nte, exercer a fL!nção_ de Embaixador do Brasil junto ao Es~do_ de -Bareine,
nos termos do art. 5_6, _§__1_ do_ Regulamento de
Pessoal do Servíço Exterior, baixado pelo Decreto
n• 93325, de J• de outubro de 1986.
. .
2. Os méritos do_ Embaixador Sérgio Seabra
de Noronha, que me induziram a escolh_ê-lo para
o desempenho dessa elevada função, constam

(À Comissão de Relações Exteriores.j

0

,

da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.

Brasília, 31 de outubro de I 988,_ ~José Sar·
ney.
INFORMAÇÃO

Cuniculum vitae:
Embaixador Sérgio Seabra de Noronha

Rio de Janeiro!RJ, 18 de maio de 1930.

Filho de Wa1domiro Braga de Noronha e Marieta Seabra de Noronha.
Bacharel em Gêndas Jurídicas e Sociais, FD/
PUORJ.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
IRBr.
-- -Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata,JRBr.
Terceiro Secretário, 3 de agosto de 1959.
Segundo Secretário, antigüidade, 12 de dezembro de 1963.
Prímefro Secretário, merecimento, 25 de junho
de 1969.
Conselheiro, merecimento, 9 de abril de 1973.
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 12
de junho de 1978._
Chefe da Divisão de Corriunicações, 1970171.
Chefe da Divisão do Orierite Próximo, 1971172.
Substituto do Sel:;retário-Geral~Adjunto para
Assuntos da África e Oriente Próximo, T971n2.
Assessor do Chefe do cerimonie;~], 1976/79.
Chefe da Divisão Especial de Acompcmhamen~
to e Controle Administrativo das Unidades no Exterior, 1985/87.
Sere, 1987,
_
Nápoles, Vice-Cônsul, 1961/63.
Marselha, Encarregado, 1963.
Nápoles, Encarregado, 1963. _
Nápoles, Cônsul-Adjunto, 1963/64.
Baltimore, Cônsul, 1964/67.
Port-au-Prince, Encarregado de Negócios,
196716B.
. __ -~-~ ·-- _
Madrid, COnseiheírO, 1973176.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1979/85.
Coveite, Embaixador, 1988.
I Congresso lnternacionarde_Literarura Cãfólica,
Nápoles, 1962 (observadorl~----I Reunião da Promoção_ ComNcfê!l do Brasil
no EXtefior, Washingtori, 1966_(partlcipâilte).Acordo sobre Cooperação -CôffieiCial com o
Governo da República do Iraque, Iraque, 1972
{delegado).
Grupo de Trabalho para-organização da posse
do Presidente_ João Baptista de Oliveira Figueiredo, Brasília, 1979 (Subchefe).
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
O Embaixador Sérgio Seabra de Noronha se
encontra nesta data no exercício de suas funções
de Embaixador do Brasil junfo a·o Estado- do Coveite.
Secretaria -de Estado das Relações Exterlores,
em
de
de 1988. - Sérgio Bar·

PROJEfOS DE LEI
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 84, de 1988
_Ddeftne o crime de tortura e dá oub'as
p'r~Vidênclas~

d Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Será punido na forma da presente lei
0- crime de tortura.
Art.- 29 Constitue crime de tortura a prática
de qualquer ato de violência contra a pessoa ou
terceiro quando executado com a fmalidade de
obter confissão, depoimento, informação, documento .ou prova de qualquer espécie, seja no curso de procedimento inVestigatórlo oficial ou não,
.e.n_Q~É}OJ-_eJJ-te:
. . .. . "
I - subni.eter alguém a qualquer forma de so_frimento, sevícia, castigo, punição ou_ violência,
ai_nda_que não resuJta lesão corporal ou psíquica;
_-q -_empregar qualquer meio de coerção com
o propósito de anular ou díminulr a capacidade
física_ ou psíquica da pessoa;
- m- utilizar qualquer me:canismo para inibir a
pasSibilidade de livre manifestação da vontade,
m~&mo·que não resulte sofrimento fisico ou emocional; e
IV- ameaçar ou causar mal injusto e grave
à pessoa ou a·terceiro pãra inibir a livre manifest:a_ç_ão da vontade ou cons_tranger à prática ou
absterição de ato.
Pena: reclusão de 15 (quinze) a 20 (vinte) anos
e multa. Se do fato resulta lesão corporal grave,
reclusão de 20 (vinte) a 25 (vinte e _çinco) anos
e multa. S.e resulta morte, reclUSão de 30 (trinta)
anos _e multa.
§ 19 . As penas serão aumentadas até a meta_de quando praticadas por autoridade ou sob sua
inspiração, determinaçã_9 ou iQªºgação.
§ 29 , ~Considera-~ autoridade para os fms do
parágrafo anterior quem exerce Cargo, emprego
.o.u função pública, na admlnlsfração àlreta õu
indireta, civil 04 militar, ainda que _!ransitoriamente
ou sem renumeração.
Art. 49 Aquele que de qualquer forma instiga,
cQncorre;·colabora ou auxilia, por ação ou omis~
São, fica- ,sJ,JjeilO às mesmas penas.
Art. 59- -O ériníe detortuia é imprescritível, inaftah.Çãvêl e iilsus,c"etfvel de graça ou indulto. Em
jjenftUiri C.iSO Serã cori:Siâerado comq delito polítiCo,~ Wfj_Çlá que· esta tenha sido a m-otivação do
autor.
Art. 6./ -}~ão Se ãdmitirá Como excludente o
fato de ter sido a tortura praticada por determinação ou com o cOriSentjmento de superior· hierárquico.
Ait._7!_ A responsabilidade criminal independe da civil õu administrativéi aplicando-se as sanções cumu!ativam~nte.
..
Art. 87 Qualquer pessoa é parte leg'rtima para
denundar a prática de tortura às autoridad~ administrativaS ou judidaís.
Art. 9<' &ob penª- de respo_!!~bilidade, a ~uto
ridade que receber d~ú_!lciª da prática de tortura
Jará imeq~~ta comunicação a_Q 6rgão do Minj$tério
Público. Este velará pela apuração dos fatos em
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inquérito policial e posterior oFerecimento de den(!ncia q~an9ü for o casó.
Art 1O. Apurada a responsabilidade em inquérito policial ou existindo elementot! suficientes
de prova independente deste, o Ministério Público
oferecerá denúncia no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. A inobservância_ do prazo
previsto no caput legitimará qualquer pessoa à
propositura da ação penal.
Art. 119 Observar-se-á_, quanto ao procedimento, o rito previsto no Código de Processo Penal para os crimes apenados com reclusão.
Art. 12. As autoridades administrativas, ao tomarem conhecimento da prática de tortura por
qualquer agente público, determinarão a imediata
apuração do_ fato e da responsabilidade em inqué_rjto.
-Art 13. A vífirila do crime de tortura fará justa
indeniz:ação na forma da lei civil.
Art 14. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Justificação
A história da humanidade registra época onde
a tortura era considerada um meio lícito de obtenção de prova, chegando-se ao ponto de defini-la
juridicamente:
''To-rtiiento es una manera de prueva que
fallaron los que fueron amadores da lajusticia
para escodriftar e saber la verdad por e! de
los malas fechos que se Fazem encubiertamente, e non pueden ser sabidos, ni prova~
dos por otra manera." (Ubro de Siete Partidas
- Part. Vil 3.3, 1).
O direito lusitano, que tanto tempo vigorou entre nós, disciplinou a tortura sob a expressão "meter ã tormento" (Ordenações Filipinas- Uv. I,
Tit 3, §II; Uv. 3, Tit. 49, § I•; e Uv. S;Tít 133).
Foi Cesare Sec-caria que, na renovadora e sempre atual "Obra "Dos delitos e das penas", investiu
de forma contundente contra a prática até então
considerada )[cita e regular. Assim se pronunciou
o insiQ'!le_ crimina~ista ~iano:
- -"Uma crueidade c:onsagradã pelo uso na
maior parte das nações, é a tortura do réu
~riciuantO se deserivolve o prOcesso, ou para
coagi-lo a confessar um crime, oU pelas con~
tradições em que pode incorrer!_ quer para
dar conhecimento aos nomes dos seus cúmplices, quer por não sei que metafisica e incompreensível purgação- de inFância, bem
como, finalmerite, por outros delitoS,- aoS
-quais poderia ter sido réu, mas sobre os quais
não foi acusado:" (ob. cit trad. de Antonio
, Carlos Campana. Ed. J. Bushatsky, 1978, pg.
153)
.

Logo adiante, coin irrepreensível raciocínio cartesiano demonstra a incoerência do meio então
empregado para extorquir provas:
"._ou o crime é certo, ou incerto; se é Certo,
não lhe será conveniente outra pena do que
a estabelecida pelas leis, e inúteis são as suplícias, porque inútil é a cohflSSão do réu;
~.é incerto, não.se deve angustiar um inocente, já que ele é, segundo as leis, um homem, cujos delitos não estão provados." (ob.
pg. 155).
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Art. s~ J:: instituída a Comissão Nacional do extensiva, com a pretensão de cobrir as necessiSalário Mínimo, que terá a função de assessorar dades vitais básicas do trabalhador e de sua famío Congresso Nacional:
lia, consubstanciadas em moradia; alimentação,
I - na coleta de subsídios para a elaboração educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transd_e uma legislação atualizada;
porte e previdência soda!.
-u-no oferecimento de dados e sugestõ_es paart. 10. FiCa expressamente-consignado que, para
Deve ser ressaltado que buscamos coadunar
ra preservação do valor real do poder aquisitivo o projeto com as disposições da Convenção n'
os fins processuais cíveis criminais ou administrativos, nenhuma prova obtida mediante o emdo salário mínimo, em caráter perrnanente;
131, da Organização fnternac!onal do Trabalho,
prego de tortura será admitida. Define-se a conm- na coordenação de análise das informa- não apenas no que diz respeito à necessidade
ções coletadas referentes aos componentes bási- de existência da comissão: tripartite (arts. &_e 7~'),
duta proscrita com a maior abrangência possível
cos do custo de vida, para a fiXação atualizadora mas também quanto a consultas, que, _de resto,
de sorte a evitar que as vítimas da violência possam ter contra si utilizadas provas, confissões ou
dos Tatores relacionados no art. 2? desta lei.
praticamos junto a entidades sindicais de empredeclarações extorquidas através de meios inidôArt. 6° ~ Comi.s,são Nacional do Salário Mini- gadores e de trabalhadores, cujos subsídios foram
rrro Cói11j5õl'-se-á de:
neos. Fmalmente, está previsto o proted.imento
levados em devida conta para a elaboração deste
I -4 (quatro) representantes do Estado, sendo projeto~
a ser adotado pelo interessado, preventivo ou incidentalmente, no curso de processo judicial, a fim
2 (dois) do Poder Executivo e 2 (dois) do Poder
Ressalte-se, desde logo, que não t.effi a propoLegislativo;
de resguardar seus direitos e ver reconcheclda
sição a pretensão de ser perrnanenfe,-·visto que
H- 2 (dois) representantes dos empregadores; a matéria requer, para ser disciplinada com justiça
a nulidade do meio de prova ilícito pela sua origem.
UI -2 (do_is) representantes dos trabalhadores.
e transparência, estudos demorados, tendo, pela
A proposição submetida à consideração do Se-.
~§ 1• Dos 4 (quatro} representantes do Estadinarnicidade do quadro sócio-econôm!co brasido, 2 (dois) serão designados pelo Poder Execu- leiro, permanentes alterações. Entretanto, sem
nado Federal, além de decorrer de um imperativo
tivo _e 2 (dois) serão escolhidos pelas respectivas embargo, cabe ao Congresso Nacional e com
de consciência, visa a resguardar a dignidade da
pessoa humana na medida em que sanciona com Casas Legislativas, sendo 1 (um) deputado e I urgência, adotar as medidas cabíve_is, visando ao
a nulidade absoluta os meios de provas obtidos (um) senador.
estabelecimento do ~alário mínimo, para vigorar
§ 2~ Os representantes dos empregadores e já a partir de 19 de dezembro de 1988.
mediante o emprego de tortura sob qualquer de
dos trabalhadores s_erão escolhidos por um colésuas formas.
É em obediência ao imperativo constitucional
gio eleitoral, composto de delegados-eleitores das que estamos submetendo ao veredito do Senado
Sala das sessões, 31 de outubro de 1988. confederações nacionais e centrais sindicais, ca- Federal a proposição em exame, salientando que,
Itamar Franco.
bendo a cada entidade um voto, sendo os eleitos ao sugerirmos a adoção de percentuais para cada
nomeados pelo Presidente da República, para um um dos fatores, inclusive para os quatro novos
PROJETO DE LEI DO SENADO
mandato de três anos, admitin9o~se a reeleição.
{educação, saúde, lazer e previdência social), bem
N' 86, de 1988
§ 3' Caberá à Comissão Nacional do SaJário como o acréscimo mensal de 1,5%, propomos
Mínimo
escolher
seu
Presidente.
que
a vigência será de apenas seis meses, a partir
Dispõe sobre o salário núnimo e dá
§ 4o Os membros da Comissão Nacional do
de quando, esperamos, já haver condições de,
outras providências
Salário Minimo terão suplentes, que, no caso dos feita uma recuperação básica, gradual, ainda que
classistas, serão eleitos com os efetivos.
limitada, mas valiosa do salário mínimo, após exaO Congresso Nacional decreta:
Art. 79 A Comissão Nacional do Salário MírU- me de reflexos conjunturais, adote-se um novo
mo, para cumprir as funçôes relacionadas no art. projeto, tendente a uma maior permanência.
Art 19 To do trabalhador tem direito a um sa5" desta lei e outros afins, poderá requisitar técniCumpre sale'ientar que o valor proposto para
lário mfnimo, nacionalmente unificado, capaz de
cos especializados oriundos dos três Poderes da o salário mínimo, a partir de }9 de dezembro de
atender às suas necessidades vitais básicas e às
República e, especialmente, valer-se de dados e 1988, levou em consideração o reajuste de node sua família
Parágrafo único. São necessidades vitéifs bási- -pesquisas levantados pela Fundação Instituto BraR vembro e um acréscimo que, somando a este,
sileiro de Geografia e Estatística (JBGE).
representasse importância correspondente a cercas do trabalhador e de sua família, para os efeitos
Art. &' Esta lei entrará em vigor na data de
ca de noventa dólares, de tal forma que, ao final
desta lei, a moradia, a alimentação, a educação,
sua publicação.
de seis meses, possamos ter um valor global aproa saúde, o lazer, o vestuário, a higiene, o transporte
Art. 91 Revogam-se as disposições em con- ximado a cem dólares, visando ao estabelecimene a previdência social.
trário.
to de valores então consentâneas com a realidade
Art. 2 9 A cada um dos fatores componentes
Justificação
nacional. No momento, o .que se está fazendo
do sa1ário mínimo correspondem, provisoriamenA ftXação de critérios e do valor do salário mini- é elevar o vexatório piso atual para tratar de alcante, os seguintes percentuais: moradfa, 15% (quinmo é prerrogativa do Congresso Nacional, con- çar o valor do de nossos vizinhos da América
ze por cento); alimentação, 28% (vinte e oito por
soante determina o inciso IV do art. 79 da ConstiR Latina, de economias mais frágeis que a nossa,
cento); educação, 11% (onze por cento)"; -Saúde,
tuição federal. Por isso, o atual salário mínimo buscando-se,_ na medida do possível, chegar ao
14% (quatorze por cento}; lazer, 6,5% (seis e mcio
não mais tem amparo em nossa Lei Maior, sendo patamar dos cem dólares já referidos.
.
por cento); vestuário, 8% (oito por cento); hgiene,
de absoluta urgência a adoção de medidas válidas
3% (três porcento}; tranporte, 6% (seis porcento);
Se nossa intenção é dar executorledade ao texto
e adequadas, visando à aprovação de lei que disci- constitucional com a celeridade que a matéria
e previdência social, 8,5% (oito e_ meio por cento).
pline, com justiça e eqüidade, o piso salarial míni· requer, isso não deve ser obstáculo para adotarArl 3 9 O valor do salárfo mínimo, a partir de
mo a ser cumprido em relação a todos os brasi- mos outras medidas de caráter permanente, co19 de dezembro de 1988, passa a ser em cruzados,
leiros em atividade assalariada.
mo por exemplo, a criação da Comissão Nacional
o correspondente a 11 (onze) Obrigações do Tesouro Nacional.
O atual salário mfnimo é inconstitucional, por- do Salário Mínimo. com representação paritária,
§ 19 Ao valor do salário mínimo, será acresque em seu valor global não estão computados para cumprir o mandamento contido na já cltada
cido, a cada mês, durante seis meses, 1,5% (um
os valores relativos aos quatro fatores novos, a Convenção n9 131 da OIT. Tal comissão haverá
e meio por cento), a titulo de aumento reaL
saber: educação, saúde, lazer e previdência soda!, de ser cana] de consulta e instrumento de avaliação para que, com segurahçã e realismo, se che§ 29 O poder Executivo, através de decreto
adQ~d_Qs_ pela Constituição federal.
do Presidente da República, respeitado o disposto
CUmpre lembrar que a Constituição federal deu gue a percentuais mais _próximos da_realidade
neste artigo, fixará, mensalmente, o valor do saláao Congresso Nacional poderes exclusivos para vivenciada peJa massa trabalhadora, sofrida por
rio mínimo referente à semana, ao dia e à hora,
dispor sobre o salário mfnimo, através de lei ordi- ter seus ganhos solapados pela inclemência de
em cruzados.
nária, sendó, por isso, a fJXação por decreto de- índices inflacionários galopantes. Com o salário
Art. 4~ ~vedada a vinculação do salário mínisamparada de qualquer disposição constitucio- mínimo ínfrmo, sofre o trabalhador, perde o empresário, porque não tem um consumidor habilimo para qualquer fim, ressalvado o disposto no
nal_.,
_
caput do art. 58 das Disposições Transit6rias da
Retomou o texto da Carta Magna a clássica tadO, prejudica-se o Tesouro, porque reduzido o
Constituição Federal.
definição de saJário mlnimo, fazendcro de forma consumo e a produção, cai a arrecadação. Enfim,
ção de medida legislativa interna disciplinando
assunto de tamanha relevância.
O ptojeto ora apresentado consagra os princípios inscritos no ato internaCional citado e deter~
mina a estrita observância ao preceituado no seu

a
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há danos sociais e e_conômlcos para o país como
um todo, para as pessoas e para o governo.
Desta forma, com a Comjs~o Nacional do SaM
lário Mínimo paritariamente constitufda, dentro

dos parâmetros das nonn_as internacionais, esperamos que, no prazo de seis meses se possa trabalhar sobre dados reais e válidos, assegurando-se
aos empregadores e trabalhadores meio_s para
opinar sobre a co_mpfexídade de um pagamento

justo, em contrapartida de mãQ<ode-obra que melhor se qualificará ante a perspectiva de um justo
pagamento de um piso mínimo salarial. De momento, já são feitas essas nec~ssárias e parciais

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

COMUNICAÇÓES DA PRESIDIÔ:NCIA
A Presidência comunica ao plenário que, nos
termos do art. 47, § 29 do Re,gimento Interno,
~eferiu o Requerimento n" 184, de 1988; de auto~
na do Senador Irapuan CostaJunior, no qual Sua
_Excelência solicita licença, sem remuneração, para tratar de assunto particular, pelo prazo de 121
dias.

Tendo em vista que o re-querimênto atende ao
disposto nO item ll do art. 56 da ConStituição,
não ultrapassando, a licença requerida, 120 dias
correções.
- da presente Sessão LegiSlativa, a Presidência, nos
Sala das sessões, 31 de outubro de 1988.- termos do disposto no § 1~ do art. 56 da Carta
Carlos Chiarelli.
Jll\agna, convocará o primeiro suplente do Sena~

Novembro de 1988
dor irapuan Costa Junior, Senhor Max 4llio GoryzagaJayme.
A Presidência comunica ao plenário que, nos
termos do art. 4 7, § 2~ do Regimento Interno,
deferiu o Requerimento n~ 185, de 1988, de autoria do Senador Teotonio VdleJa Filho, no qual Sua
Excelência solicita licença, sem remuneração, pa~
ra tratar de assunto particular, pelo prazo de 122.
dias.
Tendo em vista que o_requerimento~atende ao
disposto no item D do art. 56 da Constituição,
não uhrapassando, a licença requerida, 120 dias
da presente Sessão Legis(ativa; a Presidência, nos
termos do disposto no § 1~ do art. 56 da Ca~
Magna, convocará o primeiro suplente do Senador T eotônio Villela Filho, Senhôf Rubens Villar
de Carvalho.

